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1. Συµπεριφορές που σχετίζονται µε την υγεία
Ο ρόλος της συµπεριφοράς σε θέµατα υγείας και ασθένειας λαµβάνει όλο και
µεγαλύτερη προσοχή, καθώς οι σύγχρονες αιτίες θανάτου είναι µάλλον οι χρόνιες ασθένειες,
όπως οι καρδιαγγειακές παθήσεις και το AIDS, παρά οι µολυσµατικές ασθένειες και οι
διατροφικές διαταραχές, που ήταν οι παλαιότερες αιτίες . Έτσι ακόµα και µια σχετικά µικρή
αλλαγή των συνηθειών που σχετίζονται µε την υγεία (π.χ αλλαγή των διατροφικών
συνηθειών ή η διακοπή της χρήσης καπνού), θα µπορούσε να συµβάλλει σηµαντικά στη
βελτίωση της ποιότητας, αλλά και της «ποσότητας» ζωής στις σύγχρονες κοινωνίες. Τις
συµπεριφορές που σχετίζονται µε την υγεία, τη διατήρηση και την προστασία της ή την
έκθεσή της σε κίνδυνο τις αποκαλούµε συµπεριφορές υγείας (Καραδήµας, 2005).
Συνήθως όλα τα άτοµα λαµβάνουν µέτρα για να προστατέψουν την υγεία τους ή για να
αποφύγουν την ασθένεια. Οι συµπεριφορές αυτές, που δρουν προστατευτικά για την υγεία
και που ανήκουν στην ευρύτερη οµάδα των «συµπεριφορών υγείας», περιλαµβάνουν κάθε
δραστηριότητα, την οποία τα άτοµα ασκούν , προκειµένου να διατηρήσουν ή να προάγουν
την υγεία τους, άσχετα από το αντιλαµβανόµενο επίπεδο της υγείας τους ή από το εάν η
συµπεριφορά αυτή όντως επιτυγχάνει το στόχο της. Τέτοιες συµπεριφορές ή συνήθειες είναι:
ο επαρκής ύπνος, η σωστή διατροφή, η άσκηση, η χρήση ζωνών ασφαλείας, οι προληπτικοί
ιατρικοί έλεγχοι κ.λ.π.
Ο Sarafino (cf. Καραδήµας, 2005), ανακεφαλαιώνοντας τα ευρήµατα διαφόρων
ερευνών σχετικά µε τις συµπεριφορές υγείας, καταλήγει σε τρία συµπεράσµατα. Πρώτον: αν
και σχετικά σταθερές, συχνά αλλάζουν στην πάροδο του χρόνου. ∆εύτερον: οι συµπεριφορές
προστασίας της υγείας δεν είναι ισχυρά συνδεδεµένες µεταξύ τους. Για παράδειγµα, η
υγιεινή διατροφή δεν συνάδει απαραίτητα µε την αποφυγή του καπνίσµατος. Τρίτον: οι
συµπεριφορές προστασίας της υγείας δεν φαίνεται να καθορίζονται από µια µόνο οµάδα
στάσεων ή σκέψεων ή µαθήσεων. Για παράδειγµα, ένα άτοµο µπορεί να αποφεύγει το
κάπνισµα, για να προστατέψει την υγεία του, αλλά ταυτόχρονα να αποφεύγει τα λιπαρά ,
µόνο για να διατηρήσει τη γραµµή του σώµατός του.
Οι λόγοι για την έλλειψη σταθερότητας στις συµπεριφορές υγείας και τους χαλαρούς
δεσµούς µεταξύ τους είναι αρκετοί. Οι Leventhal, Prochaska & Hirschman (cf. Καραδήµας,
2005) αναφέρουν τέσσερις: α) διαφορετικές συνήθειες µπορεί να εξυπηρετούν διαφορετικούς
σκοπούς, β) οι συµπεριφορές επηρεάζονται από διαφορετικούς και ποικίλους παράγοντες
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κάθε φορά, γ) οι άνθρωποι αλλάζουν ως αποτέλεσµα των µαθήσεων και των εµπειριών και δ)
λόγοι που κάποτε συντέλεσαν στην έναρξη ή διατήρηση µιας συµπεριφοράς, µπορεί πλέον
να µην ισχύουν.
Μια σηµαντική προοπτική στη µελέτη των συµπεριφορών που σχετίζονται µε την
υγεία, είναι το πώς αυτές αλλάζουν σε σχέση µε την κατάσταση υγείας του ατόµου. Οι Kasl
και Cobb (cf. Καραδήµας, 2005) περιέγραψαν τις ακόλουθες συµπεριφορές σε σχέση µε την
κατάσταση της υγείας: α) τις συµπεριφορές σε κατάσταση υγείας, οι οποίες αναφέρονται σε
καθετί που κάνει το άτοµο, όταν θεωρεί ότι είναι υγιές µε στόχο την πρόληψη της ασθένειας
ή τον γρήγορο εντοπισµό της σε ένα ασυµπτωµατικό στάδιο (π.χ άσκηση, υγιεινή διατροφή,
τακτές επισκέψεις στον γιατρό, περιοδικά τσεκ απ κλπ), β) τις συµπεριφορές σε κατάσταση
νόσου, που αναφέρονται σε καθετί που κάνει το άτοµο, όταν αισθάνεται άρρωστο, µε στόχο
να προσδιορίσει το επίπεδο της υγείας του να ανεύρει µια κατάλληλη θεραπεία (π.χ
διατύπωση παραπόνων, αναζήτηση βοήθειας, επίσκεψη σε γιατρό κλπ), γ) τις συµπεριφορές
σε κατάσταση ασθένειας, που περιλαµβάνουν ό,τι κάνει το άτοµο για να γίνει καλά, όταν
θεωρεί τον εαυτό του ασθενή (π.χ λήψη φαρµάκων, ειδικές θεραπείες, ανάπαυση κλπ).
Γενικά τα άτοµα αποκτούν όλες αυτές τις συµπεριφορές µέσα από τις διαδικασίες
µάθησης, άµεσης ή έµµεσης (µέσω παρατήρησης) . Αν οι συµπεριφορές εγκαθιδρυθούν,
τείνουν να γίνουν συνήθειες υγείας: το άτοµο τις ασκεί αυτόµατα και χωρίς συχνά να το
συνειδητοποιεί.
Οι συµπεριφορές σε κατάσταση υγείας έχουν µια προστατευτική λειτουργία:
διατήρηση ή προαγωγή της υγείας και αποφυγή της ασθένειας. Όταν όµως ένα άτοµο
αισθάνεται καλά είναι πιθανό να µην νιώθει αναγκαίο να καταβάλει προσπάθεια και να µην
εφαρµόζει αντίστοιχες συµπεριφορές. Από την άλλη οι συµπεριφορές σε κατάσταση νόσου
λειτουργούν ως τρόπος επίλυσης προβλήµατος . Το άτοµο ασχολείται µε τα συµπτώµατα ή
τις δυσκολίες και επιχειρεί να τα επιλύσει. ∆εν δεσµεύονται όµως όλοι οι άνθρωποι σε
συµπεριφορές νόσου, όταν εµφανίζονται τα συµπτώµατα. Τέλος όσον αφορά τις
συµπεριφορές του ασθενούς ατόµου ένας κίνδυνος που υπάρχει είναι η παραίτηση από τη
θεραπεία, ειδικά όταν είναι δύσκολη ή άβολη ή όταν το άτοµο δεν έχει κατανοήσει το τι, το
πως και το γιατί µιας διαδικασίας. Κάποιες από τις συµπεριφορές στοχεύουν στην επίλυση
του προβλήµατος και κάποιες άλλες στη ρύθµιση του συναισθήµατος (Καραδήµας, 2005).
Στη συνέχεια παρατίθενται ορισµένα παραδείγµατα συµπεριφορών και συνηθειών που
σχετίζονται µε την υγεία.
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1.1 Κάπνισµα
1.1.1 Η ιστορία του καπνίσµατος
« Η αποχή από το κάπνισµα είναι ένα µαρτύριο που
ξεπερνά τα όρια της ανθρώπινης αντοχής».
FREUD
Ο καπνός ήταν εντελώς άγνωστος στην Ευρώπη και την Ασία πριν από την
ανακάλυψη του Νέου Κόσµου. Όταν ο Κολόµβος και το πλήρωµα του αποβιβάστηκαν στο
El Salvador το 1492, οι ιθαγενείς τους πρόσφεραν φύλλα καπνού ως ένδειξη φιλίας. Η
περιγραφή του καπνίσµατος γίνεται για πρώτη φορά από τον Κολόµβο στο ηµερολόγιο
καταστρώµατος, στις 6 Νοεµβρίου του 1492, όταν το πλοίο είχε ελλιµενιστεί στην Κούβα.
Οι πρώτες δεκαετίες που ακολούθησαν την ανακάλυψη της Αµερικής χαρακτηρίζονται
από µια σχετική αδιαφορία για τον καπνό, η χρήση του οποίου είχε περιοριστεί σε σχετικά
µικρές οµάδες ατόµων. Τα οικονοµικά ενδιαφέροντα, την εποχή εκείνη, ήταν στραµµένα
κυρίως στο χρυσό.
Η εισαγωγή αποξηραµένων φύλλων και σπόρων του φυτού στην Ευρώπη έγινε στις
αρχές του 16ου αιώνα, από διάφορους εξερευνητές ή ιεραποστόλους. Το φυτό
καλλιεργήθηκε σε περιορισµένη κλίµακα κυρίως την Γαλλία και στην Ισπανία, µε την
πεποίθηση ότι διαθέτει εξαιρετικές φαρµακευτικές ιδιότητες. Ο καπνός δεν άργησε να
εξαπλωθεί σε ολόκληρο τον κόσµο µε τη βοήθεια των ναυτικών, οι οποίοι, έχοντας
αποκτήσει τη συνήθεια του καπνίσµατος ήταν αδύνατο να ταξιδέψουν χωρίς να έχουν µαζί
τους φύλλα. Μετέφεραν επίσης σπόρους, για την καλλιέργεια φυτών που θα κάλυπταν τις
προσωπικές τους ανάγκες. Παράλληλα άρχισε η κρατική επέµβαση, µε την επιβολή φόρων
καλλιέργειας, εισαγωγής και εξαγωγής, πάντοτε µε το πρόσχηµα της δήθεν αποτροπής του
καπνίσµατος επειδή έχει δυσµενείς επιπτώσεις στην υγεία. Στην πραγµατικότητα, η επιβολή
φόρων συνετέλεσε στο να γίνει

