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ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ  Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 Βασιλική Αλεξάκη, Κοινωνική Λειτουργός –Επιστηµονικό Στέλεχος 

Πρόληψης, Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων & Προαγωγής της 

Ψυχοκοινωνικής Υγείας ∆ήµου Κηφισιάς –ΟΚΑΝΑ «ΠΡΟΝΟΗ», 

Επιστηµονικός Συνεργάτης  Heart II –ΙΙΒΕΑΑ  

 

 

 

ΣΤΟΧΟΙ  

• Να ενηµερωθεί ο µαθητής για τις συνέπειες του καπνίσµατος µε 

εγκυρότητα και υπευθυνότητα, προκειµένου να αποκτήσει σωστές 

γνώσεις για τις συνέπειες του καπνίσµατος. 

• Να κινητοποιηθεί, προκειµένου να  αναλάβει προσωπική ευθύνη 

στην προστασία του εαυτού του από το κάπνισµα. 

• Να αναγνωρίσει ότι το κάπνισµα προκαλεί εξάρτηση. 

• Να αποµυθοποιήσει τους λόγους που οι άνθρωποι καπνίζουν, 

µολονότι γνωρίζουν τις βλαβερές επιδράσεις του καπνίσµατος.  

 

ΥΛΙΚΑ –∆ΙΑΤΑΞΗ ΧΩΡΟΥ ΤΑΞΗΣ  

• ∆ιαδραστικός πίνακας  

• Φωτοτυπίες των  ασκήσεων της παρέµβασης  

• Οι µαθητές κάθονται σε διάταξη σχήµατος «π» 

 

 

Σηµειώσεις πριν την υλοποίηση της παρέµβασης:  

Στα προηγούµενα κεφάλαια του εγχειριδίου µάς δόθηκε η δυνατότητα να 

αποκτήσουµε εξειδικευµένες γνώσεις για το µείζον θέµα της πρόληψης του 

καπνίσµατος.  

Στον  παρόν κεφάλαιο, θα µας δοθεί η δυνατότητα µε απλό και κατανοητό τρόπο 

να έχουµε στη “φαρέτρα” των εργαλείων µας την απαραίτητη µεθοδολογία για την 

υλοποίηση µιας βραχείας παρέµβασης ενηµέρωσης στους µαθητές. 

Κατά ανάλογο τρόπο, µπορούµε να αξιοποιήσουµε τις τεχνικές που  θα  µάθουµε  

στον τρέχον κεφάλαιο και σε όλα τα υπόλοιπα κεφάλαια του εγχειριδίου, εκτός 

από όσων είναι για την θεωρητική σας κατάρτιση (Σύγχρονες Πρακτικές και 

ΣΤΟΧΟΙ  

• Να ενηµερωθεί ο µαθητής για τις συνέπειες του καπνίσµατος µε εγκυρότητα και 

υπευθυνότητα, προκειµένου να αποκτήσει σωστές γνώσεις για τις συνέπειες του 

καπνίσµατος. 

• Να κινητοποιηθεί, προκειµένου να  αναλάβει προσωπική ευθύνη στην προστασία 

του εαυτού του από το κάπνισµα. 

• Να αναγνωρίσει ότι το κάπνισµα προκαλεί εξάρτηση. 

• Να αποµυθοποιήσει τους λόγους που οι άνθρωποι καπνίζουν, µολονότι γνωρίζουν 

τις βλαβερές επιδράσεις του καπνίσµατος.  

 

ΥΛΙΚΑ –∆ΙΑΤΑΞΗ ΧΩΡΟΥ ΤΑΞΗΣ  

• ∆ιαδραστικός πίνακας  

• Φωτοτυπίες των  ασκήσεων της παρέµβασης  

• Οι µαθητές κάθονται σε διάταξη σχήµατος «π» 

 

Προαπαιτούµενος χρόνος υλοποίησης παρέµβασης: 

2 διδακτικές  ώρες  ���� 
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Προσεγγίσεις στην Πρόληψη του Καπνίσµατος στη Μαθητική Κοινότητα, Η 

Πρόληψη του Καπνίσµατος στην Μαθητική Κοινότητα και Ο Ρόλος του 

Εκπαιδευτικού στην Πρόληψη του Καπνίσµατος). 

Σήµερα, θεωρούµε ότι ένα σύγχρονο πρόγραµµα αγωγής υγείας, χρειάζεται να 

παρέχει  τόσο εξειδικευµένος γνώσεις και τεχνικές, όσο και παράλληλα  την 

ενδυνάµωση της αυτενέργειάς µας, προσφέροντάς µας τη δυνατότητα να 

µπορούµε να προσαρµοζόµαστε στις ιδιαιτερότητες του δυναµικού της  τάξης µας.  

Με απλά λόγια, το εγχειρίδιο παρέχει την γνώση και την ευέλικτη δυνατότητα να 

υλοποιηθεί από µια βραχεία παρέµβαση µιάµισης ώρας µέχρι και σε εβδοµαδιαία 

βάση από µιάµιση ώρα στην κάθε συνάντηση. 

Στη παρούσα φάση πιθανόν να µας γεννάται το ερώτηµα: ’’κατά πόσο µπορεί µια 

βραχεία ενηµέρωση  να επηρεάσει  τους µαθητές στην πρόληψη του 

καπνίσµατος;’’ 

Σύµφωνα µε την υπάρχουσα βιβλιογραφία, ακόµα και µια βραχεία παρέµβαση 

δύναται να επηρεάσει τον τρόπο αντίληψης και δράσης των εφήβων µαθητών.[1] 

Θα θέλαµε να επισηµάνουµε, πριν την έναρξη υλοποίησης της παρέµβασης, την 

ανάγκη για αλλαγή στη διάταξη της σχολικής αίθουσας σε περίπτωση που δεν 

διευκολύνει την εργασία σε οµάδες. Ιδανικές διατάξεις για µια τέτοιου είδους 

παρέµβαση είναι: α) σε σχήµα ’’π’’ και β) σε µικρές οµάδες των 4-6 ατόµων, όπου 

οι µαθητές κάθονται κυκλικά. 

Ο τρόπος διάταξης των µαθητών επηρεάζει τον βαθµό  συµµετοχής τους, την 

επικοινωνία τους, τη συγκέντρωσή τους, αλλά ακόµα και την αλληλεπίδραση 

µεταξύ τους, µε αποτέλεσµα η  καλύτερη δυνατή διάταξη να προσφέρει και τις 

µέγιστες δυνατές γνώσεις και αποτυπώσεις στη βραχυπρόθεσµη και 

µακροπρόθεσµη µνήµη τους. [2] 

Ως εκπαιδευτικοί θα προσπαθήσουµε στη συγκεκριµένη παρέµβαση να 

ενθαρρύνουµε τους µαθητές να συµµετάσχουν στο µέγιστο των  δυνατοτήτων 

τους, δηµιουργώντας ένα κλίµα εµπιστοσύνης και αποσαφήνισης, διευκρινίζοντας  

ότι εµείς είµαστε εκεί για να επαναλάβουµε όσες φορές χρειαστεί τα σηµεία της 

παρέµβασης, προκειµένου να είναι όλα κατανοητά σε όλους και κυρίως χωρίς να 

χρειαστεί να φέρουµε κανέναν σε δύσκολη θέση. 

Κατά αυτό τον τρόπο, θα αµβλύνουµε την αίσθηση των εφήβων ότι είµαστε εκεί 

για να µονολογήσουµε ή ακόµα και ότι δεν µας ενδιαφέρουν οι πιθανές δυσκολίες 

που αντιµετωπίζουν στο συγκεκριµένο θέµα. 

Η παραπάνω τακτική αποτελεί το ’’κλειδί’’ για την απόκτηση γνώσεων και την 

ανάπτυξη δεξιοτήτων συµπεριφοράς των µαθητών  µέσα σε ένα σχολικό 

περιβάλλον που διευκολύνει την επίτευξη της ωρίµανσης και της ανάληψης 

ευθύνης των εφήβων. 

Παράλληλα, χρειάζεται να έχουµε υπόψη µας ότι  οι σηµαντικότεροι παράγοντες 

που µπορεί να οδηγήσουν ένα άτοµο στη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών είναι:  
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• Η επιρροή των προτύπων (ΜΜΕ, lifestyle)  και  ειδικότερα όσων αφορά 

στους εφήβους, η επιρροή των συνοµηλίκων σε συνδυασµό µε την 

ανεκτική συµπεριφορά του ατόµου. 

• Οι γνώσεις και οι αντιλήψεις του ίδιου του ατόµου αναφορικά µε τις 

βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες συνέπειες της χρήσης σε προσωπικό 

επίπεδο. 

• Οι µειωµένες ή ανεπαρκείς κοινωνικές  σχέσεις του ατόµου (αίσθηση του 

’’ανήκειν’’) λειτουργούν αντιστρόφως ανάλογα στην εξάρτηση 

ουσιών σε σχέση µε τον ικανοποιητικό βαθµό συµµετοχής στις κοινωνικές 

οµάδες. ∆ηλαδή, όσο περισσότερο ενεργά συµµετέχει ένας µαθητής στη 

σχολική ζωή, στην οικογενειακή ζωή, στις φιλικές του σχέσεις, τόσο και 

µειώνονται οι πιθανότητες να ξεκινήσει το κάπνισµα ή άλλες 

εξαρτησιογόνες ουσίες. 

