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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΖ ΤΓΔΗΑ: 

Ο ΚΑΠΝΟ: Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ-Ζ ΤΓΔΗΑ 

 

ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΚΑΘΖΓΖΣΔ:  

Γάθλεο ππξίδσλ ΠΔ10 Κνηλσληνιόγνο (πληνληζηήο) 

Αγγέιεο Γεκήηξηνο ΠΔ04-01 Φπζηθόο 

 

 θνπόο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ :  

Α) Ζ αλάδεημε ηεο ζεκαζίαο ηεο παξαγσγήο θαπλνύ γηα ηελ νηθνλνκία ηεο 

ρώξαο, αιιά θαη ην ζεκαληηθό πξόβιεκα ηεο παξανηθνλνκίαο πνπ ζπλδέεηαη κε 

ηε δηαθίλεζε ησλ πξντόλησλ θαπλνύ. 

Β) Ζ αλάδεημε ησλ πξνβιεκάησλ πγείαο πνπ ζπλδένληαη κε ηε ρξήζε 

πξντόλησλ θαπλνύ.  

 

Οη καζεηέο: 

1) πλεξγάζηεθαλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο έξεπλαο πνπ αλέιαβε ε θάζε 

νκάδα. 

2) Παξαθνινύζεζαλ ηελ παξνπζίαζε ησλ πλεπκνλνινγηθώλ 

πξνβιεκάησλ πνπ πξνθαιεί  ε ρξήζε θαπλνύ, από ηνλ θαζεγεηή 

πλεπκνλνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκηαθνύ Ννζνθνκείνπ Ησαλλίλσλ θ. 

Γαζθαιόπνπιν. 

3) πκκεηείραλ ζε εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ΚΑΡΠΑ πνπ   νξγαλώζεθε 

ζην ζρνιείν ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ηαηξό-ρεηξνπξγό εληαηηθνιόγν θ. Κηηζάθν 

Αζαλάζην ηεο ΜΔΘ ηνπ Παλεπηζηεκηαθνύ Ννζνθνκείνπ Ησαλλίλσλ θαη ηελ 

νκάδα εζεινληώλ. 

4) Πξαγκαηνπνίεζαλ εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ζηελ πεξηνρή ηεο 

Καβάιαο- Ξάλζεο. Δπηζθέθηεθαλ πεξηνρέο θαιιηέξγεηαο θαπλνύ θαη 

ελεκεξώζεθαλ ζην δεκαξρείν Καβάιαο γηα ηελ παξαγσγή θαη εκπόξην θαπλνύ 

από:  

 

Α) Σνλ Αληηδήκαξρν Καβάιαο θ. Μηραιάθε Υξηζηόδνπιν  

Β) Σνλ Γηεπζπληή Γεπηεξνβάζκηαο  Δθπαίδεπζεο Καβάιαο 

θ. Υεξηζηαλίδεο Γεώξγην 

          Γ) Σνλ Πεξηθεξεηαθό ύκβνπιν θαη ππεύζπλν Σνπξηζκνύ θ.     

          Παπαθνζκά Κσλζηαληίλν 

          Γ) Σνλ Γηεπζπληή ηνπ 4
νπ

 Γπκλαζίνπ Καβάιαο θ. Παπάδνγινπ       

          Δπξηπίδε 

          Δ) Σελ  θαζεγήηξηα νηθνλνκνιόγν ηνπ 1
νπ

 ΓΔΛ Καβάιαο θ.         

          Παπαδνπνύινπ Οιπκπία 

5) Δπηζθέθηεθαλ ην Μνπζείν Καπλνύ θαη ελεκεξώζεθαλ γηα ηελ 

παξαγσγή, ην εκπόξην θαπλνύ αιιά θαη γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνύ 

θηλήκαηνο κέζα από ηνπο αγώλεο ησλ θαπλεξγαηώλ. 
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                                ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΣΟΤ ΚΑΠΝΟΤ  

 
Ζ ηζηνξία ηνπ θαπλνύ μεθηλά αηώλεο πξηλ, όηαλ νη άλζξσπνη ηεο 

ζπλνδείαο ηνπ Κνιόκβνπ παξαθνινύζεζαλ πξώηνη ηελ "ηειεηνπξγία" ηνπ 

θαπλίζκαηνο κεηαμύ ησλ ηζαγελώλ ζηνπο λένπο ηόπνπο, πνπ αλαθάιππηαλ θαη 

εμεξεπλνύζαλ. Σα λέα έθζαζαλ θαη ζηελ Δπξώπε όπνπ ε ρξήζε ηνπ θαπλνύ 

μεθηλάεη ζαλ Βαζηιηθό δώξν, από ην Γάιιν δηπισκάηε Nicot πξνο ηελ 

Βαζίιηζζα Αηθαηεξίλε ησλ Μεδίθσλ γηα λα θαηεπλάζεη ηνπο πνλνθεθάινπο 

ηεο, θαη από ηνπο Ηζπαλνύο πξνο ηνλ Κάξνιν. Έλα ρόξην κε δηαθνξεηηθέο 

ηδηόηεηεο θαη ηνικεξέο επεκβάζεηο ζηε αλζξώπηλε δσή! 

 ηελ Δπξώπε ν θαπλόο κεηαθέξζεθε από ηνπο Ηζπαλνύο ην 1519. ηελ 

Διιάδα κεηαθέξζεθε ν θαπλόο ζηα ηέιε ηνπ 16νπ αηώλα. . ηα κέζα ηνπ 17νπ 

αηώλα ν θαπλόο ήηαλ γεληθά δηαδεδνκέλνο ζηε Γύζε.  

 

Γύξσ ζην 1600 ν θαπλόο ήηαλ ηόζν δεκνθηιήο πνπ ρξεζηκνπνηείην 

σο κέζνλ ζπλαιιαγήο, ζεσξνύκελνο κάιηζηα ηζάμηνο ηνπ ρξπζνύ, ή ηνπ 

αξγύξνπ. Οη άλζξσπνη πνπ θάπληδαλ, ζηελ αξρή ηνπιάρηζηνλ, ήηαλ 

αμηνπεξίεξγν ζέακα. Σν θάπληζκα έγηλε θάηη πνπ έθαλαλ κόλν πινύζηνη 

αξηζηνθξάηεο, ήηαλ θάηη αθξαίν, ζαλ λα θξεκνύζαλ ζηε γιώζζα έλα ραιθά, 

εζεσξείην δε έλδεημε ζθιεξνύ αλδξηζκνύ.  Πξννδεπηηθά ην θάπληζκα, κέζα ζε 

έλα αηώλα από ηελ αλαθάιπςε ηεο Ακεξηθήο από ηνλ Κνιόκβν, έγηλε 

παγθόζκηα θνπιηνύξα, θαηλόκελν πξαγκαηηθά κνλαδηθό. Σα αίηηα ηνπ 

θαηλνκέλνπ απηνύ δελ νθείινληαη απνθιεηζηηθά ζηηο εζηζηηθέο ηδηόηεηεο ηεο 

ληθνηίλεο αιιά θαη ζε έλα πνιηηηζκηθό επνηθνδόκεκα, πνπ πνιύ γξήγνξα 

αλαπηύρζεθε γύξσ από απηό. 

Σελ ίδηα επνρή θάπνηεο από ηηο δπζάξεζηεο ζπλέπεηεο ηνπ θαπλνύ 

άξρηζαλ λα γίλνληαη ζπλεηδεηέο ζε κεκνλσκέλα άηνκα. Σν 1610 ν Sir Francis 

Bacon ζεκείσλε όηη ε πξνζπάζεηα λα ζηακαηήζεη ηελ θαθηά ζπλήζεηα ήηαλ 

πξαγκαηηθά πνιύ δύζθνιε. Σν 1632 ζηε Μαζαρνπζέηε απαγνξεύηεθε ην 

δεκόζην θάπληζκα, αλ θαη απηό ζρεηηδόηαλ πεξηζζόηεξν κε ηελ εζηθή ηεο 

επνρήο, παξά κε ηηο ηαηξηθέο αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ηηο πξνθαινύκελεο βιάβεο.  

 

 

Καπλόο: κηα αλαπηπζζόκελε βηνκεραλία 
Σν 1760 ν Pierre Lorillard ηδξύεη κηα εηαηξεία ζηε Νέα Τόξθε επεμεξγαζίαο 

θαπλνύ. ήκεξα ε εηαηξεία P. Lorillard είλαη ε παιαηόηεξε εηαηξεία θαπλνύ 

ζηηο ΖΠΑ. 

