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Δήλωση μετανοίας… 

 Δεν καπνίζω –πλέον… 

 

 Υπήρξα καπνιστής από τα δεκατρία μέχρι πριν έξι 
χρόνια.   

 Δεν είχα ποτέ εξάρτηση, ίσως επειδή δεν "το πήγαινα 
ποτέ κάτω".  

 Το έκοψα χωρίς δυσκολία για συμπαράσταση στον εξ 
αίματος φίλο που νόσησε από καρκίνο λάρυγγα.  

 Και δε μου λείπει!  

 



Δήλωση σύγκρουσης συμφερόντων  

 Δε λαμβάνω επιχορήγηση από βιομηχανία 
παραγωγής προϊόντων καπνού. 
 

 Πιθανά έμμεσα έσοδα από το κάπνισμα 
λόγω ειδικότητας… 



Ομολογία 

 
Η σχέση του ομιλούντος με την επιστήμη της 

επιδημιολογίας πλησιάζει πολύ την 
καχυποψία και ζηλοτυπία  
μετρίου σε όλα ανδρός  

για  
την λαμπερή σε όλα σύζυγό του…   



Σχέδιο παρουσίασης 
 

 1. Ένα κείμενο 
 2. Διαπιστώσεις και δεδομένα  
 3. Ερωτήματα 
 4. Συμπεράσματα  
  

 



Ένα σχεδόν παραληρηματικό 
κείμενο… 
 
 
«Προσχέδιο αντικαταγγελίας ή 
μια εφιαλτική αντιπροφητεία» 



…και ο γιατρός; 



Διαπιστώσεις -1 
WHO, 2013 

Air Pollution Is a Leading Cause of 
Cancer 

By Kate Kelland and Stephanie Nebehay 
LONDON/GENEVA (Reuters) - 



SMOG 

SMOG 



Διαπιστώσεις -2 
WHO, 2013 

 The air we breathe is laced with cancer-causing 
substances and is being officially classified as 
carcinogenic to humans, the World Health 
Organization's cancer agency said on Thursday. 

 The International Agency for Research on 
Cancer (IARC) cited data indicating that in 
2010, 223,000 deaths from lung cancer 
worldwide resulted from air pollution, and said 
there was also convincing evidence it increases 
the risk of bladder cancer. 
 



Διαπιστώσεις -3 
WHO, 2013 

 Depending on the level of exposure in different parts of the world, the risk was found to be similar 
to that of breathing in second-hand tobacco smoke, Kurt Straif, head of the agency's section that 
ranks carcinogens, told reporters in Geneva. 

 "Our task was to evaluate the air everyone breathes rather than focus on specific air pollutants," 
deputy head Dana Loomis said in a statement. "The results from the reviewed studies point in the 
same direction: the risk of developing lung cancer is significantly increased in people exposed to 
air pollution." 

 Air pollution, mostly caused by transport, power generation, 
industrial or agricultural emissions and residential heating and 
cooking, is already known to raise risks for a wide range of 
illnesses including respiratory and heart diseases. 

 Research suggests that exposure levels have risen significantly in some parts of the world, 
particularly countries with large populations going through rapid industrialization, such as China. 

 IARC reviewed thousands of studies on air pollution tracking populations over decades and other 
research such as those in which mice exposed to polluted air experienced increased numbers of 
lung tumors. 
 



Διαπιστώσεις -4 
WHO, 2013 

 
 Air pollution is highly variable over space and 

time. 
…there was relatively high exposure in Asia, South Asia, eastern North 

America, some places in Central America and Mexico, as well as 
North Africa. 

 



Διαπιστώσεις -5  
American Cancer Society, 2019 
 Smoking 
 Smoking tobacco is by far the leading cause of 

lung cancer. About 80% of lung cancer deaths 
are caused by smoking, and many others are 
caused by exposure to secondhand smoke. 

 Smoking is clearly the strongest risk factor for 
lung cancer, but it often interacts with other 
factors. Smokers exposed to other known risk 
factors such as radon and asbestos are at an 
even higher risk. Not everyone who smokes 
gets lung cancer, so other factors like genetics 
probably play a role as well . 
 

https://www.cancer.org/cancer/cancer-causes/tobacco-and-cancer.html
https://www.cancer.org/cancer/cancer-causes/radiation-exposure/radon.html
https://www.cancer.org/cancer/cancer-causes/asbestos.html




Διαπιστώσεις -7  
American Cancer Society, 2019 

Causes in non-smokers 
 Not all people who get lung cancer are 

smokers. Many people with lung cancer are former smokers, but many 
others never smoked at all. And it is rare for someone who has never 
smoked to be diagnosed with small cell lung cancer (SCLC), but it can 
happen.  

