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Την εργασία υλοποίησαν οι μαθητές: 

 

Ιατρούλη Ξανθούλα 

Κονταράκη Στέλλα 

Μιχαντάς Παναγιώτη 

Οσόια Τζενάλντο 

Σεπέλε Ερμπίνα 

Ζήσε το όνειρό σου !!! 
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Έναρξη της εργασίας  

Το θέμα που επιλέξαμε να ασχοληθούμε είναι «Φροντίζω τον εαυτό μου». 

 Αυτό που μας κέντρισε το ενδιαφέρον είναι πως από την μελέτη του θέματος περιμένουμε να 

μάθουμε πως να κάνουμε επιλογές σωστές και υγιεινές για το αλκοόλ και το τσιγάρο. 

 Να μάθουμε πώς να προστατεύσουμε τον εαυτό μας από τα ατυχήματα και τα τροχαία 

ατυχήματα, αλλά και να προετοιμαστούμε ώστε να λάβουμε αποφάσεις χρήσιμες για τον 

εαυτό μας, να προσέχουμε και προλαμβάνουμε τα «άσχημα»  παίρνοντας τα κατάλληλα 

μέτρα πριν να συμβεί κάτιδυσάρεστο.  

Επίσης, στοχεύουμε στην γνωριμία με τους νέους συμμαθητές – συνοδοιπόρους  σ’ αυτό το 

ταξίδι. Στην κατανόηση, την συνεργασία, την υποστήριξη από τους συμμαθητές μας με 

σεβασμό των δικαιωμάτων και της προσωπικότητας των συνεργατών μας αλλά και στην 

εχεμύθεια όσων θα αναφερθούν στην αίθουσα χωρίς να τα χρησιμοποιήσουμε για να 

επικρίνουμε ή να κοροϊδέψουμε τους συνεργάτες μας. 

Για το λόγο αυτό συντάξαμε το παρακάτω συμφωνητικό. 
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Συμβόλαιο συνεργασίας 

 

Σήμερα στις 19 – 11 – 2013 ημέρα Τρίτη, οι μαθητές της Α΄ τάξης του Εσπερινού 

Γυμνασίου Λάρισας συμφωνήσαμε  και δεσμευτήκαμε  ο καθένας χωριστά, να τηρούμε 

τους παρακάτω κανόνες: 

 

 

1. Σεβασμός στα μέλη μιας ομάδας και μεταξύ των ομάδων 

2. Ομαδικότητα 

3. Ισότιμη προσπάθεια από τα μέλη της κάθε ομάδας 

4. Συνεργασία 

5. Συνέπεια 

6. Ενδιαφέρον απ’ όλα τα μέλη της ομάδας. 

 

 

Η καθηγήτρια        

Ζεληλίδου Ευθυμία                      

 

 

        Οι μαθητές 

Ιατρούλη Ξανθούλα 

Κονταράκη Στυλιανή                                                    

Μιχαντάς Παναγιώτης                                                 

Σεπέλε Ερμπίνα 

Οσόια Τζενάλντo 
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Τρόποι που θα προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε για να δουλέψουμε με επιτυχία στο 

θέμα μας είναι πρώτα απ’ όλα, η σωστή επικοινωνία με όλα τα μέλη της ομάδας, δηλαδή ν’ 

ακούμε και ν’ ακουγόμαστε στην ομάδα με το ίδιο ενδιαφέρον απ’ όλους  προς όλους. Να 

εκφραστούμε με διάφορους τρόπους λεκτικούς, γραπτούς, κάνοντας μορφασμούς ή 

παντομίμα, ζωγραφίζοντας και κατασκευάζοντας έργα. 

Να δηλώνουμε καθαρά τις πεποιθήσεις, τα συναισθήματά και τις απόψεις μας χωρίς να 

φωνάζουμε, να διακόπτουμε και να μειώνουμε τους συνομιλητές μας,αλλά και χωρίς να 

αποφεύγουμε να εκφραστούμε, αλλά με επιχειρήματα σωστά διατυπωμένα.  

Μ’ αυτούς τους τρόπους, πιστεύουμε πως θα κατορθώσουμε να είμαστε ενεργοί στην ομάδα 

και όχι παθητικοί ξεπερνώντας τους ενδοιασμούς που τυχόν να υπάρχουν μιας και πρέπει να 

συνεργαστούμε με παιδιά που δεν γνωρίζουμε καθόλου ή λίγο.  

 

 
Εικόνα 1. Οι φίλοι 
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1. ΠΟΣΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΜΕΛΟΣ ΜΙΑΣ ΠΑΡΕΑΣ; 

Ο άνθρωπος από τη φύση του είναι «κοινωνικό ον» και έχει την ανάγκη να συναναστρέφεται 

με άλλους ανθρώπους, να εντάσσεται σε κοινωνικές ομάδες. Μέσα στις ομάδες αναπτύσσει 

διαπροσωπικές σχέσεις και γίνεται αποδεκτός από τους συνανθρώπους του. Μ’ αυτό τον 

τρόπο καλύπτει τις ανάγκες του, κοινωνικές και συναισθηματικές, κι έτσι αισθάνεται 

ασφάλεια και προστασία. 

Από μικρός ο άνθρωπος «χτίζει» σχέσεις. Αρχικά μέσα από την οικογένεια. Η οικογένεια 

αποτελεί το πρώτο στάδιο ανάπτυξης διαπροσωπικών σχέσεων οι οποίες διαταράσσονται 

κατά την περίοδο της εφηβείας.  

 

 

Εικόνα 2. Η οικογένεια 

 

Η εφηβεία είναι το πέρασμα από την παιδική στην ενήλικη ζωή. Το «πέρασμα»  συμβαίνει 

σιγά σιγά με μια σειρά από αλλαγές και μεταβολές σε όλες τις λειτουργίες του σώματος, τα 

μέλη και τα όργανα καθώς και στον τρόπο σκέψεις και στα συναισθήματα. Οι αλλαγές σ’ 

άλλους είναι πιο γρήγορες και πιο εμφανής και σ’ άλλους πιο αργές και λιγότερο φανερές. 

Το σίγουρο πάντως είναι πως συνοδεύονται από εσωτερική αναστάτωση, που εκδηλώνεται  

σ’ ορισμένους έντονα ενώ σ’ άλλους πιο σιωπηλά. Θέλουν να είναι μαζί με άλλους νέους, να 

κάνουν παρέα μ’ αυτούς, να μοιραστούν τους προβληματισμούς, τις ανησυχίες, τα «μυστικά 
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τους». Προσπαθούν να δημιουργήσουν σταθερές παρέες σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά τους, 

τις συμπάθειες, τον τρόπο ζωής.  

Στη συνέχεια, σημαντικός σταθμός του νέου ανθρώπου είναι το σχολείο, εκεί το παιδί 

δημιουργεί σχέσεις με πολλά διαφορετικά άτομα μαθαίνοντας τη συνεργασία, το σεβασμό 

και τον αλληλοσεβασμό, τη συνέπεια, τη φιλία, την ευγένεια και τη συμμετοχή στα κοινά 

συμμετέχοντας σε σχολικές γιορτές, εκδηλώσεις και βοηθώντας τους συμμαθητές του. Το 

σχολείο λειτουργεί ως προθάλαμος εξάσκησης των παιδιών για την ένταξή τους στην 

κοινωνία όπου καλούνται να εργασθούν και να συνεργασθούν μ’ άλλους ανθρώπους, να 

υπακούουν στους νόμους και να δημιουργήσουν ζωή, εξασκώντας τους εφήβους στις 

διαπροσωπικές σχέσεις βοηθώντας τα να αναζητήσουν την ανεξαρτησία τους μέσα από τους 

φίλους. 

Γιατί η φιλία παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή του εφήβου και του ανθρώπου γενικότερα;  

Επειδή: 

- Είναι το καταφύγιο στις δύσκολες στιγμές 

- Ικανοποιεί την ανάγκη του ανθρώπου για πραγματική επικοινωνία 

- Τον βοηθάει να γνωρίσει τον εαυτό του μέσα από την παρέα 

- Αναπτύσσει την συνεργασία, την άμιλλα και την αλληλεγγύη. 

Η αληθινή φιλία για να επιβιώσει χρειάζεται αγάπη, αφοσίωση, κατανόηση, εμπιστοσύνη, 

ειλικρίνεια, προσοχή και μοιράζεται τη λύπη και τη χαρά. Άλλωστε, υμνήθηκε σαν ένα από 

τα μεγαλύτερα αγαθά σ’ όλες τις εποχές από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μην περπατάς πίσω μου,  

δεν θα σε οδηγήσω, 

μην περπατάς μπροστά μου, 

δεν θα σ’ ακολουθήσω, 

έλα δίπλα μου και γίνε 

                  ΦΙΛΟΣ ΜΟΥ!!!  
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1.1. Δραστηριότητες   

 Ανακαλύπτω τον εαυτό μου, αυτογνωσία. 

1
η
 Δραστηριότητα: το λουλούδι 

Συμπλήρωσε τα πέταλα, σύγκρινέ τα με τους υπόλοιπους και απάντησε στις ερωτήσεις: 

      - Υπάρχει κάποιος που να ξεχωρίζει; Πώς σου φαίνεται; 

- Τι τον κάνει να μοιάζει με τους άλλους; 

- Τι τον κάνει να διαφέρει από τους άλλους; 

- Ποιες μπορεί να είναι οι επιθυμίες του; 

- Ανάφερε λόγους που ένας άνθρωπος έχει δικαίωμα να είναι διαφορετικός. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3. Το λουλούδι 

Συμπεράσματα : Τόσο ίδιοι, τόσο διαφορετικοί (συζήτηση). 

