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ΓΚΟΤΣΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΦΥΣΙΚΟΣ
ΘΕΜΑ: “ΕΘΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΣΤΟ

ΚΑΠΝΙΣΜΑ”



ΑΠΟΦΑΣΙΖΩΑΠΟΦΑΣΙΖΩ ΝΑΝΑ ΜΗΝΜΗΝ ΚΑΠΝΙΖΩΚΑΠΝΙΖΩ!!



TTΙΙ ΕΙΝΑΙΕΙΝΑΙ ΤΟΤΟ ΤΣΙΓΑΡΟΤΣΙΓΑΡΟ;;

ΠεριέχειΠεριέχει 4.0004.000 βλαβερέςβλαβερές ουσίεςουσίες



ΣΥΣΤΑΤΙΚΑΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥΚΑΠΝΟΥ
 Τα καρκινογόνα συστατικά

- Βρίσκονται στην πίσσα
 Οι ερεθιστικές ουσίες

- Προκαλούν τον βήχα και το φλέγμα
 Η νικοτίνη

- Θεωρείται υπεύθυνη για τη συνήθεια του καπνίσματος
 Το μονοξείδιο του άνθρακα

- Ο καπνιστής μπορεί να αποκτήσει στους πνεύμονες
επίπεδα 8 φορές υψηλότερα από το επιτρεπόμενο
όριο στην βιομηχανία



Σωματική εξάρτηση
Η νικοτίνη που περιέχεται το τσιγάρο

είναι εξαιρετικά εθιστική
Η νικοτίνη ενεργοποιεί την έκλυση

ντοπαμίνης στον εγκέφαλο

Ψυχολογική εξάρτηση
Τα εξωτερικά ερεθίσματα από το

περιβάλλον παίζουν σημαντικό ρόλο
στην ενίσχυση της εξάρτησης από την
νικοτίνη

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ
ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ
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ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΕΘΙΣΜΟΣ
 Το κάπνισμα μπορεί να κυριεύσει τον άνθρωπο. Αν

κάποιος αρχίσει το κάπνισμα είναι δύσκολο να το
σταματήσει.

 Οι οκτώ στους δέκα καπνιστές θέλουν να σταματήσουν
το κάπνισμα αλλά η εξάρτηση από το τσιγάρο τους
εμποδίζει.

 Το κάπνισμα γίνεται συνήθεια, γιατί:
- Είναι εύκολο να το δοκιμάσεις
- Γρήγορα γίνεται μέρος της καθημερινής ζωής



ΠΩΣ ΒΛΑΠΤΕΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ



Καρκίνοι

Πνεύμονας

Λάρυγγας

Οισοφάγος

Κύστη

Νεφροί

Πάγκρεας

Στοματοφάρυγγας

Αγγειακό εγκεφαλικό

Στεφανιαία νόσος

Ανεύρυσμα αορτής

Αρτηριοσκλήρυνση
περιφερειακών αγγείων

Χρόνια αποφρακτική
πνευμονοπάθεια

Χρόνια νοσήματα



ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΝΕΟΙ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΚΑΠΝΙΖΟΥΝ;

Δεν έχουν επαρκή ενημέρωση

Περιέργεια
Μαγκιά
Διαφήμιση
Εύκολη πρόσβαση
Μιμούνται
Υποκύπτουν στις πιέσεις των φίλων τους



ΟΛΟΙΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙΑΥΤΟΙ ΟΙΟΙ ΝΕΑΡΟΙΝΕΑΡΟΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΟΤΙΟΤΙ
ΤΟΤΟ ΤΣΙΓΑΡΟΤΣΙΓΑΡΟ ΔΕΝΔΕΝ ΕΙΝΑΙΕΙΝΑΙ::

ΣτυλΣτυλ // ΜόδαΜόδα!!
ΈνδειξηΈνδειξη ότιότι μεγάλωσανμεγάλωσαν
ΤρόποςΤρόπος νανα εντυπωσιάσουνεντυπωσιάσουν
ΔείγμαΔείγμα αυτοπεποίθησηςαυτοπεποίθησης
ΚαθόλουΚαθόλου ελκυστικόελκυστικό γιαγια τατα κορίτσιακορίτσια ήή τατα αγόριααγόρια!!
ΔενΔεν τουςτους βοηθάειβοηθάει νανα ηρεμήσουνηρεμήσουν & & νανα συγκεντρωθούνσυγκεντρωθούν
΄Ενδειξη΄Ενδειξη απελευθέρωσηςαπελευθέρωσης



ΔΕΝΔΕΝ ΘΑΘΑ ΚΑΠΝΙΣΩΚΑΠΝΙΣΩ ΠΟΤΕΠΟΤΕ ΓΙΑΤΙΓΙΑΤΙ
ΣΙΓΟΥΡΑΣΙΓΟΥΡΑ ΘΑΘΑ ΕΧΩΕΧΩ......

