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    -  Γιάννης 42 (δημοσιεύθηκε 19/4/2011)  

  

Ξεκίνησα το τσιγάρο στα 18. Στο πανεπιστήμιο κάπνιζα αρκετά και έπινα τουλάχιστον 8
καφέδες καθημερινά. Εδώ και 15 χρόνια έκοψα μαχαίρι τον καφέ και 3 χρόνια το τσιγάρο.
Κοιτάζω τώρα τα παιδιά μου και λέω πάντα ότι με χρειάζονται, παίρνω δύναμη από αυτά
και ελπίζω  να μην ξαναδοκιμάσω ποτέ καφέ και τσιγάρο. Νιώθω δυνατός και εύχομαι σε
όλους σε όλους τους καπνιστές να απαλλαχτούν από αυτή την άσχημη συνήθεια. 

    
    -  Σοφία - 25 ετών (δημοσιεύθηκε 7/1/2011)  

Στις 1-1-2011 αποφάσισα να κόψω το κάπνισμα. Τέσσερις άσσοι: Η καινούρια χρονιά κάθε
φορά αποτελεί μια ευκαιρία για να θέτουμε στόχους. Eίναι μία παρά και για να κατευνάσω
την επιθυμία μου για τσιγαράκι, διαβάζω για ακόμη μία φορά τα αρνητικά του καπνίσματος
στον ανθρώπινο οργανισμό, και τις ιστορίες όλων των υπολοίπων "αγωνιστών" να πω και
ίσως ακουστεί βαρύ, αλλά θα το πω γιατί έτσι νιώθω. Θέλω να σας πω όλους εσάς που το
κόψατε και όσους το σκέφτεστε ότι ο λόγος που το κόβω εγώ είναι γιατί θέλω να είμαι
ΕΛΕΥΘΕΡΗ. θέλω να μπορώ να διασκεδάσω χωρίς να πρέπει να περάσω πρώτα από το
περίπτερο, να χορέψω χωρίς να φοβάμαι μήπως κάψω κανέναν, να  κλάψω χωρίς να
σκέφτομαι που θα πρέπει στάζω τις στάχτες μου, να νευριάσω και να μπορώ να χτυπήσω
τα χέρια μου δυνατά στο τραπέζι, να οδηγήσω με κλειστά τα παράθυρα, να κάνω
μακροβούτι και να βγω πιο μακριά από όλους, να δίνω φιλιά στο στόμα χωρίς να ψάχνω για
τριντέντ. Και σας κάνω συμμάχους μου στην επιθυμία μου να ΕΛΕΥΘΕΡΩΘΩ γιατί τώρα το
ξέρετε πως είμαι σκλαβωμένη, όπως ήσασταν κάποτε και εσείς ή  όπως είστε ακόμα ! Καλή
μου επιτυχία, καλή σας επιτυχία και καλή χρονιά !!!

    
    -  Αλέξανδρος Φωτεινός (δημοσιεύθηκε 12/11/2005)  

Αρχισα να καπνίζω στα 16 μου. Πάντα είχα τη σκέψη ότι το κάπνισμα με βλάπτει κι έτσι
προσπαθούσα να μη τραβάω τον καπνό πολύ βαθιά, να τον αναμυγνύω μαζί με αέρα και να
τον βγάζω έξω γρήγορα. Στα 19 μου χρόνια, ως φοιτητής, βρέθηκα μια μέρα μαζί με άλλα
άτομα στο σπίτι μιας συμφοιτήτριάς μου που μου άρεσε και σε μια στιγμή αμηχανίας άναψα
τσιγάρο. Έδειξε δυσαρέσκεια και μου παραπονέθηκε ότι δε θέλει να καπνίζουν στο σπίτι
της. Ντράπηκα και για πρώτη φορά συνειδητοποίησα ότι κάποιοι άνθρωποι μπορεί και να
ενοχλούνται όταν καπνίζω... Ένα χρόνο μετά έπαθα γαστρίτιδα κι ο γιατρός μου συνέστησε
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συγκεκριμένη δίαιτα και να κόψω το κάπνισμα. Το έκανα για 3 μήνες, αλλά μετά σιγά - σιγά
το ξανάρχισα. Τρία χρόνια αργότερα έσπασα το πόδι μου με μηχανάκι και για 3 μήνες είχα
γύψο. Από μόνος μου έκοψα και το τσιγάρο, ώστε να μπορώ να κουμαντάρω καλύτερα τον
εαυτό μου. Δυστυχώς όταν έβγαλα το γύψο το άρχισα πάλι. Βαθειά μέσα μου όμως ήθελα να
το κόψω. Αρχισα σταδιακά να συνειδητοποιώ ότι είναι πολύ λίγα τα τσιγάρα που
πραγματικά απολαμβάνω κάθε μέρα. Όλα τα υπόλοιπα τα καπνίζω από νευρικότητα ή
αμηχανία. Επίσης πάντα θαύμαζα τους ελάχιστους ανθρώπους που είχα γνωρίσει που
μπορούσαν και κάπνιζαν 1-2 τσιγάρα την ημέρα! Θεωρούσα ότι είναι πολύ δύσκολο να το
κάνει κανείς. Τρία χρόνια μετά, στα 26 μου, πήγα φαντάρος. Στα πλαίσια μιας προσπάθειας
ν' αξιοποιήσω το χρόνο του στρατού και να κάνω κάποια επικοδομητικά πράγματα έκοψα
ξανά το τσιγάρο. Και συγκεκριμένα το 'κοψα 3 φορές κατά τη διάρκεια της θητείας μου. Τις
δύο πρώτες το ξανάρχισα, κάτω απ' την ψυχολογική πίεση των διαφόρων προβλημάτων που
παρουσιάζονταν. Την τρίτη φορά όμως έκανα 3 πράγματα μαζί: Έκοψα το τσιγάρο, έκοψα
τα γλυκά (είχα πάρει κιλά και με πονούσαν και τα δόντια μου) και γράφτηκα και σε
γυμναστήριο. Κι επιτέλους το κράτησα. Για 3 μήνες το αντικατέστησα με τσίχλες και
ξηρούς καρπούς και μετά τα έκοψα κι αυτά. Από τότε γυμνάζομαι συστηματικά και προσέχω
τη διατροφή μου. Και νιώθω δυνατός και υγιής.

    
    -  Μανώλης – 55 ετών (δημοσιεύθηκε 22/12/2010)  

Κάπνιζα μέχρι τα 35 χρόνια μου και τα τελευταία 20 το έχω κόψει όταν διαπίστωσα οτι
καπνίζω όταν τα πράγματα πήγαιναν καλά και έλεγα «ας κάνω ένα τσιγαράκι να το
απολαύσω», αλλά και όταν πήγαιναν άσχημα και έλεγα «ας κάνω ένα τσιγαράκι να
ξεσκάσω» και όταν ήμουνα στη ρουτίνα (π.χ. οδηγούσα ή ήμουνα στην αναμονή) και έλεγα
«ας κάνω ένα τσιγαράκι να περάσει η ώρα». Κάπνιζα επειδή δεν ήξερα ούτε τα καλά να
χαρώ, ούτε τα άσχημα να δεχτώ, ούτε και τη ρουτίνα να κάνω ενδιαφέρουσα και είπα ότι
όταν κάποιος καπνίζει σε κάθε περίπτωση είναι ηλίθιος, δεν μπορεί να ζήσει ούτε τα καλά,
ούτε τα άσχημα, ούτε κανονικά, άρα είναι ηλίθιος και καταστρέφει την υγεία του, την υγεία
των άλλων και ρυπαίνει τον αέρα που αναπνέουν όλοι. Αποφάσισα λοιπόν να μην είμαι πια
ηλίθιος και να ζω και να αντιμετωπίζω τα πάντα, χωρίς να κρύβω τη ψυχολογική μου
κατάσταση πίσω από τον καπνό και κάτω από τη νικοτίνη ενός τσιγάρου.