  

Αγαπημένη μουσική 

 

             Αγαπημένο άθλημα 

Αγαπημένοι φίλοι 

Αγαπημένοι συγγενείς 

 

Αγαπημένη δραστηριότητα 

 

 Είμαι ο/η 
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2
η
 Δραστηριότητα: Μέλλον 

Φαντάζομαι τον εαυτό μου στο μέλλον, μετά από 20 χρόνια (ή πριν 20 χρόνια) 

- Πως θα είσαι;     (ή  Πώς ονειρευόσουν το μέλλον σου;)  

- Πού θα βρίσκεσαι;  (ή Βρίσκεσαι εκεί που επιθυμούσες;) 

- Θα έχεις δημιουργήσει οικογένεια; (ή Έχεις την οικογένεια που ήθελες;) 

- Μπορείς να φανταστείς το επάγγελμά σου;  (ή Τι ήθελες να γίνεις;) 

- Τι θα έχεις αποκτήσει (εμπειρίες, γνώσεις, υλικά αγαθά); (ή Τι έχεις αποκτήσει;) 

- Τι θα έχει αλλάξει και τι όχι. (ή Έχει αλλάξει κάτι από τότε και τι;) 

- Αυτά που κάνεις τώρα συνδέονται μ’ αυτά που θα κάνεις στο μέλλον; 

(ή Έφτασες εκεί που στόχευες ή όχι; Τι δεν έκανες ή τι σε εμπόδισε;) 

Αποτέλεσμα: Διαδικασία λήψης αποφάσεων (θέτω στόχους) – προβληματισμοί. 

- Αναγνωρίζω το πρόβλημα  

- Εντοπίζω εναλλακτικές λύσεις 

- Επιλέγω προσεκτικά την πιο κατάλληλη λύση 

- Εφαρμόζω την λύση 

- Αξιολογώ το αποτέλεσμα. Τι έμαθα;  Τι άλλαξε; Πως νοιώθω;  

3
η
 Δραστηριότητα: Πορτραίτο 

Οι μαθητές κινούνται ελεύθερα στην τάξη με κόλλα Α4 κολλημένη πίσω στην πλάτη 

τους. Οι συμμαθητές καλούνται να γράψουν κάτι θετικό για το άτομο αυτό. 

Συγκρίνω ποιος είμαι και πως με βλέπουν οι άλλοι :  

-Τι μπορώ ν’ αξιοποιήσω στον εαυτό μου; 

-Τι μπορώ ν’ αλλάξω – βελτιώσω στον εαυτό μου; 

-Τι μ’ άρεσε ή μ’ ευχαρίστησε περισσότερο; 

4
η
 Δραστηριότητα: Υγιείς τρόποι ζωής 

 Σχεδιάστε ένα υγιές  πρόσωπο/άτομο. Γράψτε γύρω του συνήθειες που πρέπει ν’ ακολουθεί 

κάποιος για να είναι υγιής. Μοιραστείτε την εικόνα και παρατηρήστε τα κοινά αλλά και τα 

διαφορετικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένα υγιές άτομο. 

  Συζήτηση: Περιγραφή του ατόμου που ζωγράφισαν. Σύγκριση κοινών και εντοπισμός 

διαφορετικών χαρακτηριστικών. Περιγραφή του πιθανού τρόπου ζωής/διατροφής του υγιούς 
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ατόμου. Σύνδεση της υγείας με την συναισθηματική κατάσταση του ατόμου. Τι πρέπει 

αποφεύγουμε για να είμαστε υγιείς; 

 

Εικόνα 4. Ένα υγειές άτομο 

               Τα παιδιά συνήθως ζωγραφίζουν χαμογελαστά πρόσωπα γεμάτα υγεία, με τα χέρια 

τεντωμένα (εικόνα 4). Αυτό δείχνει την άποψή τους πως η υγεία είναι   συνδεδεμένη με την 

συναισθηματική ευημερία. Επίσης, ζωγραφίζουν  ανθρώπους που γυμνάζονται, που 

τρέφονται υγιεινά, παιδιά με ρόδινα μάγουλα. Μεγαλύτερες ηλικίες εστίασαν σε 

λεπτομέρειες όπως έντονους μύες στους άνδρες, ψηλές, αδύνατες  γυναίκες. Όλοι, όμως, 

ζωγράφισαν νέους ανθρώπους και αρτιμελείς.    

2. ΑΠΟΦΕΥΓΩ ΤΟΝ ΚΑΠΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΑΛΚΟΟΛ 

Αναφερθήκαμε, παραπάνω,  στο υγιές άτομο, το σχεδιάσαμε, δίνοντάς του συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά. Σ’ αυτή τη θεματική ενότητα θα ασχοληθούμε με συνήθειες των 

ανθρώπων που επιβαρύνουν την υγεία, γι’ αυτό πρέπει να ορίσουμε την υγεία για να 

μπορούμε να στοχεύσουμε στις συνήθειες που την βλάπτουν. 

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, υγεία είναι «η πλήρης σωματική, ψυχική 

και κοινωνική ευεξία του ανθρώπου και όχι μόνο η απουσία νόσου ή αναπηρίας». 

Οι άνθρωποι πρέπει να γνωρίζουν (να μαθαίνουν) να λειτουργούν, να αποφασίζουν και να 

ενεργούν συνειδητά σε θέματα που αφορούν την υγεία τους, να αποκτήσουν Αγωγή 

Υγείας. 

Οι γνώσεις και οι συνήθεις που θα αποκτήσουν οι άνθρωποι θα έχουν στόχο την 

προαγωγή της καλής υγείας, ελέγχοντας, κατά το δυνατόν, τους παράγοντες που 

επηρεάζουν την υγεία. Ως τέτοιοι αναφέρονται το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, η 

κληρονομικότητα και ο τρόπος ζωής. 
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2.1. Καπνός – Κάπνισμα 

Μια από τις πιο διαδεδομένες συνήθειες που προκαλεί σοβαρές συνέπειες στην υγεία 

είναι το κάπνισμα. 

Σαν παραμύθι ξεκίνησε η ιστορία του καπνού.  

 

 Ένα απλό χόρτο που έμελλε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη ζωή γενεών και 

γενεών, κυρίως του σύγχρονου κόσμου.  

 Από τους μακρινούς τόπους  του νέου κόσμου  οι άνθρωποι της συνοδείας του Χρ. 

Κολόμβου έφεραν στην Ευρώπη την παράξενη εμπειρία, που παρακολουθούσαν 

έκπληκτοι την «τελετουργία» του καπνίσματος μεταξύ των ιθαγενών. Τα νέα έφθασαν 

με λεπτομερείς περιγραφές του πρωτοφανούς αυτού γεγονότος και ραγδαία διαδίδεται 

η χρήση του, πρώτα ως δώρο από τον Γάλλο διπλωμάτη Νικότ  στη βασίλισσα των 

Μεδίκων, Αικατερίνη, για να κατευνάσει τους πονοκεφάλους της, αργότερα ως 

βασιλικό δώρο από τους Ισπανούς προς τον Κάρολο.  

Ποιος να το φανταζόταν πως το ταπεινό αυτό χόρτο και η συνήθεια των ιθαγενών να 

καπνίζουν, θα έμπαιναν στα βασιλικά παλάτια και στα πλουσιότερα σαλόνια της 

αριστοκρατίας; Επίσης, κανείς δεν θα μπορούσε να προβλέψει τις διαστάσεις και 

προεκτάσεις που θα έπαιρνε το φυτό αυτό στη ζωή των ανθρώπων, τόσους αιώνες 

μετά, που ακόμα και σήμερα δεν κατανοούμε ότι έχει γίνει μάστιγα που οδηγεί στην 

εξάρτηση, την αρρώστια και το θάνατο. Αυτός είναι και ο λόγος που οι πολιτισμένοι 

λαοί στοχεύουν στην ενημέρωση για την παύση του καπνίσματος ως μια συνήθεια 

αναχρονιστική που φέρνει την καταστροφή του ανθρώπινου οργανισμού. 

 

Εικόνα 5. Χρήση του καπνού από φυλές της Αμερικής 

Ο καπνός ήταν γνωστός στους κατοίκους της Β. και Ν. Αμερικής επί αιώνες. Η χρήση 

του στην επισφράγιση συμφωνιών είναι η πιο γνωστή, ενώ ορισμένες φυλές τον 

χρησιμοποιούσαν και ως αντισηπτικό. 
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2.1.1. Περιγραφή του καπνίσματος. 

 

Το τσιγάρο (σιγαρέτο, στην καθαρεύουσα) αποτελείται από μικρά κομμάτια 

επεξεργασμένου καπνού που είναι τυλιγμένα σε χαρτί σε σχήμα κυλινδρικό με ή 

χωρίς φίλτρο. Το μήκος του δεν υπερβαίνει τα 120 χιλιοστά και η περίμετρος του τα 

10 χιλιοστά.  

Η διαδικασία της ρουφηξιάς προκαλεί ρεύμα αέρα από το καιόμενο τμήμα του 

τσιγάρου (καύτρα) και έτσι η καύση του προχωρά σταδιακά. Το τσιγάρο μετατρέπεται 

σε στάχτη η οποία τινάζεται. Κυριότερα προϊόντα της καύσης είναι η πίσσα και ακόμα 

4.700, περίπου, χημικές ενώσεις, τοξικές και μη, που ανιχνεύονται στους πνεύμονες. 

Ο όρος τσιγάρο, αναφέρεται στα αντικείμενα που περιέχουν καπνό, αλλά μπορεί να 

εννοούνται και  παρόμοια σκευάσματα που περιέχουν άλλα φυτά όπως το χασίς. 

