
Κάπνισμα

ΒΡΟΝΤΟΥ ΕΡΡΙΚΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ 



Κάπνισμα ονομάζεται η πρακτική της
εισπνοής καπνού προερχόμενου από την 
καύση φύλλων του φυτού καπνός. Η καύση 
γίνεται συνήθως σε τσιγάρο,πούρο ή με άλλο 
τρόπο. Η πρακτική αυτή ήταν συνήθεια των 
κατοίκων της κεντρικής και Νότιας Αμερικής, 
πριν ακόμα αυτές ανακαλυφθούν από τους 
Ευρωπαίους. Η συνήθεια μεταφέρθηκε στην 
Ευρώπη και την Ασία μετά το 1556



Τη δεκαετία του 1920, Γερμανοί επιστήμονες 

ανακάλυψαν ότι το κάπνισμα είναι βλαβερό για 

την υγεία, αλλά η παγκόσμια κοινότητα 

αναγνώρισε το πρόβλημα σταδιακά μόνο μετά το 

1950. Στα επόμενα χρόνια, έγινε κατανοητό ότι το 

κάπνισμα προκαλεί καρκίνο (του πνεύμονα αλλά 

και άλλες μορφές καρκίνου) καθώς και άλλα 

προβλήματα υγείας. Τα κράτη έλαβαν μέτρα για το 

κάπνισμα και ανάλογα με τη χώρα τα μέτρα για τη 

συνήθεια του καπνίσματος μπορεί να 

περιλαμβάνουν απαγόρευση της διαφήμισης των 

προϊόντων καπνού, απαγόρευση του 

καπνίσματος σε δημόσιους χώρους, προκειμένου 

να αποφευχθεί το παθητικό κάπνισμα, 

υποχρεωτική σήμανση στα προϊόντα καπνού και 

άλλα.



Επιπτώσεις
Η νικοτίνη που περιέχει το τσιγάρο ενέχεται για την εμφάνιση 
πολλαπλών παθήσεων, που εμφανίζονται είτε στη 
στοματική κοιλότητα, είτε σε βλενογόνους άλλων εν τω βάθει 
οργάνων. Η δράση της είναι πολυσχιδής και εκτείνεται από 
αλλοιώσεις επιφανειακού χαρακτήρα, όπως λ.χ. η νικοτινική 
στοματίτιδα, έως την πρόκληση χρονίων καταστάσεων, 
όπως η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, αλλά, το 
χειρότερο, οδηγεί στην εμφάνιση κακοήθων όγκων, με 
κυριότερους τον καρκίνο του λάρυγγα και του πνεύμονα . 
Παράλληλα, ισχυρή είναι η έξη που δημιουργείται, πέραν 
δηλαδή του φαρμακευτικού εθισμού, αφού το κάπνισμα 
συνδέεται με καθημερινές δραστηριότητες, αλλά και αποκτά 
συμβολικό χαρακτήρα έχοντας πολλές φορές σχέση με τη 
συναισθηματική φόρτιση του ατόμου.



• Τέλος, Όλες οι στατιστικές αποδεικνύουν 
αφενός μεν τη διασύνδεση του καπνίσματος 
με τις κυριότερες από τις παθολογικές 
καταστάσεις που αναφέρθηκαν, αφετέρου δε 
την απαλλαγή από αυτές σε περίπτωση 
διακοπής του. Ένας χρόνιος καπνιστής έχει 20 
φορές μεγαλύτερες πιθανότητες να 
προσβληθεί και να πεθάνει από καρκίνο του 
πνεύμονα, από έναν μη καπνιστή. Από την 
άλλη, έπειτα από διακοπή του καπνίσματος, οι 
πιθανότητες αυτές μειώνονται αισθητά, 
χρειάζεται όμως μεγάλο χρονικό διάστημα, 
έως ότου οι πνεύμονές του «καθαρίσουν» από 
τις εναποθέσεις μικροσωματιδίων και τις άλλες 
αλλοιώσεις που έχουν στο μεταξύ προκληθεί.
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