 Lung cancer in non-smokers can be caused by 
exposure to radon, secondhand smoke, air 
pollution, or other factors. Workplace 
exposures to asbestos, diesel exhaust or 
certain other chemicals can also cause lung 
cancers in some people who don’t smoke. 
 

https://www.cancer.org/cancer/cancer-causes/tobacco-and-cancer/secondhand-smoke.html
https://www.cancer.org/cancer/cancer-causes/diesel-exhaust-and-cancer.html


Διαπιστώσεις -8 
American Cancer Society, 2019 

Air pollution 
 In cities, air pollution (especially near heavily trafficked roads) 

appears to raise the risk of lung cancer slightly. This risk is far less 
than the risk caused by smoking, but some researchers estimate 
that worldwide about 5% of all deaths from lung cancer may be 
due to outdoor air pollution. 

 Personal or family history of lung cancer 

 If you have had lung cancer, you have a higher risk of developing another lung cancer. 

 Brothers, sisters, and children of people who have had lung cancer may have a slightly higher risk of lung cancer themselves, especially if the relative was diagnosed at a 
younger age. It’s not clear how much of this risk might be due to shared genes among family members and how much might be from shared household exposures (such as 
tobacco smoke or radon). 

 Researchers have found that genetics seems to play a role in some families with a strong history of lung cancer. (See What Causes Lung Cancer?). 

 Factors with uncertain or unproven effects on lung cancer risk 

 Smoking marijuana 
 It’s been hard to study whether there is a link between marijuana and lung cancer because marijuana has been illegal in many places for so long, and it’s not easy to gather 

information about the use of illegal drugs. Also, in studies that have looked at past marijuana use in people who had lung cancer, most of the marijuana smokers also 
smoked cigarettes. This can make it hard to know how much any increased risk is from tobacco and how much might be from marijuana. More research is needed to know 
the cancer risks from smoking marijuana. 

 E-cigarettes 

 E-cigarettes are a type of electronic nicotine delivery system. They do not contain any tobacco but the Food and 
Drug Administration (FDA) classifies them as “tobacco” products. E-cigarettes are fairly new and more research is 
needed to know what the long-term effects might be, including the risk of developing lung cancer.  

 Talc and talcum powder 
 Talc is a mineral that in its natural form may contain asbestos. Some studies have suggested that talc miners and people who operate talc mills might have a higher risk of 

lung cancer and other respiratory diseases because of their exposure to industrial grade talc. But other studies have not found an increase in lung cancer rate. 

 Talcum powder is made from talc. The use of cosmetic talcum powder has not been found to increase lung cancer risk. 

 

https://www.cancer.org/cancer/lung-cancer/causes-risks-prevention/what-causes.html
https://www.cancer.org/cancer/cancer-causes/tobacco-and-cancer/e-cigarettes.html
https://www.cancer.org/cancer/cancer-causes/talcum-powder-and-cancer.html


Διαπιστώσεις -9 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Περιβάλλοντος, 2019  

  
 "Η ατμοσφαιρική ρύπανση συνιστά σήμερα τον πιο 

σημαντικό περιβαλλοντικό κίνδυνο για την υγεία του 
ανθρώπου", αναφέρει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Περιβάλλοντος. 

 Ο συντάκτης της αναφοράς, ειδικός στην ποιότητα του 
αέρα Αλμπέρτο  Γκονθάλεθ  Ορτίθ είπε ότι αν και τα 
επίπεδα επικίνδυνων σωματιδίων στην Ευρώπη πέφτουν, 
η πτώση αυτή δεν είναι αρκετά ταχεία. 

 "Δεν έχουμε φτάσει ακόμα τα προτεινόμενα από τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος Επίπεδα και 
είμαστε ακόμα πολύ μακριά από το να φτάσουμε τα 
προτεινόμενα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας 
(ΠΟΥ) επίπεδα", είπε ο Ορτίθ. 
 



Διαπιστώσεις -10 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Περιβάλλοντος, 2019  

  
 Η κακή ποιότητα αέρα προκάλεσε περίπου 

400.000 πρώιμους θανάτους στην Ευρώπη το 
2016. Αυτά είναι τα πιο για την κακή ποιότητα 
αέρα, προειδοποιώντας ότι οι χώρες δεν 
προστατεύουν τους πολίτες από τη ρύπανση. 

 Τα προτεινόμενα όρια της ΕΕ καθορίζονται ανά ρύπο και το 2017, 16 
από τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ ανέφεραν τουλάχιστον μία περίπτωση 
υψηλότερων επιπέδων διοξειδίου του αζώτου, δηλητηριώδους 
αερίου που βρίσκεται στην εξάτμιση αυτοκινήτων, από τη νόμιμη 

ετήσια μέση συγκέντρωση που προτείνει η ΕΕ.  
 