η καλλιέργεια του καπνού αναπόσπαστο µέρος της

οικονοµίας πολλών χωρών.
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ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑ ΤΟΥ 16ου ΑΙΩΝΑ

Στις χώρες της βαλκανικής χερσονήσου ο καπνός µεταφέρθηκε από την Μικρά Ασία,
ήδη κατά τον 17ο αιώνα .Οι µωαµεθανοί κάπνιζαν, παρά τις αρχικές αυστηρές ποινές που
επέβαλε το ιερατείο τους. Μετά το 1650, όµως, οι διώξεις των καπνιστών σταµάτησαν,
επειδή δεν υπήρχε κάποια συγκεκριµένη µνεία στο Κοράνιο κατά της συνήθειας του
καπνίσµατος. Από τον Pouqueville, γνωρίζουµε ότι στα περίχωρα της Θεσσαλονίκης
υπήρχαν από πολύ νωρίς συστηµατικές καπνό καλλιέργειες. Από εκεί η καλλιέργεια του
καπνού εξαπλώθηκε προς την υπόλοιπη Ελλάδα και ιδιαίτερα στα γόνιµα εδάφη του
θεσσαλικού κάµπου, κυρίως µετά το 1880.
Σχεδόν σε όλες τις χώρες η χρήση του καπνού διήλθε

από ένα αρχικό στάδιο

κατασταλτικών µέτρων, χωρίς να αποφευχθεί ωστόσο η διάδοση της. Μετά το 1950
αξιόλογες επιστηµονικές µελέτες απέδειξαν ότι το κάπνισµα οδηγεί πολύ συχνά

σε

κατάχρηση , µε ολέθριες συνέπειες για την υγεία. Οι διαπιστώσεις αυτές έδωσαν έναυσµα
για διάφορες αντικαπνιστικές εκστρατείες σε παγκόσµια κλίµακα, που στέφθηκαν µε
λιγότερη ή περισσότερη επιτυχία, ανάλογα µε τη χώρα όπου γινόταν (Μαρσέλος, 1997).
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1.1.2 Επιδηµιολογία
Πρόσφατες αξιολογήσεις προτείνουν ότι το 23,5% των Αµερικανών ενηλίκων
καπνίζουν, περιλαµβάνοντας ίσο ποσοστό γυναικών και ανδρών (κοίτα πίνακα 1). Παρόλο,
όµως , τη µείωση αυτή από τη δεκαετία του 1960, υπάρχουν 46,5 εκατ. καπνιστές µόνο στις
Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής. Οι

λευκοί και µαύροι Αµερικανοί είναι πιθανόν να

καπνίζουν περισσότερο από τους Ισπανούς Αµερικανούς ( 24,3% έναντι 19,8%), ενώ οι
τελευταίοι καπνίζουν περισσότερο σε σχέση µε τους Ασιάτες Αµερικανούς

(15%). Το

κάπνισµα παρουσιάζει µεγαλύτερο ποσοστό εµφάνισης σε ανθρώπους που έχουν χαµηλά
επίπεδα εκπαίδευσης σε σύγκριση µε αυτούς των µεγαλύτερων (κοίτα πίνακα 2). Το
κάπνισµα, επίσης, παρατηρείται σε µεγαλύτερο ποσοστό σε άτοµα που έχουν χαµηλό
εισόδηµα. Μια πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι το 75% των νέων ανδρών και το 60% των νέων
γυναικών χαµηλού κοινωνικό οικονοµικού επιπέδου κάπνιζε (Sanderson, 2004).
Οι περισσότεροι καπνιστές αποκτούν τη συνήθεια του καπνίσµατος σε σχετικά µικρή
ηλικία, πριν την ηλικία των 21 ετών. Μεταξύ αυτών που καπνίζουν συστηµατικά κατά τη
διάρκεια της εφηβείας, το 70% έγιναν συστηµατικοί καπνιστές στην ενήλικη ζωή. Εθνικές
στατιστικές µελέτες στην Αµερική έχουν δείξει ότι το 30% των δευτεροετών φοιτητών και το
37% των τελειόφοιτων έχει καπνίσει ένα τσιγάρο, τουλάχιστον, κατά την διάρκεια τριάντα
ηµερών (Sanderson, 2004). Η πλειοψηφία των φοιτητών έχει καπνίσει ένα τσιγάρο πριν την
εισαγωγή τους στην ανώτατη εκπαίδευση και περισσότερο από το 20% των φοιτητών
καπνίζει καθηµερινά. Αν και οι περισσότεροι έφηβοι επιθυµούν να διακόψουν το κάπνισµα
και πιστεύουν ότι είναι µια εύκολη διαδικασία, µόνο το 16%, µιας έρευνας, είχε καταφέρει
να το διακόψει, όταν εξετάστηκε µετά από τέσσερα χρόνια (Sanderson, 2004).
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Ενήλικοι καπνιστές στην Αµερική (Πηγή:Sanderson, 2004).

Σύµφωνα µε την European Health and Behavior Survey το ποσοστό των καπνιστών στη
χώρα µας υπερβαίνει το 40%, ενώ οι άνδρες καπνίζουν σε µεγαλύτερο ποσοστό σε σύγκριση
µε τις γυναίκες (Καραδήµας, 2005).
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Κάπνισµα και Εκπαίδευση στην Αµερική (Sanderson, 2004).
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1.1.3 Φαρµακοκινητική και ιδιότητες της νικοτίνης
Ένα τσιγάρο περιέχει 1 γραµµάριο φύλλων καπνού, από τα οποία αποδίδονται στους
πνεύµονες ποσότητες νικοτίνης κατά µέσον όρο 1mg. Ανάλογα µε την επεξεργασία του
καπνού, οι ποσότητες αυτές ποικίλλουν από 0,05 mg µέχρι 2,5 mg για κάθε τσιγάρο Εκτός
από το βράσιµο, που αφαιρεί µεγάλο µέρος της νικοτίνης, σηµαντικό ρόλο παίζει η όξινη ή
αλκαλική αντίδραση του καπνού που εισπνέεται (pH). Το κάπνισµα πούρων ή πίπας αποδίδει
πολύ νικοτίνη ήδη µέσα στη στοµατική κοιλότητα, όπου το αλκαλοειδές « παγιδεύεται»
στην υδάτινη φάση του σιέλου. Η νικοτίνη φτάνει έτσι στο στοµάχι µε την κατάποση,
γεγονός που επιβραδύνει την απορρόφηση της και επίσης προκαλεί γαστρικό ερεθισµό. Η
νικοτίνη απορροφάται και από το βλεννογόνο του πεπτικού συστήµατος, αλλά σκοπός του
καπνίσµατος είναι η ταχεία είσοδος της στο αίµα από τους πνεύµονες. Πράγµατι η νικοτίνη
απορροφάται ταχύτατα από τις κυψελίδες και φτάνει στον εγκέφαλο σε διάστηµα 7- 8
δευτερολέπτων.
Η µέγιστη τιµή στο αίµα είναι 25-50ng/ml και επιτυγχάνεται σε διάστηµα δέκα
λεπτών, δηλαδή όσο διαρκεί το κάπνισµα ενός τσιγάρου. Από το αίµα η νικοτίνη
αποµακρύνεται αρχικά µε εκθετικό τρόπο και παρουσιάζει χρόνο ηµιζωής 10- 20 λεπτά.
Αργότερα η αποµάκρυνση γίνεται µε γραµµικό τρόπο, δηλαδή ένα σταθερό ποσό
αποµακρύνεται κάθε µία ώρα. Η φαρµακοκινητικές αυτές λεπτοµέρειες δείχνουν ότι ο
οργανισµός είναι « καλυµµένος» µε νικοτίνη για µία περίπου ώρα (Μαρσέλος, 1997).
Μικρές δόσεις νικοτίνης διεγείρουν τα γάγγλια του αυτόνοµου νευρικού συστήµατος
και προκαλούν έκκριση αδρεναλίνης και νοραδρεναλίνης από το µυελό των επινεφριδίων.
Η δράση αυτή εξηγεί την ποικιλία των ενεργειών της νικοτίνης , που καθορίζονται από την
υπερίσχυση του τόνου του συµπαθητικού ή παρασυµπαθητικού στα διάφορα όργανα
(Μαρσέλος, 1997).
Η αρχική διέγερση ή επίδραση στα γάγγλια του αυτόνοµου νευρικού συστήµατος
ακολουθείται από παρατεταµένη καταστολή, η οποία αποδίδεται σε απευαισθητοποίηση των
µετασυναπτικών υποδοχέων. Τα φαινόµενα αυτά, όταν χορηγούνται µεγάλες δόσεις
νικοτίνης, διαδράµουν ταχύτατα.. Παρόµοια δράση παρατηρείται στα επινεφρίδια και τις
νευροµυικές συνάψεις.
Η νικοτίνη διεγείρει τους τασεοϋποδοχείς διαφόρων οργάνων, τους χηµειοϋποδοχείς
των αορτικών σωµατίων, τους υποδοχείς του θερµού στο δέρµα και τη γλώσσα και τους
υποδοχείς του πόνου. Επίσης

παρατηρούνται ταχυκαρδία

και άνοδος της αρτηριακής
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πίεσης. Η νικοτίνη προκαλεί διέγερση του ΚΝΣ, η οποία µπορεί να πάρει διαστάσεις τρόµου
ή και σπασµών όταν χορηγούνται µεγάλης πτώσης. Η νικοτίνη ευθύνεται, πιθανότατα, για τις
µεταβολές της ψυχικής σφαίρας που προκαλεί το κάπνισµα. Οι περισσότεροι καπνιστές
περιγράφουν την επίδραση αυτή ως ηρεµιστική. Άλλοι πάλι βιώνουν το κάπνισµα έως µια
διεγερτική εµπειρία, που βοηθά στη συγκέντρωση της προσοχής και στην αντιµετώπιση
έντονων συγκινήσεων (Μαρσέλος, 1997).