 ΔυσάρεστηΔυσάρεστη αναπνοήαναπνοή

 ΡούχαΡούχα & & μαλλιάμαλλιά πουπου μυρίζουνμυρίζουν

 ΚίτριναΚίτρινα δόντιαδόντια

 ΘαμπήΘαμπή επιδερμίδαεπιδερμίδα

 ΑπώλειαΑπώλεια αίσθησηςαίσθησης γεύσηςγεύσης & & 

όσφρησηςόσφρησης



ΔΕΝΔΕΝ ΘΑΘΑ ΚΑΠΝΙΣΩΚΑΠΝΙΣΩ ΠΟΤΕΠΟΤΕ ΓΙΑΤΙΓΙΑΤΙ ΤΟΤΟ
ΚΑΠΝΙΣΜΑΚΑΠΝΙΣΜΑ ΘΑΘΑ......

 ΜουΜου ««τρώειτρώει»» τοτο χαρτζιλίκιχαρτζιλίκι μουμου

 ΜειώνειΜειώνει τηντην αντοχήαντοχή μουμου στηνστην άσκησηάσκηση

 ΜεΜε κάνεικάνει νανα χάνωχάνω

τηντην ενέργειάενέργειά μουμου



ΔΕΝΔΕΝ ΘΑΘΑ ΚΑΠΝΙΣΩΚΑΠΝΙΣΩ ΠΟΤΕΠΟΤΕ ΓΙΑΤΙΓΙΑΤΙ……

ΘαΘα βλάπτωβλάπτω σοβαράσοβαρά όχιόχι μόνομόνο

τοντον εαυτόεαυτό μουμου, , αλλάαλλά καικαι τουςτους

γύρωγύρω μουμου

ΘαΘα αρρωσταίνωαρρωσταίνω πιοπιο εύκολαεύκολα



ΔΕΝΔΕΝ ΘΑΘΑ ΚΑΠΝΙΣΩΚΑΠΝΙΣΩ ΠΟΤΕΠΟΤΕ ΓΙΑΤΙΓΙΑΤΙ......
ΘαΘα χάσωχάσω τηντην ανεξαρτησίαανεξαρτησία

μουμου

ΘαΘα είμαιείμαι εθισμένοςεθισμένος

ΘαΘα αφήνωαφήνω τοτο τσιγάροτσιγάρο νανα

αποφασίζειαποφασίζει γιαγια τητη ζωήζωή μουμου





ΤΟΤΟ ΝΑΝΑ ΠΩΠΩ ««ΟΧΙΟΧΙ»» ΣΤΟΣΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑΚΑΠΝΙΣΜΑ
ΣΗΜΑΙΝΕΙΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙΟΤΙ::

ΈχωΈχω αυτοπεποίθησηαυτοπεποίθηση

ΕίμαιΕίμαι ώριμοςώριμος

ΑγαπάωΑγαπάω τοντον εαυτόεαυτό μουμου καικαι τουςτους γύρωγύρω μουμου

ΔενΔεν μεμε κατευθύνουνκατευθύνουν οιοι άλλοιάλλοι



ΔΕΝΔΕΝ ΕΙΝΑΙΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΟΔΥΣΚΟΛΟ ΝΑΝΑ ΠΕΙΣΠΕΙΣ ΟΧΙΟΧΙ

ΕκατομμύριαΕκατομμύρια άνθρωποιάνθρωποι σεσε όλοόλο τοντον κόσμοκόσμο

τοτο λένελένε κάθεκάθε μέραμέρα

χωρίςχωρίς νανα χάνουνχάνουν τουςτους φίλουςφίλους τουςτους!!



ΤοΤο κάπνισμακάπνισμα δενδεν είναιείναι απόφασηαπόφαση γιαγια
νανα τηντην παίρνειπαίρνει κανείςκανείς ««ΕΛΑΦΡΑΕΛΑΦΡΑ»…»…

……γιατίγιατί ακόμαακόμα καικαι τατα

««ελαφράελαφρά»» τσιγάρατσιγάρα

οδηγούνοδηγούν στηνστην εξάρτησηεξάρτηση



ΚαιΚαι... ... οο εξαρτημένοςεξαρτημένος άνθρωποςάνθρωπος
ΔΕΝΔΕΝ είναιείναι ελεύθεροςελεύθερος!!!!!!

Έχει αφεντικό!!!