Σν 1826 αλαθαιύπηεηαη ε θαζαξή δνκή ηεο ληθνηίλεο. ύληνκα αθνινπζεί ην 

επηζηεκνληθό ζπκπέξαζκα όηη ε ληθνηίλε είλαη έλα επηθίλδπλν δειεηήξην. 

 Σα ηζηγάξα έγηλαλ δεκνθηιή απηήλ ηελ πεξίνδν θαζώο νη ζηξαηηώηεο ηα 

έθεξλαλ ζηελ Αγγιία από ηνπο Ρώζνπο θαη Σνύξθνπο ζηξαηηώηεο. Σα ηζηγάξα 

ζηελ Ακεξηθή θηηάρλνληαλ από ηα ππνιείκκαηα ηεο παξαγσγήο άιισλ 



παξαγώγσλ θαπλνύ, ηδηαίηεξα ηνπ καζεκέλνπ θαπλνύ, ν νπνίνο είρε γίλεη 

δεκνθηιήο ιόγσ ησλ θανπκπόεδσλ ηεο ακεξηθαληθήο Γύζεο. 

 

Μόιηο ζηηο αξρέο ηνπ 1900 ηα ηζηγάξα άξρηζαλ λα γίλνληαη ην θύξην πξντόλ 

παξαγσγήο θαπλνύ, αλ θαη ην 1901 πνπιήζεθαλ 3,5 δηο ηζηγάξσλ έλαληη 6 δηο 

πνύξσλ. Σν 1902 ε βξεηαληθή Phillip Morris ζηήλεη ζηε Νέα Τόξθε έλα 

θαηλνύξην αξρεγείν γηα ηελ πξνώζεζε ηεο αγνξάο ησλ ηζηγάξσλ ηεο, 

πεξηιακβάλνληαο ηελ ηώξα δηάζεκε κάξθα Marlboro.  Ζ απαίηεζε γηα ηα 

ηζηγάξα απμαλόηαλ θαη ην 1913 ε εηαηξεία R.J. Reynolds πξνώζεζε ζηελ 

αγνξά κηα λέα κάξθα ηζηγάξσλ κε ηελ νλνκαζία Camel. 

Πόιεκνο θαη ηζηγάξα - Έλαο ζαλάζηκνο ζπλδπαζκόο 

 

Ζ ρξήζε ησλ ηζηγάξσλ παξνπζίαζε εθξεθηηθή άλνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

Πξώηνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, όπνπ ηα ηζηγάξα ιέγνληαλ "ν θαπλόο ηνπ 

ζηξαηηώηε". Μέρξη ην 1923 ε Reynolds κε ην Camel ειέγρεη ην 45% ηεο 

ακεξηθαληθήο αγνξάο. Ζ Phillip Morris ην 1924 αξρίδεη λα πξνσζεί ην 

Marlboro ζα γπλαηθείν ηζηγάξν. Απαληώληαο ε American Tobacco Company, 

θαηαζθεπάζηξηα ηεο κάξθαο Lucky Strike, αξρίδεη λα πξνσζεί ζηελ αγνξά ην 

δηθό ηεο ηζηγάξν ζηηο γπλαίθεο θαη θεξδίδεη ην 38% ηεο αγνξάο. Ο ξπζκόο ηνπ 

θαπλίζκαηνο ζηα έθεβα θνξίηζηα γξήγνξα ηξηπιαζηάδεηαη ζηα ρξόληα 

1925-1935. Σν 1939 ε American Tobacco Company εηζάγεη κηα λέα κάξθα, 

ηελ Pall Mall, πνπ ηεο επηηξέπεη λα γίλεη ε κεγαιύηεξε εηαηξεία θαπλνύ 

ζηηο ΖΠΑ. 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ (1939-

1945) νη πσιήζεηο ησλ ηζηγάξσλ είλαη ζπλερώο ςειά. Σα ηζηγάξα 

πεξηιακβάλνληαη ζηα είδε πξώηεο αλάγθεο ησλ ζηξαηησηώλ. Οη εηαηξείεο 

θαπλνύ έζηειλαλ εθαηνκκύξηα ηζηγάξα ζηνπο ζηξαηηώηεο δσξεάλ θαη όηαλ νη 

ζηξαηηώηεο επέζηξεθαλ, γίλνληαλ βέβαηα πηζηνί πειάηεο. Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 

50 όιν θαη πεξηζζόηεξεο απνδείμεηο εκθαλίδνληαλ όηη ην θάπληζκα ζπλδέεηαη 

κε ηνλ θαξθίλν ηνπ πλεύκνλα. Αλ θαη ε βηνκεραλία ηνπ θαπλνύ εξλείην 

ηέηνηνπο θηλδύλνπο πγείαο, πξνώζεζε λέα πξντόληα πνπ ήηαλ δήζελ 

"αζθαιέζηεξα", όπσο απηά κε ιηγόηεξε πίζζα θαη ηα ηζηγάξα κε θίιηξν.  Σν 

1953 ν γηαηξόο Ernst L. Wynders βξίζθεη όηη ε ελαπόζεζε ηεο πίζζαο ησλ 

ηζηγάξσλ ζηε ξάρε πνληηθηώλ πξνθαιεί όγθνπο. 

 

Απνθάιπςε ησλ θηλδύλσλ πγείαο 

Σν 1964 εκθαλίδνληαη επηζηεκνληθέο εξγαζίεο, πνπ θαηαδεηθλύνπλ ρσξίο 

ακθηζβήηεζε ηελ επηθηλδπλόηεηα ηνπ θαπλίζκαηνο. Σε δεθαεηία ηνπ 60 γεληθά 

εκθαλίζηεθαλ πνιιέο αλαθνηλώζεηο ζε ζρέζε κε ηνπο θηλδύλνπο πγείαο πνπ 

πξνθαιεί ην θάπληζκα. Σν 1965 ηειενπηηθέο δηαθεκίζεηο ηζηγάξσλ 

δηαθόπηνληαη ζηνλ αέξα ζηε Μεγάιε Βξεηαλία. Σν 1966 εκθαλίδνληαη νη 

πξνεηδνπνηήζεηο ζηα θνπηηά ησλ ηζηγάξσλ.  Σν 1971 βγαίλνπλ ηα πξώηα 

απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ θαπλίζκαηνο ζηελ πγεία ησλ 

γπλαηθώλ ξίρλνληαο θσο ζηνλ νινέλα θαη απμαλόκελν αξηζκό ησλ γπλαηθώλ 



πνπ αξρίδνπλ απηήλ ηελ θαθή ζπλήζεηα. Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 80 ππήξμαλ 

πνιιέο κελύζεηο ελαληίνλ ηεο βηνκεραλίαο ηνπ θαπλνύ εμαηηίαο ησλ 

δεκηνγόλσλ απνηειεζκάησλ ησλ πξντόλησλ ηεο. Σν θάπληζκα γίλεηαη "πνιηηηθά 

κε νξζό" θαη απαγνξεύεηαη ζε πνιινύο δεκόζηνπο ρώξνπο. Σν 1982 

αλαθνηλώλεηαη όηη θαη ην παζεηηθό θάπληζκα κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαξθίλν 

ηνπ πλεύκνλα. Σν θάπληζκα ζε δεκόζηνπο ρώξνπο ζύληνκα απαγνξεύεηαη, 

ηδηαίηεξα ζηνλ εξγαζηαθό ρώξν. Σν 1985 ν θαξθίλνο ηνπ πλεύκνλα γίλεηαη ν 

λνύκεξν έλα θίλδπλνο γηα ηηο γπλαίθεο μεπεξλώληαο ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνύ. 

 

 

 Σν1987 ην Κνγθξέζν απαγνξεύεη ην θάπληζκα ζε όιεο ηηο πηήζεηο εζσηεξηθνύ 

κε δηάξθεηα κηθξόηεξε ησλ δύν σξώλ. 

Σηο δεθαεηίεο ηνπ 80 θαη 90 ε θαπλνβηνκεραλία αξρίδεη λα πξνσζεί ηηο 

δξαζηεξηόηεηέο ηεο ζε πεξηνρέο εθηόο ησλ ΖΠΑ, εηδηθά ζηηο αλαπηπζζόκελεο 

ρώξεο ηεο Αζίαο. Ζ Marlboro ζεσξείηαη ε λνύκεξν έλα πην πεξηδήηεηε κάξθα 

πξντόληνο κε αμία πάλσ από 30 δηο δνιάξηα αληαγσληδόκελε ηελ Coca Cola. 

