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Παθητικό κάπνισμα 

 
To οαθησικό κάομιςμα είμαι η ειςομξή σξτ 

καομξύ αοό μη καομιςσή. Στγκεκπιμέμα, ξ 

οαθησικόρ καομιςσήρ κασά μέςξ όπξ 

«καομίζει» μέφπι και 5 τσιγάρα σημ ημέπα ςε 

γπαυείξ με καομιςσέρ, 4 τσιγάρα αμ οαπαμείμει 

εοί 2 ώπερ ςε καυεσέπια και 1 τσιγάρο αμ 

μείμει 3 ώπερ καθιςμέμξρ οίςψ αοό καομιςσή 

ςε αμξιφσό φώπξ. 

Ακόμη, κάθε φπόμξ 3.000 άνθρωποι οεθαίμξτμ 

αοό καπκίμξ σξτ ομεύμξμα όσαμ ζξτμ ςε 

οεπιβάλλξμ καομιςσώμ. 

 

Εοιςσημξμική τοεύθτμη: Κασεπίμα Αμξύσζια 

Εοιμέλεια κειμέμψμ: Κασεπίμα Γεπξλύμοξτ,  

Κλιμική Δικαςσική Ψτφξλόγξρ 

Γεψπγία Κιζιπίδξτ, Ψτφξλόγξρ 

Πελαγία Μαπσιμιαμάκη, Ψτφξλόγξρ 

Αμαςσαςία Κξτλιακιώση, Ψτφξλόγξρ 

Άμμα Μοέη, Ψτφξλόγξρ 

 
 

 

Τξ ΑΕΝΑΟ είμαι  Μη Κτβεπμησική Οπγάμψςη 

οξτ έφει ςα ςκξοό σημ οπξώθηςη 

οπξγπαμμάσψμ οξτ αυξπξύμ ση ςψμασική και 

χτφική τγεία ςε οαμελλαδικό και διεθμέρ 

εοίοεδξ.  Η υιλξςξυία σξτ ΑΕΝΑΟ έγκεισαι ςση 

βιψμασική μάθηςη και ςσημ άστοη εκοαίδετςη, 

δίμξμσαρ ιδιαίσεπη έμυαςη ςσημ ξλιςσική 

αμάοστνη σξτ ασόμξτ (ςτμαιςθημασική, 

γμψςσική και ςτμοεπιυξπική). 

 

 

 

 

 

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας  

2310 420489 

6947202318 

Αδερφών Πούλιου 3, Κηφισιά, Τ.Κ. 54655 

Θεσσαλονίκη 

 

 

Η οαπέμβαςη «Εκοαίδετςη ςτμξμηλίκψμ 

ςσημ οπόληχη σξτ καομίςμασξρ», 

φπημασξδξσήθηκε αοό σξ οπόγπαμμα  

Youth in Action  

( Action 3.1 )  

Αοξςκξοεί ςσημ εταιςθησξοξίηςη μέψμ αοό 

σημ Ετπώοη, αμαυξπικά με σιρ βλαβεπέρ 

ςτμέοειερ σξτ καομίςμασξρ,  ώςσε μα 

λεισξτπγήςξτμ ψρ οξλλαολαςιαςσέρ ςσιρ 

φώπερ σξτρ. 
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Σση φψπά μαρ,  ςύμυψμα με 

ςσξιφεία  

σξτ Π.Ο.Υ σξτ 2004, σξ 13,8% 

σψμ μαθησώμ Γτμμαςίξτ 12-15 

εσώμ δήλψςαμ όσι καομίζξτμ 

ςτςσημασικά. 

τατιστικά 
 

 
    Η  ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΣΟ 

ΚΑΠΝΙΜΑ. 
ΣΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ανατομία τοσ τσιγάροσ 

Ο καομόρ οεπιέφει οάμψ αοό 4000 φημικέρ 

ξτςίερ, ξι οεπιςςόσεπερ αοό σιρ ξοξίερ είμαι 

σξνικέρ (δηλησήπια) και απκεσέρ (σξτλάφιςσξμ 

43) έφξτμ αοξδεδειγμέμα καπκιμξγόμξ δπάςη. 

Ωςσόςξ, η ξτςία σξτ καομξύ οξτ είμαι 

τοεύθτμη για σημ οαγκόςμια διάδξςη σηρ 

φπήςηρ σξτ είμαι η μικξσίμη, εοειδή οπξκαλεί 

ενάπσηςη. 

Ενάπσηςη ή αλλιώρ 

εθιςμόρ οπξκαλείσαι 

αοό οξικίλερ 

χτφξσπόοερ ξτςίερ 

οξτ εοηπεάζξτμ σξ 

μταλό, σημ κπίςη, ση θέληςη και ση 

ςτμοεπιυξπά σξτ φπήςση. 

 
 

         

Επιπτώσεις τοσ καπνίσματος 
 

 

Τξ σςιγάπξ είμαι τοεύθτμξ για μια ςειπά 

αοό ςξβαπέρ αππώςσιερ, όοψρ είμαι ξ 

καπκίμξρ σξτ ομεύμξμα,  σξτ λάπτγγα και 

σξτ ςσόμασξρ, σξ βπξγφικό άςθμα,  

καπδιξοάθειερ, εγκευαλικό εοειςόδιξ, 

Χπόμια Αμαομετςσική Πμετμξμξοάθεια.. 

  

Εοιοπξςθέσψρ, οπξκαλξύμσαι και 

βπαφτοπόθεςμερ ςτμέοειερ, όοψρ: 

 Άςφημη μτπψδιά ςσα πξύφα και σα 

μαλλιά 

 Μόμιμξ λέκιαςμα ςσα δόμσια και ςσα 

δάφστλα 

 Άςφημη αμαομξή 

 Βήφαρ 

 Στγκέμσπψςη οίςςαρ ςσξτρ βπόγφξτρ 

 Αυτδάσψςη σξτ δέπμασξρ 

 Υοξγξμιμόσησα 

 

Ειδικά για σιρ γτμαίκερ οξτ 

βπίςκξμσαι ςε εμδιαυέπξτςα 

κιμδτμεύξτμ με: 

 Αοξβξλή εμβπύξτ 

 Ππόψπη γέμμα 

 Μαθηςιακέρ 

δτςκξλίερ και δτςκξλίερ 

ςτγκέμσπψςηρ 

 Γεμεσικέρ αμψμαλίερ 

1 ςσξτρ 5 

μαθησέρ λέει όσι 

κάομιςε σξ 

οπώσξ σξτ 

σςιγάπξ οπιμ σα 

13 φπόμια. 

Κάθε μέπα     2000 

έυηβξι    γίμξμσαι     

καομιςσέρ. 
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