 

 

                               Εικόνα 6. Το κάπνισμα 

 

2.1.2. Γιατί μας «ανεβάζει» το κάπνισμα; 

 

Η ντοπαμίνη (C8H11NO2 ) είναι η ορμόνη που δίνει στη ζωή μας νόημα αλλά και 

ευτυχία! Πρόκειται για έναν νευροδιαβιβαστή του εγκεφάλου που παράγεται σ’ αυτόν 

και που χρησιμοποιείται από τα νευρικά κύτταρα ώστε να επιτυγχάνουν την μεταξύ 

τους επικοινωνία. Μεταφέρει μέσω του νευρικού μας συστήματος σε ολόκληρο το 

κορμί μας την ευτυχία, την ευχαρίστηση, την ικανοποίηση και την αισιοδοξία. Είναι η 

ορμόνη της καλής μας διάθεσης, της ψυχολογίας μας και της συναισθηματικής μας 

κατάστασης. Την έκκριση αυτής της ορμόνης προκαλεί η νικοτίνη, το «μαγικό κλειδί» 

του τσιγάρου. 

Η νικοτίνη είναι μία ελαιώδης χημική ένωση. Μόλις, ο καπνιστής εισπνεύσει τον 

καπνό, η νικοτίνη μπαίνει στην κυκλοφορία του αίματος και φτάνει στον εγκέφαλο 

μέσα σε 8 έως 18 δευτερόλεπτα. Εκεί διεγείρει τους νευρώνες και στέλνονται 

μηνύματα στα όργανα του καπνιστή: να εκκριθεί η αδρεναλίνη, ειδοποιείται η καρδιά 

να αρχίσει να χτυπά πιο γρήγορα, τα αγγεία συσπώνται, απελευθερώνεται γλυκόζη 

κ.λπ. Η νικοτίνη σε μικρή ποσότητα διεγείρει, ενώ σε μεγάλη ναρκώνει και προκαλεί 

το θάνατο. Η περιεκτικότητά της στο αίμα πέφτει κατά 50% μισή ώρα μετά από μία 
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ρουφηξιά και κατά 75% στα τρία τέταρτα της ώρας. Η δράση των ορμονών που 

εκκρίθηκαν διαρκεί επίσης μισή ώρα.  

Από τη στιγμή που πέφτει η περιεκτικότητα της νικοτίνης στο αίμα ο καπνιστής 

νιώθει την ανάγκη να ανεβάσει εκ νέου τα επίπεδα της, γι΄ αυτό οι περισσότεροι 

καπνίζουν περισσότερο από ένα πακέτο ημερησίως  δηλαδή δύο τσιγάρα την ώρα. Με 

την πάροδο του χρόνου η νικοτίνη διεγείρει τα εγκεφαλικά κύτταρα, ώστε να 

δημιουργούν νέους νευρώνες για την υποδοχή της με αποτέλεσμα όσο περισσότερο 

καπνίζει ένα άτομο τόσο περισσότερα τσιγάρα να ζητά. Οι νέοι νευρώνες, με τη σειρά 

τους, «απαιτούν» τη δική τους «δόση» και το «αίσθημα» κορεσμού από νικοτίνη 

ικανοποιείται με όλο και μεγαλύτερο αριθμό τσιγάρων. 

Όταν το άτομο διακόψει το κάπνισμα οι επιπλέον νευρώνες που δημιουργήθηκαν 

ατροφούν και εξαφανίζονται περίπου μετά από ενάμισι μήνα ( σύμφωνα με την 

Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Χιούστον). Η ανάμνηση, όμως, της 

ευχαρίστησης που προκαλούσε η νικοτίνη με την έκκριση της ντοπαμίνης διαρκεί και 

ο πρώην καπνιστής μπορεί ανά πάσα στιγμή να ξαναρχίσει το κάπνισμα. 

Εικόνα 7. Σχηματική παράσταση νευρώνα και 
των μερών που τον αποτελούν 

 

2.1.3. Τα βλαβερά συστατικά του τσιγάρου. 

 

Α. Η νικοτίνη.  

 Είναι υγρό άχρωμο, λιπαρό και ισχυρά δηλητηριώδες, με έντονη οσμή και ιδιαίτερα πικρή 

γεύση. Διαλύεται στο νερό, στην αιθυλική αλκοόλη (οινόπνευμα) και στον αιθέρα. Με 

θέρμανση αναδίδει ατμούς ισχυρά δηλητηριώδεις και αναφλέξιμους. Το γεγονός ότι η 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CF%81%CF%8C
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CE%B8%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%BF%CF%8C%CE%BB%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CE%B8%CE%AD%CF%81%CE%B1%CF%82
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νικοτίνη καίγεται στον αέρα είναι αυτό που κάνει δυνατό το κάπνισμα, καθώς από τα 20 mg 

περίπου που περιέχει ένα τσιγάρο μόνο το 1 mg περίπου εισπνέεται.  

Είναι ένα από τα ισχυρότερα δηλητήρια και προσβάλλει το νευρικό σύστημα. Είναι  ουσία η 

οποία προκαλεί ισχυρότατο εθισμό, συνδέεται με τις καθημερινές δραστηριότητες του 

ατόμου που έχουν σχέση με τη συναισθηματική του φόρτιση. Σε πολύ μικρές ποσότητες 

αποτελεί ισχυρό διεγερτικό και συνεπώς προκαλεί αύξηση των καρδιακών παλμών και της 

αρτηριακής πίεσης. Προκαλεί ζάλη και ναυτία καθώς και ανορεξία. Ο εθισμός που προκαλεί 

στους καπνιστές είναι ιδιαίτερα ισχυρός, καθώς μόνο το 20% των συστηματικά καπνιστών 

καταφέρνουν να κόψουν το κάπνισμα με την πρώτη προσπάθεια. 

Η νικοτίνη ευθύνεται για πολλές παθήσεις που εμφανίζονται στη στοματική κοιλότητα, τον 

καρκίνο του πνεύμονα και του λάρυγγα. 

Β. Η πίσσα.  

Πρόκειται για ένωση πολλών καρκινογόνων ουσιών, έχει σκούρο χρώμα και κολλώδες υφή. 

Περίπου το 70% της πίσσας του τσιγάρου, εναποτίθεται στους βλεννογόνους του στόματος 

και  στους πνεύμονες των καπνιστών με αποτέλεσμα να τους φράζει και να εκδηλώνονται 

εμφυσήματα και χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις. Ο οργανισμός με την εισαγωγή της πίσσας 

καταναλώνει όλα τα αποθέματα βιταμίνης C.  

Γ. Το μονοξείδιο του άνθρακα.   

Πρόκειται για την ίδια δηλητηριώδη ουσία που εκπέμπεται από τα καυσαέρια των 

αυτοκινήτων. Ενώ η νικοτίνη κάνει την καρδιά να χτυπά πιο γρήγορα, το μονοξείδιο του 

άνθρακα της στερεί το επιπλέον οξυγόνο που χρειάζεται. Η αναπνοή γίνεται πιο γρήγορη και 

η θερμοκρασία του σώματος πέφτει κατά ένα – δύο δέκατα. Αυτή η «αντί-δράση» των 

ουσιών αυτών γίνεται η αιτία πολλών καρδιαγγειακών και αναπνευστικών παθήσεων. 

Δ. Αμμωνία.  

 Καυστική ουσία που περιέχεται σε δραστικά υγρά καθαρισμού (π.χ. υγρά για πατώματα) και 

είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη αν την εισπνεύσει κάποιος. 

Ε. Φορμαλδεΰδη.   

Χημική ουσία με έντονη οσμή, που χρησιμοποιείται στη συντήρηση των πτωμάτων και 

περιέχεται σε διάφορες κόλλες και τυπογραφικές ουσίες. Η εισπνοή της φορμαλδεΰδης 

μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή κρίση άσθματος, ιδίως τα βρέφη και τα μικρά παιδιά. 

Στ. Αρσενικό.   

Ισχυρό δηλητήριο που μπορεί να σκοτώσει κάθε ζωντανό οργανισμό πολύ γρήγορα. 

Χρησιμοποιείται στην κατασκευή εντομοκτόνων, ποντικοφάρμακων κ.λπ. και προκαλεί 

καρκίνο της ουροδόχου κύστης, των νεφρών, των πνευμόνων και του ήπατος. Επίσης 

προκαλεί δυσκολίες στην ακοή, πάχυνση του δέρματος και μυρμηγκιάσματα στα χέρια και τα 

πόδια. 

Ζ. Μεθάνιο.   

Χρησιμοποιείται ως καύσιμο για πυραύλους. Εξαιρετικά επιβλαβές για τον άνθρωπο. 

Η. Κάδμιο.  Εξαιρετικά επιβλαβές μέταλλο που χρησιμοποιείται στην κατασκευή μπαταριών 

και προκαλεί καρκίνο του πνεύμονα, καθώς και χρόνιες παθήσεις στο συκώτι, τα νεφρά και 

τα κόκαλα. 

Η. Κυανιούχο άλας.   

Θανατηφόρο δηλητήριο που χρησιμοποιήθηκε από τους Ναζί στους θαλάμους αερίων. 

Χρησιμοποιείται επίσης στην κατασκευή ποντικοφάρμακων. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AC%CF%80%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%B8%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82&action=edit&redlink=1
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Θ.  Ακετόνη. 

 Ισχυρό διαλυτικό που χρησιμοποιείται ευρέως, ακόμα και για το ξέβαμμα του βερνικιού των 

νυχιών 

Ι. Γομολάκα.   

