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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ 

Α.  Σύμφωνα με την Ιατρική Ακαδημία, στη Γαλλία, το παθητικό κάπνισμα 
προκαλεί 3000 θανάτους ετησίως. Ένας μη καπνιστής, ο οποίος έρχεται 
καθημερινά σε επαφή με ένα καπνιστή, εμφανίζει ένα ποσοστό θνησιμότητας 
υψηλότερο του 15%. Και το ποσοστό που κινδυνεύει από καρκίνο του 
πνεύμονα υπερβαίνει το 25%. 

Ο νόμος της 10ης Ιανουαρίου 1991  θέτει την αρχή της απαγόρευσης του 
καπνίσματος σε ανοικτούς ή κλειστούς χώρους συλλογικής χρήσης. Αφορά 
τα νοσοκομεία, τους χώρους υγείας, τους σιδηροδρομικούς σταθμούς, τα 
αεροδρόμια, τα μέσα μεταφοράς (εκτός από το ταξί που θεωρείται ιδιωτικό 
μέσο), τα σχολεία, καθώς και τους χώρους εργασίας ή ψυχαγωγίας. Τα 
εστιατόρια και οι καφετερίες υπόκεινται στους ίδιους κανόνες, με τη 
δυνατότητα διαρρύθμισης χώρου καπνιζόντων. Εξαίρεση αποτελούν, 
επίσης, τα ατομικά γραφεία επιχειρήσεων και τα «καπνιστήρια», χώροι αυτό-
νομοι με αερισμό. Θεωρητικά λοιπόν, το κάπνισμα εκτός επιτρεπόμενων 
χώρων, κοστίζει  450€. 

Προσανατολιζόμαστε προς μία απαγόρευση του καπνίσματος σε όλους 
τους χώρους που είναι ανοικτοί στο κοινό. Το Κοινοβούλιο θα μπορούσε να 
ψηφίσει ένα νόμο και η κυβέρνηση, θα είχε τη δυνατότητα να εκδώσει 
υπουργικές αποφάσεις μεταρρυθμίζοντας τον υπάρχοντα. Γιατί ο νόμος 
αυτός, έχοντας ορίσει «ζώνες καπνιστών» και «μη καπνιστών», δεν είναι 
σήμερα αποτελεσματικός. Το  75%  όσων δεν καπνίζουν και το  50%  των  
καπνιστών ενοχλούνται από τον καπνό των άλλων. Παρόλα αυτά, καμία 
κοινοτική οδηγία για το θέμα αυτό δεν υπάρχει, και η αντίσταση των 
καπνοβιομηχανιών είναι ισχυρή.  
Β1.a. En France, il est interdit de fumer dans les lieux publics, tels que les 

hôpitaux, les gares, les aéroports, les moyens de transport, les 
établissements scolaires ainsi que dans les lieux de travail ou de loisirs. 
b. On risque d’avoir du cancer du poumon et de mourir. 
c. En France, il est autorisé de fumer dans les espaces fumeurs des 
restaurants et des cafés, dans le taxi, dans son bureau individuel et les 
fumoirs. 

B2.a. Il faut que les restaurants et les cafés soient soumis aux mêmes 
règles, avec possibilité d’aménager un espace fumeur. 
b. Le journaliste a écrit qu’il n'y avait aucune directive européenne sur le 
sujet et que la résistance des industries du tabac était forte. 
c. Le principe de I’ interdiction de fumer est posé par la loi du 10 Janvier 
1991. 

Γ. Introduction  Annoncez le sujet 
Développement  Inconvénients du portable chez les jeunes (nuire à la 
santé, générer une dépendance à I'égard des autres, donner une fausse 
liberté, favoriser la frime) 
Conclusion  Bilan, avis personnel. 


