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ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τις τελευταίες δεκαετίες, τα ποσοστά των
γυναικών που καπνίζουν τείνουν να αυξάνονται σημα�
ντικά στο γενικό σύνολο των καπνιστών. Αυτός είναι
ο κύριος λόγος που οι γυναίκες καπνίστριες έχουν προ�
σελκύσει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο των καπνοβιο�
μηχανιών, όσο και των επαγγελματιών υγείας. Το παρόν
άρθρο αφορά σε μια προσπάθεια να εξεταστούν συγκε�
κριμένες πλευρές τεράστιας σημασίας αναφορικά με το
γυναικείο κάπνισμα. Αρχικά, παρουσιάζονται οι πιο πρό�
σφατες τάσεις στις γυναίκες καπνίστριες στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και στην Ελλάδα ειδικότερα, καθώς και οι λόγοι
για τους οποίους καπνίζουν οι γυναίκες σήμερα. Παρότι
η αναλογία των ενηλίκων που καπνίζουν μειώνεται στα�
θερά τα τελευταία 20 χρόνια και στα δύο φύλα, εντού�
τοις οι έρευνες δείχνουν ότι η επίπτωση του καπνίσματος
στις γυναίκες αρχίζει να παρουσιάζει ανοδική πορεία.
Πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι μεταξύ των εφήβων τα
κορίτσια καπνίζουν περισσότερο από τα αγόρια. Αποτε�
λέσματα διεθνών μελετών, παράλληλα, υποδηλώνουν
ότι οι γυναίκες καπνίζουν περισσότερο για ψυχολογι�
κούς λόγους και ως μέσο διαχείρισης του stress, κοινωνι�
κοποίησης και διατήρησης χαμηλού σωματικού βάρους.
Στη συνέχεια, εξετάζονται οι επιπτώσεις του καπνίσμα�
τος στις γυναίκες. Όπως έχει αποδειχθεί, οι γυναίκες κιν�
δυνεύουν πλέον από τις ίδιες παθήσεις που προκαλεί το
κάπνισμα και στους άνδρες καπνιστές, όπως καρδιοπά�
θειες, καρκίνοι, πνευμονοπάθειες και ένα πλήθος άλλων

ABSTRACT Women smokers are likely to increase
nowadays as a percentage of the total smoking popu�
lation. This is the main reason that they have attracted
special attention from both the tobacco industry and
health professionals. The present article constitutes an
attempt to examine specific aspects of major impor�
tance concerning women and smoking. First, the most
recent smoking trends in European Union and Greece
especially are presented, as well as the reasons that
lead women to smoke nowadays. Although the pro�
portion of adults who smoke is in steady decline for
more than 20 years in both sexes, research suggests
that prevalence in women smoking is starting to rise.
Recent findings show that more teenage girls than
boys smoke. International research findings suggest
that women smoke more for psychological reasons as
a mean to cope with stress, to socialize and keep their
weight down. Continuing, all the major health effects
for women will be examined. Women suffer all the
same disease processes caused by smoking as men do:
heart disease, cancer, respiratory diseases and a wide
variety of other ill effects. Additionally, women are
at risk of developing a number of sex-specific prob�
lems due to smoking. The next section of this report
analyses the important role of the advertisement as
well with the general informations that are given to
the women smokers and the smoking cessation pro�
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νοσημάτων. Επιπρόσθετα, οι καπνίστριες διατρέχουν
τον κίνδυνο να αναπτύξουν έναν αριθμό νοσημάτων
που σχετίζονται αποκλειστικά και μόνο με το γυναικείο
φύλο. Αναλύονται, ακόμα, ο σημαντικός ρόλος της δια�
φήμισης και της γενικής πληροφόρησης του γυναικείου
πληθυσμού και τα προγράμματα διακοπής καπνίσματος
που υπάρχουν διεθνώς. Προτείνονται, τέλος, μέτρα τα
οποία είναι απαραίτητο να υλοποιηθούν για την αντιμε�
τώπιση του γυναικείου καπνίσματος.