1.1.4 Συνέπειες του καπνίσµατος
Η χρήση καπνού συνοδεύεται σε µεγάλη συχνότητα από πολλές σοβαρές παθήσεις,
όπως είναι η στεφανιαία νόσος, η χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια, ο καρκίνος του
πνεύµονος ,του στόµατος, του οισοφάγου, του φάρυγγα και της ουροδόχου κύστης
(Μαρσέλος, 1997). Στις Η.Π.Α το κάπνισµα είναι η κυριότερη αιτία θανάτου, προκαλώντας
440.000 θανάτους κάθε χρόνο (Sanderson, 2004). Στην πραγµατικότητα οι περισσότεροι
θάνατοι οφείλονται στο κάπνισµα παρά σε αυτοκινητιστικά ατυχήµατα, πυρκαγιές,
αυτοκτονίες ή δολοφονίες. Ο καρκίνος του πνεύµονος αντιστοιχεί σε περισσότερους από
140000 θανάτους κάθε χρόνο στις Ηνωµένες Πολιτείες και το 90% των θανάτων αυτών
οφείλονται στο κάπνισµα (Sanderson, 2004).
Η τοξικότητα του καπνίσµατος είναι ευθέως ανάλογη προς την κατανάλωση τσιγάρων
και τη διάρκεια της συνήθειας. Ο δείκτης θνησιµότητας για όλους τους καπνιστές είναι 1.7,
σε σύγκριση µε τους µη καπνιστές. Ειδικά για αυτούς που καπνίζουν πάνω από δύο πακέτα
την ηµέρα, ο δείκτης είναι 2.0. Η διακοπή του καπνίσµατος, για χρονική περίοδο 5- 10 ετών,
επαναφέρει το προσδόκιµο επιβίωσης σχεδόν στα επίπεδα των µη καπνιστών (Μαρσέλος,
1997).
Η χρόνια

τοξικότητα του καπνίσµατος αποδίδεται σε ποικίλα συστατικά του

εισπνεόµενου καπνού. Οι αγγειοπάθειες οφείλονται κυρίως στο µονοξείδιο του άνθρακα και
τη νικοτίνη, η οποία µεταβάλλει τον καρδιακό ρυθµό,

τα ελεύθερα λιπαρά οξέα του

πλάσµατος, τις λιποπρωτεϊνες και την πηκτικότητα του αίµατος.
Επίσης, για τους καπνιστές ο κίνδυνος για την ανάπτυξη στεφανιαίας θρόµβωσης της
καρδιάς και εγκεφαλικού είναι διπλάσιος από τους µη καπνίζοντες. Το κάπνισµα, ακόµα,
µπορεί να οδηγήσει σε ανάπτυξη άλλων βασικών παθήσεων, όπως εµφύσηµα, βρογχίτιδα,
αλλά και σε πιο µικρής σηµασίας προβλήµατα υγείας, όπως αδυναµία (Sanderson, 2004).

10

Οι άνδρες που καπνίζουν ένα πακέτο τσιγάρα ή περισσότερο κάθε µέρα, έχουν 39% πιο
πολλές πιθανότητες να είναι σεξουαλικά ανίκανοι λόγω στυτικών δυσλειτουργιών σε
σύγκριση µε άνδρες που δεν καπνίζουν. Το κάπνισµα µικραίνει τη διάρκεια της ζωής.
Προκαλεί αθηρωµάτωση και αρτηριοσκλήρυνση στις αρτηρίες. Είναι αιτία καρδιακών
παθήσεων, στηθάγχης, εµφράγµατος και καρκίνου.Οι αρτηρίες που υφίστανται βλάβες δεν
είναι µόνο οι στεφανιαίες αρτηρίες της καρδίας. Και οι υπόλοιπες αρτηρίες στον οργανισµό
(όπως για παράδειγµα στον εγκέφαλο, κάτω µέλη, νεφρούς, γεννητικά όργανα και αλλού)
παθαίνουν βλάβες µε απρόβλεπτες συνέπειες. Στους άνδρες η καλή κατάσταση των αρτηριών
είναι απαραίτητη προϋπόθεση για καλή, αποτελεσµατική στύση. Η αθηρωµάτωση και
στένωση των αρτηριών αυτών προκαλεί στυτικές δυσλειτουργίες (Medlook, 2006).
Είναι γνωστή επίσης, η επίδραση του καπνίσµατος κατά τη διάρκεια της κύησης.
Έχουν παρατηρηθεί διαταραχές στην κύηση και αυξηµένη περιγεννητική θνησιµότητα, των
οποίων η παθογένεια παραµένει ασαφής. Πιθανώς, ευθύνεται η υποξαιµία, η αυξηµένη
αρτηριακή πίεση και οι ορµονικές διαταραχές των εγκύων γυναικών που καπνίζουν
(Μαρσέλος, 1997). Τα παιδιά των οποίων οι µητέρες κάπνιζαν κατά τη διάρκεια της
εγκυµοσύνης εµφανίζουν µεγαλύτερα ποσοστά υπερκινητικότητας, διαταραχές έλλειψης
προσοχής και σύνδροµο αιφνίδιου παιδικού θανάτου (Sanderson, 2004).
Το παθητικό κάπνισµα είναι ένα σοβαρό πρόβληµα, ειδικά για τα βρέφη και τα παιδιά.
Πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει ότι το 43% των παιδιών ηλικίας 2 µηνών ως 11 ετών ζουν
σε ένα σπίτι όπου τουλάχιστον ο ένας γονιός καπνίζει. Το παθητικό κάπνισµα είναι η κύρια
αιτία για αναπνευστικά προβλήµατα στα παιδιά, περιλαµβάνοντας την πνευµονία και την
βρογχίτιδα. Η έκθεση τους, επίσης, στον καπνό αυξάνει τον κίνδυνο και την ανάπτυξη
παιδικού άσθµατος και αυξάνει τη σοβαρότητα των συµπτωµάτων. Υπολογίζεται ότι στην
Αµερική 700 αιφνίδιοι θάνατοι παιδιών οφείλονται στην χρήση καπνού από τη µητέρα
(Sanderson, 2004).
Νέα δεδοµένα δείχνουν ότι οι γυναίκες που δεν καπνίζουν και των οποίων ο σύζυγος
καπνίζει, έχουν µέχρι 47% µεγαλύτερο κίνδυνο να υποστούν εγκεφαλικό επεισόδιο σε
σύγκριση µε γυναίκες που είναι παντρεµένες µε άνδρα που δεν κάπνισε ποτέ. Ο κίνδυνος για
εγκεφαλικό επεισόδιο στις γυναίκες καπνιστών αυξάνεται µε τον αριθµό των τσιγάρων που ο
σύζυγος καπνίζει κάθε µέρα. Επίσης η απειλή στις γυναίκες για εγκεφαλικό επεισόδιο,
µεγαλώνει µε την αύξηση της χρονικής περιόδου κατά την οποία ο άντρας είναι καπνιστής.
Τα πιο πάνω συµπεράσµατα προκύπτουν από µεγάλη επιδηµιολογική έρευνα που έγινε σε
60.337 γυναίκες στην Κίνα. Είναι στοιχεία που προστίθενται στον αυξανόµενο όγκο
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επιστηµονικών

αποδείξεων

που τεκµηριώνουν

τις

δηλητηριώδεις

επιπτώσεις

του

περιβαλλοντικού καπνού και του παθητικού καπνίσµατος στο καρδιαγγειακό σύστηµα
(Medlook, 2005) .
Οι γυναίκες ,πάλι, που καπνίζουν κινδυνεύουν περισσότερο από τους άνδρες καπνιστές
να παρουσιάσουν καρκίνους που προκαλούνται από το κάπνισµα. Παλαιότερες µελέτες είχαν
δείξει ότι οι γυναίκες που εκτίθενται στον καπνό των τσιγάρων έχουν ψηλότερο κίνδυνο
παρά οι άνδρες καπνιστές να παρουσιάσουν καρκίνο των πνευµόνων. Σηµερινές µελέτες
δείχνουν ότι πιθανόν αυτό ν' αληθεύει και για τον καρκίνο της ουροδόχου κύστης. Ο
καρκίνος της ουροδόχου κύστης είναι ο έκτος πιο συχνός καρκίνος στις αναπτυγµένες χώρες.
Οι συχνότερες αιτίες που προκαλούν τον δύσκολο αυτό καρκίνο είναι το κάπνισµα και οι
καρκινογόνες ουσίες αριλαµίνες (arylamines). Οι ουσίες αυτές βρέθηκαν να είναι πιο
αυξηµένες στις γυναίκες καπνίστριες παρά στους άνδρες καπνιστές (Medlook, 2001).
Η απώλεια των δοντιών, τέλος, αποτελεί σοβαρή συνέπεια του καπνίσµατος. Επηρεάζει
σηµαντικά την ποιότητα ζωής, µειώνει το αίσθηµα αυτοπεποίθησης και αλλοιώνει τη
σωµατική εικόνα. Όσο πιο πολλά τσιγάρα καπνίζει κάποιος και όσο πιο νωρίς στη ζωή του
έχει αρχίσει να καπνίζει, τόσο πιο πολλές πιθανότητες έχει να χάσει τα δόντια του λόγω του
καταστροφικού αυτού εθισµού. Η απώλεια των δοντιών είναι ακόµη µια συνέπεια που
επηρεάζει τη σωµατική εικόνα, την ελκυστικότητα και την αυτοπεποίθηση λόγω
καπνίσµατος (Medlook, 2005) .

1.2 Παράγοντες που οδηγούν στο κάπνισµα.
Η καθιέρωση της συνήθειας του καπνίσµατος µπορεί να θεωρηθεί ως αποτέλεσµα ενός
αρχικού πειραµατισµού µε τα τσιγάρα, ο οποίος επαναλήφθηκε αρκετά συχνά, ώστε να γίνει
µια συνήθεια. Μεταξύ των σηµαντικότερων παραγόντων που συµβάλλουν στην έναρξη του
καπνίσµατος είναι η κοινωνική πίεση και µίµηση των συνοµηλίκων και η επίδραση των
µελών της οικογένειας που καπνίζουν. Οι ακόλουθες µεταβλητές επηρεάζουν την απόφαση
των νέων να καπνίσουν: η πίεση των συνοµηλίκων, οι καλύτεροι φίλοι που είναι καπνιστές,
οι γονείς και τα αδέλφια που καπνίζουν, η εφηβική επανάσταση, η µίµηση της ενήλικης
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συµπεριφοράς και οι παρερµηνείες σχετικά µε τους κινδύνους του καπνίσµατος (Καραδήµας,
2005). Οι έφηβοι, επίσης, µπορούν να ξεκινήσουν το κάπνισµα στην προσπάθειά τους να
δείξουν περισσότερο ώριµοι, µεγαλύτεροι και µε κύρος. Οι διασηµότητες, όπως ηθοποιοί,
αθλητές και ρόκ στάρς, µπορούν να γίνουν µοντέλο µίµησης για τους νέους (Sanderson,
2004).
Τα Μ.Μ.Ε ,από την άλλη πλευρά, ενισχύουν και αυτά την συνήθεια του καπνίσµατος,
παρουσιάζοντας το ως κάτι το γοητευτικό και πολύ της µόδας. Αυτή η αναπαράσταση του
καπνίσµατος ως κάτι το επιθυµητό και καλό, που απαντάται στις ταινίες, στην συνέχεια
γίνεται στόχος για τα µικρά παιδιά. Σε µία πρόσφατη έρευνα που έγινε από το περιοδικό
Journal of the American Medical Association, ερευνήθηκε η παρουσία προϊόντων καπνού σε
50 ταινίες κινουµένων σχεδίων για παιδιά. Η χρήση τσιγάρων απεικονιζόταν στο 56% των
ταινιών. Σ’αυτές οι “καλοί χαρακτήρες” χρησιµοποιούσαν τσιγάρα όπως και οι “κακοί
χαρακτήρες”. Επιπλέον, µετά την έκθεσή τους στο κάπνισµα στις ταινίες, οι έφηβοι έβλεπαν
τους καπνιστές να καταλαµβάνουν την ανώτερη κοινωνική θέση και η τάση τους για χρήση
τσιγάρων αυξήθηκε (Sanderson, 2004).