    

  

    
    -  Μάνια - 27 χρονών (δημοσιεύθηκε 27/3/2009)  

Ξεκίνησα το κάπνισμα στα 18 μου, αρχικά για να είμαι cool και μετά το συνέχισα γιατί μου
έγινε συνήθεια. Όλα αυτά τα χρόνια που κάπνιζα, ήθελα να το κόψω. Σε κάθε τσιγάρο που
άναβα σκεπτόμουν ότι κάποια στιγμή πρέπει να το κόψω. Αλλά δεν έπαιρνα την απόφαση.
Μέχρι που άρχισα να κάνω ποδήλατο φανατικά, κάθε μέρα και για πολλές ώρες. Τώρα το
έχω κόψει «μαχαίρι» εδώ και 2 μήνες, οι ανηφόρες είναι εύκολες (όχι απλά ευκολότερες!)
και νιώθω πιο αποφασισμένη από ποτέ - το έχω κόψει άλλες 2 φορές μέχρι τώρα, η πρώτη
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για 9 μήνες και η δεύτερη για 2 μήνες, αλλά κάπου μέσα μου ήξερα ότι θα το άρχιζα ξανά
και τις 2 φορές.

  

Σίγουρα το τσιγάρο δεν είναι «διαφυγή» από τα προβλήματα. Δυστυχώς όμως, όταν έχει
κανείς προβλήματα είναι δύσκολο να σκέπτεται έτσι. Η ιδανική στιγμή για να το κόψει
κανείς, κατά την γνώμη μου, είναι όταν υπάρχει ισορροπία στους σημαντικούς τομείς στη
ζωή του - συνήθως επαγγελματικά, οικονομικά, συναισθηματικά.

    
    -  Παναγιώτης - 28 ετών (δημοσιεύθηκε 3/3/2008)  

Πριν από 3 μήνες γνώρισα τον Αλέξανδρο Φωτεινό  στο κατάστημα που διατηρώ, όπου ήρθε
ως πελάτης. Όπως το 'φερε η συζήτηση του είπα πως καπνίζω κι εκείνος μου έδωσε ένα
προσπέκτους του Nosmoke.gr και μου πρότεινε να κατεβάσω 
το τραγούδι του
απ' το internet και να το ακούσω. Έτσι κι έκανα. Μετά από 2 μήνες χωρίς καλά - καλά να
καταλάβω για ποιο λόγο, έκοψα το κάπνισμα. Πραγματικά δε ξέρω, αλλά μάλλον μ'
επηρέασε το τραγούδι! Τώρα έχει περάσει ένας μήνας που το έχω κόψει και όποτε νιώθω
έντονη την επιθυμία να καπνίσω, βάζω κι ακούω το τραγούδι!

    
    -  Βασιλική (δημοσιεύθηκε 27/10/2008)  

Όταν ήμαστε μικροί ο πατέρας μας κάπνιζε, ευτυχώς όχι μες το σπίτι, αλλά στη βεράντα.
Εγώ κι ο αδερφός μου πηγαίναμε όταν έλειπε και του καταστρέφαμε τα πακέτα! Τα βάζαμε
κάτω και τα πατάγαμε! Βγάζαμε έξω τα τσιγάρα και τα σπάγαμε χίλια κομμάτια. Και του
αφήναμε σημειώματα:

    
    -  - Μπαμπά μη καπνίζεις  
    -  - Aμα ξαναβρούμε τσιγάρα θα στα χαλάσουμε  
    -  - Μπαμπά είσαι κορόιδο  
    -  - Αμα θες να πετάς τα λεφτά σου αγόρασε ξανά τσιγάρα  
    -  - Όπου και να τα βάλεις εμείς θα τα βρούμε  

  

Αποτέλεσμα μετά από λίγο καιρό ο μπαμπάς δεν ξανακάπνισε μπροστά μας. Έβρισκε μια
δικαιολογία και πήγαινε μια βόλτα έξω για να καπνίσει. Και μετά από λίγα χρόνια το έκοψε
και τελείως.

    
    -  Αντιγόνη - 20 ετών (δημοσιεύθηκε 29/4/2008)  
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Δεν έχω κανπίσει ποτέ. Δεν ήθελα να ρισκάρω την υγεία μου. Δεν ήξερα αν θα μπορέσω να
το κόψω σε περίπτωση που μου γίνει ανάγκη. Έβλεπα στο σχολείο μου άλλους έφηβους που
έψαχναν τρόπο να ξεχωρίσουν, να γίνουν μοδάτοι και μάγκες και φυσικά η εύκολη λύση
ήταν το τσιγάρο, που έμοιαζε στα μάτια τους το πιο cool στοιχείο. Εγώ ευτυχώς είχα
καταλάβει πόσο πιο ωραίο είναι να ξεχωρίζεις με το σωστό τρόπο, πόσο περισσότερο σε
θαυμάζουν οι άλλοι για αυτό και πόση ικανοποίηση νιώθεις όταν δεν μετανιώνεις αργότερα
για τις επιλογές σου. Και είναι σίγουρο ότι θα το μετάνιωνα όπως το μετάνιωσαν όλοι όσοι
δοκίμασαν το τσιγάρο. Είχα δει από μικρή τόσους ανθρώπους, χρόνιους καπνιστές. Μύριζαν
άσχημα, είχαν κίτρινα δόντια, δεν είχαν καλή φυσική κατάσταση και προκαλούσαν
δυσαρέσκεια σε όλους τους άλλους με τον καπνό τους. Εξαρτώνταν από μια άχρηστη και
επιβλαβή συνήθεια. Εφιστώ την προσοχή στους νέους!!! Να ξεκινάς το κάπνισμα στην εποχή
μας, που όλοι ξέρουν τις συνέπειες του, είναι ανωριμότητα. Το πιστεύω ακράδαντα.
Παρατηρήστε ποιοι νέοι καπνίζουν. Αμέσως θα καταλάβετε ότι έχουν τάση αυτοπροβολής.
Γι' αυτό προτρέπω τους νέους να ξεχωρίσουν με την αξία τους και όχι με κάτι ανούσιο στα
δάκτυλα τους.

    
    -  Κώστας - 37 ετών (δημοσιεύθηκε 29/4/2008)  

Αρχισα το τσιγάρο από τα 20 μου. Με ένα διάλλειμα μεγάλο της τάξης των 3,5 χρόνων
περίπου που είχα κόψει το τσιγάρο «μαχαίρι» και που το ξανάρχισα μετά, αισίως κάπνιζα
13 χρόνια περίπου, μέχρι την 1η Οκτώβρη που αποφάσισα και ξανάκοψα το τσιγάρο μαχαίρι
που λένε. Κάπνιζα περίπου τα δύο πακέτα την ημέρα και πραγματικά μου είχε γίνει
βραχνάς και στην υγεία μου, αλλά και στην τσέπη μου. Μακάρι κάποτε ο περισσότερος
κόσμος να απεξαρτηθεί από αυτό το μαρτύριο. Αρκετά άλλα εισπνέουμε καθημερινά στην
ατμόσφαιρα που είναι τόσο βλαβερά. Καλή τύχη σε όλους εύχομαι!

    

  

    
    -  Αλκιβιάδης - 18 ετών (δημοσιεύθηκε 15/9/2007)  

Πέρσυ έχασα τον πατέρα μου εξαιτίας του τσιγάρου. Κάπνιζε πολύ. Κάθε πρωί ξύπναγα
στις 6 η ώρα από το βήχα του. Ήταν πραγματικά αξιολύπητος. Μια φορά μου έδωσε κι εμένα
να δοκιμάσω λέγοντάς μου: «Πάρε για να δεις τι βλακεία είναι». Με το που τράβηξα τη
τζούρα πνίγηκα και πετάχτηκα πάνω: «Τι 'ναι αυτό το πράγμα; Μα καλά, πως το βάζεις
μέσα σου αυτό το πράγμα;» Δε το ξεκίνησα και δεν πρόκειται να το ξεκινήσω.