grammes worldwide. Finally, the present article sum�
marizes a series of meters which should be taken so
that women’s smoking will be faced successfully.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

των ανδρών καπνιστών, που έχουν μειωθεί κατά το ήμισυ μετά τον πόλεμο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμφανίζονται σήμερα τα ίδια περίπου ποσοστά καπνιστριών
(εικόνα 1) με αυτά των ΗΠΑ.3–5
Ως γενική παρατήρηση και για τα δύο φύλα, αξίζει να
λεχθεί ότι άτομα με υψηλό επίπεδο μόρφωσης και καλύτερο βιοτικό επίπεδο καπνίζουν λιγότερο.4 Ωστόσο,
στην Ελλάδα οι όροι έχουν λίγο αντιστραφεί. Συγκεκριμένα, στο νοσηλευτικό χώρο, που μας ενδιαφέρει άμεσα, παρότι επαγγελματίες υγείας και με την πλειοψηφία
να ανήκει στο γυναικείο φύλο, εμφανίζονται πολύ υψηλά ποσοστά καπνιστριών (45–46%).6,7

Τις τελευταίες δεκαετίες, οι γυναίκες καπνίστριες
έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον τόσο των καπνοβιομηχανιών όσο και των επαγγελματιών υγείας. Οι πρώτοι
ενδιαφέρονται γιατί οι γυναίκες εμφανίζουν μια σχετική σταθερότητα στα ποσοστά κατανάλωσης τσιγάρων,
σε σχέση με τη σταθερή μείωση που παρουσιάζουν οι
άνδρες καπνιστές. Αντίθετα, οι επαγγελματίες υγείας
ανησυχούν για την επιδημική μορφή που έχουν λάβει
οι παθήσεις που σχετίζονται με το κάπνισμα, χωρίς να
παραβλέπουν ότι οι καπνίστριες είναι εκτεθειμένες σε
πολλές παθήσεις που σχετίζονται αποκλειστικά και μόνο με το φύλο τους.1,2
ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα, η χρήση των προϊόντων του καπνού στις δυτικές κοινωνίες αποτελούσε
κυρίαρχο προνόμιο των ανδρών.1 Οι κοινωνικές αλλαγές που έλαβαν χώρα στις επόμενες δεκαετίες ταυτόχρονα με το ξέσπασμα των δύο παγκόσμιων πολέμων
χάρισαν μεγαλύτερο βαθμό ελευθερίας στις γυναίκες,
ενώ παράλληλα η είσοδός τους στην αγορά εργασίας,
προσφέροντας σχετική οικονομική ανεξαρτησία, αύξησε σημαντικά το ποσοστό των καπνιστριών.2 Στο τέλος
του 2ου παγκοσμίου πολέμου, το 26% των ενηλίκων
γυναικών στις ΗΠΑ κάπνιζαν, εμφανίζοντας ακόμα και
σήμερα την ίδια επίπτωση, σε αντίθεση με τα ποσοστά

Εικόνα 1. Επίπτωση του γυναικείου καπνίσματος στις ευρωπαϊκές χώρες του 2004.
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Όσον αφορά στις μικρότερες ηλικίες, όπως μαθητές
σχολείου, σύμφωνα με μελέτες τόσο στον Ελλαδικό
χώρο όσο και διεθνώς, τα κορίτσια καπνίζουν περισσότερο από τα αγόρια (περίπου 30%), με τη διαφορά ότι
τα τελευταία είναι βαρύτεροι καπνιστές.8

Τέλος, ένας επιπλέον παράγοντας –εξίσου σημαντικός– είναι η διαφήμιση, στην οποία θα γίνει ξεχωριστή
αναφορά στη συνέχεια.13,14

ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ
ΚΑΠΝΙΖΟΥΝ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Για πολλά χρόνια είχε δοθεί η ψευδής εντύπωση ότι
οι γυναίκες είχαν κατά κάποιον τρόπο ανοσία στις
επιπτώσεις του καπνίσματος, θεωρώντας ότι μόνο οι
άνδρες προσβάλλονται από καρκίνο του πνεύμονα.
Σήμερα, πάντως, έχει γίνει πλήρως κατανοητό ότι οι
καπνίστριες κινδυνεύουν από τις ίδιες ακριβώς παθήσεις που κινδυνεύουν και οι άνδρες καπνιστές, δηλαδή
καρδιοπάθειες, καρκίνους, αναπνευστικές παθήσεις και
ένα ευρύ φάσμα άλλων νοσημάτων.15

Οι λόγοι για τους οποίους καπνίζουν οι γυναίκες αποτελούν πεδίο έντονης αντιπαράθεσης, ενώ τα αποτελέσματα σχετικών ερευνών είναι αμφιλεγόμενα. Υποστηρίζεται ότι οι γυναίκες καπνίζουν όταν αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή αισθάνονται αρνητικά συναισθήματα,
όπως λύπη και κατάθλιψη, περισσότερο χρησιμοποιώντας το κάπνισμα ως τρόπο επίλυσης συναισθηματικών
εσωτερικών πιέσεων, σε αντίθεση με τους άνδρες, που
καπνίζουν περισσότερο σε ευχάριστες στιγμές ή ως
όπλο αντιμετώπισης εξωτερικών πιέσεων.9
Γιατί όμως οι γυναίκες δεν ακολούθησαν την πτωτική
τάση που εμφάνισαν οι άνδρες καπνιστές στη δεκαετία του 1960, όταν άρχισαν να δημοσιεύονται ευρέως
οι πρώτες ιατρικές αποδείξεις για τις επιπτώσεις του
καπνίσματος;
Το θέμα είναι πολύπλοκο και επιβάλλεται να γίνουν
εκτιμήσεις σε ένα πλήθος εξαρτημένων μεταβλητών,
όπως η κοινωνικοοικονομική κατάσταση, το μορφωτικό επίπεδο, αλλά και ο ρόλος του γυναικείου φύλου στη
σημερινή πραγματικότητα των δυτικών κοινωνιών και
οι απαιτήσεις που έχουν όλοι από τις γυναίκες.9
Οι πρώτες δημοσιεύσεις που αφορούσαν στις βλαβερές επιπτώσεις του καπνίσματος εμφανίστηκαν σε
εφημερίδες και περιοδικά, τα οποία απευθύνονταν σε
άνδρες που ανήκαν κυρίως στη λευκή φυλή και ήταν
υψηλού μορφωτικού επιπέδου. Μόλις πριν από μερικές
δεκαετίες εμφανίστηκαν μηνύματα που αφορούσαν
στο κάπνισμα και απευθύνονταν σε άλλες υποομάδες
του γενικού πληθυσμού.10
Επιπλέον, επειδή οι άνδρες κάπνιζαν πιο πολύ και για
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε σχέση με τις γυναίκες, οι επιπτώσεις στην υγεία παρατηρήθηκαν περισσότερο σ’ αυτούς.11
Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που συντελεί
στη διατήρηση της καπνισματικής συνήθειας των γυναικών είναι οι επιπτώσεις του καπνίσματος στη μείωση
του σωματικού βάρους.12