 

Όταν αναφερόµαστε στις εξαρτησιογόνες ουσίες, σαφώς αναφερόµαστε και 

στην εξάρτηση από το κάπνισµα  και παίρνουµε ως δεδοµένο τον εθισµό που 

προκαλεί.  

Η παρέµβαση έχει δηµιουργηθεί µε σκοπό να υλοποιηθεί στους µαθητές 

ενός τµήµατος µε περίπου τριάντα µαθητές, για λόγους ποιοτικότερης 

αποτελεσµατικότητας. 

 Αν είµαστε οι ίδιοι καπνιστές, είναι σηµαντικό εκ των προτέρων να έχουµε 

διαχωρίσει  την προσωπική µας θέση, σε σχέση µε τις  επιστηµονικά 

τεκµηριωµένες θέσεις που θα προσπαθήσει να µεταφέρει το παρόν εγχειρίδιο 

στους µαθητές για την πρόληψη του καπνίσµατος.  

Τέλος, σας ενηµερώνουµε ότι η συγκεκριµένη παρέµβαση, καθώς και όλο 

το εγχειρίδιο είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα: www.thetruth.gr  & 

www.smokefreegreece.gr 

Σας ευχόµαστε καλή επιτυχία στην υλοποίηση της παρέµβασης!!! 
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Έναρξη:  

Εισαγωγή: 

Προτεινόµενος χρόνος :5  λεπτά.  

Καλωσορίζουµε τους µαθητές και τους λέµε δυο λόγια σχετικά µε τους στόχους 
της σηµερινής µας συνάντησης. Ειδικότερα, θα µπορούσαµε να τους αναφέρουµε 
τα εξής:  

’’Στη σηµερινή µας συνάντηση θα προσπαθήσουµε να δώσουµε πληροφορίες και 
να συζητήσουµε γύρω από την πρόληψη του καπνίσµατος. Θα ήθελα να σας 
διευκρινίσω ότι για το συγκεκριµένο θέµα δεν θα σας πω την προσωπική µου 
γνώµη, αλλά θα σας αναφέρω στοιχεία τα οποία είναι επιστηµονικά τεκµηριωµένα 
και έγκυρα. Θα προσπαθήσω να µην έρθει κανείς σε δύσκολη θέση και ούτε 
χρειάζεται να µοιραστεί κανείς  µας κάποια προσωπική πληροφορία. Εάν το κάνει,  
όµως, θα φροντίσουµε όλοι να παραµείνει µεταξύ µας.  

Η συνάντησή µας θα διαρκέσει δυο διδακτικές ώρες  χωρίς διάλειµµα. Θα υπάρξει, 
όµως, εσωτερικό διάλειµµα µε τα παιχνίδια που θα συµµετέχουµε. Επιπλέον,  θα 
είµαι στη διάθεσή σας και στο µέλλον, σε περίπτωση που σας προκύψουν κάποια 
περαιτέρω ερωτήµατα ή προβληµατισµοί που δεν θα µπορέσουµε να απαντήσουµε 
σήµερα.  

Θα επαναλάβουµε κάποια σηµαντικά σηµεία - όσες φορές χρειαστεί - για να είναι 
κατανοητά σε όλους και από την άλλη, εάν κάποιος από εσάς δεν καταλαβαίνει 
κάποια πληροφορία, θα ήθελα να µε διακόψει και να   ρωτήσει, διότι στόχος µας 
σήµερα είναι να µην φύγει κανείς µας, χωρίς να έχει κατακτήσει κάποιες βασικές 
γνώσεις, ώστε µε δική του ευθύνη να επιλέξει, εάν θέλει ή όχι, να είναι 
καπνιστής’’. 

Σηµείωση: Εάν δεν γνωρίζουµε όλους τους µαθητές της τάξης, ζητάµε να µας 
πουν το µικρό τους όνοµα και τι χόµπι έχουν. Την πληροφορία του χόµπι 
µπορούµε να την συνδέσουµε  µετά την ολοκλήρωση της παρέµβασης 
επισηµαίνοντας ότι κάποιες δραστηριότητες, όπως είναι τα αθλήµατα, αλλά ακόµα 
και άλλα τα οποία απαιτούν την συγκέντρωσή µας (π.χ σκάκι, διαδραστικά 
παιχνίδια στρατηγικής στον υπολογιστή κ.ά),   αποδίδουν λιγότερο, αφού 
καπνίζοντας έχουµε απώλεια  µνήµης κατά 20% και επιπλέον, το  σώµα µας 
υπόκειται σε όλες τις βλαβερές συνέπειες του καπνίσµατος, µε αποτέλεσµα οι 
καπνιστές να µην επιθυµούν να ασκηθούν, αφού βιώνουν µε πολύ επώδυνο τρόπο 
την άσκηση.[3] 

1η άσκηση:  

Προβολή διαφανειών –συζήτηση. 

 Προτεινόµενος χρόνος : 30  λεπτά. 

Θα δούµε κάποιες διαφάνειες στο διαδραστικό πίνακα και θα προσπαθήσουµε να 
απαντήσουµε σε όλες. Θα προσπαθήσω να πάρουµε όλοι το λόγο. Εξάλλου, µην 
ξεχνάτε ότι σήµερα δεν έχει σηµασία, εάν κάποιος από εµάς έχει µια λανθασµένη 
άποψη, µας ενδιαφέρει να είµαστε όλοι ενηµερωµένοι σωστά και υπεύθυνα. 

Ξεκινάµε:  
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Σηµείωση: πρώτα δίνουµε την ευκαιρία στους µαθητές να απαντήσουν και να 
τοποθετηθούν και στη συνέχεια προσπαθούµε, αξιοποιώντας και το υλικό που µας 
φέρνουν, να απαντήσουµε.  

Προσοχή: οι µαθητές µας στην εφηβεία µπορούν µε την ενέργειά τους και την 
ζωηράδα τους πολύ εύκολα να µας παρασύρουν και να περάσουµε σε  άλλο θέµα 
που δεν θα αφορά στους στόχους της σηµερινής µας ενηµέρωσης. Εάν συµβεί και 
όποτε συµβεί, µε καλή διάθεση και ευγένεια τους απαντάµε  ότι είναι µεν 
σηµαντικό το ερώτηµά τους, αλλά δεν έχει να κάνει µε τους στόχους της 
συνάντησής µας. ∆εν ξεχνάµε ποτέ ότι εφηβεία σηµαίνει όρια και υποµονή!!! 

1η ερώτηση:  

� Πιστεύετε ότι υπάρχει εξάρτηση από  το κάπνισµα; 
 
Απάντηση: Ναι, το τσιγάρο ή οποιαδήποτε άλλη µορφή καπνίσµατος, 
προκαλεί πολύ ισχυρή εξάρτηση και είναι πολύ δύσκολη η διακοπή του. 
Μάλιστα  τα 2/3 των καπνιστών επιθυµούν να διακόψουν το κάπνισµα, 
δυστυχώς τα καταφέρνουν ελάχιστοι. Μόνοι τους δεν ξεπερνούν το 2% -
3%. Η κύρια αιτία, η οποία δυσκολεύει τους καπνιστές να σταµατήσουν το 
κάπνισµα, είναι η νικοτίνη που περιέχεται στα τσιγάρα. Η νικοτίνη είναι µια 
από τις  πιο ισχυρές εξαρτησιογόνες ουσίες που προκαλούν εξάρτηση, 
σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγεία, όπως η ηρωίνη και η κοκαΐνη 
και ανήκει στην ίδια ευρύτερη κατηγορία στο διεθνές σύστηµα κατάταξης 
νοσηµάτων ICD-10.  
 

2η ερώτηση: 

� Γνωρίζετε τί είναι η εξάρτηση και ειδικότερα πώς συσχετίζεται µε το 

κάπνισµα; 

Απάντηση: Ως εξάρτηση ορίζεται η ανάγκη για συνεχή χρήση µιας 
συγκεκριµένης χηµικής ουσίας (ηρωίνη, κοκαΐνη, αµφεταµίνες κ.ά) µε 
στόχο την αλλαγή της διάθεσής µας. Η έννοια της εξάρτησης είναι τελείως 
διαφορετική από την ανάγκη κάθε ζώντος οργανισµού για κάλυψη των 
βιολογικών του αναγκών, όπως η λήψη τροφής, το νερό, η σεξουαλική 
συνεύρεση, που είναι απαραίτητες για την διατήρηση της ζωής του και την 
επιβίωση του είδους του.  

