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 Κάπνισμα και φωτιές



Κάπνισμα ονομάζεται η πρακτική της εισπνοής καπνού 
προερχόμενου από την καύση φύλλων του φυτού 
καπνός. Η καύση γίνεται συνήθως με τσιγάρο, πίπα, 
πούρο ή με άλλο τρόπο. Το κάπνισμα του τσιγάρου 
είναι η πιο διαδεδομένη μορφή κατανάλωσης του 
καπνού. Πρόκειται για μια συνήθεια που σε αρχικό 
στάδιο «ξαφνιάζει» και αναστατώνει τον ανθρώπινο 
οργανισμό.



Το ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι μια νέα εναλλακτική μορφή 
καπνίσματος. Λειτουργεί χωρίς φυσική φλόγα, 
χρησιμοποιώντας μικροηλεκτρονική τεχνολογία, παρέχοντας 
στους χρήστες του την πραγματική εμπειρία του καπνίσματος 
χωρίς καπνό, πίσσα και χιλιάδες άλλες τοξικές ουσίες, που 
περιέχονται στα παραδοσιακά τσιγάρα. Λόγω του ότι ο 
"καπνός" που παράγεται είναι στην ουσία ατμός, το 
ηλεκτρονικό τσιγάρο δεν βλάπτει τους γύρω σας. Το 
ηλεκτρονικό τσιγάρο, θεωρείται και πολύ οικονομικότερο.



 Γνώστες - γνωρίζουν σχετικά με το κάπνισμα αλλά 

δεν έχουν αποφασίσει αν θα το αρχίσουν ή όχι 

 Πειραματιζόμενοι - καπνίζουν σποραδικά, πιθανώς 

μόνο στα πάρτι, 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     



 Μοναξιά, ερωτική απογοήτευση, άγχος, ψυχολογική 
πίεση

 Μαγκιά, προσπάθεια μεγαλύτερης αποδοχής από 
φίλους

 Κοινωνική πίεση από συνομηλίκους

 Οικογενειακά και κοινωνικά πρότυπα

 Χαλάρωση

 Τάση γρήγορης ενηλικίωσης 

 Αντίδραση σε γονείς, κανόνες και κατεστημένο

 Περιέργεια



 Καρκίνος του πνεύμονα

 Καρκίνος της στοματικής κοιλότητας 

 Καρκίνος του λάρυγγα 

 Καρκίνος του οισοφάγου 

 Καρκίνος ουροδόχου κύστης 

 Καρδιακές παθήσεις

 Μείωση της καλής χοληστερίνης με συνέπεια να 

αυξάνεται ο κίνδυνος αρτηριοσκλήρυνσης.

 Εμφύσημα



Απαγορεύεται το κάπνισμα σε:

1. Κτήρια στα οποία παρέχονται υπηρεσίες στο κοινό επί πληρωμή ή 
δωρεάν συμπεριλαμβανομένης της πώλησης αγαθών. 

2. Κτήρια στα οποία παρέχεται νοσοκομειακή ή υγειονομική περίθαλψη 
και η παντός είδους ιατρικά ιδρύματα.

3. Κτήρια υποδοχής ηλικιωμένων.

4. Σχολικές εγκαταστάσεις και άλλοι χώροι υποδοχής ή διαμονής παιδιών 
ή νέων.

5. Κτήρια στα οποία παρέχεται τριτοβάθμια εκπαίδευση και 
επαγγελματική κατάρτιση.

6. Κλειστοί χώροι θεαμάτων, ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά στούντιο.

7. Κλειστοί εκθεσιακοί χώροι.

8. Κλειστοί χώροι αθλοπαιδιών και αθλητικές εγκαταστάσεις.

9. Κλειστοί χώροι σταθμών υπογείου και επιγείου σιδηροδρόμου, λιμένων 
και αεροδρομίων.

10. Δημόσιες μεταφορές (αεροπλάνα, λεωφορεία, τρένα).



Ο καπνιστής ξοδεύει το χρόνο: 3. 50 περίπου ευρώ το 

πακέτο Χ 365 ημέρες = 1277 ευρώ. Τόσο κοστίζει ο 

αέρας και η στάχτη του τσιγάρου.



Η χώρα μας έχει ανάγκη το πράσινο. Είναι ένας 

πολυτιμότατος φυσικός πόρος που οι φωτιές απειλούν 

σημαντικά κάθε καλοκαίρι. Οι πιο πολλές απ’ αυτές 

οφείλονται σε άσβηστα τσιγάρα.






