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ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΤΣΙΓΑΡΟΥ 



ΤΣΙΓΑΡΟ 

Το τσιγάρο (στην Καθαρεύουσα σιγαρέτο) αποτελείται 
από μικρά κομμάτια επεξεργασμένου καπνού που είναι 
τυλιγμένα σε χαρτί. Έχει κυλινδρικό σχήμα και μπορεί να 
έχει στο ένα του άκρο επιστόμιο με φίλτρο. Το μήκος του 
δεν υπερβαίνει τα 120 χιλιοστά και η διάμετρός του τα 
10 χιλιοστά. Το τσιγάρο χρησιμοποιείται για το κάπνισμα. 
Για αυτόν το σκοπό το ένα του (άφιλτρο) άκρο 
αναφλέγεται καθώς το άλλο τοποθετείται στο στόμα του 
καπνιστή, από όπου εισπνέεται περιστασιακά ο καπνός 
που παράγεται. Το κάπνισμα τσιγάρων αυξάνει την 
πιθανότητα για προβλήματα υγείας, όπως είδη 
καρκίνων, με σημαντικότερο αυτόν του πνεύμονα, τα 
οποία μπορεί να οδηγήσουν στο θάνατο. 



ΓΕΝΙΚΑ 

 Η διαδικασία της ρουφηξιάς ή τζούρας προκαλεί ρεύμα αέρα από το 
καιόμενο τμήμα του τσιγάρου (καύτρα) και έτσι η καύση του προχωρά 
σταδιακά προς το άκρο από το οποίο το τσιγάρο κρατείται. Το τσιγάρο 
σιγά σιγά μετατρέπεται σε στάχτη, η οποία τινάζεται με τον αντίχειρα 
ή με το δείκτη του χεριού που το κρατάει σε σταχτοδοχείο ή στο κενό. 
Το κυριότερο προϊόν της καύσης είναι η πίσσα, αλλά έχει βρεθεί ότι 
στους πνεύμονες του καπνιστή μεταφέρονται εκτός από την πίσσα και 
άλλες 4.000 περίπου χημικές ενώσεις, τοξικές ή μη. Ο όρος τσιγάρο 
συνήθως αναφέρεται στα τσιγάρα που περιέχουν καπνό, αλλά μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί ως αναφορά σε παρόμοια αντικείμενα καπνίσματος 
που περιέχουν και άλλα φυτά όπως το χασίς. 

 

 Εκτιμήσεις ειδικών επιστημόνων ανέφεραν στις αρχές του 2008 ότι 
νοσήματα που σχετίζονται με το κάπνισμα αποτελούν την αιτία 
θανάτου για 20.000 Έλληνες ετησίως. 



ΠΑΘΗΤΙΚΌ ΚΆΠΝΙΣΜΑ 

Η έκθεση στο παθητικό κάπνισμα πραγματοποιείται  

κυρίως: 

 

 στο σπίτι (καπνιστής γονιός, σύζυγος, αδερφός, κλπ) 

  σε χώρους εργασίας (γραφεία, καταστήματα, 
δημόσιες υπηρεσίες, κλπ) 

  σε χώρους διασκέδασης (καφετέριες, μπαρ, 
εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα, κλπ) 

  σε οχήματα (μέσα μαζικής μεταφοράς, ιδιωτικά 
αυτοκίνητα, κλπ). 

 



ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ 

Η ρύπανση από το κάπνισμα σε έναν κλειστό χώρο παράγεται από: 

 

 την εκπνοή του καπνιστή (mainstream smoke) 

 

 το ίδιο το τσιγάρο που καίγεται (sidestream smoke) 

 

 το “Τριτογενές Παθητικό Κάπνισμα” ή “καπνός …από τρίτο χέρι” 
(third-hand smoke) δηλαδή το αόρατο τοξικό μίγμα που προσκολλάται 
στα μαλλιά, στα ρούχα των καπνιστών και στα αντικείμενα ενός χώρου 
καπνίσματος (έπιπλα, χαλιά, κουρτίνες). Το τοξικό αυτό μείγμα περιέχει 
βαρέα μέταλλα, καρκινογόνες ουσίες και ραδιενεργά στοιχεία, ικανά 
να μολύνουν ένα παιδί που ανυποψίαστο μπουσουλάει στο πάτωμα και 
κατόπιν βάζει τα χέρια του στο στόμα. Το τριτογενές κάπνισμα 
παραμένει, έστω και αν ο χώρος αυτός αεριστεί 



ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΑΥΤΌ ΠΟΥ ΚΑΠΝΊΖΟΥΝ ΟΙ ΚΑΠΝΙΣΤΈΣ; 

 

  Ο καπνιστής με κάθε ρουφηξιά του τσιγάρου του εισπνέει: 

 

     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), 

     Ναφθαλίνη (η γνωστή ουσία που χρησιμοποιούμε για την προστασία των ρούχων από το 

σκώρο), 

     Κυανιούχες ενώσεις, 

     Προπάνιο, 

     Μεθάνιο, 

     Φορμαλδεύδη (γνωστή καρκινογόνος ουσία), 

     Ραδιενεργά κατάλοιπα (από την μόλυνση των καλλιεργειών), 

     Μυρμηγκικό οξύ, 

     Λευκαντικές ουσίες κ.ο.κ. 



ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΊ ΤΟ ΚΆΠΝΙΣΜΑ 
 

Ένας στους δυο καπνιστές θα πεθάνει από ασθένειες που σχετίζονται με το κάπνισμα. Οι κυριότερες απ' αυτές είναι: 

 

 ΕΜΦΥΣΗΜΑ 

       Το εμφύσημα καταστρέφει αργά τους πνεύμονες κάνοντας την αναπνοή τόσο δύσκολη που 

ακόμη κι ένας απλός περίπατος στο γωνιακό μαγαζί είναι αδύνατος. Παρ' όλο που η ζημιά που 

έχει ήδη γίνει δεν επανέρχεται, μπορείς να αποτρέψεις παραπέρα ζημιά διακόπτοντας το 

κάπνισμα. 

 

 ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΑΡΚΙΝΟΙ 

       Ο καρκίνος του πνεύμονα προκαλείται από τη πίσσα και τη νικοτίνη στο καπνό του τσιγάρου. 

Πολλοί καρκίνοι του πνεύμονα δεν μπορούν να αφαιρεθούν με χειρουργική επέμβαση και τα 

θύματα συνήθως πεθαίνουν λίγους μήνες μετά τη διάγνωση. Το κάπνισμα επίσης προκαλεί 

καρκίνους στα χείλη, τη στοματική κοιλότητα, το λαιμό, το λάρυγγα και την κύστη και είναι πάντα 

παράγων κινδύνου για καρκίνους στο πάγκρεας, το στομάχι, τη μήτρα και τα νεφρά. 

 

  ΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ 

        Οι καρδιοαγγειακές ασθένειες προκαλούνται από τη νικοτίνη και το μονοξείδιο του άνθρακα 

στα τσιγάρα. Η πολυδουλεμένη σου κιόλας καρδιά έχει να δουλέψει ακόμα σκληρότερα για να 

διεκπεραιώσει τις καθημερινές δραστηριότητες. Οι καρδιοαγγειακές παθήσεις απομυζούν την 

ενέργειά σου και κάνουν την αναπνοή σου πολύ δύσκολη. 



ΑΣΘΕΝΕΙΑ  ΚΑΤΆ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ 

 Το κάπνισμα της μητέρας κατά την εγκυμοσύνη ή η 
έκθεση στο παθητικό κάπνισμα αυξάνει τον κίνδυνο 
επιπλοκών κατά την εγκυμοσύνη και τον κίνδυνο 
πρόωρου τοκετού, μειώνει τη λειτουργία του 
ανοσοποιητικού συστήματος με συνέπεια την 
αύξηση των μολύνσεων ή έχει πιο άμεσες 
επιδράσεις μέσα από μηχανισμούς που ακόμη δεν 
είναι απόλυτα κατανοητοί στον επιστημονικό 
κόσμο.Το κάπνισμα μπορεί να επηρεάσει 
δυσάρεστα την ανάπτυξη του βρέφους 

. 



ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΣΙΓΑΡΑ 

 Όπως γράφουν στη «Βρετανική Ιατρική Επιθεώρηση» (ΒΜJ), 
δίχως περισσότερα στοιχεία είναι αδύνατον να ξέρει κανείς 
εάν αυτού του είδους τα προϊόντα κάνουν περισσότερο κακό 
παρά καλό. 

 Υπάρχουν κάποιες μελέτες που έχουν εγείρει ερωτηματικά για 
την ασφάλειά τους, αλλά πολλοί υποστηρίζουν ότι τα 
ηλεκτρονικά τσιγάρα είναι πιο υγιεινά από τα αληθινά, καθώς 
οι χρήστες τους μπορούν να εισπνέουν νικοτίνη, δίχως πίσσα, 
καπνό ή μονοξείδιο του άνθρακα. 