1.2.1 Οικογένεια και κάπνισµα
Κατά την διάρκεια της δεκαετίας 1990 υπήρξε µικρή πτώση στα ποσοστά των νέων
που κάπνιζαν στην Ευρώπη. Πρόσφατες έρευνες, όµως, έχουν δείξει ότι σε διάφορες χώρες η
χρήση καπνού στους νέους έχει αυξηθεί τόσο στα αγόρια όσο και στα κορίτσια (Griesbach
et al, 2003). Πραγµατικά σε ορισµένες χώρες το ποσοστό του καπνίσµατος στα κορίτσια 15
ετών έχουν διπλασιαστεί, κατά την περίοδο αυτή. Οι λόγοι για την έλλειψη µείωσης του
καπνίσµατος στην εφηβεία δεν είναι πλήρως αποσαφηνισµένοι. Ωστόσο, είναι πιθανόν, να
περιλαµβάνεται ένας συνδυασµός από παράγοντες, οι οποίοι ξεκινούν από την διαφήµιση και
την βιοµηχανία του καπνού µέχρι την έλλειψη αποτελεσµατικών εκπαιδευτικών
προγραµµάτων στο σχολείο για το κάπνισµα.
Μια από τις σηµαντικότερες, όµως, κοινωνικές αλλαγές που έχουν συµβεί στην Ε.Ε.,
τις τελευταίες δεκαετίες, είναι η αύξηση στους αριθµούς των παιδιών που ζουν σε
µονογονεϊκές οικογένειες ή σε ανάδοχες οικογένειες (Griesbach et al, 2003). Αυτό
απεικονίζει µια αύξηση στα ποσοστά των διαζυγίων και της δηµιουργίας καινούργιας
οικογένειας από τους δύο πρώην συζύγους, καθώς επίσης και την αύξηση των παιδιών που
γεννιούνται σε µονογονεϊκές οικογένειες, ιδιαίτερα στις

βόρειες ευρωπαϊκές χώρες.
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Παραδείγµατος χάρη, στην Μεγάλη Βρετανία ενώ η πλειοψηφία των παιδιών µεγαλώνει
ακόµη σε µια οικογένεια όπου

υπάρχουν και οι δύο γονείς, η αναλογία που ζει σε

µονογονεϊκές οικογένειες έχει αυξηθεί σηµαντικά. Το 1998 παιδιά ηλικίας 11-15 ετών
βίωσαν την εµπειρία του χωρισµού των γονιών τους σε διπλό ποσοστό σε σχέση µε τα παιδιά
ίδιας ηλικίας το 1978. Στην Ε.Ε. οι δείκτες διαζυγίου έχουν τριπλασιαστεί µεταξύ 1960 και
1992 και το ποσοστό γεννήσεων εκτός γάµου έχει αυξηθεί από 8,8% το 1980 σε 20% το
1992 (Griesbach et al, 2003).
Έχει υποστηριχτεί ότι οι νέοι που ζουν σε µονογονεϊκές ή αναδοχές οικογένειες είναι
πιθανόν να υποφέρουν από περισσότερα µειονεκτήµατα σε σχέση µε αυτούς που ζουν σε µια
κανονική οικογένεια. Μία έκθεση της Eurostat για την European Commision βρήκε ότι οι
οικογένειες µε έναν γονέα στις χώρες της Ε.Ε. ήταν τρεις φορές πιθανόν να ζουν µε
χαµηλότερα εισοδήµατα σε σχέση µε τον υπόλοιπο πληθυσµό (Eurostat, 2000). Έρευνες,
κυρίως στην Ευρώπη και της Η.Π.Α, έχουν εστιάσει την προσοχή τους σε πολλές αρνητικές
πιθανότητες και τρόπους ζωής, οι οποίοι είναι συνδεδεµένοι µε την εφηβεία και προέρχονται
από οικογένειες µε υιοθετηµένα παιδιά ή µονογονεϊκές. Ο Sweeting και οι συνεργάτες του
(Griesbach et al, 2003), σε µια αναθεώρηση της βιβλιογραφίας διαπίστωσαν, ότι οι έφηβοι
από τις παραπάνω οικογένειες διατρέχουν τον κίνδυνο για µικρή εκπαιδευτική πρόοδο, για
µεγάλα ποσοστά εγκατάλειψης του σχολείου σε νεαρή ηλικία, παρεκκλίνουσα ή
προβληµατική συµπεριφορά όπως η εγκληµατική δραστηριότητα και το σκασιαρχείο από το
σπίτι, καθώς επίσης και
συµπεριφορές,

υψηλότερα ποσοστά για επικίνδυνες σχετικές µε την υγεία

συµπεριλαµβανοµένου

του

καπνίσµατος.

∆ιάφορες

µελέτες

έχουν

διαπιστώσει ότι αυτοί οι νέοι έχουν υψηλότερα ποσοστά χρήσης καπνού, αλκοόλ και
ναρκωτικών ουσιών. Έχει υποστηριχτεί ότι αυτές οι αρνητικές “εκβάσεις” µπορούν να
προκύψουν από τις διαφορές στα οικογενειακά περιβάλλοντα

και ειδικότερα από τις

οικογενειακές σχέσεις που µετρούν την γονική υποστήριξη και τον γονικό έλεγχο και την
οικογενειακή σύνδεση. Για παράδειγµα σε µία έρευνα παιδιών ηλικίας 12 έως 16 ετών
διαπιστώθηκε ότι εκείνα που είχαν αντιληφθεί ότι οι γονείς τους είναι αυταρχικοί (χαµηλή
υποστήριξη και υψηλός έλεγχος) ή τα παραµελούν (χαµηλή υποστήριξη και χαµηλός
έλεγχος) ήταν πιθανότερο να καπνίζουν και να πίνουν σε σύγκριση µε τους εφήβους των
οποίων οι γονείς ήσαν επιεικείς (υψηλή υποστήριξη και χαµηλός έλεγχος) ή θερµοί καθοδηγητικοί (υψηλή υποστήριξη και

υψηλός έλεγχος) (Griesbach et al, 2003).Ο

Dornbusch και οι συνεργάτες του έχουν προτείνει ότι τα υψηλά ποσοστά καπνίσµατος στους
εφήβους που ζουν µε την µητέρα τους οφείλονται στα χαµηλά επίπεδα γονικής επιτήρησης ή
κοινωνικής υποστήριξης (Dornbusch, 1985). Οµοίως, µία έρευνα παιδιών 11 έως 14 χρόνων
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παρουσίασε ότι η οικογενειακή δοµή έχει έµµεση επίδραση στην εφηβική συµπεριφορά
καπνίσµατος, η οποία συνδέεται µε την οικογενειακή σύνδεση, που βρέθηκε να έχει µια
άµεση επίδραση στη χρήση τσιγάρων (Sokol- Katz et al, 1997). Η έρευνα του Dornbusch και
των συνεργατών του σε χώρες της Ε.Ε. έδειξε ότι υπάρχει µια σηµαντική σύνδεση µεταξύ
της οικογενειακής δοµής και της οικογενειακής ευηµερίας σε όλες τις χώρες. Σε όλες τις
χώρες, επίσης, υπήρξε ιδιαίτερα σηµαντική αναλογία µεταξύ µονογονεϊκών ή ανάδοχων
οικογενειών και εφηβικού καπνίσµατος. Τα παιδιά των οικογενειών αυτών ήταν πιο πιθανό
να καπνίζουν σε σχέση µε αυτά των κανονικών οικογενειών.
Κρίσιµη προσπάθεια να µειωθεί το εφηβικό κάπνισµα, είναι η κατανόηση του ρόλου
της οικογένειας. Είναι ευρέως γνωστό ότι η γονική συµπεριφορά επηρεάζει την υιοθέτηση
ποικίλων συµπεριφορών από τα παιδιά, τόσο υγιών όσο και µη υγιών. Όσον αφορά την
χρήση του καπνού, το γονικό κάπνισµα αποτελεί προάγγελο του καπνίσµατος παιδιών. Κατά
τον Bandura η πιο κοινή ερµηνεία για αυτή τη σύνδεση είναι ότι οι γονείς που καπνίζουν
χρησιµεύουν ως πρότυπα για την άµεση µίµηση των παιδιών τους (Paterson et al, 2005).
Σύµφωνα µε την θεωρία του Bandura, κάθε γονέας µπορεί να παρέχει µια µοναδική επιρροή
στη συµπεριφορά του παιδιού. Στις οικογένειες µε δύο γονείς, υπάρχουν ενδεχοµένως τρεις
γονικές καταστάσεις - πρότυπα διαµόρφωσης στις οποίες το παιδί µπορεί να εκτεθεί: 1) 2 µη
καπνίζοντα πρότυπα (και οι δύο γονείς δεν καπνίζουν), 2) ένα µη καπνίζον πρότυπο σε
συνδυασµό µε ένα καπνίζον πρότυπο ( ο ένας γονέας καπνίζει ενώ ο άλλος όχι) , και 3) 2
καπνίζοντα πρότυπα (και οι δύο γονείς καπνίζουν) (Paterson et al, 2005).
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1