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Όπως έχει λεχθεί και στο παρελθόν, «οι γυναίκες που
καπνίζουν όπως οι άνδρες, πεθαίνουν όπως οι άνδρες
που καπνίζουν».14,15
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση χάνονται πρόωρα περίπου
106.000 γυναίκες το χρόνο λόγω καπνίσματος, ενώ στις
ΗΠΑ ο αριθμός αυτός ανέρχεται στις 440.000, συνυπολογίζοντας ότι το κάπνισμα στοιχίζει 150 δις $ το χρόνο
σε νοσήλια.16 Σήμερα, αποτελεί διεθνώς την κυριότερη
αιτία καρκίνου πνεύμονα στις γυναίκες, ενώ ο καρκίνος του πνεύμονα παραμένει η πρώτη αιτία θανάτου
από καρκίνο στις γυναίκες των ΗΠΑ, ξεπερνώντας τον
καρκίνο του μαστού.17 Στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να έχει την ίδια κατακόρυφη άνοδο σε ποσοστά, με
τις Ελληνίδες να κρατούν τα σκήπτρα στην πρώτη θέση
των θανάτων από καρκίνο του πνεύμονα.18
Επιπρόσθετα, οι καπνίστριες διατρέχουν τον κίνδυνο
σοβαρών προβλημάτων υγείας που σχετίζονται αποκλειστικά και μόνο με το γυναικείο φύλο, γι’ αυτό και
παρατίθενται αναλυτικά.
Κάπνισμα και αντισυλληπτικό χάπι
Ο κίνδυνος θανάτου από καρδιαγγειακή νόσο, συμπεριλαμβανομένης της καρδιακής προσβολής και του
αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου, έχει αυξηθεί τουλάχιστον 4 φορές για τις γυναίκες καπνίστριες άνω των
35 ετών, σε σύγκριση με τις μη καπνίστριες που χρησιμοποιούν αντισυλληπτικά από το στόμα.19,20
Γονιμότητα
Διάφορες μελέτες έχουν αποδείξει ότι οι γυναίκες που
καπνίζουν παρουσιάζουν μειωμένη γονιμότητα. Συγκε
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κριμένα, έχει βρεθεί ότι οι καπνίστριες εμφανίζουν περίπου το 72% της γονιμότητας των μη καπνιστριών και
ότι είναι 3,4 φορές πιθανότερο να χρειαστούν περισσότερο από ένα χρόνο για να συλλάβουν σε σχέση με τις
μη καπνίστριες, όταν οι υπόλοιποι παράγοντες παραμένουν σταθεροί.21
Έμμηνος ρύση και εμμηνόπαυση
Οι καπνίστριες βιώνουν μεγαλύτερη πιθανότητα δευτεροπαθούς αμηνόρροιας και διαταραχών στον κύκλο
τους. Επιπλέον, στις γυναίκες που βρίσκονται σε ηλικία
εμμηνόπαυσης, το κάπνισμα προκαλεί έναρξη της εμμηνόπαυσης 1–2 χρόνια νωρίτερα, γεγονός που οφείλεται πιθανότατα στην τοξική έκθεση των ωοθηκών
στα κατάλοιπα του καπνού ή στα εξαιρετικά χαμηλά
επίπεδα οιστρογόνων που εμφανίζουν οι καπνίστριες,
όπως έχει δειχθεί σε πολλές μελέτες.21
Οστεοπόρωση
Πρόσφατες έρευνες που έγιναν στην Αυστραλία,
επιβεβαιώνοντας άλλες προηγούμενες, έδειξαν ότι το
κάπνισμα συμβάλλει στην οστεοπόρωση και στην αύξηση της ευθραυστότητας των οστών, μειώνοντας την
οστική πυκνότητα πιθανότατα λόγω της επίδρασής του
στα οιστρογόνα.22

