


ΕΡΕΥΝEΣ ΕΔΕΙΞΑΝ ΌΤΙ ΤΟ 50%  ΤΟΝ 

ΚΑΠΝΙΣΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΚΟΡΙΤΣΙΑ             

            ΚΑΙ ΤΟ ΆΛΛΟ  50% ΕΙΝΑΙ ΑΓΟΡΙΑ   





 Οι περισσότεροι καπνιστές δεν θυμούνται γιατί άναψαν το πρώτο τους τσιγάρο. 
Σίγουρα, όμως, για τη συντριπτική πλειοψηφία δεν ήταν η καλύτερη δυνατή 
εμπειρία. Συνέχισαν, όμως, όπως το έκαναν- και το κάνουν εκατομμύρια 
καπνιστές σ' όλο τον κόσμο. Στο ερώτημα γιατί συνεχίζουν το κάπνισμα, οι πιο 
συνηθισμένες απαντήσεις που δίνουν οι καπνιστές είναι: 
 

 Για να ηρεμήσουν, να ανακουφιστούν, από κάποια συναισθηματική φόρτιση 
(συγκίνηση): π.χ. όταν έχουν νεύρα, γιατί κάτι δεν έγινε όπως το ήθελαν, όταν 
κάτι που περιμένουν ματαιώνεται, όταν στενοχωριούνται ή αισθάνονται πίεση 
κ.λ.π. 

 Από ευχαρίστηση: π.χ. μετά από κάποια επιτυχία το κάπνισμα τους προκαλεί 
ακόμα μεγαλύτερη ευχαρίστηση, το θεωρούν ως μια ανταμοιβή για να 
γιορτάσουν αυτό που ολοκλήρωσαν με επιτυχία. 

 Γιατί διασκεδάζει τη μοναξιά και γεμίζει το χρόνο τους: Πολλοί θεωρούν το 
τσιγάρο μια καλή παρέα, όταν είναι μόνοι τους και δεν έχουν τι να κάνουν. 

 Για να αισθάνονται κοινωνικά προσαρμοσμένοι: π.χ. όταν η παρέα τους είναι 
καπνιστές και δεν θέλουν να αποτελούν εξαίρεση. 

 Γιατί αυξάνει την ενεργητικότητα τους και τους βοηθά στην εργασία, ιδίως όταν 
αυτή είναι πνευματική. Πολλοί αναφέρουν ότι τους βοηθά να αντέξουν και να 
αποδώσουν σ' αυτό που κάνουν. 

 Από συνήθεια: για την ικανοποίηση που προσφέρει η επαναλαμβανόμενη, 
χωρίς ιδιαίτερη σκέψη τελετουργία του καπνίσματος. 

 Για να μην παχύνουν, αν και συνήθως αυτός ο λόγος παρουσιάζεται με 
ανάστροφη φορά, δηλ. από το φόβο ότι η διακοπή θα τους παχύνει συνεχίζουν 
να καπνίζουν. 

 Γιατί βοηθά στη λειτουργία του εντέρου, ιδίως αυτή η σύνδεση γίνεται συνήθως 
από γυναίκες για το πρωινό τσιγάρο που συνοδεύει τον καφέ 



 Πόσο κινδυνεύει ένας παθητικός καπνιστής, ένας σερβιτόρος σε 
καφετέρια ή μουσικός σε νυχτερινό κέντρο, για παράδειγμα; 
 
Η μακροχρόνια έκθεση στο παθητικό κάπνισμα αυξάνει κατά 30% ως 50% 
τον κίνδυνο καρκίνου του πνεύμονα και είναι πιθανό να αυξάνει και τον 
κίνδυνο της στεφανιαίας νόσου και άλλων χρόνιων νοσημάτων. Τι άλλο 
πια να ειπωθεί και να γραφτεί προκειμένου να γίνει πλήρως αντιληπτό ότι 
το παθητικό κάπνισμα συνιστά απειλή για την υγεία και τη ζωή; 

 Πως επιδρά το τσιγάρο στην καρδιά και στο κυκλοφορικό;  
 
Υπάρχουν πολλαπλοί βλαπτικοί μηχανισμοί, όπως η ελάττωση της καλής 
και προστατευτικής χοληστερόλης (HDL χοληστερόλη), η οξείδωση των 
μορίων της κακής χοληστερόλης (LDL χοληστερόλης), με αποτέλεσμα να 
γίνονται πιο βλαπτικά-αθηρογόνα μόρια, η αύξηση των αναγκών της 
καρδιάς σε οξυγόνο, λόγω της ταχυκαρδίας που προκαλεί, η 
θρομβογόνος δράση, η δυσλειτουργία του ενδοθηλίου, ο σπασμός των 
στεφανιαίων αρτηριών κ.λ.π. Έτσι, το τσιγάρο αυξάνει τον κίνδυνο 
εμφάνισης εμφράγματος μυοκαρδίου και περιφερικής αρτηριακής 
νόσου. Η σχέση αυτή είναι δοσοεξαρτώμενη. Ειδικά όσο αφορά το 
έμφραγμα 



    ΜΕΡΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΒΓΑΛΟΥΜΕ ΤΟ    
   ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ!!!     

  προκαλεί διάφορες ασθένειες όπως ο 
καρκίνος 

 το κάπνισμα επιδεινώνει τα συμπτώματα μιας 
υπάρχουσας ασθένειας 

  οι συνέπειες του καπνίσματος δεν σταματούν 
σ’ αυτούς που καπνίζουν.                        

 Βήχας, δύσπνοια, αλλοίωση και κόπωση 
φωνής.  
Άσθμα, βρογχίτιδα και άλλες ασθένειες των 
πνευμόνων.  

  
 
 