Η εξάρτηση από το κάπνισµα είναι κατά βάση σωµατική και στηρίζεται στη 
διέγερση και λειτουργία των εγκεφαλικών κέντρων, που λειτουργούν ως 
δίπολο. Αναλυτικότερα, είναι το κέντρο της στέρησης που διεγείρεται, όταν 
έχει πέσει η στάθµη της εξαρτησιογόνου ουσίας στο αίµα και προκαλεί 
άγχος και έντονη ανάγκη για χρήση. Καθώς και το κέντρο της 
ικανοποίησης, που διεγείρεται,  προκαλεί ευχαρίστηση, µόλις  πάλι ανέβει η 
στάθµη της ουσίας στο αίµα.  
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Έτσι λειτουργούν όλες οι εξαρτησιογόνες ουσίες και έτσι ακριβώς δρα και η 
νικοτίνη στο τσιγάρο. 

Το κάπνισµα, όµως, εκτός από την παραπάνω νευροβιολογική εξάρτηση, 
συνδέεται λειτουργικά και µε βιολογικές ή και συναισθηµατικές καθηµερινές 
δραστηριότητες  (π.χ: καπνίζει κανείς  µε τον καφέ, την παρέα, όταν είναι 
στενοχωρηµένος, όταν είναι χαρούµενος, µόλις ξυπνήσει  το πρωί, όταν 
δουλεύει  µπροστά στον υπολογιστή κλπ).[4] 

Η στερεότυπη επαναληψιµότητα των κινήσεων των χεριών του χρήστη, η 
αίσθηση της αφής, η επαφή µε τα χείλη, η γεύση του καπνού, η διέγερση 
της όσφρησης, το οπτικό ερέθισµα  του πακέτου, η αίσθηση της εισπνοής 
του καπνού αποτελούν εντονότατα ερεθίσµατα του εγκεφαλικού φλοιού 
που εθίζεται και επιζητεί την συνεχή επανάληψή τους. 

Τέλος, ειδικά για τους εφήβους τονίζεται η επίδραση του φαινοµένου 
lifestyle που προσθέτει στα παραπάνω µια υπερβάλλουσα αίσθηση 
οµορφιάς, σεξουαλικότητας και κοινωνικοποίησης.  

3η ερώτηση:  

� Γνωρίζετε εάν το τσιγάρο περιέχει κι άλλες χηµικές  ουσίες µε 
βιολογικές συνέπειες, εκτός από την νικοτίνη; 
Απάντηση: Κάθε τσιγάρο περιέχει γύρω στις 7.000 επικίνδυνες χηµικές 
ουσίες για την υγεία µας. Μάλιστα οι 70 από αυτές είναι καρκινογόνες. 
Για να δούµε κάποιες από αυτές και ποιες από αυτές γνωρίζουµε ; 

Πίνακας με  βλαβερά και πιθανώς βλαβερά συστατικά που εντοπίζονται σε προϊόντα καπνού και 

στον εισπνεόμενο από αυτά καπνό (αλφαβητική σειρά). Με έντονη γραφή παρουσιάζονται τα 

χαρακτηριστικότερα παραδείγματα που χρησιμοποιούνται στην εκπαιδευτική διαδικασία. ΔΑ: 

δηλητήριο του αναπνευστικού συστήματος, ΔΑΑ: δηλητήριο του αναπαραγωγικού συστήματος και/ή 

της ανάπτυξης του οργανισμού, ΔΚ: δηλητήριο του καρδιοαγγειακού συστήματος, ΕΘ: εθιστική 

ουσία, ΚΑ: καρκινογόνος ουσία. 
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α/α Συστατικό Δράση α/α Συστατικό Δράση 

1 Αιθυλενοβενζόλιο ΚΑ 47 Κοβάλτιο ΔΚ, ΚΑ 

2 Αιθυλενοξείδιο ΔΑ, 

ΔΑΑ, 

ΚΑ 

48 Κουμαρίνη απαγορευμένη 

στα τρόφιμα 

3 Αιθυλοκαρβαμίδιο 

(ουραιθάνη) 

ΔΑΑ, 

ΚΑ 

49 Κρεσόλες ΔΑ, ΚΑ 

4 Ακεταλδεΰδη ΔΑ, 

ΕΘ, ΚΑ 

50 Κροτοναλδεΰδη ΚΑ 

5 Ακεταμίδη ΚΑ 51 Κυκλοπεντα[c, d]πυρένιο ΚΑ 

6 Ακετόνη ΔΑ 52 μεθυλ Trp-P-2 (1-μεθυλ-3-

αμινο-5H-πυριδο[4, 3-

b]ινδόλιο) 

ΚΑ 

7 Ακρολεΐνη ΔΑ, ΔΚ 53 Μεθυλ-αιθυλοκετόνη ΔΑ 

8 Ακρυλαμίδη ΚΑ 54 Glu-P-1 (2-άμινο-6-

μεθυλοδιπυριλο[1, 2-a:3', 

2'-d]ιμιδαζόλιο) 

ΚΑ 

9 Ακρυλονιτρίλιο ΔΑ, ΚΑ 55 5-μεθυλοχρυσένιο ΚΑ 

10 3IQ (2-άμινο-3-

μεθυλιμιδαζο[4, 5-

f]κινολίνιο) 

ΚΑ 56 Μόλυβδος ΔΑΑ, ΔΚ, ΚΑ 

11 3MeA-α-C (2-αμινο-3-

μεθυλο)-9H-πυριδο[2, 3-

b]ινδόλιο) 

ΚΑ 57 Μονοξείδιο του άνθρακα ΔΑ 



 

 

Μεθοδολογία Προληπτικής Παρέμβασης για το κάπνισμα για μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου  

 

8 

 

12 A-α-C (2-αμινο-9H-πυριδο[2, 

3-b]ινδόλη) 

ΚΑ 58 Ναφθαλένιο ΔΑ, ΚΑ 

13 PhIP (2-άμινο-1-μέθυλ-6-

φαίνυλομιδαζο[4, 5-

b]πυριδίνιο) 

ΚΑ 59 Νικέλιο ΔΑ, ΚΑ 

14 Trp-P-1 (3-αμινο-1, 4-

διμεθυλο-5H-πυριδο[4, 3-

b]ινδόλιο) 

ΚΑ 60 Νικοτίνη ΔΑΑ, ΕΘ 

16 4-αμινοδιφαινύλιο ΚΑ 61 Νιτροβενζόλιο ΔΑ, ΔΑΑ, ΚΑ 

16 Glu-P-2 (2-αμινοδιπυριλο[1, 

2-a:3', 2'-d]ιμιδαζόλιο) 

ΚΑ 62 Ν-νιτροδιαιθανολαμίνη 

(NDELA) 

ΚΑ 

17 1-αμινοναφθαλίνη ΚΑ 63 Ν-νιτροδιαιθυλαμίνη ΚΑ 

18 2-αμινοναφθαλίνη ΚΑ 64 Ν-νιτροδιμεθυλαμίνη 

(NDMA) 

ΚΑ 

19 Αμμωνία ΔΑ 65 Νιτρομεθάνιο ΚΑ 

20 Αναβασίνη ΕΘ 66 Ν-νιτρομεθυλαιθυλαμίνη ΚΑ 

α/α Συστατικό Δράση α/α Συστατικό Δράση 

21 o-ανισιδίνη  ΚΑ 67 Ν-νιτρομορφολίνη 

(NMOR) 

ΚΑ 

22 Αρσενικό ΔΑΑ, 

ΔΚ, ΚΑ 

68 Ν-νιτρονορνικοτίνη (NNN) ΚΑ 

23 Αφλατοξίνη B1 ΚΑ 69 Ν-νιτροπιπεριδίνη (NPIP) ΚΑ 
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24 Βενζο[a]ανθρακένιο ΔΚ, ΚΑ 70 2-νιτροπροπάνιο ΚΑ 

25 Βενζο[b]φθοροανθένιο ΔΚ, ΚΑ 71 Ν-νιτροπυρολιδίνη (NPYR) ΚΑ 

26 Βενζο[c]φαινανθρένιο ΚΑ 72 Ν-νιτροσαρκοζίνη (NSAR) ΚΑ 

27 Βενζο[j]ακετοενθρυλαίνιο ΚΑ 73 ΝΝΚ ΚΑ 

28 Βενζο[k]φθοροανθένιο ΔΚ, ΚΑ 74 Νορνικοτίνη ΕΘ 

29 Βενζο[α]πυρένιο ΚΑ 75 Ουράνιο-235 ΔΑ, ΚΑ 

30 Βενζο[β]φουράνιο ΚΑ 76 Ουράνιο-238 ΔΑ, ΚΑ 

31 Βενζόλιο ΔΑΑ, 

ΔΚ, ΚΑ 

77 Πολώνιο-210 ΚΑ 

32 Βηρύλλιο ΚΑ 78 Προπιονοαλδεΰδη ΔΑ, ΔΚ 

33 Βινυλοχλωρίδιο ΔΑ, ΚΑ 79 Προπυλενοξείδιο ΔΑ, ΚΑ 

34 1, 3-βουταδιένιο ΔΑ, 

ΔΑΑ, 

ΚΑ 

80 Σελήνιο ΔΑ 

35 Διβενζο[a, e]πυρένιο ΚΑ 81 Στυρένιο ΚΑ 

36 Διβενζο[a, h]ανθρακένιο ΚΑ 82 o-τολουϊδίνη ΚΑ 

37 Διβενζο[a, h]πυρένιο ΚΑ 83 Τολουένιο ΔΑ, ΔΑΑ 

38 Διβενζο[a, i]πυρένιο ΚΑ 84 Υδραζίνη ΔΑ, ΚΑ 
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39 Διβενζο[a, l]πυρένιο ΚΑ 85 Υδράργυρος ΔΑΑ, ΚΑ 

40 διμεθυλ 2, 6-

διμεθυλονανιλίνη 

ΚΑ 86 Υδροκυάνιο ΔΑ, ΔΚ 

41 Ινδενο[1, 2, 3-cd]πυρένιο KA 87 Φαινόλη ΔΑ, ΔΚ 

42 Ισοπρένιο ΚΑ 88 Φορμαλδεΰδη ΔΑ, ΚΑ 

43 Κάδμιο ΔΑ, 

ΔΑΑ, 

ΚΑ 

89 Φουράνιο ΚΑ 

44 Κατεχόλη ΚΑ 90 Χλωριωμένες 

διοξίνες/φουράνια 

ΔΑΑ, ΚΑ 

45 Καφεϊκό οξύ ΚΑ 91 Χρυσένιο ΔΚ, ΚΑ 

46 Κινολίνη ΚΑ 92 Χρώμιο ΔΑ, ΔΑΑ, ΚΑ 

Πηγή: Οργανισμός τροφίμων και φαρμάκων των ΗΠΑ. 