    
    -  Ελευθερία - 22 ετών (δημοσιεύθηκε 27/10/2006)  

Δεν έχω καπνίζει ποτέ. Δεν έχω κάνει μια τζούρα όπως λένε και πραγματικά δε θεωρώ ότι
μου λείπει κάτι. Έχω πάρα πολλούς γνωστούς που καπνίζουν και δεν έχω κανένα πρόβλημα
μαζί τους. Θεωρώ πως είναι θέμα επιλογής. Θα μου πείτε δεν έχεις καπνίσει ποτέ; Ούτε μια
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τζούρα; Κι όμως. Και οι βασικοί λόγοι είναι δύο: Ο πατέρας μου είναι μ' ένα τσιγάρο στο
στόμα από τότε που τον θυμάμαι και πάντα μας συμβούλευε χαρακτηριστικά "να μην το
βάλουμε αυτό το ρημάδι στο στόμα μας". Δεν ήταν όμως τόσο οι αφορισμοί του που με
απομάκρυναν απ' το τσιγάρο. Ήταν η εικόνα που παρουσίαζε ο πατέρας μου κάθε φορά που
προσπαθούσε να το κόψει. Από τη στιγμή και μόνο που θα ξεστόμιζε τη φράση "θα κόψω το
κάπνισμα", είμασταν όλοι στο σπίτι "στρατιωτάκια ακούνητα". Προσπαθούσαμε να
αποφεύγουμε να κάνουμε πράγματα που θα τον νευρίαζαν, γιατί τα νεύρα του ήταν
υπερευαίσθητα. Με το παραμικρό μπορούσε να προκληθεί τσακωμός. Αυτή η εικόνα με
απέτρεψε από το ν' αρχίσω κάτι που πιθανόν να οδηγούσε κι εμένα σε μια τέτοια
κατάσταση. Πέρα απ' αυτό όμως κατάφερα να συνειδητοποιήσω τι είν' εκείνο που δίνει
νόημα στη ζωή κάποιου. Δεν είναι τίποτα άλλο απ' τον ίδιο σου συγκροτημένο εαυτό. Από
το να συνειδητοποιήσεις τι ακριβώς θέλεις και να προσπαθήσεις να το πετύχεις μέσα από
εσένα και μόνο. Δεν χρειάζεσαι ένα τσιγάρο για παράδειγμα για να ξεχάσεις μια
στεναχώρια. Χρειάζεσαι το μυαλό σου (και ίσως το μυαλό ενός καλού φίλου) για να βάλεις
κάτω τα πράγματα και να προχωρήσεις. Δεν χρειάζεσαι το τσιγάρο για να συμπληρώσεις
μια ευχάριστη στιγμή. Χρειάζεσαι τις αναμνήσεις σου. Αυτό που χρειαζόμαστε όλοι είναι να
αξιολογήσουμε την κάθε στιγμή με τον εαυτό μας και μόνο και όχι σε συνδυασμό με κάποιο
αντικείμενο έξω από μάς. Απλά σκεφτείτε είναι θέμα επιλογής!! Και στο κάτω -κάτω κάτι
που το κάνουν όλοι, γιατί λοιπόν να το κάνω και εγώ;

    
    -  Ερρίκος - 37 ετών (δημοσιεύθηκε 18/1/2008)  

Δεν καπνίζω. Απλά είχα δοκιμάσει κάποια φορά. Οι γονείς μου κάπνιζαν. Όμως πάντα μου
έλεγαν πως το κάπνισμα είναι εξάρτηση και αν θελήσεις να το κόψεις είναι πάρα πολύ
δύσκολο. Επίσης ποτέ δε μου το απαγόρευσαν. Αν επέλεγα να καπνίζω θα μου το
επέτρεπαν, ακόμα και μες στο σπίτι. Δοκίμασα κάποια φορά στην εφηβεία μου. Αηδίασα.
Απόρησα με όλους αυτούς που καπνίζουν! Κατάλαβα πως για να το συνηθίσεις θέλει πολύ
προσπάθεια. Είναι τόσο σιχαμερό και αφύσικο! Σπουδαίο ρόλο τα χρόνια της εφηβείας
έπαιξαν και οι παρέες μου. Όταν μου πρόσφεραν τσιγάρο κι εγώ αρνιόμουν μου έλεγαν
«Καλά κάνεις». Μου έδειχναν δηλαδή με τον τρόπο τους πως καταλάβαιναν ότι κάνουν
ζημιά στον εαυτό τους, ότι αυτό που κάνουν δεν είναι «μαγκιά» και πως τελικά εγώ ήμουν ο
«μάγκας» που δε κάπνιζα! Έτσι ξεπέρασα τα κρίσιμα χρόνια χωρίς να το ξεκινήσω. Αυτό
όμως που μου κάνει εντύπωση σήμερα είναι πόσοι άνθρωποι το ξεκινούν σε μεγαλύτερες
ηλικίες: 25, 30... Μου φαίνεται αδιανόητο. Αλλά προφανώς η πλύση εγκεφάλου που
δεχόμαστε από το κύκλωμα εμπορίας των προϊόντων καπνού είναι τόσο ισχυρή που έχει τη
δύναμη να κάνει ακόμα και ανθρώπους 30 ετών με ασθενή χαρακτήρα να ξεκινήσουν να
καπνίζουν...

    
    -  Αντώνης - 29 ετών (δημοσιεύθηκε 18/1/2008)  

5 ετών βρήκα στο σπίτι τα τσιγάρα του πατέρα μου και άναψα! Πνίγηκα, αηδίασα, έβηχα,
ζαλίστηκα και τρόμαξα πάρα πολύ! Σιχάθηκα τόσο πολύ που από τότε δε διανοήθηκα ποτέ
να το ξαναβάλω στο στόμα μου. Και πραγματικά θεωρώ ότι αυτός είναι ένας πολύ
αποτελεσματικός τρόπος για να διδάξουμε και τα παιδιά μας να μη καπνίζουν!
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    -  Ανώνυμος - 52 ετών (δημοσιεύθηκε 12/1/2008)  

Κάπνιζα 28 χρόνια, από 22 έως 50 ετών. Και ήμουν φανατικός καπνιστής: 5 πακέτα την
ημέρα. Κάποια στιγμή το αποφάσισα και πήγα στο νοσοκομείο της περιοχής μου μ' αυτά τα
τσιρότα που βάζουν και δίνουν νικοτίνη, έκανα και το τεστ ύπνου και κατάφερα εδώ και 2
χρόνια επιτέλους να το κόψω. Καθοριστικό ρόλο έπαιξε η ισχυρή γροθιά να το πω έτσι που
μου έδωσε η γιατρός του νοσοκομείου όταν μου είπε: «Ξέρεις τι κάνεις; Βάζεις το στόμα
σου στην εξάτμιση του αυτοκινήτου και ρουφάς». Αυτά τα λόγια με συγκλόνισαν μέσα μου,
με τάραξαν πάρα πολύ και μ' έκαναν να σιχαθώ το τσιγάρο από τότε. Μπορώ να πω
μάλιστα πως τώρα πια όταν μπαίνω μέσα σε χώρο που καπνίζουν μου έρχεται εμετός, δε
μπορώ να καθίσω. Τώρα νιώθω ότι πραγματικά έγινα ένας άλλος άνθρωπος. Γιατί κακά τα
ψέματα, ο καπνιστής του τσιγάρου δε διαφέρει και πολύ από έναν τοξικομανή! Σχετικά
τώρα με όσους θέλουν να το κόψουν και είναι πολλοί αυτοί, απ' την εμπειρία μου ο μόνος
τρόπος είναι να το κάνει κανείς εγκεφαλικά, δηλαδή να περάσει στο μυαλό του ότι αυτό το
πράγμα είναι ένα πιστόλι που στρέφεται στον κρόταφο. Όπως μάλιστα μου είχε πει
χαρακτηριστικά η γιατρός στο νοσοκομείο: «Ούτε και άδειο πακέτο να μη πιάσεις στα χέρια
σου. Τόσο εχθρό σου να το κάνεις το τσιγάρο». Τις τελευταίες μέρες είχα την ατυχία να
επιβλέπω τον πατέρα μου σε κάποιο αντικαρκινικό νοσοκομείο κι εκεί είδα ανθρώπους 30
ετών να υποφέρουν από καρκίνο του πνεύμονα κλπ. Θλιβερό το θέαμα και θλιβερή η αιτία!
Προσωπικά σας λέω ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να προσεγγίσω ξανά το τσιγάρο και
αυτό που προσπαθώ τώρα είναι να καταφέρω και τη γυναίκα μου να το κόψει.