 Ωστόσο, ακόμα και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η 
Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDΑ) των ΗΠΑ έχουν 
εκφράσει αμφιβολίες για την ασφάλειά τους. 

 



ΑΛΛΕΣ ΚΑΚΕΣ ΕΠΙΡΡΟΕΣ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ 

 Τα έμπλαστρα και οι τσίχλες νικοτίνης δεν 

βοηθούν αποτελεσματικά τους καπνιστές να 

κόψουν για πάντα το τσιγάρο, ακόμη και όταν 

αυτές οι θεραπείες συνδυάζονται με συνεδρίες 

ψυχολογικής υποστήριξης, υποστηρίζει μια 

αμερικανική έρευνα που δόθηκε σήμερα στη 

δημοσιότητα. 



ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΟΝ ΥΠΝΟ 

 Μεταξύ άλλων, διαπιστώθηκε ότι για κάθε τσιγάρο που καπνίζει κανείς 
μέσα στη μέρα, η διάρκεια του βραδινού ύπνου μειώνεται κατά μέσο 
όρο 1,2 λεπτά. 

 

 Οι ερευνητές του πανεπιστημίου της Φλόριντα, με επικεφαλής τον 
ψυχίατρο Τζόζεφ ΜακΝαμάρα, διαπίστωσαν ότι το 11,9% των 
καπνιστών δυσκολεύεται να κοιμηθεί, το 10,6% ξυπνάει μέσα στη 
νύχτα και το 9,5% ξυπνάει πολύ νωρίς το πρωί. 

 

 Τα αντίστοιχα ποσοστά προβληματικού ύπνου για τους μόνιμους μη 
καπνιστές είναι πολύ χαμηλότερα (4,8%, 5,3% και 4,6% αντίστοιχα). 

 

 Σύμφωνα με την έρευνα, όσοι σταματούν το κάπνισμα, βλέπουν 
γρήγορα βελτίωση στον ύπνο τους (οι πρώην καπνιστές εμφανίζουν 
αντίστοιχα ποσοστά δυσκολίας στον ύπνο 7%, 7,8% και 6,3%). 

 



ΤΟ ΧΑΣΙΜΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΌ ΤΟΚΑΠΝΙΣΜΑ 

 Με σκοπό την αποτελεσματική μείωση της έκθεσης στο 
παθητικό κάπνισμα σε δημόσιους χώρους, την τελευταία 
δεκαετία αρκετές χώρες έχουν εφαρμόσει απαγορεύσεις 
του καπνίσματος σε κέντρα διασκέδασης και εστίασης, 
ξενοδοχεία, ή ακόμη και σε καζίνο και χαρτοπαικτικές 
λέσχες. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι κατά τόπους 
επαγγελματικοί σύλλογοι και οι ενώσεις 
καταστηματαρχών εναντιώθηκαν σε αυτά τα μέτρα 
υποστηρίζοντας ότι οι απαγορεύσεις του καπνίσματος θα 
‘διώξουν’ τους περισσότερους πελάτες και, κατά 
συνέπεια, θα ζημιώσουν οικονομικά τις επιχειρήσεις 
εστίασης και διασκέδασης. 



ΤΑ ΘΕΤΙΚΑ  

 8 ώρες από το τελευταίο τσιγάρο 

 Το μονοξείδιο του άνθρακα στο αίμα πέφτει σε φυσιολογικές τιμές. 

 Τα επίπεδα του οξυγόνου στο αίμα αυξάνουν. 

 24 ώρες από το τελευταίο τσιγάρο 

 Αρχίζει να μειώνεται ο κίνδυνος αιφνίδιου καρδιακού επεισοδίου. 

 48 ώρες από το τελευταίο τσιγάρο 

 Αρχίζει η αναγέννηση των νευρικών απολήξεων σε μύτη, γλώσσα, 
στόμα. 

 Η αίσθηση της γεύσης και της όσφρησης αρχίζουν να επανέρχονται σε 
φυσιολογικά επίπεδα. 

 2 εβδομάδες έως και 3 μήνες από το τελευταίο τσιγάρο 

 Βελτιώνεται η κυκλοφορία του αίματος γενικά. 

 Βελτιώνεται το περπάτημα, μειώνεται η κόπωση. 

 




