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Τα τελευταία χρόνια οι γιατροί και οι φορείς δημόσιας υγείας διενεργούν εκστρατείες
ενημέρωσης του κοινού για τις αρνητικές επιπτώσεις του καπνίσματος στην υγεία.
Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην ενημέρωση των λεγόμενων ‘βαρέων’ ή ‘τακτικών’
καπνιστών, δηλαδή των ατόμων που καπνίζουν περισσότερα από 5 τσιγάρα την ημέρα,
καθώς η συγκεκριμένη κατηγορία διατρέχει υψηλό κίνδυνο εμφάνισης ασθενειών και
θνησιμότητας. Αυτό το γεγονός, σε συνδυασμό με τις νέες στρατηγικές προώθησης των
προϊόντων καπνού, έχει δημιουργήσει την αντίληψη ότι το να καπνίζεις λίγα τσιγάρα την
ημέρα (‘περιστασιακό κάπνισμα’) είναι ασφαλές1-3. Συγκεκριμένα, τα άτομα που
καταναλώνουν λιγότερα από 5 τσιγάρα την ημέρα δεν θεωρούν τους εαυτούς τους
καπνιστές και άρα, πιστεύουν ότι δεν διατρέχουν κανένα κίνδυνο
4

.

Όμως, σε μια πρόσφατη ανασκόπηση4 της διεθνούς επιστημονικής βιβλιογραφίας
επισημαίνεται πως το περιστασιακό κάπνισμα δεν είναι διόλου ασφαλές. 

Συγκεκριμένα:

1. Το περιστασιακό και το καθημερινό κάπνισμα είναι το ίδιο επικίνδυνα όσον αφορά την
εμφάνιση καρδιαγγειακών παθήσεων 5-6 

2. Το περιστασιακό κάπνισμα (1 ως 4 τσιγάρα την ημέρα) αυξάνει κατά 5 φορές τον κίνδυνο
για καρκίνο του πνεύμονα στις γυναίκες και 3 φόρες στους άντρες, σε σύγκριση με τους
μη-καπνιστές5.
3. Οι γυναίκες ηλικίας 35 ως 39 ετών που καπνίζουν από 1 ως 4 τσιγάρα την ημέρα έχουν
τρεις φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να εκδηλώσουν στεφανιαία νόσο και να παρουσιάσουν
ισχαιμικά επεισόδια, σε σύγκριση με τις μη-καπνίστριες5,7-8. Συνολικά, οι γυναίκες που
καπνίζουν περιστασιακά ‘χάνουν’ κατά προσέγγιση 4 ως 6 χρόνια από τη ζωή τους
4

.
4. Τέλος, οι περιστασιακοί καπνιστές παρουσιάζουν χαμηλότερα επίπεδα ποιότητας ζωής
σύμφωνα με διάφορους δείκτες υγείας (π.χ. σωματικός πόνος, γενική υγεία, ζωτικότητα,
ψυχική υγεία), σε σύγκριση άτομα που δεν καπνίζουν 9. 
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Συμπερασματικά, δεν υπάρχει ασφαλές κάπνισμα. Ακόμα και η ελάχιστη κατανάλωση
τσιγάρων και προϊόντων καπνού είναι ιδιαίτερα βλαβερή για τη υγεία και μειώνει σημαντικά
το προσδόκιμο ζωής. O πιο ασφαλής τρόπος για να προασπίσει κάποιος την υγεία του,
είναι να μην καπνίσει ποτέ, ή, στην περίπτωση που ήδη καπνίζει, να διακόψει εντελώς.
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