    
    -  Τασία - 22 ετών (δημοσιεύθηκε 26/11/2007)  

Θέλω κι εγώ να σας πω πως το έκοψα το ρημάδι. Aρχισα το τσιγάρο όταν πέρασα
νοσηλεύτρια στην Πάτρα. Στην Κοζάνη απ' όπου κατάγομαι ποτέ δεν είχα παρέες και όταν
πέρασα νοσηλεύτρια στην Πάτρα ήθελα να κάνω παρέες και να με συμπαθούνε (έχω
πρόβλημα βάρους...) Στα ρεμπετάδικα, στα clubs, στις καφετέριες και στο κυλικείο στης
σχολής μου όλοι (μα ΟΛΟΙ λέμε) κάπνιζαν!!! Ε, δεν γινόταν να ξαναμείνω στην απ' έξω και
είπα να το δοκιμάσω. Στην αρχή μου άρεσε πολύ το τσιγάρο. Έκανα το «κομμάτι» μου και
πούλαγα τη «μούρη» μου κι εγώ η Χριστιανή! Ένα πρωί όμως που καθόμαστε στο κυλικείο,
άναψα ένα τσιγάρο και ζαλίστηκα. Λιποθύμησα και με πήγαν στο Ρίο. Με εξέτασαν και
τελικά δεν είχα τίποτα, απλά στηθάγχη. Είχαμε και εξεταστική και μάλλον έπαιξε κι αυτό
ρόλο. Εγώ όμως φοβήθηκα τόσο πολύ που το πέταξα για πάντα το τσιγάρο! Και είμαι καλά,
πολύ καλά! Και να σας πω και κάτι άλλο; Οι φίλοι μου με συμπαθούνε το ίδιο με πριν που
κάπνιζα!

    
    -  Ανώνυμος - 20 ετών (δημοσιεύθηκε 23/6/2006)  
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Όταν ήμουνα μικρός, εκνευριζόμουνα πάρα πολύ που κάπνιζε η μάνα μου μες στο σπίτι. Ο
πατέρας μου ευτυχώς δεν κάπνιζε. Πρόπερσυ που ήμουν πρωτοετής στο Πολυτεχνείο,
κάποιο βράδυ σ' ένα ρεμπετάδικο κάπνιζε ένας γνωστός μου και δοκίμασα κι εγώ, αλλά δε
μου άρεσε... Στην παρέα μου σήμερα, αν και είμαστε γύρω στα 30 άτομα, κανένας δε
καπνίζει... Καλά είμαστε απίστευτη παρέα, έ; Δεν καπνίζω όχι από ιδεολογία, απλά δε μου
αρέσει. Ε, πολύ σπάνια μπορεί να καπνίσω κανένα πούρο έτσι για φιγούρα. Ξέρω πως η
ιστορία μου δεν είναι και τόσο συγκλονιστική. Όμως αν θέλετε τη συμβουλή μου: Κάντε
έρωτα αντί να καπνίζετε!

    
    -  Γιάννης Παπαδάκης - 48 ετών (δημοσιεύθηκε 20/1/2007)  

Ήμουν καπνιστής από μικρό παιδάκι, τότε καπνίζαμε κρυφά και παίζαμε τους μεγάλους. Δε
θυμάμαι τον εαυτό μου να ζει κάποια έντονη στιγμή χωρίς την παρέα του τσιγάρου. Στα 35
μου πέθανε ένας φίλος μου από καρκίνο κι εγώ άλλαξα μάρκα για να τον θυμάμαι και
κάπνιζα τη μάρκα του. Στα 45 μου σ' ένα μήνα πέθαναν δυο φίλοι μου ο ένας 60 χρονών κι ο
άλλος 48. Και οι δυο κάπνιζαν υπερβολικά. Και οι δυο είχαν καρκίνο. Ακουσα ότι στη
νεκροψία έξυσαν με το μαχαίρι την πίσσα για να δούνε το χρώμα των πνευμόνων. Την ίδια
στιγμή υποσχέθηκα να μην ξανακαπνίσω. Πέρασαν 3 χρόνια, τρέχω με ευκολία, δε
λαχανιάζω, δε βήχω, δε μυρίζω σαν τασάκι, δε χρειάζομαι το ασανσέρ, νιώθω καλά στην
υγεία μου, αλλά το κυριότερο νιώθω νικητής!

    

  

    
    -  Αννα Αυγουστίδη - 29 ετών (δημοσιεύθηκε 18/6/2007)  

Ξεκίνησα κι εγώ να καπνίζω στα 18 μου. Το ξεκίνησα ύστερα από συναισθηματική φόρτιση
και απογοήτευση. Από τότε κάπνιζα συστηματικά μέχρι τα 22 μου, όπου και κατάφερα να το
κόψω για ένα χρόνο περίπου. Μετά πάλι από ένα χωρισμό το ξαναξεκίνησα και κάπνιζα
αρκετά μέχρι τα 28. Ωστόσο ήξερα οτι ήταν κάτι που δε το ήθελα πραγματικά, αλλά
παρόλα αυτά το έκανα. Εδώ και 2½ χρόνια έχω μια σχέση με έναν άνθρωπο που είναι
φανατικός καπνιστής και εθισμένος. Καπνίζει πάνω από δύο πακέτα την ημέρα. Τον
φωνάζω «πρεζόνι» γιατί με τον τρόπο που καπνίζει μου θυμίζει ναρκομανή. Παρασυρόμουνα
κι εγώ από κείνον και κάπνιζα και κυρίως όταν τσακωνόμασταν. Μ' ενοχλούσε στο λαιμό,
αλλά συνέχισα να καπνίζω χωρίς να το θέλω πραγματικά. Ώσπου φέτος λίγο πριν την
Πρωτοχρονιά παθαίνω μια φαρυγγίτιδα ύστερα από κάποιες μέρες αρκετών τσιγάρων και
κλείνει η φωνή μου για πέντε μέρες. Ο καινούριος χρόνος με βρήκε με αφωνία. Φοβήθηκα
πολύ γιατί δε μου είχε ξανασυμβεί κάτι τέτοιο και νόμιζα ότι έπαθα κάτι ανεπανόρθωτο. Να
σας πω ότι μου αρέσει πολύ να τραγουδάω και το γεγονός ότι δε μπορούσα ούτε κάν να
μιλήσω με τσάκισε. Από τότε και μέχρι σήμερα δε το ξανάβαλα στο στόμα μου. Δε μπορώ
καν να το εισπνεύσω πλέον. Νομίζω ότι πνίγομαι. Το απεχθάνομαι και προσπαθώ να το
κόψω και στους δικούς μου ανθρώπους, αλλά δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα μέχρι στιγμής.
Δε σας κρύβω βέβαια ότι σε στιγμές αδυναμίας έχω ζητήσει να ανάψω τσιγάρο, αλλά η
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απόφαση του να μην καπνίσω ειναι τόσο ισχυρή, που είμαι ικανή και να κόψω το χέρι μου!
Πιστεύω τελικά ότι το κάπνισμα είναι από τις πιο καταστροφικές συνήθειες και δε διαφέρει
πολύ από τα ναρκωτικά και το αλκοόλ. Απλά επιφέρει πιο αργό θάνατο!

