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ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΤΟΥ 

ΑΝΘΡΩΠΟΥ   



ΤΣΙΓΑΡΟ-ΚΑΠΝΙΣΜΑ 

     

 

Ένα από τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα της σύγχρονης εποχής που 
εξαπλώνεται συνεχώς σε όλο τον κόσμο και σε κάθε ηλικιακό επίπεδο είναι το 
κάπνισμα . Συγκεκριμένα :  

 Κάπνισμα ονομάζεται η εισπνοή καπνού από την καύση φύλλων του φυτού 
καπνός. Είναι μια συνήθεια που προκαλεί εθισμό στον άνθρωπο βλάπτοντας 
σοβαρά την υγεία του, πράγμα το όποιο μέχρι την δεκαετία του 1920 παρέμενε 
άγνωστο. Στα επόμενα χρόνια εξακριβώθηκε ότι το κάπνισμα προκαλεί 
καρκίνο του πνεύμονα καθώς και αλλά προβλήματα υγείας.  
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Το κάπνισμα λοιπόν γίνεται με το τσιγάρο το οποίο είναι ένα εντελώς 
βιομηχανικό προϊόν σχεδιασμένο να παρέχει σταθερή δόση νικοτίνης. 
Αναλυτικότερα το κάθε τσιγάρο περιέχει : 

 ακετόνη (ουσία που υπάρχει και στα καθαριστικά των νυχιών, το γνωστό 
ασετόν), 

 αμμωνία (που χρησιμοποιείται στα καθαριστικά πατωμάτων και που 
προστίθεται στα τσιγάρα για να αυξήσει την απορρόφηση της νικοτίνης), 

 αρσενικό (το γνωστό δηλητήριο, που χρησιμοποιείται και για τα 
ποντικοφάρμακα), 

 μονοξείδιο του άνθρακα (βασικό συστατικό των καυσαερίων, που 
δεσμεύει την αιμοσφαιρίνη και στερεί οξυγόνο από τα κύτταρα), 

 ανιλίνη (βασικό χημικό συστατικό χρωμάτων), 
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 ναφθαλίνη (η γνωστή ουσία που χρησιμοποιούμε για την προστασία των 

ρούχων από το σκώρο), 

 κυανιούχες ενώσεις, 

 προπάνιο, 

 μεθάνιο, 

 φορμαλδεΰδη (γνωστή καρκινογόνος ουσία), 

 ραδιενεργά κατάλοιπα (από την μόλυνση των καλλιεργειών), 

 μυρμηγκικό οξύ, 

 λευκαντικές ουσίες κ.ο.κ. 

 Τουλάχιστον 43 από τις χημικές ουσίες που βρίσκονται στον καπνό 

αποδεδειγμένα έχουν καρκινογόνες ιδιότητες, δηλ. προκαλούν καρκίνο. 
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Το κάπνισμα προκαλεί κάθε χρόνο σ' όλο τον κόσμο 5.000.000 θανάτους! Το 2025 ο 
αριθμός αυτός θα φτάσει τα 10.000.000. Στις αναπτυγμένες χώρες το κάπνισμα 
αποτελεί την κυριότερη αιτία ασθενειών και πρόωρων θανάτων. 
 
Έχει υπολογιστεί ότι  οι θάνατοι που προκαλεί το κάπνισμα κάθε χρόνο στις 
ανεπτυγμένες χώρες είναι περισσότεροι από όσους προκαλούν μαζί: το ΑΙDS, τα 
τροχαία ατυχήματα, οι ανθρωποκτονίες, οι αυτοκτονίες, η κατανάλωση 
οινοπνευματωδών ποτών και τα ναρκωτικά. Μεταξύ των σοβαρών ασθενειώνπου 
προκαλεί το κάπνισμα συγκαταλέγονται: 

 Ο καρκίνος των πνευμόνων, που είναι η συχνότερη αιτία θανάτων από καρκίνο σε 
άνδρες και γυναίκες. Η σχέση καπνίσματος και καρκίνου των πνευμόνων είναι 
απόλυτη. Οι πνεύμονες είναι το όργανο που είναι άμεσα εκτεθειμένο στις 
καρκινογόνες ουσίες του καπνού. 

 Οι χρόνιες πνευμονοπάθειες, όπως είναι η χρόνια βρογχίτιδα, το εμφύσημα, το 
άσθμα. Οι καπνιστές καταστρέφουν σταδιακά την υγεία των πνευμόνων τους. Η 
πίσσα με όλα τα βλαπτικά συστατικά της κατακάθεται και καλύπτει τους βρόγχους 
και τις κυψελίδες των πνευμόνων, όπως ο καπνός της σόμπας κολλά στο εσωτερικό 
της καμινάδας. 
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 Οι παθήσεις των στεφανιαίων αγγείων της καρδιάς, του εγκεφάλου και των αγγείων 
των άκρων του σώματος. Ο καπνός στενεύει τα τοιχώματα των αγγείων και δυσκολεύει 
την αιμάτωση των κυττάρων. Είναι η κύρια αιτία πρόκλησης εμφραγμάτων, 
εγκεφαλικών επεισοδίων και γάγγραινας των άκρων. Ο συνδυασμός καπνίσματος και 
λήψης αντισυλληπτικών χαπιών αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο να εμφανίσουν οι 
γυναίκες θρομβώσεις των φλεβών. 

 Η οστεοπόρωση. Οι καπνίστριες υποφέρουν πιο έντονα από την εξέλιξη της 
οστεοπόρωσης και τις επιπτώσεις της. 