κινογόνα, διέρχονται διαμέσου του πλακούντα στο
έμβρυο και επηρεάζουν άμεσα την παροχή οξυγόνου
σ’ αυτό, μειώνουν τον καρδιακό ρυθμό και τις αναπνευστικές κινήσεις του, ενώ ανιχνεύονται στο μητρικό γάλα όσων θηλάζουν.30,31 Αυτόματες αποβολές,
έκτοπες κυήσεις, καθώς και επιπλοκές στη διάρκεια
της κύησης και του τοκετού, εμφανίζονται συχνότερα
στις καπνίστριες.32–34
Τα έμβρυα των καπνιστριών ζυγίζουν κατά μέσο όρο
200 g λιγότερο, ενώ υπάρχει διπλάσιος κίνδυνος γέννησης ελλιποβαρών νεογνών σε σχέση με τις μη καπνίστριες.35,36 Επίσης, το μητρικό κάπνισμα προδιαθέτει
σε αναπνευστικές παθήσεις του παιδιού, ενώ θεωρείται
ένας από τους προδιαθεσικούς παράγοντες εμφάνισης
του «συνδρόμου αιφνίδιου θανάτου των βρεφών».37–40
Τέλος, μελέτες έχουν δείξει ότι το κάπνισμα των γονέων στη διάρκεια της κύησης συνδέεται με αυξημένο
κίνδυνο εμφάνισης παιδικών καρκίνων,41,42 ενώ άλλοι
ερευνητές αναφέρουν μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του
μητρικού καπνίσματος στο παιδί, που περιλαμβάνουν
νοητική βραδύτητα και υστέρηση στα συμπεριφορικά
και φυσικά χαρακτηριστικά.43
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑΠΝΙΣΤΡΙΕΣ

Κύηση και κάπνισμα

Παρότι η διαφήμιση των τσιγάρων αρχικά ήταν ανδρική υπόθεση, δεν ήταν ασυνήθιστο να εμφανίζονται
ωραίες γυναίκες σε διαφημίσεις τσιγάρων που προορίζονταν για άνδρες.44 Η πρώτη διαφήμιση, πάντως, που
έκανε την εμφάνιση της στις ΗΠΑ, δείχνοντας μια γυναίκα να καπνίζει, έγινε το 1919.44 Ωστόσο, η ευρεία
διάδοση της καπνισματικής συνήθειας έλαβε χώρα
στη διάρκεια του 2ου παγκοσμίου πολέμου, κυρίως χάρη στις ηρωίδες της μεγάλης οθόνης, όπως η Laureen
Bacall, η Marlen Dietrich κ.ά., οι οποίες έδωσαν ιδιαίτερη λάμψη και γοητεία στο κάπνισμα.45

Σύμφωνα με μελέτες, υπολογίζεται ότι 1 στις 4 Αμερικανίδες και Ευρωπαίες καπνίζουν στη διάρκεια της
κύησης, ενώ για τις Αυστραλές το ποσοστό αυτό ανέρχεται περίπου στο 30%.27 Το μεγαλύτερο ποσοστό
εγκύων καπνιστριών ανευρίσκεται μεταξύ των εφήβων,
αντανακλώντας τις τάσεις του γενικού πληθυσμού. Το
κάπνισμα επηρεάζει αρνητικά τόσο την έγκυο όσο και
το έμβρυο.27–29
Η νικοτίνη, το μονοξείδιο του άνθρακα και άλλα
τοξικά κατάλοιπα του καπνού, που είναι γνωστά καρ-

Το κυρίαρχο μήνυμα ήταν και συνεχίζει να είναι: «υιοθετείστε το κάπνισμα, γιατί σας δίνει λάμψη, γοητεία,
επιβράβευση, στυλ, sex appeal, κοινωνική διάκριση και,
πιο πρόσφατα, επαγγελματική καταξίωση και χειραφέτηση».46,47 Το 1999, η Philip Morris οργάνωσε μια διαφημιστική καμπάνια ύψους 40×106 $, στοχεύοντας στις
γυναίκες και κυρίως στις μειονότητες, με το σύνθημα
«βρείτε τη φωνή σας». Το μήνυμα που περνούσε από
την καμπάνια ήταν ότι το κάπνισμα συνδέεται με τη γυναικεία χειραφέτηση και απελευθέρωση.48