Στις οικογένειες, όπου ένας γονέας καπνίζει, ενώ ο άλλος όχι, αυξάνεται ο κίνδυνος το
παιδί να καπνίζει µελλοντικά, έναντι των οικογενειών όπου κανένας γονέας δεν καπνίζει.
Εναλλακτικά, είναι πιθανόν το µη καπνίζον πρότυπο του ενός γονέα να είναι επαρκές να
προστατέψει το παιδί από το αρνητικό πρότυπο του καπνίζοντος γονέα. Σχετικά µε τον
κίνδυνο που παρουσιάζεται, όταν και οι δύο γονείς καπνίζουν, ουσιαστικά αυξάνονται οι
πιθανότητες για µελλοντικό κάπνισµα του παιδιού, σε σύγκριση µε τις οικογένειες όπου ο
ένας γονέας µόνο καπνίζει. Εναλλακτικά είναι δυνατόν, ότι, εάν ο ένας γονέας καπνίζει ήδη,
η προσθήκη ενός δεύτερου καπνίζοντος γονέα δεν θα θέσει κανέναν πρόσθετο κίνδυνο το
παιδί.
Ο καθορισµός του βαθµού στον οποίο ο αριθµός καπνίζοντων γονέων προβλέπει το
κάπνισµα των παιδιών µπορεί να βοηθήσει στην µελέτη των µηχανισµών µε τους οποίους οι
γονείς επηρεάζουν τα παιδιά τους.
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Σε µια έρευνα που έγινε, όπου συµµετείχαν 3962 παιδιά και οι γονείς τους τα
αποτελέσµατα έδειξαν ότι: στις οικογένειες, όπου ο ένας γονέας είναι καπνιστής, ο κίνδυνος
για το παιδί να γίνει καθηµερινός καπνιστής είναι αρκετά µεγάλος, εφόσον δεν υπάρχει
ικανοποιητική προστασία. Επιπλέον, τα δεδοµένα έδειξαν ότι, όταν υπάρχει ένας γονέας που
καπνίζει, δεν βάζει ένα ανώτατο όριο στον κίνδυνο. Η προσθήκη ενός ακόµα γονέα που
καπνίζει αυξάνει περισσότερο τον κίνδυνο του παιδιού. Κατά συνέπεια, η παρουσία δύο
γονέων, που καπνίζουν, βάζει το παιδί σε κίνδυνο για καθηµερινό κάπνισµα, που είναι
περισσότερο από 2,5 φορές µεγαλύτερος σε σχέση µε τα παιδιά, των οποίων κανένας γονέας
δεν καπνίζει. Τέλος, τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η κοινωνική επιρροή από τους γονείς είναι
δυνατή: µια αναλογία πιθανοτήτων 1,90 για τις οικογένειες στις οποίες καπνίζει ο ένας
γονέας και 2,65 για τις οικογένειες που καπνίζουν και οι δύο γονείς (Paterson et al, 2005).
Σύµφωνα µε την Pomerleau και τους συνεργάτες της (2005) τα παιδιά έχουν τη
δυνατότητα να παρέχουν µια ακριβή αναφορά σχετικά µε το γονικό κάπνισµα. Σε µια έρευνα
που έκαναν σε δείγµα 116 γονέων και 151 ενήλικων παιδιών σχετικά µε τη θέση του
καπνίσµατος στους γονείς και σε αυτά δείχθηκε ότι όλοι οι γονείς που κάπνιζαν και αυτοί
που ήσαν πρώην καπνιστές ταξινοµήθηκαν σωστά ως “πάντα” καπνιστές, από τα παιδιά
τους. Από τα 97 παιδιά που χαρακτήρισαν ως µη καπνίζοντες τους γονείς τους, τα 88 έδωσαν
αληθή χαρακτηρισµό. Κατά συνέπεια, η ευαισθησία των παιδιών για την ανίχνευση των
“πάντα” καπνιστών γονέων ήταν 100%.
Προς επίρρωση της παραπάνω θέσης µια άλλη έρευνα έδειξε ότι, ακόµα και αν οι
γονείς καπνίζουν σε διάφορες περιπτώσεις και στιγµές της ηµέρας και δεν είναι πάντα ορατοί
από τα παιδιά τους, τα παιδιά είναι ακόµα ικανά να κατονοµάσουν το επίπεδο καπνίσµατος
των γονέων (Harakeh et al 2005).
Σε αντίθεση µε τα παιδιά, σύµφωνα µε την παραπάνω έρευνα, οι γονείς δεν ήταν
ικανοί να δώσουν αξιόπιστες απαντήσεις σχετικά µε το εάν τα παιδιά τους καπνίζουν ή όχι.
Οι γονείς συχνά νοµίζουν ότι τα παιδιά τους ποτέ δεν δοκίµασαν να καπνίσουν ή ότι δεν
είναι καπνιστές. Αυτή η λάθος αντίληψη, µπορεί να οφείλεται στην έλλείψη ελέγχου των
δραστηριοτήτων των παιδιών τους ή στο ότι δεν υπάρχει εµπιστοσύνη ανάµεσα σε γονείς και
παιδιά.
Σε µελέτη των Glendinning et al (1997), δείχθηκε ότι το κάπνισµα των γονέων, η
απώλεια σχέσεων µε την γειτονιά, η οικογενειακή δοµή και η οικογενειακή συνοχή
αποτελούν σηµαντικό παράγοντα πρόβλεψης για την πιθανότητα καπνίσµατος από το παιδί.
Επιπλέον, τα δεδοµένα έδειξαν ότι µη υποστηρικτικό περιβάλλον µε ελάχιστους ελέγχους
µπορεί να οδηγήσει σε αυξηµένες πιθανότητες εφηβικού καπνίσµατος.
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Οι γονικές προσδοκίες, επίσης, έχουν παρουσιαστεί να επηρεάζουν το εφηβικό
κάπνισµα. Έφηβοι, οι οποίοι βιώνουν ισχυρή γονική αποδοκιµασία για την χρήση καπνού
έχουν σηµαντικά υψηλότερες πιθανότητες να µην καπνίσουν. Με την καθιέρωση σαφών
προσδοκιών για το κάπνισµα οι γονείς ανταγωνίζονται τις άλλες κοινωνικές επιρροές και τα
Μ.Μ.Ε που προάγουν το κάπνισµα και ο γονικός έλεγχος µπορεί να προάγει άµεσα και
αθροιστικά αποτελέσµατα που παρέχουν µακροπρόθεσµες, έµµεσες επιδράσεις στην
συµπεριφορά των νέων (Stanton et al, 2005).
Θα πρέπει, όµως, να λάβουµε υπόψη µας και το παθητικό κάπνισµα, ως παράγοντα
επικινδυνότητας. Κατά την διάρκεια της παιδικής ηλικίας τα όργανα και οι λειτουργίες του
οργανισµού αναπτύσσονται γρήγορα και η έκθεσή τους στον περιβαλλοντικό καπνό µπορεί
να συνδεθεί µε ένα αυξανόµενο κίνδυνο σοβαρών προβληµάτων υγείας σε αυτό το στάδιο
ζωής, όπως χρόνιο άσθµα, βροχίτιδες (kaneita et al, 2005). Πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει
ότι η πρόωρη έκθεση των νηπίων στον καπνό, µπορεί να αυξήσει των κίνδυνο εθισµού τους
στον καπνό, λόγω της εξάρτησης που προκαλεί η νικοτίνη και να τα οδηγήσει στο µόνιµο
κάπνισµα, όταν γίνουν έφηβοι. Το ενεργό κάπνισµα της µητέρας έχει επιπτώσεις στην
εµβρυϊκή ανάπτυξη και συνδέεται: 1)χαµηλότερο βάρος γέννησης, 2)µικρότερα µωρά από
την κυητική ηλικία (gestational age), 3)αυξανόµενες πιθανότητες πρόωρου τοκετού και
4)αυξήσεις σε όλες τις περίπλοκες της εγκυµοσύνης (Stanton, 2005). Παιδιά των γυναικών
που καπνίζουν κατά την διάρκεια της εγκυµοσύνης είναι 1,5 φορές πιθανότερο να
αναπτύξουν άσθµα έναντι των παιδιών των µη καπνιστών. Εάν και η µητέρα και η γιαγιά
κάπνιζαν κατά την διάρκεια της εγκυµοσύνης, οι αυξήσεις κινδύνου είναι 2,6 φορές
µεγαλύτερες σε σχέση µε τα παιδιά των µη καπνιστών. Το κάπνισµα στην περίοδο της
εγκυµοσύνης προκαλεί, επίσης, σηµαντικές αλλαγές στην σεξουαλικότητα των αγοριών. Τα
αγόρια αυτά, στην ενηλικίωση, έχουν µείωση στην συγκέντρωση σπέρµατος, µικρότερη
στύση και λιγότερα κύτταρα σπέρµατος (Stanton, 2005). Αποτελέσµατα µελετών έχουν
δείξει ότι στα σπίτια, που δεν καπνίζει κανείς, τα παιδιά εµφανίζουν λιγότερες πιθανότητες
να πειραµατιστούν µε το τσιγάρο. Επίσης, βρέθηκε ότι η έφηβοι που ζουν σε σπίτια χωρίς
καπνό έχουν 1,8 φορές µεγαλύτερες πιθανότητες να διακόψουν το κάπνισµα σε σχέση µε
εκείνους που διαβιούν σε σπίτια χωρίς κανέναν περιορισµό στο κάπνισµα (Stanton, 2005).
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ΤΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ

Ωστόσο δε θα πρέπει, στο σηµείο αυτό, να παραβλέψουµε και τον ρόλο των γιατρών.
Σε έρευνα των Grange και των συνεργατών του (2006) διαπιστώθηκε ότι µόνο το 76% των
γυναικών, που κάπνιζε κατά την διάρκεια της εγκυµοσύνης, ρωτήθηκε από τον γιατρό τους,
εάν κάνουν χρήση καπνού ενώ το 16% ρωτήθηκε για την προσπάθεια τους να διακόψουν το
κάπνισµα. Ένα 7% κλήθηκε να λάβει µέρος σε εξειδικευµένες συνεδρίες ενώ µόνο το ένα
τρίτο έλαβε µέρος. Το 76% των γυναικών που απέτυχαν να σταµατήσουν το κάπνισµα, κατά
τη διάρκεια της εγκυµοσύνης, είχαν ένα σύντροφο που κάπνιζε σε σχέση µε το 63% των
γυναικών που το διέκοψαν.
Τέλος, είναι απαραίτητο να αναφερθεί και η σχέση µεταξύ των φύλων των γονιών που
καπνίζουν και της απόκτησης της συνήθειας από τα παιδιά. Οι Oechsli και Seltzer (1984)
εξέτασαν 688 µητέρες, των οποίων η θέση για το κάπνισµα ήταν γνωστή στην εγκυµοσύνη
και κατά την διάρκεια της εφηβικής ανάπτυξης των παιδιών τους. Από αυτές το 56% δεν
κάπνιζε σε καµία από τις 2 παραπάνω περιπτώσεις, το 25% κάπνιζε και στις 2 περιπτώσεις,
το 13% κάπνιζε κατά την διάρκεια της εγκυµοσύνης αλλά διέκοψε το κάπνισµα καθώς τα
παιδιά µεγάλωναν και το 6% δεν κάπνιζαν κατά την διάρκεια της εγκυµοσύνης αλλά όταν οι
κόρες τους είχαν γίνει έφηβες. Φάνηκε, λοιπόν, ότι το ποσοστό των µητέρων που κάπνιζαν,
όταν οι κόρες τους ήταν έφηβες, είχε περισσότερη επιρροή στο εφηβικό κάπνισµα των
κοριτσιών. Το ποσοστό των καπνιστών µεταξύ κοριτσιών και µητέρων που είχαν υιοθετήσει
το κάπνισµα πριν την εγκυµοσύνη (29%) ήταν τόσο µεγάλο, όσο και αυτό, όπου οι µητέρες
κάπνιζαν και στις δύο περιπτώσεις (28%). Το ποσοστό των κορών που κάπνιζαν, ενώ η
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µητέρα είχε σταµατήσει την συνήθεια, ήταν λιγότερο (18%), αλλά, εντούτοις ήταν
µεγαλύτερο το ποσοστό των κοριτσιών που κάπνιζαν, ενώ η µητέρα δεν είχε καπνίσει ποτέ
10%. Μεταξύ των αγοριών το 16% κάπνιζε, όταν κάπνιζαν και οι δύο γονείς, ενώ το 6%
κάπνιζε, όταν δεν κάπνιζε κανένας γονιός

