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 Τα τσιγάρα περιέχουν 
περισσότερα από 4.000 
συστατικά. Αυτά με την 
καύση παράγουν 
τουλάχιστον 200 χημικές 
ενώσεις, πολλές από τις 
οποίες είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένες με βλάβες 
στους πνεύμονες. 

 Τα τσιγάρα περιέχουν 
αρσενικό, φορμαλδεΰδη, 
μόλυβδο, υδροκυάνιο, 
οξείδιο του αζώτου, 
μονοξείδιο του άνθρακα, 
αμμωνία και 43 γνωστά 
καρκινογόνα στοιχεία 

 



  Το κάπνισμα τσιγάρων 

αυξάνει την πιθανότητα 

για προβλήματα υγείας, 

όπως είδη  καρκίνων, με 

σημαντικότερο αυτόν 

του πνεύμονα, τα οποία 

μπορεί να οδηγήσουν 

στο θάνατο. 



 Το τσιγάρο είναι γεμάτο 
δηλητήρια, τα οποία μπαίνουν 
μέσα στον οργανισμό όταν το 
καπνίζουμε.  

 Το τσιγάρο καταστρέφει το 
ανοσοποιητικό σύστημα και μας 
κάνει ευάλωτους, στις ασθένειες.  

 Το ανοσοποιητικό σύστημα ενός 
καπνιστή πρέπει να εργάζεται 
σκληρότερα από εκείνο των μη 
καπνιστών, σε καθημερινή βάση.  

 Επακόλουθο είναι επίσης ότι το 
αίμα των καπνιστών, περιέχει 
λιγότερα αντιοξειδωτικά στοιχεία. 

 

 



  Το τσιγάρο κόβει χρόνια 

ζωής. 

 Κάθε τσιγάρο που 

καπνίζουμε μας στερεί 5 

λεπτά από τη ζωή μας.  

 Οι επιστήμονες έχουν 

μετρήσει τον μέσο όρο 

τσιγάρων και διαπίστωσαν 

ότι συνολικά ο καπνιστής 

θα πεθάνει 14 χρόνια 

νωρίτερα. 



  Και αφού μιλάμε για 
νικοτίνη, διαβάστε και τα 
εξής σοκαριστικά: 

 Η νικοτίνη είναι μία από 
τις πιο εθιστικές ουσίες.  

 Η επήρεια της περνά μετά 
από 20 λεπτά με την 
προϋπόθεση ότι δεν θα 
ξανακαπνίσουμε.  

 Όταν ο οργανισμός εθιστεί 
χρειάζεται νικοτίνη και για 
αυτό δεν κόβουμε εύκολα 
το κάπνισμα. 



 Οι καπνιστές κοιμούνται 
λιγότερες ώρες και κάνουν 
γενικά χειρότερο ύπνο, σε 
σχέση με όσους δεν 
καπνίζουν, σύμφωνα με μια 
νέα γερμανική επιστημονική 
έρευνα.  

 Μια άλλη αμερικανική 
μελέτη ανακάλυψε ότι οι 
καπνιστές που έχουν πάθει 
καρκίνο των πνευμόνων, 
έχουν κατά μέσο όρο 
δεκαπλάσιες γενετικές 
μεταλλάξεις στους όγκους 
τους, σε σχέση με όσους 
ποτέ δεν είχαν καπνίσει. 



 Αλλάξτε συνειδητά το 
επίκεντρο της προσοχής σας.  

 Αντί να σκέφτεστε πόσο 
πολύ θέλετε αυτό το 
τσιγάρο, επικεντρωθείτε σε 
κάτι άλλο, ακόμη κι αν είναι 
κάτι ασυνήθιστο ή περίεργο. 

 Εστιάστε την προσοχή σας 
σε πράγματα που 
συμβαίνουν γύρω σας.  

 Συγκεντρωθείτε στη 
συζήτηση ή στην τηλεοπτική 
εκπομπή που είχατε 
σταματήσει να 
παρακολουθείτε. 

 



 Σκεφτείτε κάτι που αποσπά την 
προσοχή σας. 

  Για παράδειγμα, μετρήστε 
ανάποδα από το 100 ανά 
επτάδες, και φανταστείτε 
ωραίες μη καπνιστικές 
εικόνες... 

 Προσπαθήστε να θυμηθείτε 
τους λόγους για τους οποίους 
σταματήσατε το κάπνισμα.  

 Βάλτε τους καλά στο μυαλό σας 
και συγκεντρωθείτε σε αυτούς. 

 Απασχοληθείτε με κάτι, ώστε 
να μην προλαβαίνετε να 
καπνίσετε.  

 