Γυναικολογικοί καρκίνοι
Οι γυναίκες που καπνίζουν διατρέχουν μεγαλύτερο
κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του τραχήλου της μήτρας
και του αιδοίου. Συγκεκριμένα, για τον καρκίνο του
τραχήλου της μήτρας η σχέση φαίνεται να είναι δοσοεξαρτώμενη, με τις βαριές καπνίστριες να εμφανίζουν
κατά 80% αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης της νόσου.23–26
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Μέχρι την εφαρμογή του περιορισμού των διαφημίσεων σε εφημερίδες και περιοδικά, που τέθηκε σε ισχύ
από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) από τις
28 Δεκεμβρίου του 1990, διεθνώς τα τσιγάρα ήταν τα
πλέον πολυδιαφημιζόμενα προϊόντα σε όλα τα δημοφιλή γυναικεία περιοδικά, προξενώντας διπλό κακό, γιατί
τα συγκεκριμένα έντυπα δεν έκαναν καμία νύξη για τις
βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος, περνώντας ταυτόχρονα νέα πρότυπα τρόπου ζωής, κυρίως στις νεαρές
ηλικίες.49,50
Παράλληλα, οι μεγάλες καπνοβιομηχανίες σκέφθηκαν αρκετά νωρίς τη δημιουργία προϊόντων αποκλειστικά για γυναίκες, σε συνεργασία με μεγάλους οίκους
μόδας. Τέτοια προϊόντα ήταν τα τσιγάρα light, με καθαρά λευκά φίλτρα, με χαμηλή περιεκτικότητα σε πίσσα
και νικοτίνη, με γεύση λεμονιού, μέντας ή βανίλιας, τα
οποία δοκιμάστηκαν στην αγορά των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη δεκαετία του 1980.51–54
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ–ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ
Στο παρελθόν, όλα τα προγράμματα διακοπής του
καπνίσματος που αφορούσαν στις γυναίκες στόχευαν
κυρίως στις εγκύους ή προσπαθούσαν να πείσουν τις
μητέρες να σταματήσουν το κάπνισμα, δίνοντας έτσι το
καλό παράδειγμα στα παιδιά τους.55,56 Αυτά τα προγράμματα όμως δημιουργούσαν στις καπνίστριες αισθήματα
ενοχής, υπονομεύοντας την εμπιστοσύνη στον εαυτό
τους, χωρίς να προάγουν τα πλεονεκτήματα μιας ζωής
χωρίς κάπνισμα, που τελικά είναι και το ζητούμενο.57
Η τρέχουσα άποψη σε όλες τις αντικαπνισματικές εκστρατείες διεθνώς είναι η ενδυνάμωση των γυναικών
και η ενθάρρυνσή τους να δουν από άλλη οπτική γωνία
τη διακοπή του καπνίσματος, ως κάτι θετικό, το οποίο
θέλουν οι ίδιες να κάνουν –όταν είναι έτοιμες– δώρο
στον εαυτό τους.57–59
Η πληροφόρηση των καπνιστριών μπορεί να γίνει
από διάφορους φορείς και σε πολλούς χώρους ταυτόχρονα, όπως είναι οι εργατικές οργανώσεις, τα σχολεία,
οι εργασιακοί χώροι, τα γυμναστήρια, τα περιοδικά, οι
εφημερίδες και τα ενημερωτικά φυλλάδια.60,61
Αντικαπνισματικά μηνύματα
Ορισμένες χώρες, όπως η Μεγάλη Βρετανία, η Αυστραλία, οι ΗΠΑ και η Σουηδία, έχουν υιοθετήσει προ-
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ειδοποιητικά μηνύματα για την υγεία στα πακέτα των
τσιγάρων που απευθύνονται αποκλειστικά στις γυναίκες.62–64 Πρόσφατα, άρχισαν να κάνουν την εμφάνισή