2. Κάπνισµα και Stress
Ιδιαιτέρως σηµαντικός είναι και ο ρόλος του στρες, οπότε το κάπνισµα
χρησιµοποιείται, αρχικά τουλάχιστον, ως τρόπος διαχείρισης του. Αργότερα, βέβαια,
εξελίσσεται σε µια ισχυρότατη συνήθεια, ενώ ρόλο σ' αυτό διαδραµατίζει και η νικοτίνη. Η
ουσία αυτή φτάνει σύντοµα στον εγκέφαλο και συντελεί στην απελευθέρωση
ακετυλοχολίνης και νορεπινεφρίνης, που βοηθούν στην ενδυνάµωση της µνήµης, της
ικανότητας συγκέντρωσης της προσοχής και της ευχαρίστησης, κάτι που λειτουργεί ως
ισχυρότατος ενισχυτής για τη διαιώνιση της συνήθειας.
Από έρευνες που έχουν γίνει έχει αποδειχτεί ότι το κάπνισµα συνδέεται άµεσα µε το
στρες που προκαλεί η συζυγική ζωή. Ο/η σύζυγος είναι πιθανώς το σηµαντικότερο πρόσωπο
σε ένα δίκτυο παντρεµένων ατόµων. Οι σύζυγοι αλληλεπιδρούν, ελέγχοντας ο ένας την
συµπεριφορά του αλλού και υποστηρίζοντας ο ένας τον άλλο σε καθηµερινή βάση,
µοιράζονται τις συγκινήσεις, τις εµπειρίες και διάφορες πληροφορίες. Τα παντρεµένα άτοµα
σηµειώνουν γενικά υψηλότερες βαθµολογίες σε κλίµακες ψυχολογικής ευηµερίας (Nystedt,
2006). Από αυτήν την προοπτική φαίνεται φυσικό ότι ένας σταθερός γάµος αποτρέπει το
κάπνισµα και µειώνει την τάση των συζύγων για χρήση καπνού. Προφανώς, η απώλεια ενός
συζύγου και η χηρεία ή το διαζύγιο αποτελεί σηµαντικούς παράγοντες δηµιουργίας στρες και
συναισθηµατικής αστάθειας, που έχουν επιπτώσεις σε όλες τις πτυχές της καθηµερινής ζωής.
Αυτό το ψυχο-κοινωνικό στρες είναι ο επεξηγηµατικός παράγοντας που οδηγεί στο
κάπνισµα.
Από την άλλη πλευρά, οι αρνητικές οικονοµικές εκβάσεις είναι κοινό φαινόµενο σε
χήρες και διαζευγµένες γυναίκες, προκαλώντας σ' αυτές οικονοµικό στρες. Σε συνδυασµό µε
το ότι το οικονοµικό στρες έχει µεγαλύτερες επιπτώσεις στην τάση των γυναικών για
κάπνισµα, προτείνεται ότι οι γυναίκες βιώνουν µεγαλύτερη επίδραση από τον χωρισµό, που
οδηγεί στο κάπνισµα (Nystedt, 2006).
Σε έρευνα του Nystedt, στην Σουηδία, φάνηκε ότι ο γάµος είναι προστατευτικός
ενάντια στο κάπνισµα για τους άντρες και τις γυναίκες. Τα παντρεµένα άτοµα είναι λιγότερο

20

πιθανοί καπνιστές σε σχέση µε τα διαζευγµένα, τα οποία είναι οι πιο πιθανοί καπνιστές. Για
τους άντρες, η διαδικασία διακοπής του καπνίσµατος συνδέεται έντονα µε την παρουσία ενός
συνεργάτη. Για τις γυναίκες, όµως, η παρουσία ενός συνεργάτη έχει λιγότερη σπουδαιότητα
και οι πρόσφατα διαζευγµένες γυναίκες έχουν το χαµηλότερο ποσοστό διακοπής του
καπνίσµατος. Στην έρευνα αυτή παρουσιάστηκαν ως σηµαντικότεροι παράγοντες κινδύνου
για κάπνισµα η απώλεια ενός συντρόφου που είναι απαραίτητος και το διαζύγιο που έχει
µεγαλύτερη επίδραση από το συζυγικό πένθος. Για τις γυναίκες, µάλιστα, τα αποτελέσµατα
αυτών ήταν ισχυρότερα. Ως εκ τούτου, εκτιµάται ότι η µακροπρόθεσµη παρουσία ενός
συντρόφου, η συζυγική επιρροή και υποστήριξη προβλέπουν γενικά επιτυχή διακοπή του
καπνίσµατος ενώ το αγχοτικό γεγονός του χωρισµού είναι αυτό που συνδέεται µε την
υποτροπή ή την αρχή της συνήθειας του καπνίσµατος. Τέλος, η έρευνα αυτή έδειξε ότι
µεγάλη επίδραση στο κάπνισµα έχει και η κοινωνικό-οικονοµική θέση των συζύγων.
Βεβαίως, το κάπνισµα δεν έχει συνδεθεί µόνο µε τα στρεσογόνα γεγονότα, που
οφείλονται στην οικογενειακή ζωή. Έχει συνδεθεί, επίσης, και µε το µετατραυµατικό στρές.
Μια πιθανή εξήγηση της σύνδεσης αυτής είναι η παρουσία της νικοτίνης, η οποία
ανακουφίζει τα συµπτώµατα του µετατραυµατικού στρές. Η νικοτίνη, µπορεί να
χρησιµοποιηθεί για να µειώσει την φυσιολογική διέγερση, ή αντιθέτως να υποκινήσει
κάποιον που βιώνει απρόσφορα συναισθήµατα µουδιάσµατος και αποσύνδεσης. Μεταξύ
βετεράνων που είχαν διαγνωστεί µε µετατραυµατικό στρες η βαριά θέση του καπνίσµατος
(heavy smoking) συσχετίστηκε θετικά µε τα συνολικά συµπτώµατα του µετατραυµατικού
στρες, καθώς επίσης και µε τα συµπτώµατα αποφυγής/ µουδιάσµατος (Thorndike et al,
2006). Μάλιστα σε έρευνα του Thorndike και των συνεργατών του βρέθηκε µέτρια θετική
συσχέτιση µεταξύ της εξάρτησης νικοτίνης και µετατραυµατικού στρες µεταξύ των αντρών
αλλά όχι των γυναικών.
Από την άλλη πλευρά και το εφηβικό στρες έχει συνδεθεί µε το κάπνισµα. Σήµερα, το
στρες είναι τεκµηριωµένο συστατικό του καθιερωµένου εφηβικού καπνίσµατος. Η
ψυχοκοινωνική πίεση που βιώνουν οι έφηβοι στο σχολείο και την εκπαιδευτική διαδικασία
έχει συνδεθεί άµεσα µε το κάπνισµα. Σε έρευνα που έγινε σε 1400 µαθητές, το 31% των
αγοριών και το 37% των κοριτσιών είχαν καπνίσει, έστω µία φορά, και το 6,6% των
αγοριών και λιγότερο από το 1% των κοριτσιών ήσαν καπνιστές. Επιπλέον, βρέθηκε ότι το
κάπνισµα συνδεόταν µε τον κίνδυνο αύξησης συµπεριφορικών προβληµάτων, αλλά ο
κίνδυνος αυτός µειωνόταν µετά τον έλεγχο των επιδράσεων των στρεσογόνων γεγονότων.
Σύµφωνα µε την παραπάνω έρευνα, οι καπνιστές παρουσιάζουν µεγαλύτερο στρες σε σχέση
µε τους µη καπνίζοντες εφήβους. Η σχέση µεταξύ καπνίσµατος και στρεσογόνων γεγονότων
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είναι αµφίδροµη: τα στρεσογόνα γεγονότα µπορεί να αυξάνουν τον κίνδυνο εθισµού στο
κάπνισµα, αλλά, και το κάπνισµα ενδέχεται να προκαλεί περισσότερα στρεσογόνα γεγονότα
(Liu, 2003).
Αν και οι βραχυπρόθεσµες συνέπειες της εξάρτησης νικοτίνης µπορούν να µην είναι
τόσο αποδιοργανωτικές όπως εκείνες που συνδέθηκαν µε την εξάρτηση οινοπνεύµατος,
αφορούν όµως τα αισθήµατα ανησυχίας των καπνιστών, που αφορούν τον αντίκτυπο του
καπνίσµατος στην υγεία τους αλλά και στην υγεία αυτών που µένουν µαζί τους. Τους
διακατέχει θυµός και απογοήτευση για τις άκαρπες προσπάθειες διακοπής του καπνίσµατος
και