SMOG 



Κεντρική ιδέα από τις 
«διαπιστώσεις» 

 
 Υπάρχει καμμία αμφιβολία για τη βαρεία 

ενοχή του καπνίσματος στην 
αιτιοπαθογένεση του καρκίνου του 
πνεύμονος; Όχι βέβαια!  
 

 Μόνο στον καρκίνο του πνεύμονος ενέχεται; 
Όχι βέβαια! 
 
 Όμως: δεν είναι μόνο το κάπνισμα 

ένοχο για όλα! 
 





No “smoking”!!! 



…από την προϊστορία έως 
σήμερα… 

  
 

Η «χρήση ουσιών»  σύμφυτη με τον 
άνθρωπο…  



Ρητορικά ερωτήματα -1 

 
 

Γιατί έχει δαιμονοποιηθεί και 
στοχευθεί τόσο έντονα το 
κάπνισμα; 
 





Ρητορικά ερωτήματα -2 
 

 
 

Τι δεν τονίζεται από τους «πολέμαρχους 
αντικαπνιστές»; 



SMOG 



Ένα μονότονο τρίλεκτο:  
Όλα είναι πωλήσεις! 

Money   

Money   

Money  





Αντιθέσεις 

 Έχω διαβάσει τόσα πολλά γύρω από το 
κάπνισμα και το ποτό που αποφάσισα να 
κόψω το διάβασμα. 
 

Αρκάς 



Αντιθέσεις 

 Αν αποφασίσεις να κόψεις το κάπνισμα, το 
ποτό και τις γυναίκες, δε ζεις περισσότερο. 
Απλώς σου φαίνεται ότι διαρκεί 
περισσότερο. 
 

Clement Freud 



Αντιθέσεις 

 Φίλησα το πρώτο μου κορίτσι και κάπνισα 
το πρώτο μου τσιγάρο την ίδια μέρα. Δεν 
ξαναείχα χρόνο για κάπνισμα από τότε. 
 

Arturo Toscanini 



Αντιθέσεις 

 Ένα τσιγάρο που κρέμεται από τα χείλη 
μιας γυναίκας είναι το ίδιο σέξι με ένα δόντι 
που λείπει από το χαμόγελό της.  
 

Paul Carvel 



Αντιθέσεις 

 Σε κάποιους κύκλους στην Αμερική, 
φαίνεται να είναι περισσότερο αποδεκτό 
κοινωνικά να κρατάς ένα πιστόλι στο χέρι 
παρά ένα πακέτο τσιγάρα. 

 
Katharine Whitehorn 

 



Αντιθέσεις 

 Τα τρία από τα τέσσερα στοιχεία της φύσης, τα 
μοιράζονται όλα τα πλάσματα, αλλά η φωτιά ήταν 
δώρο που έγινε μόνο στον άνθρωπο. Το κάπνισμα 
του τσιγάρου είναι ο μεγαλύτερος βαθμός 
οικειότητας που μπορούμε να αποκτήσουμε με τη 
φωτιά χωρίς φόβο άμεσου τσουρουφλίσματος. 

     Κάθε καπνιστής είναι μια ενσάρκωση του 
Προμηθέα. 
 

 
Tom Robbins 

 
 

https://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=1364
https://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=1364


Αντιθέσεις 

 Τα εργαλεία που χρειάζομαι στη δουλειά 
μου είναι χαρτί, καπνός, τροφή και λίγο 
ουίσκυ. 
 
 

W. Fauckner 



Αντιθέσεις 

 Περίπτωση που το κάπνισμα αυξάνει το 
μήκος της ζωής: το τελευταίο τσιγάρο πριν 
τη θανατική εκτέλεση 

 (5΄επιμήκυνση της επιβίωσης)  
 

Αγνώστου 
 







Ανώφελα στιγμιότυπα 
 

 Η βαρέως πάσχουσα καπνίστρια στο καρότσι 
που κάπνιζε με τα γυαλάκια του οξυγόνου στο 
προαύλιο: μια απόδειξη της δύναμης της 
εξάρτησης ή και της ανυποταξίας;  



Ανώφελα στιγμιότυπα 
 

 Ο καπνιστής στα τελευταία του που ζητά να 
βγει να καπνίσει ένα τσιγάρο. Θα του το 
επιτρέψουμε; Σε ποιο προαύλιο, τώρα που 
απαγορεύεται και εκεί; 
 
 



Ανώφελα στιγμιότυπα 
 

 Βοηθάει η ποινικοποίηση του καπνίσματος; Αν 
ναι, ποιούς;  
 

 Η επιβολή προστίμων από την αστυνομία θα 
βοηθήσει; Ποιούς; 

 



Συμπεράσματα (πικρά) -1 
 

 Είναι ντροπιαστικό για τον «δυτικό πολιτισμό» 
να βλέπεις γιατρούς και νοσηλευτές μέσα στα 
νοσοκομεία να καπνίζουν.  