τους και στον Ελλαδικό χώρο παρόμοια προειδοποιητικά μηνύματα, εναρμονίζοντας έτσι τη χώρα μας με τις
νόρμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΠΟΥ.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ
Σίγουρα, τα όσα αναφέρθηκαν δημιούργησαν κάποιους ιδιαίτερους προβληματισμούς. Για το λόγο αυτόν
προτείνονται διάφορα μέτρα, ορισμένα από τα οποία
αναφέρονται ενδεικτικά.
• Αύξηση της πληροφόρησης και επαγρύπνησης για
τις καταστροφικές επιπτώσεις του καπνίσματος στην
υγεία των γυναικών
• Επισταμένη καταγγελία των καπνοβιομηχανιών για
τις προσπάθειες που κάνουν να συνδέουν το κάπνισμα με τα δικαιώματα των γυναικών και την πρόοδό
τους στην κοινωνία
• Περισσότερες ερευνητικές μελέτες για τη σχέση καπνίσματος με ορισμένα γυναικολογικά νοσήματα
• Περισσότερες ερευνητικές μελέτες για τις εξαρτημένες μεταβλητές ανάμεσα στα δύο φύλα όσον αφορά
στους παράγοντες που επηρεάζουν την καπνισματική
συμπεριφορά, παρεμβάσεις για την πρόληψη και διακοπή του καπνίσματος
• Αναγνώριση των παραγόντων που οδήγησαν στη
δραματική αύξηση των ανηλίκων καπνιστριών στη
δεκαετία του 1990, σε σχέση με τις πτωτικές τάσεις
που παρατηρούνται διεθνώς ανάμεσα στους καπνιστές65
• Υποστήριξη των προσπαθειών –σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο– μείωσης της έκθεσης σε περιβάλλον
καπνιστών (παθητικό κάπνισμα)
• Γνωστοποίηση και ενθάρρυνση προγραμμάτων ελέγχου του καπνίσματος που έχουν ήδη αποδώσει καρπούς
• Άμεση ανάγκη διακοπής της επιδημίας του καπνίσματος σε όλο τον πλανήτη
• Συμβολή στη μείωση της ταχύτατης επιδημικής μορφής που έχει πάρει το κάπνισμα στις υπό ανάπτυξη
χώρες.66
Τέλος, όλες οι Εθνικές Κυβερνήσεις θα πρέπει να
υποστηρίξουν ένθερμα τη νομική συνθήκη-πλαίσιο του
ΠΟΥ για τον έλεγχο του καπνίσματος και των προϊό-
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ντων του καπνού, που προτάθηκε για ψήφιση από 192
κράτη-μέλη του στις 21 Μαΐου 2003.67 Είναι η πρώτη
παρόμοια συνθήκη του ΠΟΥ και περιλαμβάνει εννέα
τομείς δράσης, οι οποίοι αφορούν στις τιμές των προϊόντων του καπνού, το λαθρεμπόριο των τσιγάρων, την
κατάργηση της πώλησης τσιγάρων στα duty-free, την
εφαρμογή προγραμμάτων διακοπής του καπνίσματος,
τα προγράμματα εκπαίδευσης των επαγγελματιών
υγείας, τις διαφημίσεις, καθώς και τη χορηγία από τις
καπνοβιομηχανίες σε αθλητικές διοργανώσεις.
Τα λόγια της Dr Gro-Harlem Brundland, πρώην γενικής γραμματέα του ΠΟΥ, ήταν χαρακτηριστικά:68
«Αν δεν δράσουμε τώρα αποφασιστικά, σε 100 χρόνια
τα δισέγγονά μας θα κοιτάζουν πίσω και θα διερωτώνται σοβαρά γιατί οι άνθρωποι που ισχυρίζονταν ότι
είχαν ταχτεί για τη δημόσια υγεία και την κοινωνική
δικαιοσύνη επέτρεψαν στην επιδημία του καπνίσματος
να πάρει εντελώς ανεξέλεγκτη τροπή».
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