Χρησιμοποιείται στην επιπλοποιία (μπογιές και βερνίκια) ως βασικό συστατικό των 

γυαλιστικών του ξύλου.  

ΙΑ. Βενζόλιο.  

 Καρκινογόνος κυκλικός υδρογονάνθρακας με ισχυρές διαλυτικές ιδιότητες, που 

χρησιμοποιείται στη βιομηχανία καυσίμων και τη χημική βιομηχανία. Είναι αποδεδειγμένα 

καρκινογόνο, ακόμα και σε μικρές ποσότητες, ιδιαίτερα για άτομα κάτω των 18 ετών. Με την 

εισπνοή επικάθεται στα επιθήλια των πνευμόνων και στη συνέχεια κυκλοφορεί στο αίμα, το 

οποίο καταστρέφει αργά - αργά. 

ΙΒ. Βουτάνιο.  

Εύφλεκτο υγρό που χρησιμοποιείται στους αναπτήρες. Εξαιρετικά επιβλαβές για τον 

άνθρωπο. 

 

2.1.4. Συνέπειες - Επιπτώσεις  του καπνίσματος 

 

Το κάπνισμα ενεργητικό ή παθητικό ενοχοποιείται για τον καρκίνο του πνεύμονα, του 

λάρυγγα, του οισοφάγου, της ουροδόχου κύστεως στον άνδρα. Ο κίνδυνος ανάπτυξης 

καρκίνου του πνεύμονα ανάλογα με την κατανάλωση τσιγάρων 40 φορές μεγαλύτερος στους 

καπνιστές που καπνίζουν 20 τσιγάρα ημερησίως.  

 Επιπτώσεις στην Υγεία 

Το κάπνισμα έχει 50 τρόπους να σου καταστρέψει τη ζωή μέσω μιας ασθένειας και 

περισσότερους από 20 τρόπους για να σε οδηγήσει στο θάνατο. Πολλές ιατρικές καταστάσεις 

συνδεόμενες με το κάπνισμα μπορεί να προκαλέσουν χρόνια προβλήματα υγείας.  

Αυξημένος κίνδυνος για τους καπνιστές, ασθένεια ούλων, μυϊκές βλάβες, κυνάγχη, πόνος 

λαιμού, πόνος στην πλάτη, νύστα - υπνηλία (ανώμαλη κίνηση ματιών), Buerger's ασθένειες 

(βαριά ασθένεια του κυκλοφορικού), οφθαλμικές, μυκητομολύνσεις, καταρράκτης, 

οστεοπόρωση, πολύποδας παχέοςεντέρου, οστεοαρθρίτιδα.  Χρόνιες παθήσεις, ανικανότητα 

στύσης, κατάθλιψη, διαβήτης, πνευμονία, απώλεια ακοής, ψωρίαση, γρίπη, ρυτίδωση 

δέρματος, ανικανότητα, στομαχικό έλκος, οπτική νευροπάθεια, ρευματοειδής αρθρίτιδα, 

τραυματισμοί συνδέσμων, πληγές στους τένοντες, εκφυλισμός κηλίδας, αμβλυωπία καπνού 

(απώλεια όρασης), φυματίωση, απώλεια δοντιών. 

Θνησιμότητα. Ένας στους δύο μακροχρόνιους καπνιστές θα πεθάνει πρόωρα εξ αιτίας του 

καπνίσματος και οι μισοί από αυτούς σε μέση ηλικία. Οι περισσότεροι πεθαίνουν από μία εκ 

των τριών ασθενειών που συνδέονται με το κάπνισμα, όπως ο καρκίνος των πνευμόνων, η 

χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (βρογχίτιδα και εμφύσημα) και οι χρόνιες καρδιακές 

παθήσεις.  

Από το 1950 γίνονται έρευνες που αποδεικνύουν ότι το κάπνισμα βλάπτει σοβαρά την υγεία. 

Αυτός είναι και ο λόγος που απαγορεύτηκε το κάπνισμα σε δημόσιους χώρους,στα μέσα 
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μαζικής μεταφοράς, στους χώρους εργασίας, στα σχολεία. Επιπλέον, το κάπνισμα σε κλειστό 

χώρο είναι επικίνδυνο και επιβαρύνει την υγεία τόσο των καπνιστών όσο και των μη  

καπνιστών, που εισπνέουν τον καπνό των άλλων (παθητικοί καπνιστές). 

 

 

 

Εικόνα 8. Πνεύμονες καπνιστού και μη καπνιστού 

 

 

2.1.5. Παθητικό κάπνισμα 

Άτομο που αναπνέει καπνό ενώ δεν καπνίζει ο ίδιος αποκαλείται παθητικός καπνιστής, 

ακούσιος ή έμμεσος καπνιστής. 

Μη καπνιστές εισπνέουν τον καπνό από το τσιγάρο που καίγεται και επίσης αυτόν που 

εκπνέεται από καπνιστή. Οι παθητικοί καπνιστές μπορεί να έχουν άμεσες ενοχλήσεις όπως 

ερεθισμό στα μάτια, πόνο στο λαιμό ζαλάδα.  

Έχει αποδειχθεί ότι η χρόνια έκθεση στο παθητικό κάπνισμα είναι η αιτία πολλών ασθενειών 

όπως καρκίνος του πνεύμονα, καρδιαγγειακές παθήσεις, παιδικές  ασθένειες, εγκεφαλικά 

επεισόδια, άσθμα, λοιμώξεις του αναπνευστικού, λιποβαρή νεογνά, ελαττωμένη πνευμονική 

λειτουργία και τόσες άλλες ασθένειες λιγότερο και περισσότερο επικίνδυνες.  
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  Εικόνα 9. Παθητικό κάπνισμα 

 

2.1.6. Γιατί καπνίζουν οι νέοι; 

Οι σημαντικότεροι  παράγοντες που οδηγούν τους νέους στο ν’ αρχίσουν το κάπνισμα – 

τσιγάρο είναι  οι ακόλουθοι : 

- Συνήθεια γονέων 

- Φίλοι, μεγαλύτερα αδέλφια, κοινωνικό περιβάλλον - μιμητισμός 

- Διαφήμιση 

- Διαφήμιση και εμπορική σύνδεση με τον αθλητισμό 

- Σχέσεις / οικογενειακή δομή 

- Επίπεδο εκπαίδευσης 

- Κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο 

- Διαχείριση άγχους και καταπίεση –δυσκολία αντιμετώπισης των προβλημάτων κατά 

την εφηβεία 

- Αποδοχή  

Οι νέοι συχνά αγνοούν τη δυνατότητα εθισμού στον καπνό, 61% των νέων θεωρούν ότι δεν 

πειράζει να δοκιμάσουν το τσιγάρο εφόσον το κόψουν πριν γίνει συνήθεια και 26% θεωρούν 

ότι οι κανονικοί καπνιστές μπορούν να το κόψουν οποτεδήποτε το θελήσουν.   

Αυτά ενισχύουν την ανάγκη να έχουν οι νέοι ενημέρωση σχετικά με την εξάρτηση και τα 

αποτελέσματα του καπνίσματος από μικρή ηλικία, τόσο από την οικογένεια όσο και από το 

σχολείο, την κοινωνία και τους ειδικούς. 

Η ενασχόληση των νέων με δημιουργικές δραστηριότητες, όπως ζωγραφική, μουσική, 

αθλητισμός μπορούν να βοηθήσουν τους νέους να αποκτήσουν υγιείς και δημιουργικές 

συνήθειες. 
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 Εικόνα 10. Απαγορεύεται το τσιγάρο 

 

2.1.7. Δραστηριότητες 

 

- Να συμπληρώσετε την παρακάτω ακροστιχίδα. 

1.Κ _   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _   

2.Α _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

3.Π _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

4.Ν _  _  _  _  _  _  _ 

5.Ι  _  _  _  _  _  _  _ 

6.Σ _  _  _  _  _  _  _  _ 

7.Μ _  _  _  _  _  _  _  _ 

8.Α _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  

1. Τέτοιου είδους επεισόδια προκαλεί το κάπνισμα 

2. Αγωγή κατά του καπνίσματος 

3. Ένας από τους λόγους που οδηγεί τους νέους να αρχίσουν το κάπνισμα 

4. Μία από τις επικίνδυνες ουσίες που περιέχει ο καπνός του τσιγάρου 

5.Από τη χώρα αυτή κατάγονταν οι εξερευνητές που έφεραν τον καπνό στην Ευρώπη 

6. Η ……………………… σε πολιτιστικούς συλλόγους μπορεί να βοηθήσει τους νέους να 

αποκτήσουν υγιείς συνήθειες.  

7. Ο μη καπνιστής κερδίζει υγεία και …………………………. 

8. Η σωματική άσκηση και ο ……………………… συντελούν κατά του καπνίσματος. 
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2.1.8. Οι  εργασίες μας κατά του καπνίσματος 

 

 Εικόνα 11. Ο δρόμος του τσιγάρου 
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 Εικόνα 12. Το κάπνισμα είναι αργός θάνατος 

 

Εικόνα 13. Να είσαι δυνατός στις προκλήσεις   

 

 Εικόνα 14. Το κάπνισμα μπορεί να σκοτώσει 
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 Εικόνα 15. Βάλε τέλος 

 

 

Εικόνα 16. Μην αυτοκτονείς και μη σκοτώνεις τους γύρω σου.  
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2.2. Αλκοόλ – αλκοολισμός 

Οι άνθρωποι έπιναν από τα πολύ παλιά χρόνια για να ξεχάσουν τα προβλήματά τους και να 

διασκεδάσουν. Ο πρώτος που έδωσε οδηγίες για τον αλκοολισμό ήταν ο Ιπποκράτης, ενώ 

αργότερα ο Γαληνός ανέλυσε τις ολέθριες συνέπειες της υπερβολικής κατανάλωσης 

αλκοόλ. 