     Ασθενείς και επισκέπτες στα προαύλια των 
νοσοκομείων να καπνίζουν.  
 
 



Συμπεράσματα (πικρά) -2 
 

 Είναι ντροπιαστικό για τον «δυτικό πολιτισμό» 
να βλέπεις γιατρούς, νοσηλευτές και ασθενείς 
να χρησιμοποιούν τα κινητά τους μέσα στα 
νοσοκομεία -ακόμα και για ενδοεπικοινωνία!  



Συμπεράσματα (πικρά) -3 
 

 Είναι ντροπιαστικό για τον «δυτικό πολιτισμό» 
να βλέπεις ανθρώπους να πίνουν αμέτρητους 
στιγμιαίους καφέδες με ασπαρτάμη ή στέβια 
καθημερινά. Να τρώνε junk food πρωί 
μεσημέρι και βράδυ. Συντηρημένες τροφές 
επειδή έμαθαν στη γεύση τού χρόνιου 
δηλητηρίου ή δεν έχουν να αγοράσουν τις -
δήθεν- βιολογικές. 
 



Συμπεράσματα (πικρά) -4 
 

 Είναι ντροπιαστικό για τον δυτικό πολιτισμό να 
βλέπεις να κυκλοφορούν μεταλλαγμένα 
τρόφιμα χωρίς εναλλακτική επιλογή για τον 
υποψιασμένο ή ανυποψίαστο μέσο 
καταναλωτή.  



Συμπεράσματα (πικρά) -5 
 

 Είναι ντροπιαστικό για τον «δυτικό πολιτισμό» 
να βλέπεις ανθρώπους να κυκλοφορούν μέσα 
στην καπνομίχλη της πόλης με μάσκα ή χωρίς. 
 
 



Συμπεράσματα (πικρά) -6 
 

 Είναι ντροπιαστικό για τον «δυτικό πολιτισμό» 
να βλέπεις ανθρώπους να κυκλοφορούν μέσα 
στην πόλη με μάσκες, όχι για την καπνομίχλη 
αλλά για κάποια επιδημία -πραγματική ή 
«παραφουσκωμένη».  
 



SMOG 
Οι προσπάθειες που κάνουμε ως άτομα ενώ το 
«Σύστημα» συνεχίζει να μας σκοτώνει ρυπαίνοντας 
ατιμώρητα, μοιάζουν σαν να μας προειδοποιεί:  

Φρόντισε εσύ τον εαυτό σου, μόνος σου, όσο 
μπορείς κι εγώ θα φροντίζω τα συμφέροντά μου. 

Αλλιώς, αν παραπατήσεις, θα είσαι μόνος σου!   



SMOG 

SMOG 

Παρά ταύτα! 



Αντιστίξεις -1 

 Πώς θα ήταν η ζωή μας αν δεν είχε ξεκινήσει  
-με όλες τις παλινωδίες και τις υπερβολές της-  
η αντικαπνιστική εκστρατεία των τελευταίων 
τριάντα-σαράντα χρόνων; 

 Μήπως, αν δεν είχε ξεκινήσει θα έπρεπε να 
το κάνουμε -έστω- τώρα;  

 Μήπως, αν δεν υπήρχε θα έπρεπε να την 
εφεύρουμε; 
 



Αντιστίξεις -2 

 Με τον ίδιο τρόπο που αν δεν υπήρχε η 
βιομηχανία με όλον τον δόλο της, θα έπρεπε 
να την επινοήσουμε.  

 Είναι κάπως όπως «οι βάρβαροι» του Καβάφη.  
…και πού πάει ο συλλογισμός αυτός ας το 

αφήσουμε. 
 



Αντιστίξεις -3 

 Το κεντρικό μου μήνυμα για το κάπνισμα θα 
ήταν: ας συντασσόμαστε στον περιορισμό ή 
και την κατάργησή του χωρίς να 
φανατιζόμαστε!  
 

 Είναι πολύ περισσότεροι οι εχθροί και είναι 
κρυμμένοι κάτω από φανταχτερές στολές.  
 

 Ό,τι καθένας μπορεί, ας το συνεισφέρει. 
 



Αντιστίξεις -4 

 Ας δώσουμε και αυτή τη μάχη -μία από τις 
πολλές για τη δημόσια Υγεία- γνωρίζοντας το 
μάταιο αλλά και την αξία του.  



Αντιστίξεις -5 

 Το κάπνισμα είναι ένας μόνο από τους πολλούς 
εχθρούς.  
 

 Αν τον νικήσουμε -αν...- θα έχουμε κάνει ένα 
σημαντικό βήμα από τα πολλά που 
χρειάζονται… 

 
…προς έναν αόριστο και αμφιλεγόμενο στόχο. 

 



Ας συμπορετούμε όλοι  
–και-   

σε αυτόν τον έντιμο  αγώνα! 



 SMOG 
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