    
    -  Ανώνυμος - 51 ετών (δημοσιεύθηκε 4/5/2007)  

Στα 15 μου δοκίμασα να καπνίσω στον κήπο του σπιτιού μου. Όμως είδα τον πατέρα μου να
έρχεται και πάνω στον πανικό μου να κρυφτώ και να κρύψω και το τσιγάρο έπεσα κι
έσπασα το χέρι μου! Όπως καταλαβαίνετε μετά απ' αυτό δεν είχα καμιά επιθυμία να
καπνίσω ξανά!

    
    -  Δημήτρης Παμπουλάκης - 38 ετών (δημοσιεύθηκε 7/3/2006)  

Πριν 10 χρόνια στις 12:30 τη νύχτα βγήκα απ' το σπίτι μου να ψάξω να βρω τσιγάρα. Το
ψιλικατζίδικο της γειτονιάς είχε κλείσει κι έτσι πήρα το αμάξι κι άρχισα να ψάχνω για
ανοιχτό περίπτερο. Συνειδητοποίησα τότε για πρώτη φορά ότι η συμπεριφορά μου δε
διαφέρει και πολύ από ενός ναρκομανή! Μετά από 2-3 μήνες μ' έπιασαν οι αμυγδαλές μου,
όπως συνέβαινε εξάλλου κάθε χρόνο, κι αναγκάστηκα να μείνω για 3 μέρες χωρίς τσιγάρο.
Τότε κατάλαβα ότι μπορώ να κάνω και χωρίς αυτό κι ότι δεν ισχύουν τα περί αξεπέραστου
εθισμού απ' τη νικοτίνη που είχα ακούσει. Μέσα στις επόμενες 10 μέρες το έκοψα μια για
πάντα.

    
    -  Birgit - 23 ετών (δημοσιεύθηκε 15/9/2007)  

Ο λόγος που δε ξεκίνησα το κάπνισμα είναι μάλλον ασυνήθιστος: Ζούσα σε μια μικρή πόλη
στη Γερμανία κοντά στο Μόναχο. Όταν ήμουν 15 ετών παρατήρησα για πρώτη φορά
ανθρώπους που έβγαιναν τη νύχτα μες το κρύο και το χιόνι για να πάνε να πάρουν τσιγάρα.
Κι επειδή δε τα πάω καθόλου καλά με το κρύο, ορκίστηκα πως δε θα επιτρέψω ποτέ στον
εαυτό μου να βρεθώ σ' αυτή την κατάσταση. Και το τήρησα.

    
    -  Λουκάς Λαζάρου - 29 ετών (δημοσιεύθηκε 1/12/2006)  

31 Ιουλίου 2001 μεσημέρι στην καντίνα της εταιρίας που εργαζόμουνα έγιναν όλα! Μπαίνει
μέσα ένας συνάδελφος και μου λέει πως έχει το τρόπο, άμα θέλω να κόψω το τσιγάρο. Του
είπα πως έχω προσπαθήσει αρκετές φορές, αλλά δε τα κατάφερνα παρά μόνο για λίγες
μέρες. Η απάντηση του ήταν: «Αμα το θελήσεις και το πιστέψεις γίνεται. Τι περιμένεις; Να
στο πει ο γιατρός; Όταν θα στο πει ο γιατρός, ίσως και να είναι πολύ αργά. Εγώ το έκοψα
εδώ και έξι μήνες και ούτε θέλω να το ξαναπιάσω». Και τον ρωτάω: «Και πως το έκοψες;»
«Το κάπνισμα είναι μια εντολή του εγκεφάλου όπως όλες οι άλλες π.χ. Φάε, πιές, κάπνισε
κτλ. Όταν λοιπόν σου έρχεται αυτή η εντολή «κάπνισε», εσύ με πείσμα, θέληση και μίσος
αρνήσου την, απαντώντας της μέσα στο μυαλό σου ανάλογα: «Αντε χάσου κ...τσίγαρο. Δε
θα με στείλεις εσύ, εγώ θα σε στείλω». Την ώρα που μου το είπε εγώ κάπνιζα. Σηκώθηκα
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από την καρέκλα και πέταξα το πακέτο στα σκουπίδια, λέγοντας αυτό το πράγμα με το
μυαλό μου. Πάνε 5 χρόνια από τότε και δε το ξανάβαλα στο στόμα μου. Χρειάζεται θέληση
και υπομονή. Μόνο μαχαίρι κόβεται το τσιγάρο. Η ελλάτωση είναι προσωρινή λύση.

    

  

    
    -  Αννα Παπανικολάου - 24 ετών (δημοσιεύθηκε 5/11/2006)  

Ο πατέρας μου κάπνιζε 4 πακέτα την ημέρα. Έχω ακόμα στο μυαλό μου την εικόνα του όταν
πήγαινα στο γραφείο του για παρέα, τότε που ήμουν μικρή και είχα διακοπές. Τον θυμάμαι
να έχει ένα τσιγάρο στο στόμα του και από αφηρημάδα άλλο ένα αναμμένο στο τασάκι.
Μέσα στο γραφείο υπήρχε ομίχλη από τον καπνό και φυσικά εμένα δεν μου άρεσε καθόλου
αυτό. Στο σπίτι οι τοίχοι κίτρινοι, οι καναπέδες με τρύπες και τα τραπεζομάντηλα
«αραχνοΰφαντα». Πριν 10 χρόνια περίπου έφραξαν οι αρτηρίες του ποδιού του και έπαθε
γάγγραινα. (Φυσικά ο ένοχος δεν ήταν μόνο το τσιγάρο. Είχε και διαβήτη, αλλά οι γιατροί
είπαν ότι αν δεν κάπνιζε δε θα γινόταν αυτό). Στη συνέχεια (δε θα το πω με ιατρική
ορολογία επίτηδες, μπας και σοκαριστούν αυτοί που πρέπει) του έκοψαν το πόδι!!! Από κει
και πέρα άρχισαν πολλά προβλήματα: Να βάλει προσθετικό, να το συνηθίσει κλπ. Το άλλο
πόδι το έσωσε τελευταία στιγμή. Έκανε μια επέμβαση και του έβαλαν μπαλονάκια όπως
κάνουν στην καρδιά. Τα υπόλοιπα χρόνια ήταν πολύ δύσκολα γιατί με το προσθετικό δεν
ειχε την κατάλληλη ισορροπία και σε κάθε λακούβα του «Ελληνικού» μας δρόμου ή
πεζοδρομίου, έπεφτε κι έσπαγε το «καλό» του πόδι. Είχε κάνει αρκετές εγχειρήσεις,
ώσπου μετά την τελευταία, ο οργανισμός του δεν άντεξε άλλη ταλαιπωρία και πέθανε. Εγώ
δοκίμασα να καπνίσω μόνο και μόνο για να καταλάβω γιατί το κάνουν όλοι. Είπα «κάτι το
ωραίο θα έχει... δε γίνεται...» Και κατάλαβα.... ότι αυτοί που καπνίζουν είναι μεγάλοι
βλάκες!

    
    -  Ελένη - 40 ετών (δημοσιεύθηκε 28/2/2007)  

Kάπνιζα τσιγάρο απο τα 20 μέχρι και τα 35 τόσο φανατικά, που δε το έκοψα ούτε στις
εγκυμοσύνες, ούτε θήλασα τα παιδιά, για να μπορώ να καπνίζω ελεύθερα. Το έκοψα μια κι
έξω από μόνη μου πετώντας μιά μέρα το πακέτο και χωρίς να ξανακαπνίσω από τότε ούτε
ένα τσιγάρο. Ποτέ όσο καπνιζα δε μπορούσα να καταλάβω πόσο ενοχλούσα τους μη
καπνιστές. Τώρα νιώθω ελεύθερη και μ' ενοχλεί πολύ ο καπνός των άλλων. Είμαι πολύ
λυπημένη που βλέπω στην τηλεόραση να καπνίζουν ασύστολα όλοι, όπως ηθοποιοί,
δημοσιογράφοι κλπ. Περιμένω πότε θα απαγορευθεί και στην Ελλάδα το κάπνισμα στους
δημόσιους χώρους. Έχουμε δικαίωμα στον καθαρό αέρα.