Οινοπνευματώδη ή αλκοολούχα ποτά είναι αυτά που περιέχουν αιθανόλη. Η αιθανόλη 

ανήκει στην οικογένεια των αλκοολών. Η αλκοόλη είναι υγρή και άχρωμη με ευχάριστη, 

μεθυστική οσμή, ευκίνητη κι ελαφρότερη από το νερό.H συχνή χρήση αλκοόλ προκαλεί 

ανοχή και εξάρτηση, σωματική και ψυχική. Η εξάρτηση από αυτή την ουσία είναι γενικά 

ύπουλη και μακροχρόνια. Αφού εγκατασταθεί η σωματική εξάρτηση, με τη διακοπή της 

χρήσης εμφανίζονται συμπτώματα στέρησης, όπως τρεμούλιασμα των χεριών, της γλώσσας 

και των βλεφάρων, ταχυκαρδία, εφίδρωση, άγχος, πονοκέφαλος, αϋπνία, οπτικές ή 

ακουστικές παραισθήσεις. Παρατηρείται επίσης συχνά παραλήρημα και ψυχοκινητική 

διέγερση. 

Το αλκοόλ κατά η διαδρομή του στο σώμα απορροφάται από τα τοιχώματα του στομάχου 

και του εντέρου και με την κυκλοφορία του αίματος διοχετεύεται στο υπόλοιπο σώμα. Η 

μικρή ή μέτρια κατανάλωση έχει κάποιες θετικές επιδράσεις στον οργανισμό: 

- Κάνει καλό στην λειτουργία της καρδιάς επειδή μειώνει το λίπος που συσσωρεύεται 

στις αρτηρίες της 

- Φτιάχνει τη διάθεση 

- Προκαλεί χαλάρωση. 

Αντίθετα η τακτική και αυξημένη, υπερβολική κατανάλωση δημιουργεί προβλήματα και 

ανεπανόρθωτες βλάβες στην υγεία μας. Από απλοί πότες περνάμε στον  αλκοολισμό. 

Η  υπερβολική χρήση προκαλεί: 

-νευρικότητα και ελαφρύ τρόμο 

-κάνει το άτομο φλύαρο 

-αυξάνει το σωματικό βάρος – παχυσαρκία 1γραμμάριο αλκοόλ δίνει 7 θερμίδες. 

- εξασθενεί τη μνήμη και την προσοχή 

- είναι υπεύθυνη για τροχαία ατυχήματα, αυτοκτονίες, εγκληματικότητα, μείωση απόδοσης 

στην εργασία 

-οδηγεί σε καταστροφή του συκωτιού και σε δυσλειτουργία του εγκεφάλου. 

 Τι είναι όμως  ο αλκοολισμός; 

Ο αλκοολισμός είναι η κατάσταση στην οποία το άτομο βιώνει μια υπερβολική, 

παθολογική σχέση με το αλκοόλ.  

Η σχέση αυτή περνά από στάδια: 

-την κοινωνική ή καθημερινή χρήση  

- την προβληματική κατανάλωση 

-την σοβαρή κατάχρηση αλκοόλ 

-την εξάρτηση από το αλκοόλ  
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2.2.1. Επιπτώσεις για την ανθρώπινη υγεία 

Από τα νοσήματα που σχετίζονται με την υπέρμετρη κατανάλωση οινοπνεύματος πιο συχνά 

εμφανίζονται η αλκοολική γαστρίτιδακαι το πεπτικό έλκος. 

Ο αλκοολισμός όμως  προκαλεί σωματικές και ψυχικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. 

 Σωματικές επιπτώσεις 

Η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλης προκαλεί πολλά καρδιαγγειακά νοσήματα όπως τη 

νόσο του μυοκαρδίου. Επίσης προκαλεί κίρρωση του ήπατος, μείωση των λευκών 

αιμοσφαιρίων, που σημαίνει ότι καταστρέφει το ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπου. 

 Ψυχικές επιπτώσεις 

Οι αλκοολικοί εμφανίζουν συχνά καταθλιπτικές και  αυτοκαταστροφικές τάσεις,επίσης 

αυξάνεται η επίπτωση των σεξουαλικών προβλημάτων, διαταραχών της προσωπικότητας, της 

αμνησίας της νοητικής έκπτωσης, των παραισθήσεων, του τρόμου. 

Το αλκοόλ πρέπει να καταναλώνεται με μέτρο γιατί η υπερβολική κατανάλωση οδηγεί σε 

εθισμό και εξάντληση. Ο αλκοολικός δημιουργεί προβλήματα στην υγεία του, στην 

οικογένεια του, στην εργασία του, και στον κοινωνικό του περίγυρο. Για να αποτοξινωθεί 

χρειάζεται ειδική θεραπεία σε κέντρα αποτοξίνωσης. Ο αλκοολικός αποτελεί κοινωνικό 

πρόβλημα και η Πολιτεία αναλαμβάνει μέτρα για την αντιμετώπισή του. 

2.2.2. Νέοι και αλκοόλ 

Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που δημιουργεί παγκόσμια ανησυχία με τον ρυθμό που 

εξελίσσεται.  Στην Ελλάδα ένας σημαντικός αριθμός νέων ηλικίας 15 – 20 χρόνων 

καταναλώνει αλκοόλ τουλάχιστον δέκα φορές τον μήνα. Επίσης, σχετική μελέτη του Κέντρου 

Πρόληψης και Υγείας των Εφήβων της Α΄ Πανεπιστημιακής Κλινικής του Πανεπιστημίου 

Αθηνών έδειξε ότι το 14,5% των αγοριών και 10% των κοριτσιών ηλικίας 11-18 ετών έχουν 

κάνει χρήση αλκοόλ και ακόμα ότι αυτή η συνήθεια συνδέεται άμεσα με το κάπνισμα, τη 

χρήση ναρκωτικών ουσιών και τη σεξουαλική δραστηριότητα. Επιπλέον, σύμφωνα με 

στοιχεία έρευνας του Ινστιτούτου Καταναλωτών, οι νέοι μέχρι 12 ετών διαθέτουν το 11% 

από το χαρτζιλίκι τους για την αγορά τσιγάρων και αλκοόλ, ενώ στις ηλικίες 13 – 15 ετών το 

αντίστοιχο ποσοστό ανεβαίνει στο 32% και στις ηλικίες 16 – 18 ετών στο 47%. Από την ίδια 

έρευνα προκύπτει επίσης ότι τα Ελληνόπουλα έχουν την επικίνδυνη συνήθεια να καταναλώ- 

νουν κοκτέιλ αποτελούμενα από αλκοολούχα ποτά (συνήθως βότκα) και ισοτονικά. Τελικά, η 

Ελλάδα κατέχει την τρίτη θέση μετά τη Δανία και τη Βρετανία στην κατανάλωση αλκοόλ από 

εφήβους. 

 Εθίζονται εύκολα 

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι στην εφηβεία οι νέοι διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να εθιστούν 

στο αλκοόλ, καθώς σε αυτή την ηλικία η μετάβαση από τη χρήση στην κατάχρηση και τελικά 

στην εξάρτηση γίνεται με γρηγορότερους ρυθμούς από ό,τι στους ενηλίκους. Σοβαροί 

παράγοντες που συντελούν στη χρήση αλκοόλ κατά την εφηβεία είναι η επιθυμία να αρέσει ο 

http://www.goldenmag.gr/
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έφηβος στο αντίθετο φύλο και η τάση του να μιμείται την ενήλικη συμπεριφορά. Επίσης, η 

ανεκτικότητα της κοινωνίας ως προς τη χρήση του αλκοόλ και η εύκολη διαθεσιμότητά του 

δίνουν στους νέους την αίσθηση ότι το αλκοόλ είναι μια ουσία ακίνδυνη που απλώς 

δημιουργεί ευχάριστη διάθεση. 

Ποιοι λόγοι οδηγούν τους νέους στο ποτό 

 Αντίδραση σε αυστηρούς ή καταπιεστικούς γονείς. 

 Θεωρούν ότι έτσι απελευθερώνονται και διασκεδάζουν καλύτερα. 

 Θέλουν να νιώθουν κοινωνικά αποδεκτοί. 

 Για να πειραματιστούν σε καινούργιες εμπειρίες. 

 Για να χαλαρώσουν. 

 Για να προσεγγίσουν πιο εύκολα το άλλο φύλο. 

 Για να κατευνάσουν τον πόνο, τις ανησυχίες τους, τους φόβους τους. 

 Για να ξεχάσουν κάποιο οικογενειακό ή προσωπικό τους πρόβλημα. 

Τα βαθύτερα αίτια της χρήσης αλκοόλ 

Οικογενειακά προβλήματα. Οικονομικές δυσκολίες, δυσλειτουργικές οικογενειακές 

σχέσεις, διαζύγιο γονέων, μια ασθένεια ή ένας θάνατος και οπωσδήποτε ένας αλκοολικός 

γονέας. Έχει πλέον επιβεβαιωθεί ότι οι έφηβοι που έχουν έναν ή περισσότερους συγγενείς 

πρώτου βαθμού με ιστορικό αλκοολισμού, αντιμετωπίζουν 3-5 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να 

κάνουν κατάχρηση αλκοόλ. Ο αλκοολικός γονέας στην ουσία αδυνατεί να επιβλέπει και να 

παρεμβαίνει σωστά στη ζωή του παιδιού του αφήνοντάς το χωρίς έλεγχο και πειθαρχία. Από 

την άλλη το παιδί, ζώντας σε ένα χαλαρό ή ακόμα και εχθρικό οικογενειακό περιβάλλον, δεν 

εξελίσσεται ομαλά και με τον απαιτούμενο αυτοέλεγχο ώστε να μπορεί να απέχει συνειδητά 

από καταχρήσεις. 