. Σα ηειεπηαία ρξόληα ππάξρνπλ νινέλα θαη πεξηζζόηεξεο απνδείμεηο όηη ε 

θαπλνβηνκεραλία ήμεξε από ηελ αξρή όηη ηα ηζηγάξα βιάπηνπλ, αιιά ζπλέρηζε 

λα ηα πξνσζεί θαη λα ηα πνπιάεη.  

 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΚΑΠΝΗΜΑ 

 ύκθσλα κε εθηηκήζεηο ηεο Παγθόζκηαο Σξάπεδαο, ην θόζηνο ηεο θξνληίδαο 

πγείαο γηα ηα λνζήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θάπληζκα πνηθίιιεη ζηηο 

δηάθνξεο ρώξεο κεηαμύ 0,1 θαη 1,1% ηνπ αθαζάξηζηνπ εγρώξηνπ πξντόληνο. 

Δληνύηνηο, κειέηεο ζηελ Δπξώπε δείρλνπλ όηη ην θόζηνο απηό κπνξεί λα είλαη 

αθόκε πςειόηεξν. Σν άκεζν θαη έκκεζν θόζηνο ηνπ θαπλίζκαηνο ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε ππνινγίδεηαη κεηαμύ 97,7 θαη 130,3 δηο Δπξώ ην 2000, 

πνζό πνπ αληηζηνηρεί ζην 1,04 σο 1,39% ηνπ αθαζάξηζηνπ εγρώξηνπ πξντόληνο 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Με βάζε ηα ζηνηρεία ηεο ΔΤΔ γηα ην 2004, κπνξεί 

λα ππνινγηζζεί όηη ην θάπληζκα επζύλεηαη ηνπιάρηζηνλ γηα 700.000 εκέξεο 

λνζειείαο ζηελ Διιάδα (4,3% ηνπ ζπλόινπ), ρσξίο λα ππνινγίδνληαη νη 

έκκεζεο ζπλέπεηεο ηνπ θαπλίζκαηνο (ΔΤΔ 2006. Δπηπιένλ, όια ηα λνζήκαηα 

πνπ νθείινληαη ζην θάπληζκα ζπλδένληαη κε καθξνρξόληα θαη πςεινύ θόζηνπο 

εμσλνζνθνκεηαθή θξνληίδα.  

 

 Μηα ελδερόκελε κείσζε ηνπ αξηζκνύ ησλ θαπληζηώλ ζηελ Διιάδα θαηά 15% 

(δειαδή από 37,5% ζε 32%), ζα νδεγήζεη κέζν-καθξνπξόζεζκα, ζε έλα 

πεξηνξηζκό ησλ άκεζσλ δαπαλώλ πεξίζαιςεο θαηά 200 - 300 εθ. Δπξώ 

εηεζίσο θαη ζα πξνζθέξεη κηα ζεκαληηθή αλαθνύθηζε ζην εζληθό ζύζηεκα 

πγείαο. 

 Οη κηζνί ζάλαηνη από απηνύο πνπ νθείινληαη ζηε ρξήζε θαπλνύ ζπκβαίλνπλ 

θαηά ηα πιένλ παξαγσγηθά ρξόληα ηεο δσήο. Απηό έρεη σο ζπλέπεηα ηε 

κείσζε ησλ δεηθηώλ παξαγσγηθόηεηαο θαη ηελ απώιεηα νηθνλνκηθώλ 

επθαηξηώλ γηα αλάπηπμε. Σν γεγνλόο όηη νη πιεζπζκνί πνπ ζα πιεγνύλ 



πεξηζζόηεξν είλαη απηνί πνπ απνηεινύλ ην βαζηθό παξαγσγηθό δπλακηθό 

ηνπ πιαλήηε θαζηζηά ην πξόβιεκα αθόκα ζνβαξόηεξν, ελώ νη απώιεηεο 

παξαγσγηθόηεηαο είλαη ηεξάζηηεο. 

 Αιιά εθηόο από ηελ πξώηκε ζλεζηκόηεηα, νη θαπληζηέο έρνπλ θαη κεγαιύηεξε 

λνζεξόηεηα, γεγνλόο πνπ ζπλεπάγεηαη απμεκέλν αξηζκό απνπζηώλ από ηελ 

εξγαζία, κεησκέλε παξαγσγηθόηεηα θαηά ηελ εξγαζία θαη πξόσξε 

απνρώξεζε από ηελ εξγαζία.Αζθαιώο, πέξα από ηηο έκκεζεο νηθνλνκηθέο 

απώιεηεο, ηα πξνβιήκαηα πγείαο πνπ πξνθαιεί ν θαπλόο δεκηνπξγνύλ κηα 

ηεξάζηηα επηβάξπλζε ζηα ζπζηήκαηα πγείαο. Οη ρξόληνη θαπληζηέο 

λνζειεύνληαη ζπρλόηεξα, γηα κεγαιύηεξν ρξνληθό δηάζηεκα θαη θαηαλαιώλνπλ 

πεξηζζόηεξνπο πόξνπο ηνπ ζπζηήκαηνο ζε ζύγθξηζε κε ηνπο κε θαπληζηέο. 

Έηζη, ην θόζηνο ζεξαπείαο θαη λνζειείαο ηνπο είλαη ηιηγγηώδεο. 
Γηα ηελ Διιάδα έρεη ππνινγηζηεί όηη ην θόζηνο πεξίζαιςεο λνζεκάησλ πνπ 

νθείινληαη ζην θάπληζκα μεπεξλά ηα 2,14 δηζ. επξώ εηεζίσο, πνζό 

δπζαλάινγα κεγάιν ζε ζρέζε κε ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, 

ελώ εηδηθόηεξα γηα ην ΔΤ, ε λνζειεία αζζελώλ εμαηηίαο ηνπ ηζηγάξνπ 

θνζηίδεη πεξηζζόηεξν από 500 εθαη. επξώ εηεζίσο.Αιιά θαη ν ίδηνο ν 

θαπληζηήο επηβαξύλεηαη νηθνλνκηθά γηα ηελ αγνξά ησλ ηζηγάξσλ. Γηα κηα κέζε 

θαηαλάισζε 20 ηζηγάξσλ ηελ εκέξα, έλαο Έιιελαο θαπληζηήο μνδεύεη πεξίπνπ 

60 επξώ ηνλ κήλα ή 720 επξώ εηεζίσο. ύκθσλα κε πξόζθαηε κειέηε ηεο 

Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο, ην θάπληζκα θηάλεη λα θνζηίδεη έσο 80 επξώ 

θαηά  κέζν όξν ηνλ κήλα ή πάλσ από 2,6 επξώ ηελ εκέξα. Σν πνζό απηό 

είλαη πνιύ κεγαιύηεξν γηα πνιινύο θαπληζηέο πνπ θαπλίδνπλ πεξηζζόηεξα από 

20 ηζηγάξα ηελ εκέξα. Από ηελ άιιε, ζύκθσλα κε πξόζθαηε έθζεζε ηνπ 

ΠΟΤ, ν έιεγρνο ηνπ θαπλίζκαηνο εμαθνινπζεί λα ππερξεκαηνδνηείηαη. 

Δηεζίσο δαπαλώληαη 173 θνξέο πεξηζζόηεξα δνιάξηα απ' όζα ζπιιέγνληαη αλά 

ηνλ θόζκν από ηνλ επηβιεζέληα θόξν ζηνλ θαπλό, πξνθεηκέλνπ λα 

εθαξκνζηνύλ αληηθαπληζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο. Οη δε αληηθαπληζηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο πνπ εθαξκόδνληαη θαιύπηνπλ θάησ ηνπ 10% ηνπ παγθόζκηνπ 

πιεζπζκνύ. Σν 2009 κόλν ζε 17 ρώξεο ίζρπαλ αληηθαπληζηηθά κέηξα. Ζ  

Διιάδα είλαη κηα ρώξα πνπ ππνθέξεη από ηνλ θαπλό. Σν 43,2% πεξίπνπ ησλ 

Διιήλσλ θαπλίδνπλ θαη ην πνζνζηό απηό είλαη αθόκα πςειόηεξν γηα ηηο λεαξέο 

ειηθίεο. Ζ πώιεζε πξντόλησλ θαπλνύ “ηνλώλνπλ” ηελ “εζληθή νηθνλνκία” θαη 

γηα απηό γίλεηαη αλεθηό. Καη όκσο θάζε άιιν. 