    
    -  Ευτέρπη Αλατά - 37 ετών (δημοσιεύθηκε 14/1/2007)  

Και ναι επιτέλους προσπαθώ να κόψω το τσιγάρο. Το δούλεψα πολύ στο μυαλό μου και
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αποφάσισα ότι από την πρώτη μέρα του 2007 δε θα κάπνιζα ξανά. Με βοήθησε και η ίωση
που πέρασα, αλλά πάνε τώρα 3 μέρες που δεν καπνίζω και νιώθω ότι πέρασα βουνό
ολόκληρο... Τώρα όμως θα αρχίσω γυμναστήριο και υγιεινή διατροφή για να ξεχνιέμαι. Είμαι
από την Ξάνθη και καπνίζω 20 χρόνια. Εύχομαι σε όλους όσους προσπαθούν ΚΑΛΗ
ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

    
    -  Νίκος Κύκνας - 39 ετών (δημοσιεύθηκε 14/11/2006)  

Μη καπνιστής σχεδόν όλα τα χρόνια της ζωής μου. Μόνο μικρός (για μαγκιά συνήθως)
κάπνισα κάποιες φορές κι ελάχιστες στιγμές μετέπειτα. Όμως όλες τις φορές δε το
τράβηξα προς τα κάτω (μου προκαλούσε απέχθεια) και ίσως ήταν ο λόγος που δε το
συνήθισα ποτέ. Δεν είμαι μανιώδης αντικαπνιστής, ίσα ίσα που σέβομαι και τους καπνιστές,
απλά με επιχειρήματα προσπαθώ να τους βοηθήσω να κόψουν το τσιγάρο. Εκείνο όμως που
με εξοργίζει αφάνταστα είναι το κάπνισμα σε κλειστούς χώρους. Τότε νιώθω να
καταπατείται το δικαίωμα μου να αναπνέω καθαρό αέρα. Και πιστεύω πως όλοι μας πρέπει
κάτι να κάνουμε γι' αυτό.

    

  

    
    -  Βίκη - 35 ετών (δημοσιεύθηκε 16/1/2007)  

Κάπνιζα από 19 ετών. Πριν 2½ χρόνια βιώνοντας το θάνατο ενός κοντινού μου προσώπου,
βρέθηκα σ' ένα σταυροδρόμι στη ζωή μου, όπου έπρεπε να διαλέξω ποιό δρόμο ν'
ακολουθήσω. Τότε ήταν που αφυπνίστηκα και εισήλθα σε μια εξέλιξη πνευματική.
Συνειδητοποίησα πως οι περισσότεροι άνθρωποι θέλουμε να καλομεταχειριστούμε τον
εαυτό μας, να περάσουμε καλά. Απ' τις επιθυμίες όμως ξεκινάνε όλα τα πάθη και τελικά
κινδυνεύουμε να καταστρέψουμε τον εαυτό μας. Έτσι ήρθα κοντά στο Θεό, έγινα
συνειδητοποιημένη Χριστιανή και άρχισα να προσεύχομαι για ν' αποβάλλω τα πάθη της
ψυχής μου. Κάθε μέρα προσευχόμουν και προσπαθούσα να μη σκέφτομαι τόσο πολύ τον
εαυτό μου και να πράττω τα σωστά. Αφορμή για να κόψω το κάπνισμα στάθηκε η καινούρια
δουλειά που έπιασα πριν 5 μήνες. Βρέθηκα ξαφνικά σ' ένα περιβάλλον υγιές, πολιτισμένο,
θετικό και μη καπνιστικό. Τις ώρες εργασίας μου δεν επιτρεπόταν να καπνίσω, αλλά το
εντυπωσιακό είναι πως άρχισε σιγά-σιγά να υποχωρεί η ανάγκη να καπνίσω και στις εκτός
εργασίας ώρες. Μέχρι που μια μέρα το πήρα απόφαση και δεσμεύτηκα στον εαυτό μου να
μη ξανακαπνίσω. Το να σβήσω το τσιγάρο ήταν επώδυνο. Θέλει πίστη και ψυχική δύναμη,
θέλει να ξεπεράσουμε τη ζώνη άνεσής μας. Τα κατάφερα όμως με τη βοήθεια του Θεού.
Υπάρχουν βέβαια στιγμές που βλέπω να καπνίζουν και ζηλεύω, αλλά μ' εμποδίζει το μυαλό
μου. Λέω μέσα μου: «Τι πας να κάνεις; Να προδώσεις τον ίδιο σου τον εαυτό; Αυτό που
έκανες ήταν συνειδητοποιημένο. Δεν έχεις δικαιολογία να γυρίσεις πίσω». Το τσιγάρο
βλάπτει την υγεία. Και οι αρνητικές μας σκέψεις βλάπτουν το χαρακτήρα μας και τη ζωή
μας ολόκληρη. Μέσα από μια διαδικασία αυτογνωσίας και αυτοβελτίωσης προσπάθησα ν'
αλλάξω πρώτα τα εσωτερικά και διαπίστωσα ότι και τα εξωτερικά είναι τότε ευκολότερο ν'
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αλλάξουν. Διαπίστωσα επίσης με έκπληξη και χαρά μαζί πως όλοι έλεγαν ότι έγινα πιο
λαμπερή, ότι παίρνουν από μένα, ότι βγάζω θετική ενέργεια. Αυτά όλα όμως δεν ήταν δικά
μου. Ήταν απ' το Θεό. Όταν Του ζητάς κάτι σου δίνει. Κι όταν βάζεις έναν ανώτερο στόχο
σε βοηθάει να τον πετύχεις. Τώρα που έχω απομακρυνθεί απ' το προηγούμενο πάθος μου,
βλέπω καθαρά πόσο ανόητος και τρελός μπορεί να γίνει ο άνθρωπος, ώστε να μην είναι σε
θέση να δει το οφθαλμοφανές και το αυτονόητο! Είμαι πολύ ευτυχισμένη που τα κατάφερα
κι αυτό που με προβληματίζει τώρα είναι πως να βοηθήσω και το σύζυγό μου να το κόψει.

    
    -  Ανώνυμος (δημοσιεύθηκε 28/2/2007)  

Θέλω να διαλύσω ένα μύθο που κυκλοφορεί σχετικά με το κάπνισμα: Ότι δηλαδή το τσιγάρο
σε αποτρέπει από το να πάρεις κιλά. Προσωπικά ήμουν καπνιστής για πάνω από 15 χρόνια
και παράλληλα και υπέρβαρος, ότι χειρότερο δηλαδή σα συνδυασμός. Με τη διακοπή του
τσιγάρου πριν από δέκα χρόνια παράλληλα μπήκα και σε διαδικασία αδυνατίσματος με
καλά αποτελέσματα. Eκτοτε είμαι έντονα αντικαπνιστής, δεδομένου ότι είμαι και
νοσοκομειακός γιατρός, παρά το ότι πολλοί συνάδελφοί μου και νοσηλευτές καπνίζουν,
προσβάλλοντας το ανθρώπινο σώμα που έχουν ταχθεί να υπηρετούν.