ΔΕΧΕΣΑΙΔΕΧΕΣΑΙ ΝΑΝΑ ΣΕΣΕ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΥΝΚΑΤΕΥΘΥΝΟΥΝ ΟΙΟΙ ΑΛΛΟΙΑΛΛΟΙ;;;;;;

ΘΕΛΕΙΣΘΕΛΕΙΣ ΝΑΝΑ ΕΙΣΑΙΕΙΣΑΙ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣΕΛΕΥΘΕΡΟΣ;;;;;;

ΘΕΛΕΙΣΘΕΛΕΙΣ ΝΑΝΑ ΠΑΙΡΝΕΙΣΠΑΙΡΝΕΙΣ ΤΙΣΤΙΣ
ΔΙΚΕΣΔΙΚΕΣ ΣΟΥΣΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣΑΠΟΦΑΣΕΙΣ;;;;;;



Όταν τους προσέφεραν τσιγάρο, 
αυτοί οι έφηβοι απάντησαν …



ευχαριστώευχαριστώ, , αλλάαλλά……

……δενδεν καπνίζωκαπνίζω



ΌτανΌταν σουσου προσφέρουνπροσφέρουν τσιγάροτσιγάρο;;;;;;
ΜερικέςΜερικές ιδέεςιδέες γιαγια νανα απαντήσειςαπαντήσεις

ΕυχαριστώΕυχαριστώ, , αλλάαλλά……

 ……δενδεν καπνίζωκαπνίζω

 ……γνωρίζωγνωρίζω τιςτις συνέπειεςσυνέπειες τουτου καπνίσματοςκαπνίσματος

 ……θέλωθέλω νανα παραμείνωπαραμείνω υγιήςυγιής

 ……νομίζωνομίζω ότιότι είναιείναι σπατάλησπατάλη χρημάτωνχρημάτων

 ……μεμε τοτο κάπνισμακάπνισμα μυρίζειμυρίζει ηη αναπνοήαναπνοή μουμου

 ……μουμου φέρνειφέρνει βήχαβήχα

 ……μεμε κάνεικάνει νανα λαχανιάζωλαχανιάζω ότανόταν ανεβαίνωανεβαίνω τιςτις σκάλεςσκάλες ήή ότανόταν

γυμνάζομαιγυμνάζομαι



ΠείτεΠείτε σεσε όσουςόσους αγαπάτεαγαπάτε ότιότι μπορούνμπορούν
νανα πουνπουν καικαι αυτοίαυτοί ««ΟΧΙΟΧΙ»» στοστο κάπνισμακάπνισμα καικαι

νανα ελευθερωθούνελευθερωθούν απόαπό αυτήαυτή τηντην
άσχημηάσχημη καικαι ανθυγιεινήανθυγιεινή συνήθειασυνήθεια..



ΠΕΣΠΕΣ ««ΟΧΙΟΧΙ»» ΣΤΟΣΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑΚΑΠΝΙΣΜΑ!!

ΒΟΗΘΗΣΕΒΟΗΘΗΣΕ ΚΑΙΚΑΙ ΟΣΟΥΣΟΣΟΥΣ ΑΓΑΠΑΣΑΓΑΠΑΣ
ΝΑΝΑ ΠΟΥΝΠΟΥΝ ««ΟΧΙΟΧΙ»»!!



ΈχετεΈχετε δικαίωμαδικαίωμα νανα αναπνέετεαναπνέετε
καθαρόκαθαρό αέρααέρα!!



ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

 ΦύλοΦύλο::
ΚορίτσιΚορίτσι ήή ΑγόριΑγόρι

 ΚαπνίζετεΚαπνίζετε;;
ΝαιΝαι ήή ΌχιΌχι

 ΑνΑν ναιναι, , πόσοπόσο συχνάσυχνά;;
ΠολύΠολύ
ΑρκετάΑρκετά
ΣπάνιαΣπάνια



ΠΟΣΟΣΤΑΠΟΣΟΣΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ

NAINAI
OXIOXI
ΠΟΛΎΠΟΛΎ
ΑΡΚΕΤΑΑΡΚΕΤΑ
ΣΠΑΝΙΑΣΠΑΝΙΑ



ΤΕΛΟΣΤΕΛΟΣ!!
 ΠαΐσουΠαΐσου ΕλένηΕλένη
 ΠετροπούλουΠετροπούλου ΧριστίναΧριστίνα
 ΣαχπατζίδηΣαχπατζίδη ΜαρίαΜαρία
 ΣισαμήΣισαμή ΜαρίαΜαρία
 ΣυριανούΣυριανού ΒασιλείαΒασιλεία

ΕπιμέλειαΕπιμέλεια

ΤΜΗΜΑ Α3