 

ίγνπξα όινη ζα ζέιακε απηά ηα ρξήκαηα λα δηαηίζεληαη γηα άιινπο ζθνπνύο. 

Γίλνπκε ηα κηζά καο ρξήκαηα γηα λα πάξνπκε ηζηγάξα θαη ηα άιια κηζά γηα λα 

γηαηξεπηνύκε από απηά. Δπηπιένλ δνπιεύνπκε πεξηζζόηεξεο ώξεο γηα λα 

κπνξέζνπκε λα ηα πιεξώζνπκε. Δίλαη εύινγν λα ζθεθηεί θαλείο πώο ζα ήηαλ ε 

δσή ηνπ εάλ 1. Γελ μόδεπε ηα ρξήκαηα απηά ζε ηζηγάξα αιιά ηα κάδεπε, 2. 

Γελ μόδεπε ρξήκαηα γηα γηαηξνύο θαη θάξκαθα θαη 3. Γνύιεπε ιηγόηεξν. 

 

Δπίζεο, πνιινί θαπληζηέο αλαθέξνπλ όηη ιόγσ ηεο αύμεζεο ηεο ηηκήο ησλ 

ηζηγάξσλ έρνπλ ειαηηώζεη ζεκαληηθά ηνλ αξηζκό ησλ ηζηγάξσλ πνπ θαπλίδνπλ 

ή αθόκα όηη ην έρνπλ θόςεη. Δπνκέλσο έρνληαο δύν θίλεηξα (πγεία θαη 



νηθνλνκία) νη θαπληζηέο κπνξνύλ λα επηηύρνπλ απηό πνπ νη ίδηνη θαη νη 

ππόινηπνη επηζπκνύλ ηαρύηεξα: λα δηαθόςνπλ ην θάπληζκα. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                  ΠΖΓΔ: 

:http://www.thriassio.gr/newpage153.htm 

:http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=163406http://www.smokestop.go

v.gr/economy.php?m2=economyhttp://www.nosmoke.gr/smokingandconse

quences/articlesaboutsmoking/278-oikonomia.html 

 

 

 

 

 

 

 

 



Κάπνισμα και ασθένειες του πνεύμονα 
 

Σν θάπληζκα επηθέξεη πνιιά επηδήκηα απνηειέζκαηα ζηελ πγεία ελόο θαπληζηή 

θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ θαζεκεξηλόηεηα ηνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηηο παζήζεηο 

ησλ πλεπκόλσλ αμίδνπλ λα αλαθεξζνύλ αζζέλεηεο όπσο ηνλ θαξθίλν, ηε ρξόληα 

απνθξαθηηθή πλεπκνλνπάζεηα, ην πλεπκνληθό εκθύζεκα, ηελ θαηαζηξνθή ησλ 

θπςειίδσλ, ηελ ειάηησζε ηεο πλεπκνληθήο ρσξεηηθόηεηαο.  

 
1. 

Γελ ππάξρεη ακθηβνιία ζήκεξα όηη ην θάπληζκα επζύλεηαη γηα όινπο ηνπο 

ηύπνπο ηνπ θαξθίλνπ ηνπ πλεύκνλαο (εθηόο από έλαλ, ην αδελνθαξθίλσκα). Ο 

θίλδπλνο ηνπ θαξθίλνπ ηνπ πλεύκνλα έρεη άκεζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκό ησλ 

ηζηγάξσλ πνπ θαηαλαιώλνληαη θαζεκεξηλά. Έλα άηνκν πνπ θαπλίδεη έλα 

παθέην ηζηγάξα ηελ εκέξα, επί πνιιά ρξόληα, έρεη 30 θνξέο κεγαιύηεξε 

πηζαλόηεηα λα πάζεη θαξθίλν από έλα κε θαπληζηή. Έλα ζηα επηά άηνκα πνπ 

θαπλίδνπλ πεξηζζόηεξα από δύν παθέηα ηζηγάξα εκεξεζίσο, ζα πεζάλεη από 

θαξθίλν ηνπ πλεύκνλα. Ο θίλδπλνο ηνπ θαξθίλνπ κεηώλεηαη ζεκαληηθά κεηά ηε 

δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο. Σειεπηαία αλαθέξεηαη ν όξνο «παζεηηθόο 

θαπληζηήο». Πξάγκαηη έρεη απνδεηρζεί όηη ηα άηνκα πνπ δελ θαπλίδνπλ θαη δνπλ 

κε θαπληζηέο έρνπλ κεγαιύηεξε πηζαλόηεηα λα πξνζβιεζνύλ από ηε λόζν. 

πλήζσο ν θαξθίλνο ηνπ πλεύκνλα είλαη αζπκπησκαηηθόο (ρσξίο ζπκπηώκαηα) 

ζηα αξρηθά ζηάδηα. Μεξηθέο θνξέο αλαθαιύπηεηαη ηπραία ύζηεξα από ηαηξηθό 

έιεγρν γηα άιιν ιόγν. Σν πην θνηλό ζύκπησκα είλαη ν βήραο πνπ εκθαλίδεηαη, 

όηαλ εξεζίδεηαη ή πηέδεηαη θάπνηνο βξόγρνο. Οη θαπληζηέο πνπ έρνπλ ην 

ιεγόκελν «βήρα ηνπ θαπληζηή» πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί, όηαλ 

αιιάδεη ν ραξαθηήξαο ηνπ ή ρεηξνηεξεύεη. Ο επίκνλνο ζσξαθηθόο πόλνο είλαη 

έλα ζύκπησκα πνπ νδεγεί ζπρλά ζηε δηάγλσζε ηεο λόζνπ. Ζ δύζπλνηα θαη νη 

ζπρλέο αλαπλεπζηηθέο ινηκώμεηο, ηα αηκόθπξηα πηύεια, ε αηκόπηπζε, ε 

βξαρλάδα ηεο θσλήο θαη ην νίδεκα ηνπ πξνζώπνπ απνηεινύλ εηδηθά 

ζπκπηώκαηα ηνπ θαξθίλνπ ηνπ πλεύκνλα. Ζ θαηαβνιή, ε αλνξεμία, ε απώιεηα 

βάξνπο θαη ν ππξεηόο είλαη γεληθά ζπκπηώκαηα όισλ ησλ λενπιαζκάησλ. Γελ 

είλαη θαζόινπ ζπάλην, ηα πξώηα ζπκπηώκαηα ηνπ θαξθίλνπ ηνπ πλεύκνλα, λα 

πξνέξρνληαη από ηηο κεηαζηάζεηο, όπσο νζθπαιγία ζηηο νζηηθέο κεηαζηάζεηο ή 

εκηπιεγία, αθόκα θαη θώκα από ηηο εγθεθαιηθέο κεηαζηάζεηο θαη άιια. Ζ 

πξνθύιαμε είλαη ν πην ζεκαληηθόο ηξόπνο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ θαξθίλνπ ηνπ 

πλεύκνλα. Ζ δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο είλαη ην πξώην βήκα γηα ηελ πξνθύιαμε 



από ηε λόζν. Σν 90% ησλ παζρόλησλ από θαξθίλν ηνπ πλεύκνλα δελ ζα 

αληηκεηώπηδε ηελ πάζεζε, αλ δελ θάπληδε. Οη θαπληζηέο πξέπεη λα ειέγρνληαη 

από ηνπο γηαηξνύο ηνπο ζπρλόηεξα. 

 
 

 

2. 

Υξόληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα (ΥΑΠ) είλαη έλαο όξνο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηα άηνκα πνπ έρνπλ ρξόληα βξνγρίηηδα, εκθύζεκα ή θαη ηα 

δύν. Δίλαη ρξόληα πάζεζε ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο. Όηαλ θάπνηνο έρεη 

ΥΑΠ εκπνδίδεηαη ε εθπλεπζηηθή ξνή αέξα από ηνπο πλεύκνλεο. Ζ 

ζπλεζέζηεξε αηηία πνπ πξνθαιεί ΥΑΠ είλαη ην θάπληζκα. Σα ζπκπηώκαηα 

πεξηιακβάλνπλ βήρα θαη δύζπλνηα. Ζ πην ζεκαληηθή ζεξαπεία είλαη ην 

ζηακάηεκα ηνπ θαπλίζκαηνο. 

 



3. 