    
    -  Ανδρέας - 29 ετών (δημοσιεύθηκε 27/10/2006)  

Καπνίζω από τα 15 μου. Πριν απο 4 ημέρες ακριβώς, ξύπνησα το βράδυ και έβηχα σαν 80
χρονών γέρος! Τα πήρα στο κρανίο. Αρχισα να βρίζω το κ...τσίγαρο. Τα πήρα όλα τα
σύνεργα (καπνούς, θήκες, αναπτήρες, φιλτράκια, χαρτάκια) και τα πέταξα στα σκουπίδια.
Αποφάσισα να το κόψω. Την άλλη μέρα κατά τις 10, άρχισα στην κυριολεξία να τρέμω.
Παρείγγειλα καφέ και άναψα τσιγάρο. Αγόρασα τσίχλες nicorete και παρόλα αυτά συνέχισα
τις πρώτες 2 μέρες να καπνίζω απο 2-3 τσιγάρα την ημέρα. Χτες δεν έκανα κανένα. Σήμερα
δεν έχω κάνει και να σας πω την αλήθεια δε μου λείπει και ιδιαίτερα. Μπορώ να πώ ότι όταν
το μυρίζω, μ' ενοχλεί κιόλας! Ελπίζω να τα καταφέρω και να το κόψω μιά για πάντα!

    
    -  Χαράλαμπος Παπαδημητρίου - 74 ετών (δημοσιεύθηκε 14/6/2006)  

Κάπνιζα σποραδικά από 16 ετών και συστηματικά από τα 20. Στα 42 μου συνέβη το εξής.
Ένα πρωί στο γραφείο όταν με τον καφέ μου άναψα το πρώτο τσιγάρο, όπως έκανα κάθε
μέρα, ένιωσα μια «σουβλιά» στο στήθος. Μετά δυό ώρες με τον δεύτερο καφέ και το
δεύτερο τσιγάρο ένιωσα ξανά έναν πολύ έντονο στιγμιαίο πόνο στο στήθος. Δεν έδωσα
ιδιαίτερη σημασία. Εκείνη τη νύχτα όμως ξύπνησα από έναν αφόρητο πόνο στο στήθος, σα
να είχε ανέβει πάνω μου ένας γίγαντας και να με πάταγε. Νόμιζα ότι θα πεθάνω. Όταν
ξημέρωσε δε πίστευα ότι είμαι ακόμα ζωντανός. Ο πόνος είχε πια περάσει, μα όλη μέρα
ένιωθα μια ατονία. Πήγα σε γιατρούς, έκανα εξετάσεις κι έμεινα μια βδομάδα στο κρεβάτι.
Μάλλον δεν ήταν έμφραγμα αλλά ψευδοστηθάγχη του καπνιστού. Αναρωτήθηκα: «Μα τι
κάνω; Θ' αφήσω ορφανά τα παιδιά μου για το κ....τσίγαρο;» Κατάλαβα πως το τσιγάρο μου
μίλησε και μου είπε: «Κόψε με γιατί θα σε κόψω». Το έκοψα την ίδια κιόλας μέρα. Επί 2
χρόνια ένιωθα έντονη την επιθυμία να καπνίσω, αλλά αντιστάθηκα. Μετά τα 2 χρόνια το
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ξέχασα τελείως. Από τότε δεν ξαναείχα ποτέ κανένα πρόβλημα με την καρδιά μου.

    

  

    
    -  Αντζελα Νατσούλη - 50 ετών (δημοσιεύθηκε 3/6/2006)  

Όταν ήμουν φοιτήτρια, για τους ίδιους λόγους που αρχίζουν να καπνίζουν και σήμερα τα
παιδιά, δηλαδή για μούρη και επίδειξη, άρχισα ν' αγοράζω τσιγάρα. Τότε ήταν της μόδας να
καπνίζουν Dunhill στο μπορντώ πλακέ πακέτο. Έτσι κυκλοφορούσα μ' ένα πακέτο στο
ταγάρι και ήμουνα ΙΝ. Σε πάρτυ, καφετέριες κλπ. άναβα και «κάπνιζα». Αλλά δεν μπορούσα
να κατεβάσω τον καπνό. Με ενοχλούσε, με πίκριζε, μου έκαιγε το λαρύγγι. Αυτό
συνεχίστηκε για μερικά χρόνια, μέχρι που έβγαλα έναν πολύποδα στο βάθος του λαιμού.
Αυτός ο πολύποδας δεν με εμπόδιζε παρά μόνον όταν κάπνιζα και ο λίγος καπνός που
ρουφούσα τον διόγκωνε. Τότε αισθανόμουν ένα ξένο σώμα να μ' ενοχλεί. Στην αρχή δεν
ήξερα τι ήταν αυτό που μ' ενοχλούσε κάθε φορά που κάπνιζα. Μια μέρα όμως πήρα ένα
καθρέφτη κι ανοίγοντας το στόμα μου τον είδα στο βάθος, να βρίσκεται πίσω από τη
σταφυλή. Από τότε σταμάτησα τελείως να καπνίζω. Και μετά από σύντομο χρονικό
διάστημα εγχείρησα και τον πολύποδα.

    
    -  Χρήστος Πιερρουτσάκος - 52 ετών (δημοσιεύθηκε 21/2/2006)  

Ο πατέρας μου ήταν βαρύς καπνιστής με στριφτά, τσιμπούκια κλπ. Το είχε κόψει στα 50
του και τελικά μας άφησε στα 80 του από καρδιά. Την ημέρα της κηδείας του πατέρα μου,
μέσα στη συναισθηματική φόρτιση που είχα του είπα: «Πατέρα, εδώ και χρόνια ήταν
επιθυμία σου να κόψω το τσιγάρο. Ε, λοιπόν θα το κάνω!» Έτσι το 'κοψα κι άρχισα
γυμναστική: Περπάτημα, μπάσκετ και γυμναστήριο. Και κάθε μέρα καθώς επισκεπτόμουν
τον τάφο του πατέρα μου, ο οποίος ήταν στο τέρμα μιας ανηφόρας στην άκρη του
νεκροταφείου, ένιωθα να πηγαίνω όλο και πιό γρήγορα, όλο και πιό καλά. Και μέσα στη
ψυχική μου φόρτιση μιλούσα στον πατέρα μου και του έλεγα: «Πατέρα, τα καταφέραμε.
Είμαι υγιής». Έτσι τελικά κατάφερα να μεταστρέψω τον πόνο του θανάτου σε κάτι θετικό.
Δέκα χρόνια αργότερα σε μια παρέα κάπνιζαν όλοι και πήρα κι εγώ ένα για πλάκα. Και τότε
έγινε κάτι απίστευτο. Όπως ρούφηξα τον καπνό, ζαλίστηκα σαν πρωτάρης και σωριάστηκα
κάτω! Από τότε δε το ξανάβαλα ποτέ στο στόμα μου.

    
    -  Χρήστος - 41 ετών (δημοσιεύθηκε 27/2/2006)  

Πέρσυ έκανε εγχείρηση by-pass ο θείος μου. Στο διπλανό κρεβάτι στο νοσοκομείο ήταν ένας
κύριος 70 ετών, άνθρωπος επιπέδου, που θα έκανε κι αυτός εγχείρηση για βλάβες απ' το
κάπνισμα. Το είχε κόψει πριν 30 χρόνια! Μας είπε με παράπονο: «Παιδιά εγώ στα 40 μου
ήθελα να ζήσω κι αυτό ακόμα με κυνηγάει...» Εκείνο το βράδυ είδα ένα όνειρο: Μόλις
ξύπνησα το πρωί ήρθε η κόρη μου κι άρχισε να με φιλάει, όπως έκανε κάθε πρωί, όμως δε
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με βρήκε ζωντανό! Και φώναζε: «μπαμπά, μπαμπά...» Συνειδητοποίησα πως έχω κάνει μια
επένδυση στην οικογένειά μου κι έχω κάποιες υποχρεώσεις απέναντί τους. Σκέφτηκα πως
δε γεννήθηκα μ' ένα τσιγάρο στο χέρι και πως το τσιγάρο είναι ένα ψέμα. Και το 'κοψα μια
για πάντα.