 (Ο παραπάνω πίνακας είναι για δική μας ενημέρωση. Στην ενημέρωση των μαθητών μπορούμε να 

αξιοποιήσουμε τις παρακάτω πληροφορίες ) 

Τα Χηµικά Συστατικά του Τσιγάρου 

 

• Ακεταλδεΰδη (χρησιµοποιείται στην κατασκευή κόλλας). 
• Ακετόνη (κύριο συστατικό στο ξεβαφτικό νυχιών). 
• Αµµωνία (ένα χηµικό παρασκεύασµα που χρησιµοποιείται, για να 

καθαριστούν οι τουαλέτες). 
• Αρσενικό (ένα χηµικό παρασκεύασµα που χρησιµοποιείται, για να 

σκοτώσει έντοµα και ζιζάνια). 
• Βενζόλιο (ένα εύφλεκτο τοξικό υγρό που χρησιµοποιείται ως διαλύτης ή 

ως καύσιµο). 
• Κάδµιο (βρίσκεται στις µπαταρίες). 
• Κυάνιο (ένα δηλητήριο που χρησιµοποιείται, για να σκοτώσει ποντίκια). 
• Μονοξείδιο του Άνθρακα (ισχυρό δηλητήριο-καυσαέριο αυτοκινήτων). 
• Νικοτίνη (ένα φυτοφάρµακο που χρησιµοποιείται, για να σκοτώσει 

έντοµα). 
• Στυρένιο (ένα υγρό που χρησιµοποιείται στην παραγωγή συνθετικού 

καουτσούκ και πλαστικών). 
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• Τολουένιο (ένα υγρό που χρησιµοποιείται ως αντικροτικό συστατικό της 
βενζίνης). 

• Υδροξίνη (ένα διαβρωτικό υγρό που χρησιµοποιείται ως καύσιµο για 
πυραύλους και αεροσκάφη). 

• Φαινόλη (ένα δηλητηριώδες χηµικό που χρησιµοποιείται ως 
απολυµαντικό). 

• Φορµαλδεΰδη (ένα χηµικό που χρησιµοποιείται, για να διατηρήσει 
πτώµατα ). 

• Χλωριούχο Βινύλιο (χρησιµοποιείται στην κατασκευή σακουλών 
σκουπιδιών)[5]. 
 

Γνωρίζετε,  όµως,  ότι στο τσιγάρο εµπεριέχονται και διαφορές ουσίες που 
ως στόχο έχουν να  αυξάνουν την εθιστική δράση του µέσω της γεύσης ή 
και οσφρητικών ερεθισµάτων, όπως π.χ µέντα,  κακάο, γλυκόριζα  κ.α…;  

 

4η ερώτηση: 

 

� Γνωρίζετε ποιες είναι οι άµεσες (βραχυπρόθεσµες) συνέπειες του 
καπνίσµατος; 
Απάντηση:  

• Μυρίζουν τα µαλλιά µας.  
• Μυρίζουν τα ρούχα µας.  
• Μυρίζει η αναπνοή µας.  
• Κιτρινίζουν τα δόντια µας.  
• Κιτρινίζουν τα δάχτυλά µας.  
• Η επιδερµίδα µας γίνεται πιο τραχιά, πιο σκληρή µε συνέπεια να γερνάει 

γρηγορότερα. 
• Μειώνεται η γεύση και η όσφρηση.  
• Προκαλεί αδυναµία αυτοσυγκέντρωσης.  
• Προκαλεί απώλεια µνήµης. 
• Είναι αντι-σεξουαλικό.  
• Έχει οικονοµικό κόστος….  

 
5η ερώτηση:  
� Γνωρίζετε ποιες είναι οι έµµεσες (µακροπρόθεσµες) συνέπειες του 

καπνίσµατος; 
Απάντηση: 

• Καρκίνος του πνεύµονα (8.000 άτοµα κάθε χρόνο στην Ελλάδα πεθαίνουν 
από καρκίνο του πνεύµονα. Το 90% από αυτούς προκαλείται από το 
κάπνισµα).  

• Καρκίνος της στοµατικής κοιλότητας, του λάρυγγα, του φάρυγγα, του 
οισοφάγου, της ουροδόχου κύστεως. 

• Ευθύνεται για το 40% των καρκίνων παγκοσµίως.  
• Βλάβες στα εγκεφαλικά αγγεία.  
• Καρδιοπάθειες. 
• Πνευµονικό εµφύσηµα, βρογχικό άσθµα, χρόνια βρογχίτιδα. 
• Αλλεργίες. 
• Μείωση των αντοχών και της φυσικής άµυνας του οργανισµού. 
• Προβλήµατα υπογονιµότητας (συστήνεται µάλιστα στα ζευγάρια που 

πρόκειται να µπουν στη διαδικασία να αποκτήσουν παιδιά, εάν είναι 
καπνιστές, να το σταµατήσουν για όσο µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα 
γίνεται πριν. 

• Το σύνδροµο του «αιφνίδιου θανάτου» στα βρέφη. 
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• Προβλήµατα στην ανάπτυξη, εφόσον είµαι σε ηλικία ανάπτυξης (όπως 
είµαστε τώρα εδώ). Συγκεκριµένα, µια ποσότητα της τάξεως των 0,05 
γραµµαρίων καθαρής νικοτίνης προκαλεί θάνατο σε ενήλικα, ενώ στα 
µικρά  παιδιά, η κατάποση ενός και µόνο τσιγάρου, µπορεί να προκαλέσει 
το θάνατο.[6] 

• Κάθε τσιγάρο που καπνίζουµε αφαιρεί 11 λεπτά από την ζωή µας.. 
 

  
 
6η ερώτηση:  
� Γνωρίζετε ποιες είναι οι  διάφορες µορφές  χρήσης προϊόντων καπνού; 

Απάντηση: τσιγάρα, πίπες, ναργιλέ, καπνός για εισπνοή, καπνός για 
µάσηµα, πούρα, το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Να σηµειώσουµε  ότι κάποτε 
αναγραφόταν επάνω στο τσιγάρο η λέξη “light”. Σε µελέτες, όµως, που 
δηµοσιεύτηκαν, αποδείχτηκε ότι δεν είναι ασφαλέστερα τα τσιγάρα 
τύπου “light”, µε αποτέλεσµα  να απαγορευτεί η παραπλάνηση του 
καταναλωτικού κοινού. 
 

 

 

7η ερώτηση:  
�  Πιστεύετε ότι οι περισσότεροι ή οι λιγότεροι νέοι και νέες της ηλικίας 