ην εκθύζεκα είλαη κία κνξθή ρξόληαο πάζεζεο ησλ πλεπκόλσλ. Δθδειώλεηαη 

όηαλ θαηαζηξέθεηαη ε ειαζηηθόηεηα ησλ αεξόζαθσλ (θπςειίδσλ) ζηνπο 

πλεύκνλεο. Έηζη νη αεξαγσγνί ζηελεύνπλ, αθνύ ε ππνζηήξημή ηνπο είλαη 

κηθξόηεξε. Απηό έρεη σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο δπλαηόηεηαο 

πξόζιεςεο νμπγόλνπ από ηνλ νξγαληζκό. Σν εκθύζεκα εκθαλίδεηαη θαηά 

θύξην ιόγν ζε άηνκα κεγάιεο ειηθίαο. Κύξηα αίηηα ηεο εθδήισζήο ηεο πάζεζεο 

είλαη ην θάπληζκα. Σν εκθύζεκα κπνξεί λα επεξεάζεη ηνλ άλζξσπν όηαλ ν 

ίδηνο έρεη εηζπλεύζεη αέξα, ν νπνίνο έρεη κεηαβιεζεί ζηε ζύζηαζή ηνπ εμαηηίαο 

ηεο παξνπζίαο αηκνζθαηξηθώλ ξππώλ, όπσο δηάθνξεο νπζίεο ή θαη ζσκαηίδηα. 

Απηόο ν κνιπζκέλνο εηζπλεόκελνο αέξαο κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζνβαξά 

πξνβιήκαηα ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ. 

 

ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ: 

ΡΑΝΣΟΤ ΒΑΗΛΗΚΖ 

ΓΟΤΚΟΤ ΓΑΝΑΖ  

ΠΑΥΟ ΜΑΡΗΟ 

ΣΑΛΗΚΑ ΒΑΗΛΗΚΖ 

ΣΕΟΒΑΡΑ ΓΔΩΡΓΗΟ 

ΦΛΟΤΓΑ ΜΑΣΘΑΗΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Κάπνιζμα και Καπδιά 

 

Σν θάπληζκα είλαη κία ζπλήζεηα ηελ νπνία θάζε κέξα όιν θαη 

πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη πείζνληαη, όηη είλαη επηβιαβήο θαη 

θαηαζηξεπηηθή, ηδηαίηεξα ζηηο πνιηηηζκέλεο θνηλσλίεο ηεο Γπηηθήο 

Δπξώπεο θαη ηεο Βόξεηαο Ακεξηθήο. Οη επηβιαβείο επηδξάζεηο ηνπ 

θαπλίζκαηνο ζηελ πγεία ηνπ θαπληζηή, αιιά θαη ησλ κε θαπληζηώλ πνπ 

βξίζθνληαη ζηνλ ίδην θιεηζηό ρώξν κε ην θαπληζηή (παζεηηθό θάπληζκα), 

είλαη γλσζηέο από πνιιά ρξόληα θαη ζήκεξα δελ ακθηζβεηνύληαη πιένλ 

από θαλέλαλ. Δλ ηνύηνηο ε ζηάζε ηνπ λενέιιελα απέλαληη ζην θάπληζκα 

ραξαθηεξίδεηαη νπζηαζηηθά από ηε ηάζε λα απσζήζεη ηελ επίγλσζε ηεο 

επηβιαβνύο δξάζεο ηνπ θαπλίζκαηνο από ην πεδίν ηεο ζπλείδεζεο ζην 

ππνζπλείδεην. 

Αο δνύκε όκσο πνηέο είλαη απηέο νη βιαβεξέο νπζίεο πνπ 

πεξηέρνληαη ζηνλ θαπλό ηνπ ηζηγάξνπ θαη ηη δεκηά πξνθαιεί ε θαζεκηά. 

ηνλ θαπλό ηνπ ηζηγάξνπ πεξηέρνληαη πεξηζζόηεξεο από 2.000 

δηαθνξεηηθέο νπζίεο. Από ηηο νπζίεο απηέο ηε κεγαιύηεξε ηνμηθή δξάζε 



παξνπζηάδνπλ νη ηέζζεξηο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ θαη 

θαηαζηξέθνπλ ηελ πγεία: 

1. Ζ νικοηίνη: απμάλεη ηνπο ζθπγκνύο θαη ηελ αξηεξηαθή πίεζε 

θαη είλαη ππεύζπλε γηα ην ζπαζκό (παξνδηθή απόθξαμε) ησλ 

ζηεθαληαίσλ αξηεξηώλ. 

2. Σο μονοξείδιο ηος άνθπακα: πξντόλ αηεινύο θαύζεο πνπ 

ππνθαζηζηά ην νμπγόλν ζηελ αηκνζθαηξίλε ηνπ αίκαηνο. Οδεγεί ζε 

αύμεζε ηεο παξαγσγήο αηκνζθαηξίλεο θαη εξπζξώλ αηκνζθαηξίσλ γηα 

λα κπνξέζεη λα γίλεη ε απαξαίηεηε κεηαθνξά νμπγόλνπ ζηνπο ηζηνύο. 

3. Οι ςδπογονάνθπακερ ηηρ αηελούρ καύζηρ: νπζίεο 

θαξθηλνγόλεο. 

4. Ζ πίζζα: θαξθηλνγόλνο θαη αηηία ηεο ρξόληαο βξνγρίηηδαο. 

Σν πνιύ άζρεκν ζηελ όιε ππόζεζε είλαη όηη όιεο απηέο ηηο 

νπζίεο ηηο εηζπλένπλ θαη νη κε θαπληζηέο (παζεηηθνί θαπληζηέο) πνπ 

βξίζθνληαη ζην πεξηβάιινλ ησλ θαπληζηώλ (γξαθείν, ζπίηη θιπ). Δδώ ζα 

πξέπεη λα ηνληζηεί θαη ε παγίδα ηνπ “ειαθξνύ ηζηγάξνπ”. Γειαδή ηνπ 

ηζηγάξνπ πνπ πεξηέρεη ιηγόηεξε ληθνηίλε ή θαη ιηγόηεξε πίζζα. Καη’ 

αξρήλ ε θαύζε ηνπ ειαθξνύ ηζηγάξνπ πνπ πεξηέρεη ιηγόηεξε ληθνηίλε ή 

θαη ιηγόηεξε πίζζα δελ παξάγεη ιηγόηεξν κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα νύηε 

ιηγόηεξνπο θαξθηλνγόλνπο πδξνγνλάλζξαθεο. Παξάιιεια, ν θαπληζηήο 

πνπ είλαη εζηζκέλνο ζηε ληθνηίλε θαη πνπ θάλεη πξνζπάζεηα λα 

απαιιαγεί από ην βαξύ ηζηγάξν αιιάδνληάο ην κε ειαθξύ, πξνθεηκέλνπ 

λα θζάζεη ζηα επίπεδα ληθνηίλεο πνπ ζα ηνλ ηθαλνπνηήζνπλ, απμάλεη ηελ 

θαηαλάισζε ησλ ειαθξώλ ηζηγάξσλ. Σειηθά δελ έρεη θαλέλα θέξδνο. 

ηαηιζηικά ζηοισεία αλαθέξνπλ όηη ε Διιάδα είλαη η ππώηη 

σώπα ζε καπνιζηέρ ηηρ Δςπώπηρ θαη ηξίηε ζ’ όιν ην θόζκν κεηά ηε 

Κύπξν θαη ηε Κνύβα. Σν 43% ηνπ ειιεληθνύ πιεζπζκνύ θαπλίδεη, 

γεγνλόο πνπ θνζηίδεη 15.000 ζαλάηνπο ην ρξόλν. Σν πην ζιηβεξό είλαη 



όηη παξαηεξείηαη κεγάιε αύμεζε ηνπ θαπλίζκαηνο ζηνπο ελειίθνπο, 

ηόζν ζηνπο άλδξεο όζν θαη ζηηο γπλαίθεο, θαζώο θαη ζηα αγόξηα θαη 

θνξίηζηα ηεο εθεβηθήο ειηθίαο. Κάζε ηζηγάξν πνπ θαπλίδεηαη αθαηξεί 5,5 

ιεπηά δσήο από ην θαπληζηή. Κάθε δέκα δεςηεπόλεπηα έναρ 

άνθπυπορ πεθαίνει ζηη γη εξαιηίαρ ηος καπνίζμαηορ. 

 

Αο δνύκε όκσο αλαιπηηθά ηηο επηζηεκνληθά δηαπηζησκέλεο 

ζημιέρ πος πποκαλεί ηο κάπνιζμα ζηην ςγεία ηος ανθπώπος. 