µια

διαπροσωπική

ασυµφωνία

συνδεόµενη

µε

τις

συναισθηµατικές

και

συµπεριφοριστικές εκδηλώσεις της απόσυρσης νικοτίνης (Thomas et al, 2006).
Η σύνδεση µεταξύ της χαµηλής κοινωνικό-οικονοµικής θέσης και η υψηλή επικράτηση
του καπνίσµατος είναι καθιερωµένη. Οικογένειες µε χαµηλή µόρφωση και χαµηλό εισόδηµα
έχουν χαµηλές πιθανότητες διακοπής του καπνίσµατος σε σχέση µε αυτές µε υψηλή
εκπαίδευση και υψηλό εισόδηµα. Ένας λόγος για αυτήν τη διαφορά είναι τα διαφορετικά
επίπεδα στρες που βιώνουν οι οικογένειες αυτές. Η παραπάνω θέση αποδείχθηκε εµπειρικά
και από έρευνα των Siahpush et al (2005) σε δείγµα 9973 ατόµων. Τα ευρήµατα αποκάλυψαν
ότι το ποσοστό εγκατάλειψης του καπνίσµατος όχι µόνο είναι µικρότερο και το ποσοστό
επικράτησης υψηλό στα χαµηλά κοινωνικό-οικονοµικά στρώµατα αλλά και η διάρκεια του
καπνίσµατος είναι µεγαλύτερη. Παρουσιάστηκε επίσης υψηλή συσχέτιση µεταξύ
καπνίσµατος και οικιακού οικονοµικού στρες. Παραδείγµατος χάριν, οι πιθανότητες βίωσης
οικονοµικών προβληµάτων, που οδηγούν σε αυξανόµενο στρες, όπως να αγοράζουν
µεταχειρισµένα ρούχα ή να µη πηγαίνουν διακοπές λόγω έλλειψης χρηµάτων, είναι 1,5 φορές
µεγαλύτερες και οι πιθανότητες της αυστηρής οικονοµικής πίεσης, όπως να µην µπορούν να
ανταπεξέλθουν στα έξοδα θέρµανσης, είναι 2 φορές µεγαλύτερες για τις οικογένειες των
καπνιστών σε σχέση µε τον µη καπνιστών. Επιπλέον, το φορτίο από το µακροχρόνιο
κάπνισµα των γονέων µπορεί να έχει δυσµενείς συνέπειες, καθώς τα παιδιά που µεγαλώνουν
σε καπνίζουσες οικογένειες χαµηλού κοινωνικό- οικονοµικού υποβάθρου είναι πιο πιθανό να
µεγαλώσουν σε στερηµένες συνθήκες. Είναι πιθανότερο να εκτεθούν στον καπνό για µακρά
διάρκεια και ως αποτέλεσµα, υφίστανται περισσότερες δυσµενείς επιπτώσεις στην υγεία
τους.
Υπάρχουν, σήµερα, στοιχεία που παρουσιάζουν τα αρνητικά συναισθήµατα, όπως η
κατάθλιψη και η ανησυχία, να συνδέονται µε δυσµενείς εκβάσεις στην υγεία των ανθρώπων.
Οι διαχρονικές µελέτες, που έχουν γίνει, έχουν καθιερώσει σχέσεις των παραπάνω
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αρνητικών συναισθηµάτων µε τον καρδιαγγειακό κίνδυνο, τον διαβήτη, την πρόοδο της
ανικανότητας και την πρόωρη θνησιµότητα (Steptoe & Weirdle, 2005).
Επιδηµιολογικές µελέτες προτείνουν ότι η αρχή του καπνίσµατος σε νεαρή ηλικία
αυξάνει τον κίνδυνο για την εµφάνιση αγχωδών διαταραχών όπως η διαταραχή πανικού, και
η γενικευµένη αγχώδης διαταραχή. Επιπλέον, η παρουσία ορισµένων αγχωδών διαταραχών
όπως η κοινωνική φοβία, αυξάνει τον κίνδυνο ανάπτυξης εξάρτησης της νικοτίνης
(Morissette et al, 2005). Ο Johnson και οι συνεργάτες του (2000) κατέδειξαν ότι το βαρύ
κάπνισµα, κατά την διάρκεια της εφηβείας, αυξάνει τον κίνδυνο για την ανάπτυξη της
διαταραχής πανικού, αγοραφοβίας και γενικευµένης αγχώδους διαταραχής, κατά την
διάρκεια της πρώιµης ενηλικίωσης, ενώ η παρουσία κάποιας αγχώδους διαταραχής δεν
προβλέπει την χρόνια χρήση καπνού από τους εφήβους. Εκείνοι, µάλιστα, µε την εξάρτηση
νικοτίνης διατρέχουν µεγαλύτερο κίνδυνο για αγχώδεις διαταραχές, οι πιθανότητες των
οποίων αυξάνονται ανάλογα µε τα επίπεδα εξάρτησης από την νικοτίνη.
∆ιάφοροι παράγοντες µπορούν να εξηγήσουν, γιατί οι καπνιστές µε τις αγχώδεις
διαταραχές παρουσιάζουν χειρότερα συναισθηµατικά συµπτώµατα και επίπεδα στρες από
τους µη καπνιστές, αντίστοιχα. Κατ’ αρχήν, οι κίνδυνοι υγείας που συνδέονται µε το
κάπνισµα είναι ευρέως γνωστοί και εκτείνονται στην φυσική (π.χ. καρδιακές ασθένειες,
πνευµονικές διαταραχές, καρκίνος) και στην ψυχολογική (π.χ. υψηλά επίπεδα στρες) σφαίρα,
οι οποίες µπορούν να επιδεινώσουν την υπάρχουσα διαταραχή και τις αρνητικές της
συνέπειες. ∆εύτερον, οι άµεσες φαρµακολογικές επιδράσεις της νικοτίνης χρησιµεύουν στο
να αυξήσουν τα αυτόνοµα συµπτώµατα (π.χ. καρδιά) τα οποία στη συνέχεια επιδεινώνουν τα
συµπτώµατα της αγχώδους διαταραχής και τις αρνητικές της επιπτώσεις (Morissette et al,
2005).
Στα διαβητικά άτοµα, από την άλλη πλευρά, το κάπνισµα συµβάλλει στην ανάπτυξη
και την πρόοδο της διαβητικής ασθένειας, συµπεριλαµβανοµένης της νεφροπάθειας και της
πάθησης του αµφιβληστροειδούς του µατιού και ενός ανεξάρτητου παράγοντα κινδύνου, την
καρδιαγγειακή πάθηση (Kim et al, 2005). Παρά την αρνητική, όµως, επίπτωση του
καπνίσµατος στο διαβητικό άτοµο, το 30% των διαβητικών αναφέρει ότι η διακοπή του
καπνίσµατος είναι δύσκολη λόγω του στρες και επειδή το κάπνισµα µειώνει το στρες.
Επίσης, το 53% τον διαβητικών είχε αρχίσει να καπνίζει κατόπιν διάγνωσης. Ένας λόγος που
οδηγεί στα παραπάνω είναι ότι, συχνά, οι διαβητικοί βιώνουν δυσκολίες και απογοήτευση
στην προσπάθειά τους να διαχειριστούν τον διαβήτη. Κάτι το οποίο συµβάλει στην έναρξη ή
την συνέχιση-υποτροπή στο κάπνισµα.
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Όπως είναι γνωστό, το στρες αυξάνει τις αρνητικές επιπτώσεις, οι οποίες ανεβάζουν τα
επίπεδα της γλυκόζης του αίµατος, µε την απελευθέρωση αντιρυθµιστικών ορµονών. Κατά
τη διάρκεια των στρεσογόνων γεγονότων υπάρχει ένας υπερβολικός έλεγχος του
µεταβολισµού από τις ορµόνες του στρες. Η δράση αυτών αδρανοποιείται µε την χρήση της
ινσουλίνης. Επιπλέον, το αίσθηµα της πίεσης µπορεί να αναστατώσει τον διαβητικό έµµεσα
και στην διατροφή του, την άσκηση και γενικά τις συµπεριφορές αυτοφροντίδας. Σύµφωνα,
λοιπόν, µε τους ερευνητές, το κάπνισµα µπορεί να αναστείλει την χρησιµότητα της
ινσουλίνης. Ωστόσο, οι διαβητικοί καπνιστές πιστεύουν ότι το κάπνισµα τους βοηθά να
ηρεµήσουν και να διαχειριστούν την ασθένειά τους (Kim et al, 2005).
Το στρες, όµως, συνδέεται και µε τις γυναίκες που κυοφορούν. Οι γυναίκες που
συνεχίζουν να καπνίζουν κατά την διάρκεια της εγκυµοσύνης αντιλαµβάνονται περισσότερη
πίεση και στρες στις ζωές τους, από εκείνες που εγκαταλείπουν το κάπνισµα (Bullock et al,
2001). Τo κάπνισµα µπορεί να χρησιµεύσει ως µηχανισµός άµυνας για αυτές τις γυναίκες.
Έχει βρεθεί µια θετική συσχέτιση µεταξύ καπνίσµατος και ενός αυξανόµενου αριθµού
παιδιών στο σπίτι, µιας ανεπιθύµητης εγκυµοσύνης, ενός µη εργαζόµενου συντρόφου,
εµπειρίας στρεσογόνων γεγονότων κατά την διάρκεια της εγκυµοσύνης, κατάθλιψης και της
αίσθησης µη ελέγχου της ζωής. Οι έγκυες καπνίστριες αναφέρουν συχνά την έκφραση
“έλεγχος διάθεσης” (στρες, βαρεµάρα, αίσθηµα λύπης) ως αιτία που δεν θα διέκοπταν το
κάπνισµα. Επιπλέον, µια προϊστορία µε κατάθλιψη είναι συνδεδεµένη µε την αύξηση της
εξάρτησης της νικοτίνης και της µειωµένης δυνατότητας εγκατάλειψης του καπνίσµατος.
Μελέτες έχουν δείξει, επίσης, ότι δηµογραφικά στοιχεία, όπως το κοινωνικό-οικονοµικό
στρώµα της εγκύου, το µορφωτικό της επίπεδο, το εάν ζει µόνη και η χαµηλή κοινωνική
υποστήριξη αποτελούν παράγοντες συνέχισης του καπνίσµατος κατά την περίοδο της
εγκυµοσύνης (Bullock et al, 2001). Τέλος, ένας άλλος λόγος συνέχισης του καπνίσµατος
είναι η σωµατική κακοποίηση της γυναίκας την περίοδο της εγκυµοσύνης µέσα στο σπίτι
της.