σας καπνίζουν; 
Απάντηση: Η αλήθεια είναι ότι µας έχουν περάσει την εντύπωση µέσα 
από µουσικά βιντεοκλίπ που βλέπουµε, ταινίες που παρακολουθούµε, 
τηλεοπτικές σειρές και γενικότερα µέσα από τα περισσότερα πρότυπα 
lifestyle που προβάλλονται, ότι οι περισσότεροι νέοι και νέες της ηλικίας 
σας καπνίζουν! Για σκεφτείτε το λόγο που µας επιβάλλουν αυτή την 
άποψη. Μήπως, επειδή πολλές φορές οι καπνοβιοµηχανίες είναι χορηγοί 
σε όλα αυτά; 
Πολλές φορές µάλιστα φθάνουν και στο σηµείο να µας παρουσιάζουν 
και παραπλανητικές ή µη έγκυρες και επιστηµονικά ατεκµηρίωτες 
έρευνες για τη χρήση καπνίσµατος στους νέους. Μπορεί, για 
παράδειγµα, να παρουσιαστεί µια έρευνα, η οποία αναφέρει ότι το 95% 
των νέων καπνίζει και να είναι υπερτονισµένη, χωρίς όµως να 
διευκρινίζει εάν αφορά σε νέους που έχουν καπνίσει µια φορά στη ζωή 
τους (οπότε είναι πιθανό να εµφανιστεί ένα τόσο υψηλό ποσοστό), αλλά 
η ερώτηση να τίθεται γενικά και αόριστα, µε σκοπό να εντυπωσιάσει! 
Σε καµία έγκυρη  έρευνα παγκοσµίως δεν υπάρχει τέτοιο υψηλό 
ποσοστό νέων  καπνιστών σε καθηµερινή ή ευκαιριακή βάση. Ας  
σκεφτούµε µε κριτική σκέψη και, εάν θέλουµε επίσηµα και έγκυρα 
δεδοµένα, ας πλοηγηθούµε στην ιστοσελίδα του Εθνικού Κέντρου 
Τεκµηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά στη xώρα µας 
(www.ektepn.gr), όπου θα έχουµε την δυνατότητα να ενηµερωθούµε 
σωστά! Κρατάµε στο µυαλό µας ότι ένα πολύ  µικρό ποσοστό µαθητών 
καπνίζει, δηλ. γύρω στο  10, 2%. Για παράδειγµα, ένας στους δέκα 
µαθητές ηλικίας 15-18 ετών είναι συστηµατικός καπνιστής στη χώρα 
µας, σύµφωνα µε έρευνα για το µαθητικό πληθυσµό που 
πραγµατοποιήθηκε  το 2011 από το Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης και 
Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά. (Η έρευνα υλοποιείται κάθε τέσσερα 
χρόνια και τα ποσοστά συνεχώς µειώνονται). [13] 

         Επιπροσθέτως, στην τελευταία µελέτη του GYTS (www.nsph.gr)    που 
υλοποιήθηκε στη χώρα  µας και δηµοσιεύτηκε  στο  τέλος του 2013, 
αναφέρεται για τους µαθητές ηλικίας 13-15 ετών ότι “το 10, 1% καπνίζει 
τσιγάρα”.[14] 
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8η ερώτηση:  
� Θεωρείτε ότι η διακοπή του τσιγάρου είναι εύκολη υπόθεση; 

Απάντηση: Όπως καταλαβαίνουµε,  η διακοπή του τσιγάρου είναι πολύ 
δύσκολη υπόθεση, λόγω της ισχυρής εξάρτησης της νικοτίνης και λόγω 
του ότι το κάπνισµα έχει συνδυαστεί µε την καθηµερινότητά µας. 
Επί της ουσίας το καλύτερο είναι να µην το ξεκινήσουµε ποτέ, διότι 
µετά, εάν καταφέρουµε να το σταµατήσουµε, θα προσπαθούµε σε όλη 
µας τη ζωή να µην το ξαναρχίσουµε!!!  
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9η ερώτηση:  

� Η χρήση δύο µε τριών τσιγάρων καθηµερινά µπορεί να έχει βλαβερές 
συνέπειες στην υγεία µου; 
 Απάντηση: Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας αναφέρει ότι  και η 
ελάχιστη ποσότητα χρήσης καπνού - ακόµα  και το παθητικό κάπνισµα - 
είναι επικίνδυνο. 
Οι καπνοβιοµηχανίες  περνούν  µηνύµατα, ότι δήθεν η λίγη χρήση δεν 
βλάπτει, επειδή µε τον τρόπο αυτό προσπαθούν να οδηγήσουν στην 
εξάρτηση τα 50.000 παιδιά που “πρέπει’’ κάθε χρόνο να ξεκινήσουν το 
κάπνισµα προκειµένου να µην πέσουν οι πωλήσεις τους. 
Επιπλέον, η δόση στην οποία τελικά οδηγείται ο χρήστης κάθε 
εξαρτησιογόνου ουσίας, τελικά δεν ρυθµίζεται από τον ίδιο, αλλά από 
την ουσία! 
∆εν είναι καθόλου τυχαίο, ότι κάθε πακέτο έχει 20 τσιγάρα, διότι αυτό 
αποτελεί την µέση ηµερήσια δόση ενός εξαρτηµένου! 
 

10η ερώτηση:  
� Εάν είµαι παθητικός καπνιστής, υπόκειµαι σε βλαβερές συνέπειες για 

την υγεία µου; 
Απάντηση: Αναµφισβήτητα! Όταν εισπνέω παθητικά τον καπνό, 
αυξάνονται οι πιθανότητες για καρδιοπάθειες, πνευµονοπάθειες, 
καρκίνους και οι κίνδυνοι µεγαλώνουν κατά 20%, εάν είµαι παιδί. 
Βλαβερό, όµως, είναι και το τριτογενές κάπνισµα, που αναφέρεται στο 
καπνό που επικάθεται επάνω στα ρούχα µας, στους τοίχους, στα έπιπλα 
και γενικότερα στο χώρο που ζούµε… 

Σύµφωνα µε τις πιο πρόσφατες εκτιµήσεις της σύµπραξης που δηµιουργήθηκε 
από την Ευρωπαϊκή Πνευµονολογική Εταιρεία (European Respiratory Society) 
τον οργανισµό Cancer Research UΚ (Έρευνα για τον καρκίνο ΗΒ) και το 
Institut National du Cancer (Εθνικό Αντικαρκινικό Ινστιτούτο) στη Γαλλία, 
περισσότεροι από 79.000 ενήλικες πεθαίνουν κάθε χρόνο λόγω του παθητικού 
καπνίσµατος στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από αυτούς οι 72.000 είχαν 
εισπνεύσει τα τοξικά χηµικά του καπνού µέσα στο ίδιο τους το σπίτι, ενώ οι 
7.000 στον εργασιακό τους χώρο. Τα στοιχεία αυτά δηµοσιεύτηκαν από την 
Smoke Free Partnership, ένα φόρουµ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το οποίο 
ερευνά θέµατα που σχετίζονται µε τον καρκίνο και την καρδιά [7]. 
 
Όπως έχει αποκαλύψει πρόσφατη έρευνα του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας, 
που διεξήχθη σε 192 χώρες, η έκθεση των µη καπνιστών στο παθητικό 
κάπνισµα προκαλεί 600.000 θανάτους ετησίως. Το 1/3 των θανάτων αυτών 
είναι παιδιά, ενώ ιδιαίτερα ευάλωτη κατηγορία είναι οι γυναίκες, µε ετήσιο 
αριθµό θανάτων περίπου 281.000.[8] 
 
 Επιπλέον, στην Ελλάδα  τα κέντρα αναψυχής, όπου βασιλεύει ο καπνός, 
αποτελούν «θαλάµους αερίων καπνού» και συγχρόνως «φυτώρια» νέων 
καπνιστών. Στο πλαίσιο µελέτης που διεξήχθη από ερευνητές του Τµήµατος 
Φυσικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, η οποία δηµοσιεύεται στο διαδικτυακό 
τόπο του επιστηµονικού εντύπου «Science of the Total Environment», οι 
συγκεντρώσεις µικροσωµατιδίων στον αέρα των «κέντρων υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος» είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες και γίνονται ακόµα πιο επικίνδυνες  
λόγω του χορού και της συχνής µετακίνησης των θαµώνων, διότι  έτσι οι 
επικίνδυνοι ρύποι επαναιωρούνται. Ο δε αντικαπνιστικός νόµος αφενός αφήνει 
πολλά “παράθυρα”, για να εισέρχεται ο καπνός εντός των κέντρων και 
αφετέρου δεν περιφρουρείται στην εφαρµογή του. [9], [10] 

 

11η ερώτηση:  
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� Η διαφήµιση του τσιγάρου επιτρέπεται; 
Απάντηση: Όχι, πλέον. Επιτρέπεται µόνο στον εσωτερικό χώρο  
πώλησής τους (και όχι, όπως γίνεται στον εξωτερικό χώρο πώλησης 
των περιπτέρων) και σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η πώλησή 
τους σε ανηλίκους. 
 

 
 
12η ερώτηση:  
� Οι καπνιστές µπορούν να καπνίζουν ελεύθερα, όπου θέλουν; 

Απάντηση: Όχι, βέβαια. Απαγορεύεται σε κλειστούς χώρους όπου είναι 
ανήλικοι, σε όλους τους κλειστούς  δηµόσιους χώρους, στους χώρους 
εργασίας …δυστυχώς, όµως, δεν τηρείται! Ποιος έχει άραγε ευθύνη; 
Αναµφίβολα ο καθένας από εµάς έχει το δικαίωµα να προστατέψει τον 
εαυτό του και να είναι εντάξει απέναντι στις υποχρεώσεις και τα 
δικαιώµατά του είτε είναι καπνιστής είτε είναι µη καπνιστής. 
 
 

13η ερώτηση:  
� Έχετε αναλογιστεί για ποιους λόγους οι άνθρωποι καπνίζουν; 

Απάντηση: Ξεκίνησαν για τυχαίους λόγους  στην παιδική και εφηβική 
ηλικία τους. Ο κυριότερος λόγος είναι, επειδή δεν µπορούν να το 
κόψουν!!! Και σήµερα η ανθρωπότητα καταβάλλει τεράστιες 
προσπάθειες, για να σταµατήσει την εξάρτηση από το κάπνισµα! 
 