1. Νόζνο ησλ ζηεθαληαίσλ αγγείσλ ηεο θαξδηάο (ζηεζάγρε, 

έκθξαγκα κπνθαξδίνπ) 

2. Απνθξαθηηθή αξηεξηνπάζεηα ησλ θάησ άθξσλ (δηαιείπνπζα 

ρσιόηεηα) 

3. Καξθίλνο ηνπ πλεύκνλα (25% ησλ ζαλάησλ από όινπο ηνπο 

θαξθίλνπο) 

4. Καξθίλνο ηνπ ιάξπγγα 

5. Καξθίλνο ηνπ νηζνθάγνπ 

6. Υξόληα βξνγρίηηδα 

Σν θάπληζκα, παξόιν πνπ δελ απνηειεί άκεζε θαη νπζηώδε 

αηηία ζηε πξόθιεζε ησλ παξαθάησ αζζελεηώλ, ελ ηνύηνηο, απνηειεί 

ζνβαξό επηβαξπληηθό παξάγνληα. Οη αζζέλεηεο απηέο είλαη: 

1. Καξθίλνο ηνπ παγθξέαηνο 

2. Καξθίλνο ηνπ ζηνκάρνπ 

3. Καξθίλνο ηνπ λεθξνύ 

4. Καξθίλνο ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο 

5. Έιθνο ζηνκάρνπ ή δσδεθαδαθηύινπ 

6. Οπιίηηδα 

7. Απώιεηα γεύζεο θαη όζθξεζεο.  



      Γηα ηηο παζήζεηο ηνπ θαξδηαγγεηαθνύ θαη θπθινθνξηθνύ ζπζηήκαηνο, 

δύν ρεκηθά πνπ βξίζθνληαη ζην ηζηγάξν είλαη ηα θύξηα πξνβιήκαηα: 

ληθνηίλε θαη κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα. Ζ ληθνηίλε, εθηόο ηνπ όηη είλαη 

εμαξηεζηνγόλα νπζία, πξνθαιεί ζεκαληηθέο επηδξάζεηο ζηηο αξηεξίεο ηνπ 

ζώκαηνο. Ζ ληθνηίλε είλαη δηεγεξηηθό, θαη πξνθαιεί: αύμεζε ησλ παικώλ 

ηεο θαξδηάο πεξίπνπ 20 παξαπάλσ ρηύπνπο ην ιεπηό κε θάζε ηζηγάξν, 

απμάλεη ηελ πίεζε ηνπ αίκαηνο, πξνθαιεί ζκίθξπλζε ησλ αξηεξηώλ ζε 

όιν ην ζώκα θάλνληαο πην δύζθνιε ηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο θαη 

ηέινο πξνθαιεί ην ζώκα λα απνδεζκεύεη πνζόηεηεο ιίπνπο θαη 

ρνιεζηεξίλεο ζην αίκα. 

       Ζ θαξδηά πξέπεη λα δνπιέςεη πην ζθιεξά γηα λα αληεπεμέιζεη ζε 

απηά ηα θαηλόκελα. Γηα λα ην θάλεη απηό, όπσο θαη όινη νη ππόινηπνη κπο 

ρξεηάδεηαη επηπξόζζεηεο πνζόηεηεο νμπγόλνπ. Σν νμπγόλν κεηαθέξεηαη 

από ην αίκα. Όκσο ην κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα από ην ηζηγάξν ζηελ 

θπξηνιεμία δειεηεξηάδεη ηε δπλαηόηεηα κεηαθνξάο νμπγόλνπ ζην αίκα. 

Απηό πξνθαιεί ηελ θαξδηά λα δνπιέςεη αθόκα πεξηζζόηεξν γηα λα 

κεηαθέξεη αίκα ζηελ ίδηα. Απηόο είλαη έλαο ζαλάζηκνο θαύινο θύθινο. 

       Παξαθάησ βιέπεηε κηα ηνκή θαλνληθήο αξηεξίαο. πλήζσο έρνπκε 

κεγάια αλνίγκαηα ζηελ αξηεξία γηα ηελ κεηαθνξά νμπγόλνπ θαζώο θαη  

όισλ ησλ άιισλ ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ ζε όινπο ηνπο ηζηνύο ηνπ 

ζώκαηνο. 

 



πγθξίλεηε κε ην παξαθάησ... 

 

  

... κπνξείηε λα δείηε ην αίκα λα έρεη πήμεη, εκπνδίδνληαο ηελ ξνή ηνπ 

αίκαηνο ζε απηή ηελ αξηεξία. Υσξίο θπθινθνξία, ν ηζηόο ζηνλ νπνίν 

νδεγεί απηή ε αξηεξία θπξηνιεθηηθά ζα πεζάλεη από αζθπμία θαη ζα 

αρξεζηεπηεί ζε κεξηθά ιεπηά. Μεξηθέο θνξέο ε αξηεξία είλαη ζηεθαληαία, 

δειαδή αθνξά ηελ ηξνθνδόηεζε ηεο ίδηαο ηεο θαξδηάο κε αίκα. 

      Παξαθάησ θσηνγξαθία ζηεθαληαίαο αξηεξίαο ελσκέλε κε ηελ 

θαξδηά. 

 

Αλ θνηηάμνπκε θνληά ζηελ αξηεξία... 



 

... βιέπνπκε όηη ην αίκα έρεη πήμεη θαη ε ξνή αίκαηνο ζην ζεκείν ηεο 

θαξδηάο πνπ θαηαιήγεη ε αξηεξία έρεη ζηακαηήζεη. Απηό έρεη ζαλ 

ζπλέπεηα νη ζπγθεθξηκέλνη κπο ηεο θαξδηάο πνπ ηξνθνδνηνύζε απηή ε 

αξηεξία λα πάζνπλ αζθπμία θαη λα πεζάλνπλ ζε κεξηθά ιεπηά. 

 

      Παξαπάλσ βιέπνπκε λεθξό κπ ηεο θαξδηάο (έκθξαγκα ηνπ 

κπνθαξδίνπ). Ο ηζηόο είλαη εύζξαπζηνο όπσο θαίλεηαη από ηα 

ζπαζίκαηα. Αληί λα ζηέιλεη αίκα, όιε απηή ε πεξηνρή ηνπ κπ δελ κπνξεί 

λα εθηειέζεη ην ζθνπό ηεο. Οη θαπληζηέο παζαίλνπλ ηέηνηεο παζήζεηο 

πνιύ πην ζπρλά ιόγσ ησλ ζπλεπεηώλ ηεο ληθνηίλεο θαη ηνπ κνλνμείδην 

ηνπ άλζξαθα. Ζ ληθνηίλε ιόγσ ησλ άκεζσλ ζπλεπεηώλ ζηελ ίδηα ηελ 

θαξδηά, θαη ην κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα κε ηελ θαηαιήζηεπζε ηεο 

παξνρήο νμπγόλνπ. Καη ηα δύν καδί θξάζζνπλ ηελ θπθινθνξία ηνπ 

αίκαηνο. Αλ ε πεξηνρή ηεο θαξδηάο πνπ επεξεάζηεθε ήηαλ αξθεηά 



κεγάιε, ηόηε ν θαπληζηήο ζα πέζαηλε από ην θαξδηαθό επεηζόδην. Άιιεο 

θνξέο κηθξόηεξεο πεξηνρέο επεξεάδνληαη θαη ν αζζελήο επηδεί, αιιά 

θαηαζηξέθνληαη πεξηνρέο ηεο θαξδηάο κε ζπλέπεηα κόληκεο βιάβεο από 

ηε κεησκέλε ιεηηνπξγία ηεο θαξδηάο. 

      Σν θάπληζκα ηζηγάξσλ απμάλεη ηα ξίζθα από ζξνκβώζεηο 

θαηαθόξπθα. Αλ ε ζξόκβσζε είλαη ζε αξηεξία θαη ην αίκα δελ κπνξεί λα 

θπθινθνξήζεη, ηόηε ν ζρεηηθόο ηζηόο πνπ αλεθνδηάδεηαη ράλεη ηελ επαθή 

κε νμπγόλν θαη ζξεπηηθά ζπζηαηηθά θαη πεζαίλεη ζε κεξηθά ιεπηά. Αιιά 

νη ζξνκβώζεηο δελ είλαη ν κόλνο ηξόπνο πνπ ε θπθινθνξία ζηηο 

αξηεξίεο εκπνδίδεηαη.  Έλαο άιινο ηξόπνο είλαη από ηελ αζεξσκάησζε. 