 Οι καρκίνοι του στόματος, του οισοφάγου, του παγκρέατος, της ουροδόχου κύστεως 
κ.λ.π. Εκτός από τον καρκίνο των πνευμόνων, το κάπνισμα ενοχοποιείται για πολλές 
μορφές καρκίνου, που εμφανίζονται είτε σε θέσεις άμεσα εκτεθειμένες στον καπνό, είτε 
σε θέσεις που δρούν τα τοξικά προϊόντα του καπνού που απορροφώνται από τους 
πνεύμονες και κυκλοφορούν στο αίμα. 

 Προβλήματα γονιμότητας και εγκυμοσύνης. Οι καπνιστές εμφανίζουν συχνότερα 
προβλήματα σεξουαλικής ικανότητας. Στους καπνιστές το σπέρμα είναι συχνά 
αδύναμο, ενώ στις καπνίστριες η σύλληψη μπορεί να είναι δυσκολότερη και έχουν 
συχνά αποβολές. 
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 Πολύ συχνά το κάπνισμα αρχίζει τυχαία. Χωρίς να το πολυσκεφτούν οι έφηβοι 
ακολουθούν το ρεύμα. 

 Για αρκετούς το κάπνισμα σημαίνει να έχουν κάτι να κάνουν. 

 Μερικοί έφηβοι ζητούν την απόλαυση από το κάπνισμα και προσπαθούν να 
ηρεμήσουν τα νεύρα τους με αυτό τον τρόπο. 

 Μερικοί θεωρούν ότι το κάπνισμα τους ενεργοποιεί και τους βοηθά στη συγκέντρωση. 

 Αρκετοί έφηβοι θεωρούν ότι με το κάπνισμα μεγάλωσαν. 

 Για μερικούς, το κάπνισμα αποτελεί ένα μέσον για να εισχωρήσουν και να ανήκουν 
στους σωστούς κύκλους / ομάδες. 

 Ορισμένοι πιστεύουν ότι το κάπνισμα τους δίνει κάποιο στυλ. Ιδιαίτερα οι νεαροί 
θεωρούν ότι οι κοπέλες το βρίσκουν ελκυστικό και μπορεί να συνδεθεί με ένα γενικό 
τρόπο ζωής. 
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 Άλλοι θεωρούν ότι τους προσδίδει αυτοπεποίθηση και καπνίζοντας την 
προβάλλουν. 

 Άλλοι πάλι δοκιμάζουν τον καπνό από περιέργεια. 

 Μερικοί έφηβοι καπνίζουν από αντίδραση στους κανονισμούς. 

 Άλλοι επηρεάζονται από τη διαφήμιση. 

 Επίσης, οι νέοι μπορεί να εθιστούν στη νικοτίνη, η οποία είναι συστατικό του 
καπνού. Ο εθισμός αυτός, κάνει δύσκολη τη διακοπή του καπνίσματος, ακόμη 
και αν το θέλετε. 

 Το κάπνισμα έχει γίνει συνήθεια για αρκετούς νέους. Μερικοί συνηθίζουν να 
καπνίζουν στα διαλείμματα και σε άλλους αρέσει να καπνίζουν μετά το γεύμα. 
Όταν μία συνήθεια εδραιωθεί είναι δύσκολο να την κόψει κανείς. 
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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.λπ. 

 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. 
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 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: αυτή η σύνδεση γίνεται συνήθως από 

γυναίκες για το πρωινό τσιγάρο που συνοδεύει τον καφέ. 
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 Γνώστες - γνωρίζουν σχετικά με το κάπνισμα αλλά δεν έχουν αποφασίσει αν 

θα το αρχίσουν ή όχι 

 Πειραματιζόμενοι - καπνίζουν σποραδικά, πιθανώς μόνο στα πάρτυ, συχνά 

περνούν πολλοί μήνες χωρίς να έχουν καπνίσει 

 Τακτικοί - καπνίζουν τακτικά, π.χ. το σαββατοκύριακο ή τακτικά μέσα στην 

ημέρα 

 Εθισμένοι - έχουν εθιστεί στη νικοτίνη και υποφέρουν από στερητικά 

συμπτώματα όταν δεν μπορούν να καπνίσουν 

Έρευνα αποφαίνεται ότι μεσολαβούν περίπου 2 χρόνια για τη μετάβαση από την 

«κατηγορία» του γνώστη σε αυτήν του εθισμένου. 
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 Σύμφωνα με έρευνες, οι μισοί και πλέον μαθητές (57%) έχουν καπνίσει 

τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους, οι περισσότεροι περιστασιακά (33%). 

Συστηματικά δηλώνουν ότι καπνίζουν το 21% των μαθητών. Τα κορίτσια 

υπερτερούν των αγοριών στο περιστασιακό κάπνισμα (35% και 31% 

αντίστοιχα), ενώ περισσότερα αγόρια (22%) από κορίτσια (20%) δηλώνουν 

συστηματικοί καπνιστές, χωρίς όμως μεγάλη διαφορά μεταξύ τους . Οι 

μεγαλύτεροι μαθητές (17-18 ετών) καπνίζουν συστηματικά σε ποσοστό 

πενταπλάσιο από τους μικρότερους (13-14 ετών).Είναι σημαντικό οι νέοι να 

έχουν αξιόπιστη ενημέρωση σχετικά με την εξάρτηση από τη νικοτίνη και τα 

αποτελέσματα του καπνίσματος. 
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