Επισήµανση :  

Εναλλακτικά µπορείτε να έχετε χωρίσει την τάξη σε υπο-οµάδες , πχ εάν 
είναι είκοσι µαθητές σε τέσσερις υπο-οµάδες και να τους µοιράσετε από 
τρία-τέσσερα ερωτήµατα στην καθεµία για να επεξεργαστεί τα ερωτήµατα. 
Τους δίνεται 5 λεπτά για αυτή την δραστηριότητα . 
Στη συνέχεια µε την βοήθεια του power point συζητάτε τα ερωτήµατα ένα –
ένα µε την σειρά που τα έχουµε αριθµήσει. 
Η συγκεκριµένη διαδικασία δίνει ένα περισσότερο βιωµατικό τρόπο 
επεξεργασίας στην δραστηριότητα. 
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ΚΑΡΤΕΛΕΣ   ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

(Τις έχετε κόψει µε ψαλίδι πριν την επεξεργασία) 

1.Πιστεύετε ότι υπάρχει εξάρτηση από  το κάπνισµα; 

 

2.Γνωρίζετε τί είναι η εξάρτηση και ειδικότερα πώς συσχετίζεται µε το 
κάπνισµα; 

3.Γνωρίζετε εάν το τσιγάρο περιέχει κι άλλες χηµικές  ουσίες µε βιολογικές 
συνέπειες, εκτός από την νικοτίνη; 

 

4.Γνωρίζετε ποιες είναι οι άµεσες (βραχυπρόθεσµες) συνέπειες του 

καπνίσµατος; 

5.Γνωρίζετε ποιες είναι οι έµµεσες (µακροπρόθεσµες) συνέπειες του 
καπνίσµατος; 

 

6.Γνωρίζετε ποιες είναι οι  διάφορες µορφές  χρήσης προϊόντων καπνού; 

 

7.Πιστεύετε ότι οι περισσότεροι ή οι λιγότεροι νέοι και νέες της ηλικίας σας 
καπνίζουν; 

 

8.Θεωρείτε ότι η διακοπή του τσιγάρου είναι εύκολη υπόθεση; 

9.Η χρήση δύο µε τριών τσιγάρων καθηµερινά µπορεί να έχει βλαβερές 

συνέπειες στην υγεία µου; 

10.Εάν είµαι παθητικός καπνιστής, υπόκειµαι σε βλαβερές συνέπειες για 
την υγεία µου; 

 

11.Η διαφήµιση του τσιγάρου επιτρέπεται; 
 

12.Η διαφήµιση του τσιγάρου επιτρέπεται; 
 

13.Έχετε αναλογιστεί για ποιους λόγους οι άνθρωποι καπνίζουν; 
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2η άσκηση:  
Προβολή βίντεο  –συζήτηση. 

 Προτεινόµενος χρόνος :15 λεπτά.  

Θα δούµε δυο σύντοµα βίντεο αναφορικά µε τις βλάβες που προκαλεί το τσιγάρο 
στους πνεύµονες. Μακάρι να είχαµε τη δυνατότητα να βλέπαµε και για τα 
υπόλοιπα όργανα του ανθρώπινου σώµατος. ∆υστυχώς, όµως, δεν έχουµε αυτή 
την πολυτέλεια. 

Θα ήθελα την προσοχή σας κατά την διάρκεια που τα παρακολουθείτε. Μετά θα 
συζητήσουµε ό, τι σας προβληµάτισε… 

(παρακολουθούµε τα  βίντεο όλοι µαζί) 

(Τα βίντεο είναι διαθέσιµα σε ηλεκτρονική µορφή στο power point του τρέχοντος 
κεφαλαίου. Σε περίπτωση που δυσκολεύεστε να τα ανοίξετε, επισκεφθείτε του 
διαδικτυακούς  συνδέσµους: 

Ερωτήσεις για ανάπτυξη συζήτησης από την προβολή των  βίντεο; 

• Υπήρξε κάτι που σας εντυπωσίασε και δεν το περιµένατε; 
• Έχει τύχη να ξαναδείτε κάτι ανάλογο; 

 
Ποιο είναι, λοιπόν, το συµπέρασµά µας  από τα βίντεο που είδαµε: Το κάπνισµα 
βλάπτει του πνεύµονες και οι πνεύµονες µας θα καταστραφούν!! 

 
 

 
 

3η άσκηση:  

Πίεση παρέας –επιρροή συνοµηλίκων. 

Προτεινόµενος χρόνος :20  λεπτά.  

Ζητάµε από 3 εθελοντές µαθητές να µας βοηθήσουν στην δραµατοποίηση ενός 
µικρού θεατρικού, χωρίς να τους αναφέρουµε λεπτοµέρειες. Τους διευκρινίζουµε,  
όµως, ότι θα φροντίσουµε να µην έρθει κανείς σε δύσκολη θέση. Από τους 
µαθητές που δεν θα συµµετέχουν στο θεατρικό ζητάµε να κάνουν ησυχία και να 
σεβαστούν τους πρωταγωνιστές. 

Παίρνουµε ιδιαιτέρως τους πρωταγωνιστές και τους δίνουµε να διαδραµατίσουν το 
παρακάτω θεατρικό: 

«Η Αγγελική  δεν έχει καπνίσει ποτέ της. Την περασµένη εβδοµάδα, η Αγγελική 
επέστρεφε σπίτι µετά το σχολείο µε τη µεγαλύτερη αδερφή της, την Κάτια και τις 
φίλες της αδερφής της. Οι φίλες της Κάτιας  άναψαν δύο τσιγάρα καθώς 
περπατούσαν και είπαν στην Αγγελική   να δοκιµάσει κι εκείνη ένα. Της είπαν πως 
είναι  µια παρέα όλες µαζί  και για αυτό πρέπει να κάνει ό, τι κάνουν όλες . 
Εξάλλου, κανείς δε θα πάθει τίποτα…»  

Σηµείωση: Φροντίζουµε να αλλάξουµε τα ονόµατα των µαθητών στο θεατρικό, 
εάν υπάρχουν και στην τάξη ίδια ονόµατα,  για να µην προκαλέσουµε αναστάτωση 
µετά.  
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Τους δίνουµε δυο λεπτά να προετοιµαστούν, καθώς και τη σαφή οδηγία να 
δώσουν επιχειρήµατα αντίστασης στην Αγγελική να καπνίσει. 

Το δραµατοποιούν για δυο λεπτά και όταν τελειώσουν ζητάµε από την τάξη να 
χειροκροτήσει τους πρωταγωνιστές και τους αποσυµπιέζουµε, αποκαλώντας τους 
και ευχαριστώντας τους και εµείς προσωπικά µε το αληθινό τους όνοµα. 

Συζήτηση:  

Πώς πιστεύετε πως ένιωσε η Αγγελική, όταν της ζήτησαν να καπνίσει;  

Επιτρέψτε σε µερικούς µαθητές  να απαντήσουν. Οι απαντήσεις µπορεί να 
περιλαµβάνουν: 

• Σκέφτεται να καπνίσει, για να εντυπωσιάσει τους  µεγαλύτερους  µαθητές. 
• Φοβάται µήπως δεν την κάνουν παρέα. 
• Φοβάται µήπως οι µεγαλύτεροι µαθητές  την πουν «άτολµη». 
• Φοβάται, γιατί ξέρει ότι, µόλις βάλει το τσιγάρο στο στόµα της, θα της 

φέρει βήχα, ζαλάδα και εµετό. 
 

Με ποιο τρόπο οι φίλες της Κάτιας  πιέζουν την Αγγελική  να καπνίσει; 

 

• Οι φίλες της Κάτιας  την πιέζουν λέγοντάς της πως το κάπνισµα είναι κάτι 
που κάνουν όλοι οι άνθρωποι µεγαλώνοντας. 

• Την πιέζουν λέγοντάς της πως, αν καπνίσει, τότε θα µπορεί να µπει στην 
παρέα τους. 

• Την πιέζουν λέγοντάς της πως, αν καπνίσει  δε θα έχει κανένα πρόβληµα. 
 

Είναι αλήθεια αυτό; ∆εν έχει κανένα πρόβληµα κάποιος, όταν καπνίζει; (η 
απάντηση πρέπει να είναι αρνητική) 

Πώς θα µπορούσε να απαντήσει αρνητικά η Αγγελική σε αυτήν την περίπτωση που 
πιέζεται να καπνίσει; (επιτρέψτε σε µερικούς µαθητές  να απαντήσουν. Έπειτα, 
προτείνετε τις ακόλουθες απαντήσεις). 

 

• Θα µπορούσε απλώς να απαντήσει: «Όχι, ευχαριστώ». 
• Θα µπορούσε να το αποφύγει λέγοντας: «∆ε θα το ήθελα τώρα».  
• Θα µπορούσε να ζητήσει τη βοήθεια της αδερφής της ρωτώντας: «Κι εσύ 

δεν καπνίζεις. Έτσι, δεν είναι;». 
• Θα µπορούσε να απαντήσει λέγοντας στις φίλες της αδερφής της πως το 

τσιγάρο είναι «εξάρτηση» και καταστρέφει τους πνεύµονες. 
    