      ε αληηδηαζηνιή κε ηηο ζξνκβώζεηο όπνπ ην αίκα πήδεη θαη 

παξεκπνδίδεηαη ε θπθινθνξία ζηηο αξηεξίεο, κε ηελ αξηεξηνζθιήξπλζε 

ζπζζσξεύνληαη βαζκηαία ιηπώδε ηδήκαηα ζηα εζσηεξηθά ηνηρώκαηα ηνπ. 

ηελ πξώηε εηθόλα παξαθάησ κπνξείηε λα δείηε κηα αξηεξία ζηελ νπνία 

έρεη ζπζζσξεπηεί ιίπνο. 

 

     Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ, απηό ην άλνηγκα γίλεηαη όιν θαη 

ζηελόηεξν θαη ε ξνή αίκαηνο όιν θαη δπζθνιεύεηαη.  Απηό απμάλεη 

θπζηθά ην θόξην εξγαζίαο ηεο θαξδηάο, ιόγσ ηεο άληιεζεο ηνπ αίκαηνο 

κέζσ ησλ κηθξόηεξσλ αξηεξηώλ κε ηελ απμαλόκελε αληίζηαζε. Αιιά 

απηή ε απόθξαμε ζπκβαίλεη όρη κόλν ζηηο ζηεθαληαίεο αξηεξίεο, αιιά 



θπξηνιεθηηθά ζε όιεο ηνπ ζώκαηνο. Θπκεζείηε, ε ληθνηίλε είλαη όρη κόλν 

αγγεηνζπζηαιηηθή, θάλνληαο ηηο αξηεξίεο λα ζπζηέιινληαη, αιιά 

πξνθαιεί επίζεο ζην ζώκα απειεπζέξσζε ηνπ απνζεθεπκέλνπ ιίπνπο 

θαη ρνιεζηεξόιεο ζηηο αξηεξίεο.  Δθηόο από απηό, ην κνλνμείδην 

άλζξαθα πξνθαιεί έλα θαηλόκελν πνπ θάλεη ην ιίπνο λα επηθνιιάηαη 

ζηηο αξηεξίεο. Ο ιόγνο είλαη όηη ην κνλνμείδην άλζξαθα ρακειώλεη ην 

επίπεδν νμπγόλνπ ηνπ αίκαηνο (hypoxia) θαη απηό επηδξά ζηα ηνηρώκαηα 

ησλ αξηεξηώλ. 

     Με ηνλ θαηξό νη αξηεξίεο θξάζζνληαη ηειείσο κε ιίπνο όπσο θαίλεηαη 

παξαθάησ: 

 

      Όπσο θαη ζηηο ζξνκβώζεηο, ην αίκα δελ θπθινθνξεί θαη ν ηζηόο πνπ 

ζρεηηδόηαλ κε ηελ αξηεξία θαηαζηξέθεηαη. Αλ απηή ε αξηεξία νδεγνύζε 

ζηελ θαξδηά, ηόηε ην απνηέιεζκα ζα ήηαλ θαξδηαθό επεηζόδην κε 

θαηαζηξνθή κέξνπο ηεο θαξδηάο. Φπζηθά ζα ήηαλ αηηία ζαλάηνπ αλ 

αθνξνύζε κεγάιν κέξνο ηεο θαξδηάο. Άιιε θνηλή νκάδα πξνβιεκάησλ 

είλαη νη αξηεξίεο πνπ νδεγνύλ ζηνλ εγθέθαιν: 

    Παξαθάησ θσηνγξαθία από ηε βάζε ελόο πγηνύο εγθεθάινπ 

αλζξώπνπ: 



 

     Οη αξηεξίεο πνπ νδεγνύλ ζηνλ εγθέθαιν είλαη κηθξέο θαη θαζαξέο 

κάιηζηα ζρεδόλ δε θαίλνληαη. Σα βέιε ηηο δείρλνπλ πην θαιά ζηε 

κεγέζπλζε: 

 

      Οη αξηεξίεο είλαη πνιύ ιεπηέο θαη θαζαξέο. Όκσο ην θάπληζκα 

απμάλεη ηελ ζπγθέληξσζε ιίπνπο ζε απηέο ηηο αξηεξίεο κε απνηέιεζκα 

λα θαίλνληαη όπσο ζηελ παξαθάησ θσηνγξαθία από εγθέθαιν 

θαπληζηή: 



 

      Με ηε ζπγθέληξσζε ιίπνπο νη αξηεξίεο θαίλνληαη πνιύ πην εύθνια. 

Αιιά αλ απηή ε ζηέλσζε απνθόςεη εληειώο ηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο 

ζηνλ εγθέθαιν, ηόηε όπσο θαη ζηελ θαξδηά ην κέξνο ηνπ εγθεθάινπ κε 

ην πξόβιεκα ράλεη ηελ επαθή κε ην αίκα θαη θαηαζηξέθεηαη. Απηό 

ιέγεηαη εγθεθαιηθό, όηαλ ε θπθινθνξία απνθόπηεηαη είηε ιόγσ 

ζξόκβσζεο ή αξηεξηνζθιήξπλζεο. Σν αληίζηνηρν κέξνο ηνπ εγθεθάινπ 

αζθπθηηά θαη πεζαίλεη. Αλ απηό ην θνκκάηη έιεγρε ηελ νκηιία ζαο, ηόηε δε 

ζα κπνξνύζαηε λα κηιάηε πιένλ. Αλ αθνξνύζε θάπνηα θηλεηηθή 

ιεηηνπξγία, ηόηε απηή ζα ραλόηαλ θαη ν αζζελήο ζα γηλόηαλ αλάπεξνο. 

Αλ έιεγρε ηελ θαξδηά, ηόηε ν αζζελήο ζα πέζαηλε κέζα ζε κεξηθά ιεπηά. 

     Οη ζηελώζεηο ησλ αξηεξηώλ θαη νη ζξνκβώζεηο πνπ πξνθαινύληαη 

από ηε ληθνηίλε θαη ην κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα είλαη νη θύξηνη ιόγνη πνπ 

νη θαπληζηέο έρνπλ πνιύ κεγάιν ξίζθν γηα εγθεθαιηθό. Όκσο απηέο νη 

επηδξάζεηο ζηελ θπθινθνξία δελ αθνξά κόλν ηνλ εγθέθαιν θαη ηελ 

θαξδηά, αιιά όιν ην ζώκα. Όηαλ ζπκβαίλνπλ ζε άιια κέξε ηνπ 

ζώκαηνο, κπνξεί λα κελ είλαη ηόζν ζαλαηεθόξα, όκσο ηα απνηειέζκαηα 

δείρλνπλ πξαγκαηηθά ηε δύλακε ηεο εμάξηεζεο από ηε ληθνηίλε.  

        Ζ πεξηθεξεηαθή θπθινθνξία, νη αξηεξίεο πνπ θαηαιήγνπλ ζηα άθξα 

ηνπ ζώκαηνο επίζεο είλαη επαίζζεηα ζηελ αγγεηνζπζηαιηηθή δξάζε ηεο 

ληθνηίλεο θαζώο θαη ζηηο ζξνκβώζεηο θαη ζηελώζεηο πνπ πξνθαινύληαη 



από ην θάπληζκα. Δίλαη θύξηα αηηία ζε πνιιέο παζήζεηο, ή θάλεη πνιύ 

ρεηξόηεξεο ηηο ήδε ππάξρνπζεο. 

      ε πνιινύο θαπληζηέο παξαηεξείηαη ην θαηλόκελν λα έρνπλ θξύα 

ρέξηα ή πόδηα πεξηζζόηεξν από ην θαλνληθό. Ζ θύξηα αηηία γη' απηό είλαη 

ε θαθή θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο ζηα άθξα γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο. 

Τπάξρεη κία πάζεζε πνπ πξαγκαηηθά μερσξίδεη κε πνιινύο ηξόπνπο 

θαη είλαη κνλαδηθή ζην λα απνδεηθλύεη ηελ εμάξηεζε πνπ πξνθαιεί ε 

ληθνηίλε ζηνλ θαπληζηή: Απηή είλαη ε λόζνο ηνπ Buerger (απνθξαθηηθή 

ζξνκβαγγεηίηηδα). Ζ λόζνο ηνπ Buerger είλαη κηα απνθξαθηηθή αγγεηαθή 

λόζνο όπνπ ππάξρεη πιήξεο απνθνπή ηεο θπθινθνξίαο ζηα ρέξηα ή 

πόδηα πνπ νδεγεί ζηε γάγγξαηλα.  