    
    -  Γιάννης Μαρκόπουλος - 65 ετών (δημοσιεύθηκε 9/5/2006)  

Είχα φτάσει να καπνίζω 4 πακέτα την ημέρα. Ένα μεσημέρι ήμουνα με φίλους σε παραλιακή
ταβέρνα κι όπως το 'φερε η κουβέντα με προκάλεσαν ότι εγώ αποκλείεται να κόψω ποτέ το
τσιγάρο. Η πρόκληση καρφώθηκε μες στο μυαλό μου. Μετά από λίγη ώρα πέταξα το πακέτο
και το χρυσό μου αναπτήρα στη θάλασσα και δήλωσα ότι το κόβω εδώ και τώρα! Και να σας
επισημάνω ότι ο χρυσός αυτός αναπτήρας είχε πολυ μεγάλη συναισθηματική αξία για μένα,
αφού τον είχα κάνει δώρο στον εαυτό μου την ημέρα που πέρασα στο Πολυτεχνείο. Από
τότε δε το ξανάβαλα ποτέ στο στόμα μου.

    
    -  Κων/νος Καλογιαννίδης (δημοσιεύθηκε 5/6/2006)  

Έκοψα το κάπνισμα εδώ και 20 χρόνια και ανήκω στην κατηγορία αυτών που το κόβουν,
αφού βρεθούν προ των πυλών κινδύνου υγείας. Τέλος καλό όλα καλά. Από τότε μίσησα
τόσο πολύ το κάπνισμα, όσο δεν μπορείτε να φαντασθείτε, και στη συνέχεια έγινα ο
μεγαλύτερος αντικαπνιστής. Συλλογίζομαι δε πολλές φορές το μέγεθος της εξάρτησής μου
για κείνο τον καιρό και απορώ με τον εαυτό μου... Έτσι αποφάσισα με την βοήθεια μερικών
συναδέλφων μου και φίλων, να ιδρύσουμε τον «Αντικαπνιστικό σύλλογο Νομού Σερρών».
Τώρα αθλούμαι με άνεση, δε κουράζομαι εύκολα, αναπνέω βαθιά, δεν λαχανιάζω, νοιώθω
αλλιώς... Έκοψα το κάπνισμα και χαίρομαι γι' αυτό! Αγαπητοί μου φίλοι πείτε «θάνατος» σ'
αυτό που προκαλεί το θάνατο, δηλαδή στο τσιγάρο. Κι ας συνειδητοποιήσουμε ότι αυτό που
κάνει ο καπνιστής στον εαυτό του αφορά μεν τον ίδιο, αυτό που προκαλεί όμως στους
άλλους αφορά όλους μας.

    

  

    
    -  Ανώνυμη (δημοσιεύθηκε 26/9/2006)  

Δεν είμαι καπνίστρια, ούτε υπήρξα ποτέ. Τα δυό μου παιδιά (36 και 34 ετών) επίσης δεν
κάπνισαν ποτέ. Από μικρά άρχισαν σπορ και το σκεπτικό τους ήταν πάντα να έχουν αντοχή
και να βελτιώνουν την επίδοσή τους σ' αυτά. Ο άντρας μου ήταν καπνιστής, αλλά κατάφερε
και το έκοψε εδώ και 20 χρόνια περίπου. Εκείνο που τον έκανε να το κόψει ήταν ο φόβος.
Ξαφνικά μια μέρα τυχαία κοίταξε τη γλώσσα του στον καθρέφτη και διαπίστωσε ότι η όψη
στην επιφάνεια δεν ήταν φυσιολογική. Επισκέφθηκε 2-3 γιατρούς, ο καθένας του έλεγε κάτι
διαφορετικό δίνοντας τάχα θεραπεία (χωρίς κανένα αποτέλεσμα) και συνιστώντας
παράλληλα μια εξέταση στο αντικαρκινικό. Αυτό το τελευταίο τον τάραξε και μόνο στο
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άκουσμα "αντικαρκινικό". Ο ένας από τους γιατρούς του είχε πεί κόψε το τσιγάρο. Του το
επανέλαβε πολλές φορές και στο ερώτημα αν πρέπει να κάνει την εξέταση έλαβε την εξής
απάντηση: "Kάνε την εξέταση και είμαι σίγουρος ότι θα βγεί αρνητική κι εσύ θα συνεχίσεις
να καπνίζεις. Η αλλαγή στην επιφάνεια της γλώσσας σου σου δίνει το σήμα ότι ο
οργανισμός σου δεν σηκώνει το κάπνισμα. Μεθαύριο μπορεί να σου το δείξει αλλού και τότε
ίσως να είναι αργά". Το έκοψε όντως. Μετά λίγους μήνες η όψη της γλώσσας επανήλθε στη
φυσιολογική κατάσταση και γενικά χαίρει άκρας υγείας.

    
    -  Αντώνης Κουτσοκέρης - 45 ετών (δημοσιεύθηκε 16/1/2006)  

Κάπνιζα από 19 έως 31 ετών. Είχα φθάσει τα 1½ με 2 πακέτα τη μέρα. Όταν όμως
κάπνιζαν άλλοι με ενοχλούσε ο καπνός τους. Επίσης διαπίστωσα ότι είχα αποκτήσει μιά
ευπάθεια σε ιόσεις και ακόμη και ένα ελαφρύ κρυολόγημα με χτύπαγε στους πνεύμονες.
Κάποιες φορές επίσης βρέθηκα σε περιβάλλον που ένιωσα ότι ενοχλούσα τους άλλους με
τον καπνό μου. Σταδιακά άρχισα να συνειδητοποιώ ότι κάνω κάτι άσχημο. Συνειδητοποίησα
ότι ακόμα κι η εικόνα που παρουσιάζω είναι άσχημη, ότι και να 'κανα, κράταγα ένα τσιγάρο
στο χέρι... Αποφάσισα να το κόψω. Την πρώτη φορά άντεξα 4 μέρες και μετά κάπνισα.
Μέσα στις επόμενες 10 μέρες όμως βρήκα τη δύναμη και το ξανάκοψα κι αυτή τη φορά
οριστικά. Δεν ήταν εύκολο. Το ζήταγα για 2-3 χρόνια και κάποιες στιγμές το ζήταγα πολύ
έντονα. Επιβλήθηκα όμως στον εαυτό μου και τα κατάφερα και φυσικά δε το έχω
μετανιώσει καθόλου.

    
    -  Φωτεινή (δημοσιεύθηκε 17/6/2009)  

Με λένε Φωτεινή και για πρώτη φορά νιώθω καλά με την απόφαση που πήρα! Αποφάσισα
να ΚΟΨΩ ΤΟ ΤΣΙΓΑΡΟ μετά από 17 χρόνια! Είμαι εθισμένη σε αυτό, δεν το έκοψα ούτε στις
2 εγκυμοσύνες μου. Σήμερα πήρα τηλέφωνο σε ένα Αντικαπνιστικό Ιατρείο, και έχω το
πρώτο ραντεβού μου την Παρασκευή στις 19 Ιουνίου. Φοβάμαι μήπως και δε τα καταφέρω,
αλλά αξίζει να προσπαθήσω, για τα παιδιά μου πάνω απ' όλα, γιατί χθες το απόγευμα ο
3χρονος γιος μου έπεσε στην αγκαλιά μου και εγώ τον απομάκρυνα γιατί κρατούσα τσιγάρο.
Τότε εκείνος μου είπε: "Πέτα το αυτό από το χέρι σου!" Και εγώ αποφάσισα να το πετάξω
για χάρη τους, αφού δεν μπόρεσα να το κάνω για τον εαυτό μου. Χάνουμε πολύτιμο χρόνο
με τα παιδιά μας εξαιτίας αυτού του καρκίνου!!! Καλή επιτυχία σε όλους μας!!!

    

  

  

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΦΙΛΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΤΕΙΛΕΙ ΤΙΣ
ΔΙΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ! ΕΙΣΤΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΞΙΕΠΑΙΝΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΕΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ
ΣΑΣ ΕΝΑ ΛΙΘΑΡΑΚΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΖΩΗ & ΜΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΥΡΙΑΝΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ!
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