Η πίεση που µπορεί να ασκήσουν είτε οι  µεγαλύτεροι µαθητές  είτε οι µαθητές  
της ηλικίας σας µπορεί να είναι πραγµατικά µεγάλη. Όµως, όταν ξέρεις την 
αλήθεια για το κάπνισµα, τότε είσαι έτοιµος να απαντήσεις και να µην υποκύψεις 
κάνοντας κάτι που γνωρίζεις πολύ καλά ότι είναι βλαβερό. 

Μπορείς να πάρεις τη σωστή απόφαση για το κάπνισµα.  

Επισηµάνσεις:  
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1. Στο παιχνίδι ρόλων είναι πιθανό να χρειαστεί να αντικαταστήσετε τους 
ρόλους των κοριτσιών µε αγοριών! 

2. ∆οκιµάστε να το ξανακάνετε άλλη µέρα µε διαφορετική τροπή, έτσι ώστε να 
προετοιµάσετε τους µαθητές σας για τις αληθινές συνθήκες πίεσης να 
καπνίσουν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

3. Ζητήστε από ένα µαθητή να καταγράφει ό, τι λέγεται στο παιχνίδι ρόλων, 
έτσι ώστε να µπορείτε ευκολότερα να συζητήστε µετά. 

 

4η άσκηση:  

∆ιαφήµιση και κάπνισµα. 

Προτεινόµενος χρόνος :15 λεπτά.  

Εισαγωγή: Οι φίλοι δεν είναι οι µόνοι που µπορεί να σας πιέσουν να καπνίσετε. Οι 
άνθρωποι που φτιάχνουν και πωλούν τα τσιγάρα-το καπνεµπόριο-θέλουν πολύ να 
καπνίζετε για να αγοράζετε τα τσιγάρα τους και να τους κάνετε πλούσιους. 
Χρησιµοποιούν παράνοµες διαφηµίσεις, για να δείξουν στους νέους  πως το 
κάπνισµα κάνει τους ανθρώπους λαµπερούς και γοητευτικούς. Το κάπνισµα 
δηµιουργεί ρυτίδες σε µικρή ηλικία. Κιτρινίζει και χαλάει τα νύχια και τα δόντια 
σας. ∆υστυχώς, προβάλλεται πολύ το κάπνισµα και στις ταινίες, ακόµη και σε 
αυτές που είναι κατάλληλες για την ηλικία σας. Όλα αυτά αποβλέπουν στην 
παραγωγή 50.000 νέων καπνιστών κάθε χρόνο στην Ελλάδα µόνο! 

∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ

 

 (∆είξτε στους µαθητές την διαφάνεια µε  τη διαφήµιση του περιοδικού. Κάντε 
αναφορά στους ηθοποιούς-µοντέλα).    

Πώς φαίνονται οι άνθρωποι σε αυτή τη διαφήµιση; Φαίνονται  ωραίοι και υγιείς. Με 
κατάλευκα δόντια, χωρίς ούτε µια ρυτίδα… Έτσι, δεν είναι; Αυτό θέλουν οι 
παραγωγοί των τσιγάρων να πιστεύετε, ώστε να θελήσετε να µοιάσετε σε αυτούς  
και στα άλλα µοντέλα, που προβάλλουν, και να αγοράζετε τα τσιγάρα τους.  

Η αλήθεια, όµως, είναι ότι δεν υπάρχει τίποτα το γοητευτικό ή λαµπερό στο 
κάπνισµα. Μην ξεγελαστείτε. Το κάπνισµα καταστρέφει τα πνευµόνια σας και 
µπορεί να σας σκοτώσει.  

Επισηµάνσεις: 

1.Μπορείτε εναλλακτικά να ζητήσετε από τους µαθητές να σκεφτούν τραγούδια, 
ταινίες, µουσικά βιντεοκλίπς µε τους καλλιτέχνες να καπνίζουν οι ίδιοι ή να 
αναφέρονται στο κάπνισµα.  

2.Μια καλή ιδέα θα ήταν να τους ενθαρρύνεται να δηµιουργήσουν οι ίδιοι 
προληπτικές διαφηµίσεις για το κάπνισµα  που να απευθύνονται σε συνοµηλίκους 
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τους και να τις παρουσιάσουν στο σχολείο ή ακόµα και να κοσµούν µόνιµα ένα 
τοίχο στο σχολείο. 

3.Θα µπορούσατε γενικότερα να τους εµπνεύσετε να ασχοληθούν σε πολλές 
συναντήσεις για το συγκεκριµένο θέµα και να τους αναθέσετε την ευθύνη της 
προβολής του.   

 

Τι µπορείτε να κάνετε εσείς γι’ αυτό; 

 

1. Υποσχεθείτε εσείς και οι φίλοι σας ότι δε θα καπνίσετε ποτέ.  
2. Γίνετε πρεσβευτές για µια ζωή χωρίς τσιγάρο: Μιλήστε για το 

κάπνισµα στους γονείς, στα αδέρφια και στους φίλους σας. 
3. Κάντε εργασίες και παρουσιάστε τες στο σχολείο σας. 
4. Πιστέψτε στον εαυτό σας. 

 
Κλείσιµο: Τί µάθαµε σήµερα; (5 λεπτά) 

 (Χρησιµοποιήστε τα παρακάτω, για να βοηθήσετε του µαθητές να συνοψίσουν 
αυτά που έµαθαν κατά τη διάρκεια του µαθήµατος. Αυτό είναι  ένα πολύ σηµαντικό 
µέρος του µαθήµατος, καθώς επιτρέπει στους µαθητές  να σκεφτούν αυτά που 
µόλις άκουσαν και τους δίνει την δυνατότητα να σκεφτούν τι χρειάζονται ακόµη να 
µάθουν, για να παραµείνουν υγιείς). 

 

Θα ήθελα να σκεφτείτε: 

• Ένα πράγµα που έµαθα σήµερα και που δεν ήξερα έως τώρα. 
• Ένα πράγµα που έµαθα και που µε εξέπληξε. 
• Ένα πράγµα που χρειάζοµαι να µάθω περισσότερα γι’ αυτό. 

 

Είστε ένα θαυµάσιο ακροατήριο. Σάς ευχαριστώ πολύ για την προσοχή 
σας.  

 

 

Επιπρόσθετες Πληροφορίες και έντυπο υλικό για το σπίτι (συστήνεται για 
µαθητές γυµνασίου και θεωρείται προαιρετικό για µαθητές  λυκείου): 

Περισσότερα Ενδιαφέροντα Στοιχεία  

• Το κάπνισµα είναι η πρώτη αποτρέψιµη αιτία θανάτου σε ολόκληρο τον 
κόσµο.  

• Το κάπνισµα σκοτώνει 20.000 ανθρώπους κάθε χρόνο στην Ελλάδα.   
• Η συντήρηση του καπνεµπορίου στην Ελλάδα στηρίζεται στη δηµιουργία 

50.000 νέων καπνιστών κάθε χρόνο.   
• Η νικοτίνη φτάνει στον εγκέφαλο µέσα σε 10 δευτερόλεπτα και είναι το 

τρίτο ναρκωτικό µετά την ηρωίνη και την κοκαΐνη. 
• 75% των ταινιών του Holywood διαφηµίζουν το κάπνισµα-πολλές από 

αυτές θεωρούνται κατάλληλες για ανηλίκους. 
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• Οι ανήλικοι  που εκτίθενται σε αυτές τις ταινίες διατρέχουν τριπλάσια, 
περίπου, πιθανότητα να καπνίσουν.[11] 

 

 

 

 Άσκηση για το σπίτι και το σχολείο:  

1. Συµµετοχή στο ∆ιαγωνισµό για τη: ’’ ∆ηµιουργία ∆ιαφήµισης  για 
την πρόληψη του καπνίσµατος  στον εφηβικό πληθυσµό’’. 
� Ενηµερώνουµε τους µαθητές  ότι µπορούν να δηµιουργήσουν µια 

προληπτική διαφήµιση για το κάπνισµα που να αποτρέπει τους  νέους 
και νέες της ηλικίας τους να καπνίσουν. Η διαφήµισή τους µπορεί να 
έχει τη µορφή αφίσας, βίντεο, ηχητικού µηνύµατος ακόµα και 
εφαρµογών για το κινητό. Περισσότερες λεπτοµέρειες µπορούν να 
αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του http://www.smokefreegreece.gr 

2. Μπορούµε να δώσουµε στους µαθητές το παρακάτω υλικό και στη συνέχεια 
να τους ζητήσουµε να το συζητήσουν µαζί µας σε µια ώρα που θα τους 
έχουµε ενηµερώσει εκ των προτέρων. Επίσης, τους ενθαρρύνουµε να 
συζητήσουν και µε τους γονείς τους το υλικό αυτό. 