 

Μόιηο εκθαληζηεί ε γάγγξαηλα, κόλε ιύζε είλαη ν αθξσηεξηαζκόο ηνπ 

πξνβιεκαηηθνύ ζεκείνπ. 

 



        Ζ νκάδα κε ην κεγαιύηεξν ξίζθν γηα απηή ηε λόζν είλαη λένη άλδξεο 

κεηαμύ 20 θαη 40. Απηό πνπ θάλεη ηε λόζν ηνπ Bueger ραξαθηεξηζηηθή 

είλαη όηη εκθαλίδεηαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν ζηνπο θαπληζηέο. Γελ είλαη 

λόζνο ζπρλή, αιιά όρη ζπάληα. 

Αλ έλαο θαπληζηήο έρεη θαξθίλν ηνπ πλεύκνλα, ηόηε ν ίδηνο θαη ν 

πεξίγπξόο ηνπ ζθέθηεηαη: «κα θαη νη κε θαπληζηέο κπνξνύλ λα πάζνπλ 

θαξθίλν». Σν ίδην θαη κε θαξδηαθά επεηζόδηα ή εγθεθαιηθά: ρηππνύλ θαη 

ηνπο κε θαπληζηέο, απιά νη θαπληζηέο ηα παζαίλνπλ πνιύ πην ζπρλά. 

Έηζη κπνξεί έλα ζπλαίζζεκα άξλεζεο λα εκθαληζηεί πνπ λα νδεγεί ηνλ 

θαπληζηή λα ζεσξεί όηη δελ ην έπαζε από ην θάπληζκα. Όκσο ε λόζν 

ηνπ Buerger δε ρσξά ηέηνηεο ακθηβνιίεο: Ο γηαηξόο απνθαίλεηαη ζηνλ 

θαπληζηή όηη ή ζα θόςεη ην θάπληζκα ή ζα αθξσηεξηαζηεί! Αλ ην 

θάπληζκα ήηαλ απιά κηα «θαθηά ζπλήζεηα», ηόηε θαλείο θαπληζηήο δε ζα 

επέιεγε ηνλ αθξσηεξηαζκό. 

 

Δδώ αρ δούμε και ηιρ επιπηώζειρ ζηοςρ παθηηικούρ καπνιζηέρ: 

1. Δξεζηζκόο καηηώλ 

2. Πνλνθέθαινο 

3. Δξεζηζκόο ξηληθνύ βιελλνγόλνπ 

4. Μείσζε ηεο αλαπλεπζηηθήο ιεηηνπξγίαο 

5. Δπηδείλσζε ησλ ζηεζαγρηθώλ ελνριεκάησλ 

6. Δλδερνκέλσο ζε πεξηπηώζεηο καθξνρξόληαο ζπκβίσζεο κε 

θαπληζηή, θαξθίλν ηνπ πλεύκνλα. 

Σα παηδηά ησλ θαπληζηώλ πάζρνπλ από βξνγρηθέο ινηκώμεηο ή 

από βξνγρηθό άζζκα επίζεο ηείλνπλ λα γίλνπλ βξαρύζσκα θαη ηα βξέθε 

θηλδπλεύνπλ από μαθληθό ζάλαην. Σα έκβξπα ησλ εγθύσλ γπλαηθώλ, νη 

νπνίεο θαπλίδνπλ θαηά ηελ εγθπκνζύλε ηνπο, γελληνύληαη κε κεησκέλν 



ζσκαηηθό βάξνο, εκθαλίδνπλ δηαηαξαρέο ζηελ αλάπηπμε θαη πνιιέο 

θνξέο πεζαίλνπλ κέζα ζηε κήηξα από αζθπμία. 

Μποπούμε να κότοςμε ηο ηζιγάπο; 

Βέβαηα ν γξάθσλ δελ ζα κπνξνύζε λα δώζεη νδεγίεο δηόηη δελ θάπληζε 

πνηέ, αιιά ζα ζαο αλαθέξσ ηη πξνηείλνπλ δηάθνξα ζρεηηθά 

επηζηεκνληθά βηβιία θαη πεξηνδηθά. Καη’ αξρήλ ε δύλακε πνπ εκπνδίδεη 

ηνλ θαπληζηή λα δηαθόςεη ην θάπληζκα είλαη ε εξάπηηζη. Ζ εμάξηεζε 

αθνξά θαη ηε βηνρεκεία ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ θαη ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ ίδηνπ ηνπ αλζξώπνπ. ηε πξώηε πεξίπησζε πνπ 

πξόθεηηαη γηα θαξκαθνινγηθή εμάξηεζε, απνθιεηζηηθά ππεύζπλε είλαη ε 

ληθνηίλε. Ζ εμάξηεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο, ζηεξίδεηαη ζην γεγνλόο όηη ε 

επαλάιεςε κηαο θίλεζεο πνιιέο θνξέο θαηαιήγεη ζην λα γίλεηαη 

απηόκαηα. Ζ απηόκαηε απηή ζπκπεξηθνξά πνιύ ζπρλά ζπζρεηίδεηαη θαη 

κε άιιεο δξαζηεξηόηεηεο όπσο ην πξώην ηζηγάξν ην πξσί, ην ηζηγάξν 

κε ην θαθέ, ην ηζηγάξν κε ηνπο θίινπο. Έηζη όηαλ ζπκβαίλνπλ 

θαηαζηάζεηο κε ηηο νπνίεο ν θαπληζηήο έρεη ζπλδπάζεη ην άλακκα ηνπ 

ηζηγάξνπ, απηόο αλάβεη ηζηγάξν αζρέησο αλ έρεη αλάγθε γηα ληθνηίλε 

εθείλε ηε ζηηγκή. Έηζη όζνη απνθαζίζνπλ λα δηαθόςνπλ ην θάπληζκα ζα 

πξέπεη λα πξνεηνηκαζηνύλ ςπρνινγηθά γηα θάπνην ρξνληθό δηάζηεκα λα 

ελεκεξώζνπλ ην νηθνγελεηαθό θαη θηιηθό πεξηβάιινλ ώζηε λα κελ ηνπο 

πξνηξέπνπλ γηα έλα ηζηγάξν θαη θπζηθά λα κελ ζπκπίπηεη ε ελ ιόγσ 

πξνζπάζεηα κε δηάθνξεο δπζθνιίεο θαη ζηελνρώξηεο. Θα πξέπεη λα 

ζπλδπάζεηε απηή ηε πεξίνδν κε δηάθνξεο άιιεο αζρνιίεο ςπραγσγίαο, 

ζπνξ, δηαθνπέο θιπ. Δπίζεο κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε δηάθνξα 

ππνθαηάζηαηα ληθνηίλεο όπσο ηζίριεο ή πίπεο ληθνηίλεο (ππάξρνπλ ζηα 

θαξκαθεία) ή αθόκα λα θαηαθύγεηε θαη ζην βεινληζκό. Βέβαηα ε 

θαξκαθεπηηθή ηερλνινγία δελ ζα κπνξνύζε λα κείλεη καθξηά από απηό 

ην ηεξάζηην πξόβιεκα ηεο αλζξσπόηεηαο θαη ήδε θπθινθόξεζαλ 

θάξκαθα πνπ ζπληεινύλ ηα κέγηζηα ζηελ νξηζηηθή δηαθνπή ηνπ 

θαπλίζκαηνο ζε πνιιά λνζνθνκεία ηεο ρώξαο ηα νπνία θαιό ζα είλαη λα 



ηα ζπκβνπιεπηείηε ώζηε λα έρεηε κηα ππεύζπλε παξαθνινύζεζε. 

Καζνξηζηηθό παξάγνληα ζηελ όιε πξνζπάζεηα απνηειεί ε ηζρπξή 

ζέιεζε θαη επηκνλή γηα ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο θαη εάλ απνηύρεηε, 

κελ πηνείζηε. Ξαλαπξνζπαζήζηε!  

Ζ ΕΩΖ ΔΗΝΑΗ ΩΡΑΗΑ ΥΩΡΗ 

ΚΑΠΝΗΜΑ!!!
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ΣΟΦΖ-ΜΟΤΣΔΗΓΟΤ ΟΦΗΑ 

ΣΕΗΜΑ ΚΛΔΟΝΗΚΖ 
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