Διαφήμιση. Σε σχετική μελέτη διαπιστώθηκε ότι αποτελεί σημαντικό ενθαρρυντικό 

παράγοντα, καθώς είναι η βασικότερη και συχνότερη πηγή πληροφόρησης των εφήβων για το 

αλκοόλ. 

Ψυχολογικοί λόγοι. Γιατί έτσι νιώθουν μεγάλοι, εναρμονισμένοι με το πνεύμα της εποχής 

και άνετοι ή απλώς γιατί αισθάνονται μόνοι και αποπροσανατολισμένοι. 

 Αντικοινωνικές και ριψοκίνδυνες συμπεριφορές 

Η κατάχρηση αλκοόλ οδηγεί τους έφηβους σε αντικοινωνικές (εσωστρέφεια, ψέμα κ.ά.) και 

ριψοκίνδυνες (έλλειψη αυτοελέγχου, σεξ χωρίς προφύλαξη, ροπή προς τη χρήση και άλλων 

τοξικών ουσιών όπως τσιγάρα και ναρκωτικά) συμπεριφορές, ενώ ευθύνεται και για 

αυξημένη νοσηρότητα (βλάβες στο συκώτι, την καρδιά και τον εγκέφαλο, συσκότιση ή 

προσωρινή αμνησία) και θνησιμότητα. Τα στοιχεία λένε ότι στην Ευρώπη ένας στους 
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τέσσερις θανάτους μεταξύ των νέων ηλικίας 15-29 ετών συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με το 

αλκοόλ. 

 Πώς θα το προλάβουν οι γονείς 

1. Εάν υπάρχει στην οικογένεια ιστορικό αλκοολισμού, θα πρέπει το παιδί να 

παρακολουθείται στενά. 

2. Πρέπει να υιοθετήσουν μια παραδειγματική συμπεριφορά ως προς τη χρήση αλκοόλ, 

καθώς οι γονεϊκές αντιλήψεις και πράξεις επηρεάζουν πολύ τον έφηβο. 

3. Να μην είναι υπερβολικά ελαστικοί αλλά ούτε και υπερβολικά αυστηροί. 

4. Να περνούν χρόνο με το παιδί . 

5. Να γνωρίζουν τους φίλους του. 

6. Να του μιλούν για τους κινδύνους των καταχρήσεων. 

7. Να ενισχύουν τον αυτοσεβασμό του. 

8. Όταν πίνουν μπροστά στο παιδί, να του θυμίζουν πάντα ότι το αλκοόλ χρειάζεται μέτρο. 

 Επικίνδυνα σημάδια 

Οι γονείς πρέπει να ζητήσουν τη βοήθεια ειδικού, αν παρατηρήσουν: 

 Αλλαγή στις δραστηριότητες του παιδιού, όπως έλλειψη ενδιαφέροντος για το 

σχολείο, τα παιχνίδια, το σπίτι. 

 Αλλαγή στις συνήθειες του ύπνου. 

 Αλλαγή στις συνήθειες του φαγητού. 

 Αλλαγή στην προσωπικότητά του (τσακωμοί, ψέματα). 

 Κατάθλιψη. 

 Προβλήματα με τον νόμο – παραβατική συμπεριφορά. 

 Ατυχήματα. 

 Σχολική αποτυχία. 

 Λιποθυμικά επεισόδια. 

 Επεισόδια αμνησίας (blackouts). 

 Πόσο είναι το  «ένα ποτό»; 

45ml (μια μεζούρα) ποτού με 40%αλκοόλ (μπέρμπον, τζιν, ρούμι , ουίσκι τεκίλα ή βότκα) 

45ml λικέρ καφέ, σοκολάτας ή άλλων γεύσεων (ηδύποτα) 
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60-90ml ενισχυμένου οίνου (σέρι, πόρτο, κ.α.) 

 90ml επιτραπέζιου οίνου  

350mlμπύρας κανονικής ή ελαφριάς                        

 
Εικόνα 17. Μπορείς να σωθείς 

 

 

 

Εικόνα 18. Όταν πίνεις μην οδηγείς  
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Εικόνα 19. Ποτό και οδήγηση ίσον ..... 

 

        Εικόνα 20. Τα μηνύματά μας 
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3. ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ -  ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 

3.1. Τι είναι « ατύχημα» 

 Ο όρος «ατύχημα» μεταφράζεται ως το γεγονός που κατά κάποιο τρόπο οφείλεται σε 

έλλειψη τύχης. 

 Ο όρος ατύχημα έχει αντικατασταθεί διεθνώς από τον όρο «εξωγενής βλάβη ή κάκωση». 

Αυτό έγινε γιατί πλέον έχουμε την πεποίθηση ότι το ατύχημα δεν είναι κακοτυχία αλλά νόσος 

και επιδημία, η οποία 9 στις 10 φορές οφείλεται σε αμέλεια, σε περιφρόνηση του κινδύνου ή 

σε ανθρώπινο λάθος. 

Τα ατυχήματα είναι πολλά και τα μέρη που αυτά μπορούν να συμβούν ακόμη περισσότερα.  

Τα ατυχήματα στις μέρες μας έχουν εξελιχθεί σε μία σύγχρονη επιδημία. Πολλοί πιστεύουν 

πως τα ατυχήματα είναι αποτέλεσμα τύχης (ατύχημα < αρχαία ελληνική ἀτύχημα < ατυχέω, -

ῶ < α- στερητικό + τύχη   -- ατύχημα ουδέτερο δυσάρεστο γεγονός από ατυχία), δυστυχώς η 

συχνότητα των ατυχημάτων δεν φαίνεται να οφείλεται στην κακή τύχη αλλά είναι 

αποτέλεσμα άγνοιας ή απροσεξίας. 

 Τα ατυχήματα μπορεί να είναι ακούσια, δηλαδή να συμβούν χωρίς τη θέλησή μας όπως είναι 

μία πτώση, αλλά, μπορεί να είναι και εκούσια, δηλαδή να τα έχουμε προκαλέσει εμείς ή 

κάποιος  άλλος όπως είναι μία αυτοκτονία.  

Τα ακούσια ατυχήματα είναι: τα τροχαία, τα οικιακά και ελεύθερου χρόνου ατυχήματα 

(πτώσεις, εγκαύματα, δηλητηριάσεις, πνιγμοί – πνιγμονές, ατυχήματα σε αθλοπαιδιές) και τα 

επαγγελματικά. Τα ακούσια ατυχήματα είναι και τα πιο συχνά στις μέρες μας αλλά δεν 

λείπουν και περιστατικά εκούσιων ατυχημάτων.  

Τα εκούσια ατυχήματα είναι: η βία η οποία χωρίζεται σε αυτοπρόκλητη (αυτοκτονίες και 

απόπειρες) και ετερόκλητη (μεταξύ ερωτικών συντρόφων και κακοποίηση) (Πετρίδη, 2005).  

Τα ατυχήματα είναι πολλά όπως τροχαία, πτώσεις, δηλητηριάσεις, εγκαύματα, πνιγμός και 

άλλα και μπορούν να συμβούν οποιαδήποτε στιγμή και οπουδήποτε όπως στο σπίτι, στο 

σχολείο, στο δρόμο, στο αυτοκίνητο, στη θάλασσα, στην εξοχή, ακόμα και στις διακοπές. 

Γενικότερα  παντού και πάντα υπάρχει το ενδεχόμενο να συμβεί ένα ατύχημα.  

Το ατύχημα στην πλειονότητά του μπορεί να αποφευχθεί. Επειδή ο κοινωνικός του 

αντίκτυπος με όποιο τρόπο και αν αποτιμηθεί παραμένει εξαιρετικά υψηλός, η αντιμετώπιση 

των ατυχημάτων αποτελεί εθνική ανάγκη. 

3.1.1. Τι είναι το οδικό ατύχημα; 

Οδικό τροχαίο ατύχημα είναι αιφνίδιο και ζημιογόνο γεγονός, που προκαλείται από τη 

λειτουργία του οχήματος  και προξενεί βλάβη σε πρόσωπα ή πράγματα.  

Σύμφωνα με τον ορισμό που αναφέρεται από την INTERNATIONAL ROAD TRAFFIC 

AND ACCIDENT DATABASE (IRTAD 1998) τροχαίο ατύχημα εννοούμε το ατύχημα που 



 
29 

συμβαίνει σε δημόσιο δρόμο ή χώρους ανοιχτούς στην κυκλοφορία οχημάτων, με 

αποτέλεσμα τον θάνατο ή τον τραυματισμό ενός ή περισσοτέρων ατόμων και την εμπλοκή 

τουλάχιστον ενός οχήματος.  

Εικόνα 21. Τηρούμε τον Κ.Ο.Κ. 

  

3.1.2. Τραυματισμοί από τροχαία ατυχήματα 

 Όταν λέμε τραυματισμός από τροχαίο ατύχημα εννοούμε τον τραυματισμό που  

προκλήθηκε σε έναν ή περισσότερους από τους οδικούς χρήστες οι οποίοι 

ενεπλάκησαν στο ατύχημα.  

 Θανατηφόρο ατύχημα ορίζεται το ατύχημα αυτό στο οποίο το θύμα σκοτώθηκε 

επιτόπου ή εντός 30 ημερών από την ημέρα του ατυχήματος.  