Τα Χηµικά Συστατικά του Τσιγάρου 

• Ακεταλδεΰδη (χρησιµοποιείται στην κατασκευή κόλλας). 
• Ακετόνη (κύριο συστατικό στο ξεβαφτικό νυχιών). 
• Αµµωνία (ένα χηµικό που χρησιµοποιείται, για να καθαριστούν οι 

τουαλέτες). 
• Αρσενικό (ένα χηµικό που χρησιµοποιείται, για να σκοτώσει έντοµα και 

ζιζάνια). 
• Βενζόλιο (ένα εύφλεκτο, τοξικό υγρό που χρησιµοποιείται ως διαλύτης ή 

ως καύσιµο). 
• Κάδµιο (βρίσκεται στις µπαταρίες). 
• Κυάνιο (ένα δηλητήριο που χρησιµοποιείται, για να σκοτώσει ποντίκια). 
• Μονοξείδιο του Άνθρακα (ισχυρό δηλητήριο-καυσαέριο αυτοκινήτων). 
• Νικοτίνη (ένα φυτοφάρµακο που χρησιµοποιείται, για να σκοτώσει 

έντοµα). 
• Στυρένιο (ένα υγρό που χρησιµοποιείται στην παραγωγή συνθετικού 

καουτσούκ και πλαστικών). 
• Τολουένιο (ένα υγρό που χρησιµοποιείται ως αντικροτικό συστατικό της 

βενζίνης). 
• Υδροξίνη (ένα διαβρωτικό υγρό που χρησιµοποιείται ως καύσιµο για 

πυραύλους και αεροσκάφη). 
• Φαινόλη (ένα δηλητηριώδες χηµικό που χρησιµοποιείται ως 

απολυµαντικό). 
• Φορµαλδεΰδη (ένα χηµικό που χρησιµοποιείται, για να διατηρήσει 

πτώµατα ). 
• Χλωριούχο Βινύλιο (χρησιµοποιείται στην κατασκευή σακουλών 

σκουπιδιών)[5]. 
 

 

Η αλήθεια για το κάπνισµα 

Απαντήσεις 
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1. Η νικοτίνη είναι ένα εξαιρετικά εθιστικό ναρκωτικό. 
Σωστό. Η νικοτίνη είναι εθιστική, όπως η ηρωίνη και η κοκαΐνη. 70% των 
καπνιστών θα ήθελαν να µην καπνίζουν. 30% των καπνιστών επιχειρούν µία φορά 
το χρόνο να διακόψουν το κάπνισµα. Μόνο το 2%-3% το καταφέρνει. 

 

2. Το κάπνισµα είναι βλαβερό µόνο, αν καπνίζει κανείς για µεγάλο χρονικό 
διάστηµα. 

Λάθος. Ορισµένες ασθένειες, όπως ο καρκίνος των πνευµόνων και οι 
καρδιοπάθειες µπορεί να πάρουν αρκετά χρόνια, για να αναπτυχθούν. Η ζηµιά, 
όµως, των πνευµόνων ξεκινάει από το πρώτο τσιγάρο. Γι’ αυτό το λόγο, οι 
περισσότεροι άνθρωποι βήχουν και αισθάνονται ζάλη, ναυτία και δυσφορία την 
πρώτη φορά που θα καπνίσουν.   

 
3. Το ίδιο χηµικό που περιέχεται στο ποντικοφάρµακο, περιέχεται και στα 

τσιγάρα. 
Σωστό. Τα τσιγάρα περιέχουν κυάνιο, ένα θανατηφόρο χηµικό που 
χρησιµοποιείται, για να σκοτώσει ποντίκια. Η  νικοτίνη είναι ένα ακόµη χηµικό που 
βρίσκεται στο τσιγάρο και χρησιµοποιείται, για να σκοτώσει έντοµα. 

  

4. Οι νέοι άνθρωποι, που δεν καπνίζουν σε καθηµερινή βάση, δεν 
κινδυνεύουν να εθιστούν στη νικοτίνη. 

Λάθος. Όπως σε όλα τα ναρκωτικά, έτσι και στο κάπνισµα: Ο εθισµός αρχίζει από 
την πρώτη δόση. Το παιδί που καπνίζει έστω και ένα τσιγάρο την ηµέρα έχει 
µεγάλη δυσκολία να το διακόψει.    

    

5. Τα τσιγάρα χαµηλής περιεκτικότητας σε πίσσα και νικοτίνη δε βλάπτουν την 
υγεία. 

Λάθος. ∆εν υπάρχει ασφαλές, µη εθιστικό τσιγάρο. 

  

6. Αν ένας άνθρωπος καταφέρει να περάσει την εφηβεία του χωρίς να 
καπνίσει είναι πολύ πιθανό ότι δε θα καπνίσει ποτέ στη ζωή του. 

Σωστό. Το µεγαλύτερο ποσοστό των ενηλίκων καπνιστών (80%) ξεκίνησαν το 
κάπνισµα πριν από την ηλικία των 18 ετών. Λιγότεροι άνθρωποι ξεκίνησαν να 
καπνίζουν στην ενήλικη ζωή τους. Είναι, λοιπόν, πιθανότερο ότι δεν θα καπνίσεις 
ποτέ στη ζωή σου, αν µείνεις µακριά από το τσιγάρο στα χρόνια της εφηβείας σου. 

7. Είναι ευκολότερο να µην καπνίσεις ποτέ από το προσπαθήσεις να το 
κόψεις. 

Σωστό. 3 στους 4 εφήβους που είναι καπνιστές λένε πως συνεχίζουν το κάπνισµα, 
γιατί είναι δύσκολο να το κόψουν.      

 

Η αλήθεια για το κάπνισµα 

Ερωτήσεις 
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Σηµειώστε ένα “Σ” στο τέλος κάθε πρότασης, αν πιστεύετε ότι η δήλωση είναι 
σωστή. Σηµειώστε ένα “Λ” στο τέλος κάθε πρότασης, αν πιστεύετε ότι η δήλωση 
είναι λανθασµένη. 

 

1. Η νικοτίνη είναι ένα εξαιρετικά εθιστικό ναρκωτικό. 
2. Το κάπνισµα είναι βλαβερό µόνο, αν καπνίζει κανείς πολύ και για µεγάλο 

χρονικό διάστηµα. 

3. Το ίδιο χηµικό που περιέχεται στο ποντικοφάρµακο περιέχεται και στα 
τσιγάρα. 

4. Οι νέοι άνθρωποι, που δεν καπνίζουν σε καθηµερινή βάση, δεν 
κινδυνεύουν να εθιστούν στη νικοτίνη. 

5. Το κάπνισµα αραιά και που ή τα τσιγάρα χαµηλής περιεκτικότητας σε πίσσα 
και νικοτίνη δε βλάπτουν την υγεία. 

6. Αν ένας άνθρωπος καταφέρει να περάσει την εφηβεία του χωρίς να 
καπνίσει, είναι πολύ πιθανό ότι δε θα καπνίσει ποτέ στη ζωή του. 

7. Είναι ευκολότερο να µην καπνίσεις ποτέ από το να          προσπαθήσεις να 
το κόψεις.    

 

 

Κρυπτόλεξο 

Οι Βλαβερές Επιπτώσεις του Τσιγάρου 

 

 

Α Ι Κ Ρ Υ Ο Λ Ο Γ Η Μ Α Ζ Ω 

Κ Σ Α Μ Κ ∆ Ε Π Ρ Π ∆ Λ Κ Π 

Ν Π Ν Ε Υ Μ Ο Ν Ι Α Ε Β Τ Ο 

Ξ Ι ∆ Λ Ε Σ Β Μ Π Σ Π Ρ Φ Ν 

Ο Ε Ξ Α Ρ Τ Η Σ Η Τ Υ Ο Α Ο 

Ζ Μ Χ Π Λ ∆ Χ Ε Υ Ι Ξ Γ Σ Λ 

Ρ Φ Ν Ε Τ Ι Α Π Ο Κ Γ Χ Ζ Α 

Γ Ρ Χ Ω Β Ν Σ Μ Ρ Ε Θ Ι Π Ι 

Ε Α Γ ∆ Σ Ε Τ Ρ Π Ο Α Τ Ω Μ 
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Η Γ Ω Π Ε Γ Κ Ε Φ Α Λ Ι Κ Ο 

Σ Μ Ν Λ Π Σ Γ Ρ Υ Τ Ι ∆ Ε Σ 

Κ Α Ρ Κ Ι Ν Ο Σ Ψ Ζ Ι Α Θ Π 

Α Φ Λ Β Ψ ∆ Κ Λ Τ Φ Ε Υ Π Ξ 

Ι Ε ∆ Γ Ε Μ Φ Υ Σ Η Μ Α Ρ Τ 
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Ψάξτε για αυτές τις λέξεις: 

 

Εξάρτηση  Καρκίνος 

Βρογχίτιδα  Έµφραγµα 

Κρυολόγηµα Πνευµονία 

Βήχας  Πονόλαιµος 

Εµφύσηµα  Εγκεφαλικό 

Γρίπη   Ρυτίδες [12] 
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H µεθοδολογία που προηγήθηκε αποτελεί απόσπασµα από το  
υπό έκδοση βιβλίο του εκπαιδευτικού  για τη πρόληψη του  
καπνίσµατος  του προγράµµατος HEART II.Για περισσότερες 
πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: 
www.smokefreegreece.gr 

 

 