Ποιες είναι οι αιτίες που προκαλούν τα τροχαία ατυχήματα και οδηγούν τόσους ανθρώπους 

υγιείς και δραστήριους, στον πρόωρο θάνατο; 

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης το τροχαίο ατύχημα 

συνθέτουν τέσσερεις παράγοντες: 

 ο άνθρωπος ( 80%)     

 το όχημα   (3%)       

 το οδικό δίκτυο  (6%)      

 το περιβάλλον  (11%) 

Α. Ως προς τον  άνθρωπο τα ατυχήματα προκαλούνται ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο ο 

οδηγός του οχήματος προσεγγίζει ζητήματα ασφάλειας κατά την οδήγηση και την 

συμπεριφορά του στο δρόμο όπως: 

 Υπερβολική ταχύτητα 

 Αντικανονικό προσπέρασμα 
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 Οδήγηση σε κατάσταση μέθης 

 Μη χρήση ζώνης – κράνους 

 Παραβίαση προτεραιότητας 

 Παραβίαση ερυθρού σηματοδότη 

 Επιθετική επιδεικτική οδήγηση 

 Αντικανονική ελιγμοί 

 Απόσπαση προσοχή – κόπωσης οδηγού 

Β. Ως προς το όχημα:: 

 Η μεγάλη ηλικία του οχήματος 

 Η κακή ή ανεπαρκής συντήρηση 

 Μηχανικές και άλλες βλάβες 

 Ο μεγάλος αριθμός κυκλοφορούντων δικύκλων 

 Το υπέρβαρο και οι παραβιάσεις φόρτωσης– διαστάσεις φορτίου  

 Ο μη τακτικός τεχνικός έλεγχος 

 Έλλειψη φώτων – αντικανονική χρήση φώτων 

 Διαρροή φορτίου (χαλίκι, μπετό, πετρέλαια κ.λ.π.) 

 

Εικόνα 22. Τα ατυχήματα στοιχίζουν 

 

Γ, Ως προς το οδικό δίκτυο και περιβάλλον: 

 Κακή κατάσταση του οδικού δικτύου 

 Ανεπαρκής σήμανση και σηματοδότηση 

 Πλήρη έλλειψη ή ανεπάρκεια οδικού φωτισμού 

 Χαμηλά πρότυπα κατασκευής 

 Ανεπαρκή γεωμετρικά χαρακτηριστικά 

 Ελλιπής σήμανση κατά τη διάρκεια κατασκευών 

 Δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες. 
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Εικόνα 23. Ασφάλεια στο αυτοκίνητο 

 Οδηγώ με ασφάλεια σημαίνει: 

 Μαθαίνω και εφαρμόζω τον Κ.Ο.Κ.  

 Όταν οδηγώ δεν έχω καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά 

 Δεν παραβιάζω τα όρια ταχύτητας 

 Φορώ πάντα ζώνη και κράνος 

 Δεν κάνω αντικανονικά  προσπεράσματα 

 Δεν παραβιάζω τον κόκκινο   σηματοδότη  

 Σταματώ στο STOP και δίνω προτεραιότητα 

 Δεν μιλώ στο κινητό όταν οδηγώ 

 Βάζω τα παιδιά πάντα στο πίσω κάθισμα  φορώντας ζώνη ασφαλείας 

 

3.1.3. Παιδικά ατυχήματα 

Κάθε χρόνο στην Ελλάδα 500.000 παιδιά περίπου τραυματίζονται σε ατυχήματα. 

Από αυτά 700 παιδιά χάνουν τη ζωή τους και 3.000 μένουν με μόνιμες αναπηρίες.  

Το παιδί μπορεί να βρεθεί θύμα τροχαίου  ως πεζός, ως επιβάτης, ως ποδηλάτης ή ως οδηγός 

κατά την εφηβεία. 

http://www.atiximata.gr/epikairotita/troxaia-atyxhmata-se-paidia-stin-ellada/attachment/kiddy-005548_lowres/
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      Εικόνα 24. Προσέχω όταν περνώ το δρόμο 

Αίτια και παράγοντες κινδύνου: 

1. Ένα από τα αίτια που αυξάνουν τις πιθανότητες ενός τροχαίου ατυχήματος είναι η 

ανωριμότητα κρίσεως του παιδιού.  

2. Επίσης ενοχοποιούνται η άγνοια κινδύνου, η ορμητικότητα του παιδιού  

3. Ελλιπής ενημέρωση των παιδιών από γονείς και δασκάλους όσον αφορά θέματα 

ασφαλούς οδικής συμπεριφοράς. 

 

Ας ασχοληθούμε λοιπόν πρώτα με τα τροχαία ατυχήματα και την αποφυγή τους. 

 

Όταν δεν υπάρχει πεζοδρόμιο ή είναι κατειλημμένο από παρκαρισμένα αυτοκίνητα ή άλλα 

εμπόδια, περπατάμε στο πλάι του δρόμου, ο ένας πίσω από τον άλλο. 

1. Όταν ο δρόμος είναι διπλής κατευθύνσεως, περπατάμε πάντα αντίθετα από τη φορά 

των αυτοκινήτων, ώστε να βλέπουμε τα αυτοκίνητα που έρχονται. 

2. Περνάμε τον δρόμο πάντα από τη Διάβαση Πεζών, όταν το φανάρι για τους πεζούς 

είναι πράσινο. Σταματάμε πάντα στο κόκκινο. 

3. Πριν περάσουμε το δρόμο, κοιτάμε πάντα δεξιά και αριστερά, ακόμα και όταν το 

φανάρι είναι πράσινο. 

4. Όταν κυκλοφορούμε στο δρόμο δεν εμπιστευόμαστε τους οδηγούς, πάντα 

προσέχουμε. 

5.  Όταν κυκλοφορούμε βράδυ ή νύχτα, γνωρίζουμε καλά ότι εφόσον φοράμε σκούρα 

ρούχα που απορροφούν το φως, δεν διακρινόμαστε εύκολα. Αντίθετα, τα 

ανοιχτόχρωμα ρούχα και τα πρόσθετα αντανακλαστικά, αντανακλούν το φως και έτσι 

φαινόμαστε περισσότερο. 

6.  Αποφεύγουμε να παίζουμε μπάλα κοντά στο δρόμο για να μην προκαλέσουμε 

ατύχημα. 

7.  Δεν πεταγόμαστε ποτέ στο δρόμο να πιάσουμε τη μπάλα. 

8.  Δεν πεταγόμαστε ποτέ εμπρός ή πίσω από σταματημένο λεωφορείο ή αυτοκίνητο. 

http://www.atiximata.gr/epikairotita/troxaia-atyxhmata-se-paidia-stin-ellada/attachment/kids/


 
33 

Ως αίτια των παιδικών τροχαίων ατυχημάτων ενοχοποιούνται το ίδιο το παιδί, η ηλικία του 

και οι φυσικές του αδυναμίες λόγω μικρού αναστήματος και περιορισμένης ορατότητας, 

υποτιμούν τους κινδύνους, αποσπάται εύκολα η προσοχή τους, όταν τρέχουν δεν ελέγχουν το 

δρόμο, το οπτικό τους πεδίο είναι. 

 Επιπλέον ενοχοποιείται η κατάσταση του οδικού δικτύου, η συμπεριφορά των οδηγών και η 

μη χρήση προστατευτικών μέτρων όπως ζώνη ασφαλείας, κράνος και παιδικό κάθισμα για 

την ασφαλή μεταφορά του παιδιού με το αυτοκίνητο μικρό, γι΄ αυτό αργούν  ν΄  αντιληθφούν  

τα αυτοκίνητα. 

 

Στο αυτοκίνητο:  

1. Οι ζώνες των αυτοκινήτων είναι τοποθετημένες για άτομα που έχουν ύψος άνω του 

1,5μ.. Σε περίπτωση ατυχήματος, πιο μικρόσωμα άτομα κινδυνεύουν να 

τραυματιστούν σοβαρά από το κομμάτι της ζώνης που αντί να περνά από τον ώμο 

τους, όπως θα έπρεπε, περνά από το λαιμό τους - και από το οριζόντιο κομμάτι της 

ζώνης, που αντί να περνά από τους γοφούς τους, περνά από την κοιλιά. 

2. Όταν το παιδί δεν έχει φτάσει ακόμα το 1,5 μ. ύψος, μπορεί να χρησιμοποιεί με 

ασφάλεια την κανονική ζώνη εφόσον κάθεται σε κάθισμα booster που το κάνει και 

κάθεται πιο ψηλά. Το μαξιλάρι δεν αντικαθιστά το κάθισμα booster γιατί σε 

περίπτωση ατυχήματος μπορεί να γλιστρήσει. 

3.  Οι αερόσακοι στο μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου είναι και αυτοί τοποθετημένοι 

για να προστατεύουν άτομα ύψους άνω του 1,5μ. όταν είναι σωστά δεμένα, και 

μπορούν να τραυματίσουν σοβαρά πιο μικρόσωμα άτομα. 

4.  Τα καθίσματα ασφαλείας αυτοκινήτου είναι κατασκευασμένα ανάλογα με το ύψος 

και το βάρος των παιδιών που τα χρησιμοποιούν. Χρησιμοποιείτε το κατάλληλο 

κάθισμα για το ύψος και το βάρος του παιδιού. 

5.  Για να καταλάβετε πόσο σημαντική είναι η χρήση της Ζώνης Ασφαλείας, τόσο στα 

μπροστινά όσο και στα πίσω καθίσματα, καλό είναι να γνωρίζετε ότι σε μετωπική 

σύγκρουση όπου το αυτοκίνητο κινείται με 50 χλμ/ωρα, το βάρος των επιβατών 

πολλαπλασιάζεται επί 40. Ως εκ τούτου, είναι εμφανές ότι σε ατύχημα όπου οι πίσω 

επιβάτες δεν είναι σωστά δεμένοι, κατ' αρχήν θα τραυματιστούν οι ίδιοι και κατά 

δεύτερον μπορεί να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό μέχρι και θάνατο στους 

μπροστινούς επιβάτες, ακόμα και όταν αυτοί φορούν ζώνη. Άρα ένα παιδί με βάρος 

30 κιλά που δε φοράει ζώνη ασφαλείας θα πέσει στο μπροστινό κάθισμα με δύναμη 

ίση με αυτή 1200 κιλών! Με όλες τις συνέπειες που συνεπάγεται αυτό. 

6.  Δεν παίζουμε με τα ηλεκτρικά παράθυρα του αυτοκινήτου και προσέχουμε τα πιο 

μικρά παιδιά, να μην τραυματιστούν από αυτά. 

7.  Δεν βγάζουμε ποτέ το κεφάλι ή τα χέρια μας από το παράθυρο όταν κινείται το 

αυτοκίνητο. 

8.  Δεν βγαίνουμε και δεν μπαίνουμε στο αυτοκίνητο ποτέ από την πλευρά του δρόμου 

γιατί μπορεί εύκολα να τραυματιστούμε και να προκαλέσουμε σοβαρό ατύχημα σε 

άλλους. 
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Εικόνα 25. Μαθαίνω να οδηγώ με ασφάλεια  

Με ποδήλατο:  

• Φοράμε πάντα ποδηλατικό κράνος κατάλληλου μεγέθους, σωστά δεμένο. 

• Είμαστε πάντα σωστά ντυμένοι (όσο περισσότερο καλυμμένο είναι το σώμα μας, τόσο 

λιγότερο θα τραυματιστούμε σε περίπτωση ατυχήματος).  

• Φοράμε πάντα παπούτσια που κρατούν σωστά τα πόδια μας και έχουμε πάντα δεμένα 

κορδόνια. 

• Εφόσον οδηγούμε βράδυ το ποδήλατό μας, φροντίζουμε να φοράμε ανοιχτόχρωμα ρούχα ή 

ρούχα με πρόσθετα αντανακλαστικά για να φαινόμαστε. Επίσης, είμαστε υποχρεωμένοι να 

έχουμε άσπρο φως στο μπροστινό μέρος του ποδηλάτου μας, κόκκινο πίσω και 

αντανακλαστικά στα πλάγια.  

• Εφόσον οδηγούμε το ποδήλατο μας στο δρόμο, γνωρίζουμε ότι έχουμε τις ίδιες 

υποχρεώσεις με όλα τα άλλα οχήματα, πρέπει όμως να προσέχουμε ακόμα περισσότερο. 

• Γνωρίζουμε και ακολουθούμε πάντα τους βασικούς κανόνες και τα σήματα του Κώδικα 

Οδικής Κυκλοφορίας. 

Εάν τα παιδιά αποκτήσουν σήμερα κυκλοφοριακή συνείδηση και πειθαρχία, μπορεί αύριο να 

γίνουν καλύτεροι και πιο συνετοί οδηγοί. Γι’ αυτό ας προσπαθήσουμε να μάθουν σωστή 

κυκλοφοριακή αγωγή, κατ' αρχήν για τη δική τους ασφάλεια, αλλά και για των άλλων. 

3.2. Συνέπειες τροχαίων ατυχημάτων 

Πέρα από τις ακραίες συνέπειες του θανάτου ή των τραυματισμών, υπάρχουν και άλλες 

συνέπειες όπως οικονομικές. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η ελληνική οικονομία επιβαρύνεται 

περίπου 13.000.000 ευρώ, σε δαπάνες για την αποκατάσταση υλικών ζημιών, σωματικών 

βλαβών κ.λ.π., χωρίς να υπολογίσουμε την απώλεια εργατικού δυναμικού ή την επιπλέον 
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εργασιακή απασχόληση (ιατροί, νοσοκομεία, τροχονόμοι, δικαστικοί, πραγματογνώμονες). 

κ.λ.π.). 

3.3. Πρόληψη και μείωση ατυχημάτων  

Για την πρόληψη και μείωση των τροχαίων ατυχημάτων απαιτείται η συνεργασία της ΕΛ.ΑΣ 

(τροχαίας) με όλους τους κρατικούς φορείς, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και φυσικά συνεργασία και άμεση 

επικοινωνία με τους πολίτες – χρήστες των οδών.  

Η αντιμετώπιση των ατυχημάτων αποτελεί εθνική ανάγκη. 

 

 

Φωτογραφίες 

Γνωρίστε την ομάδα μας                  

 

 

 



 
36 

 

 



 
37 

 

 

 

 

 



 
38 

Πίνακας εικόνων 

Εικόνα 1. Οι φίλοι .................................................................................................................................. 5 

Εικόνα 2. Η οικογένεια ........................................................................................................................... 6 

Εικόνα 3. Το λουλούδι ............................................................................................................................ 8 

Εικόνα 4. Ένα υγειές άτομο .................................................................................................................. 10 

Εικόνα 5. Χρήση του καπνού από φυλές της Αμερικής ........................................................................ 11 

Εικόνα 6. Το κάπνισμα ......................................................................................................................... 12 

Εικόνα 7. Σχηματική παράσταση νευρώνα και των μερών που τον αποτελούν .................................. 13 

Εικόνα 8. Πνεύμονες καπνιστού και μη καπνιστού.............................................................................. 16 

Εικόνα 9. Παθητικό κάπνισμα .............................................................................................................. 17 

Εικόνα 10. Απαγορεύεται το τσιγάρο................................................................................................... 18 

Εικόνα 11. Ο δρόμος του τσιγάρου ...................................................................................................... 19 

Εικόνα 12. Το κάπνισμα είναι αργός θάνατος ................................................................................... 20 

Εικόνα 13. Να είσαι δυνατός στις προκλήσεις ..................................................................................... 20 

Εικόνα 14. Το κάπνισμα μπορεί να σκοτώσει ...................................................................................... 20 

Εικόνα 15. Βάλε τέλος .......................................................................................................................... 21 

Εικόνα 16. Μην αυτοκτονείς και μη σκοτώνεις τους γύρω σου. .......................................................... 21 

Εικόνα 17. Μπορείς να σωθείς ............................................................................................................ 26 

Εικόνα 18. Όταν πίνεις μην οδηγείς ..................................................................................................... 26 

Εικόνα 19. Ποτό και οδήγηση ίσον ..... ................................................................................................. 27 

Εικόνα 20. Τα μηνύματά μας ............................................................................................................... 27 

Εικόνα 21. Τηρούμε τον Κ.Ο.Κ. ............................................................................................................. 29 

Εικόνα 22. Τα ατυχήματα στοιχίζουν ................................................................................................... 30 

Εικόνα 23. Ασφάλεια στο αυτοκίνητο .................................................................................................. 31 

Εικόνα 24. Προσέχω όταν περνώ το δρόμο ......................................................................................... 32 

Εικόνα 25. Μαθαίνω να οδηγώ με ασφάλεια ...................................................................................... 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
39 

Βιβλιογραφία 

«Οικιακή Οικονομία» 

  

 

 

ΠΗΓΕΣ 

http://www.paidimag.gr/article/260091/stop-sto-pa8itiko-kapnisma 

http://www.bestrong.org.gr/el/cancer/basicdetails/whatcausescancer/chemicalfactors/tobaccos

moking/ 

http://www.bestrong.org.gr/el/organization 2014-03-19 

(http://www.enet.gr/?i=news.el.gallery&id=177&m=22803#gallery-item-) 

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22733&subid=2&pubid=4358805 

http://www.foundalis.com/dep/cog/N4_gr.htm 

ΕΚΠΑ-Τμήμα Χημείας: Η χημική ένωση του μήνα: Νικοτίνη, Βαλαβανίδης-

Ευσταθίου,Μάιος 2009 

http://www.kefalonitikanea.gr/search/label/%CE%9A%CE%AC%CF%80%CE%BD%CE%B

9%CF%83%CE%BC%CE%B1 

http://www.nosmoke.gr/smokingandconsequences/smokesubstances.html 

http://www.goldenmag.gr/%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AF-

%CF%80%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CE%BF%CE%B9-

%CE%BD%CE%AD%CE%BF%CE%B9/   

http://xenesglosses.eu/2014/01/espad/  

http://www.educartoon.gr/lessons/%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%BF%CF%8C%CE%

BB-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-

%CE%BF%CE%B4%CE%AE%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7/ 

http://www.ursafe.gr/paidika-atyhimata-trohaia#.U4jaI_l_tqV 

http://www.bestrong.org.gr/el/cancer/basicdetails/whatcausescancer/chemicalfactors/tobaccosmoking/
http://www.bestrong.org.gr/el/cancer/basicdetails/whatcausescancer/chemicalfactors/tobaccosmoking/
http://www.chem.uoa.gr/chemicals/chem_nicotine.htm
http://www.chem.uoa.gr/chemicals/chem_nicotine.htm
http://xenesglosses.eu/2014/01/espad/
http://www.educartoon.gr/lessons/%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%BF%CF%8C%CE%BB-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF%CE%B4%CE%AE%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7/
http://www.educartoon.gr/lessons/%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%BF%CF%8C%CE%BB-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF%CE%B4%CE%AE%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7/
http://www.educartoon.gr/lessons/%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%BF%CF%8C%CE%BB-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF%CE%B4%CE%AE%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7/