3. Οικογένεια και Stress
Όλοι µας βιώνουµε στρες κατά καιρούς. Η σηµερινή κοινωνία µε τους πολύ γρήγορους
ρυθµούς της δηµιουργεί στρες σε πολλούς από εµάς. Βρισκόµαστε συνεχώς υπό πίεση να
επιταχύνουµε όλο και περισσότερα σε όλο και λιγότερο χρόνο. Καθένας από εµάς, όµως,
βιώνει τα γεγονότα µε έναν µοναδικό τρόπο. Γεγονότα που βρίσκει κάποιος ως στρεσογόνα,
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για κάποιον άλλο δεν είναι. Παρόµοια, σε µια οικογένεια µερικές από τις δραστηριότητες
των παιδιών µπορούν να είναι αιτίες στρες για τους γονείς. Η έρευνα έχει επικεντρωθεί σε
αρκετές πηγές δηµιουργίας στρες όπως : Σηµαντικά γεγονότα ζωής, περιβαλλοντικό στρες,
εργασιακές συνθήκες και κοινωνικές συνθήκες. Σε όλες τις περιπτώσεις, θα πρέπει να
σηµειώσουµε, ότι δεν είναι µόνο το γεγονός καθ' αυτό αλλά και η αποτίµηση του προσώπου
για το γεγονός αυτό, που οδηγεί στο στρες.
Ποια επίδραση έχουν τα σηµαντικά γεγονότα ζωής, όπως η αλλαγή δουλειάς, η
απόκτηση παιδιού, η απώλεια κάποιου αγαπηµένου προσώπου, στην ποιότητα της ζωής µας;
Στο τέλος της δεκαετίας του 1950 οι ψυχίατροι Thomas Holmes και Richard Rahe
συνέβαλαν σηµαντικά στην κατανόηση του πως τα γεγονότα της ζωής µας επηρεάζουν την
υγεία µας. Σύµφωνα µε τους Holmes και Rahe (Atkinson et al,2004), οποιαδήποτε αλλαγή
στη ζωή µας, η οποία απαιτεί πολυάριθµες προσαρµογές µπορεί να θεωρηθεί στρεσογόνος.
Σε µια προσπάθεια να µετρήσουν τον αντίκτυπο των αλλαγών της ζωής, ανέπτυξαν την
Κλίµακα Γεγονότων Ζωής που παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. Η κλίµακα ταξινοµεί
τα γεγονότα της ζωής από τα πλέον στρεσογόνα ( θάνατος συζύγου) έως τα λιγότερο
στρεσογόνα (ασήµαντες παραβάσεις του νόµου). Για να καταλήξουν στην κλίµακα αυτή, οι
ερευνητές εξέτασαν περισσότερες από 5000 συνεντεύξεις και ιατρικά ιστορικά, ώστε να
εντοπίσουν τα είδη των γεγονότων που οι άνθρωποι θεωρούν πως προκαλούν στρες (Straub,
2002). Επειδή ο γάµος φαινόταν να είναι κρίσιµος για πολλούς ανθρώπους τοποθετήθηκε
στο κέντρο της κλίµακας και του αποδόθηκε, αυθαίρετα, η τιµή 50 ( κοίτα πίνακα 3).
ΠΙΝΑΚΑΣ 3
ΚΛΙΜΑΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΖΩΗΣ (Από Atkinson et al,2004)
ΓΕΓΟΝΟΣ

ΤΙΜΗ

Θάνατος συζύγου

100

∆ιαζύγιο

73

Συζυγική διάσταση

65

Φυλάκιση

63

Θάνατος αγαπηµένου συγγενούς

63

Προσωπικός τραυµατισµός ή ασθένεια

53

Γάµος

50

Απόλυση από την εργασία

47

Συζυγική συµφιλίωση

45

Σύνταξη

45

25

Αλλαγή της κατάστασης της υγείας µέλους της οικογένειας

44

Εγκυµοσύνη

40

Σεξουαλικές δυσκολίες

39

Απόκτηση νέου µέλους στην οικογένεια

39

Εργασιακή αναπροσαρµογή

39

Μεταβολή της οικονοµικής κατάστασης

38

Θάνατος στενού φίλου

37

Αλλαγή του είδους εργασίας

36

Κατάσχεση υποθήκης

30

Αλλαγή των ευθυνών στην εργασία

29

Ο γιος ή η κόρη φεύγει από το σπίτι

29

Πρόβληµα µε τα πεθερικά

29

Εξέχον προσωπικό επίτευγµα

28

Η σύζυγος αρχίζει ή σταµατά να εργάζεται

26

Αρχή ή τέλος του σχολείου

26

Μεταβολή των συνθηκών ζωής

25

Αναθεώρηση των προσωπικών συνηθειών

24

Πρόβληµα µε το αφεντικό

23

Αλλαγή κατοικίας

20

Αλλαγή σχολείου

20

Αλλαγή ψυχαγωγίας

19

Αλλαγή θρησκευτικών δραστηριοτήτων

19

Αλλαγή κοινωνικών δραστηριοτήτων

18

Αλλαγή συνηθειών ύπνου

16

Αλλαγή συνηθειών φαγητού

15

∆ιακοπές

13

Χριστούγεννα

12

Ασήµαντες παραβάσεις του νόµου

11

Πρωταρχικά , λοιπόν, η οικογένεια είναι η αρένα στην οποία σχηµατίζονται οι
σχέσεις στη γέννηση και συνεχίζουν

µέσω της ολότητας της ζωής. Οι σχέσεις που

αρχίζουν µε την ίδια τη ζωή και τερµατίζονται µόνο µε τον θάνατο, ενισχύουν δυνατούς
συναισθηµατικούς κινδύνους . Συνεπώς , οι άνθρωποι είναι πιθανόν να διαταράσσονται
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από πράγµατα πού πάνε άσχηµα στην οικογένεια . Αντίστοιχα οι οικογενειακές σχέσεις
που πάνε καλά είναι πιθανόν να είναι πηγή έντονης ανταµοιβής. Όποια και

αν είναι η

περίπτωση, οι οικογενειακοί δεσµοί που δηµιουργούνται τόσο νωρίς και δοκιµάζονται
µέσα σε τόσο µακρά περίοδο χρόνου, δεν βιώνονται µε συναισθηµατική αδιαφορία .
Φυσικά , η δύναµη της οικογένειας δεν εξαρτάται απλά στην πρωιµότητα ή διάρκεια
των σχέσεων της . Είναι επίσης κεντρική στη ζωή των ανθρώπων, επειδή είναι το µέρος,
όπου ουσιώδεις ανάγκες και δηµιουργούνται και ικανοποιούνται. Είναι ο χώρος, όπου οι
αντιλήψεις του εαυτού για το πως είµαστε

και πως θα θέλαµε να είµαστε, αρχίζουν να

διαµορφώνονται . Είναι , επίσης, η οικογένεια ,

στην οποία

στρεφόµαστε

για

επιδοκιµασία και έγκριση του τι είµαστε και τι γινόµαστε.
Συνεπώς , η οικογένεια είναι σηµαντική για το στρες επειδή είναι σηµαντική για
την ίδια την κοινωνική και συναισθηµατική ζωή . Αν και µοιράζεται την επιρροή της µε
άλλους θεσµούς κανένας άλλος δεν επηρεάζει τα µέλη του τόσο διαχυτικά. Η οικογένεια
στέκεται ως σηµαντική δύναµη σε κάθε µέρος κατά τη διαδικασία του στρες. Πρώτον,
συνιστά µια γόνιµη πηγή άγχους για τους ανθρώπους . Έπειτα η οικογένεια δεν υπάρχει σε
αποµόνωση από άλλα θεσµικά περιβάλλοντα. Τα µέλη της δουλεύουν έξω από την
οικογένεια, έχουν φίλους , πάνε στο σχολείο, συµµετέχουν σε διάφορες δραστηριότητες
και αλληλεπιδρούν µε γείτονες. Στην πορεία της ενέργειας σε αυτούς τους πολλαπλούς
εξωτερικούς ρόλους,

τα µέλη της οικογένειας

είναι πιθανόν να αντιµετωπίσουν

καταστάσεις που είναι στρεσογόνες και αυτές οι εξωτερικές πιέσεις, µε τη σειρά τους ,
ίσως καταφέρουν να περάσουν στο χώρο της οικογένειας . Έτσι , η οικογένεια ίσως
ενεργήσει ως αγωγός για πιέσεις καθώς και ως πρωταρχική πηγή του άγχους .

3.1 Η οικογένεια ως πηγή άγχους
Είναι περίεργο που στα πρόσφατα χρόνια πολύ περισσότερη προσοχή έχει δοθεί στη
διαµεσολάβηση του άγχους παρά στις κοινωνικές απαρχές του. Ως αποτέλεσµα, ίσως
ξέρουµε λιγότερα για τη φύση και πηγή των στρεσογόνων στις ζωές των ανθρώπων από το
πώς αντιµετωπίζουν ή ωφελούνται από τα κοινωνικά δίκτυα υποστήριξης . Αυτό δεν
σηµαίνει ότι τίποτα δεν είναι γνωστό για τους οικογενειακούς αγχωτικούς παράγοντες.
Αντίθετα, θα ήταν

πιθανόν

να συγκεντρώσουµε µια µακρά λίστα τέτοιων αγχωτικών

παραγόντων που έχουν αναγνωριστεί σε µια ποικιλία ερευνών (Kasl & Cooper, 1987) Η
απώλεια της λειτουργίας της οικογένειας εξαιτίας απώλειας εργασίας , εκρηκτικές κρίσεις,
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όπως ο πρόωρος θάνατος ενός µέλους της οικογενείας , κοινωνικές ανισότητες µεταξύ
συζύγων και η διάλυση των συζυγικών δεσµών δεν είναι παρά
οικογενειακών

στρεσογόνων. Γενικά ,

λίγα παραδείγµατα

υπάρχουν δύο τύποι στρεσογόνων οι οποίοι

προκύπτουν µέσα στα όρια µιας οικογένειας. Ο ένας χαρακτηρίζεται από αλλαγή, γεµάτη
γεγονότα, και τις απαιτήσεις που επιβάλλει για επαναϊσορροπία και προσαρµογή. Ο άλλος
χαρακτηρίζεται από τις πιο επίµονες , χρόνιες εντάσεις που είναι ριζωµένες στις σχετικά
ανεκτές συνθήκες της ζωής των ανθρώπων (Kasl & Cooper, 1987). Ανάµεσα στις αλλαγές
που είναι ενσωµατωµένες σε γεγονότα της ζωής,

υπάρχουν εκείνα τα γεγονότα που

προκύπτουν από προγραµµατισµένες µεταβάσεις και αλλά , πολύ διαφορετικά ,
απρογραµµάτιστα,

πιο

εκρηκτικά

και

συχνά

ανεπιθύµητα.

που είναι

Ανάµεσα

στις

προγραµµατισµένε µεταβάσεις είναι τέτοια γεγονότα όπως ο γάµος, η γέννηση παιδιών, η
συνταξιοδότηση και η χήρευση. Με την εξαίρεση του « χρονικά σωστού » θανάτου ενός
συζύγου, αυτές οι προγραµµατισµένες αλλαγές δεν έχουν αποκαλυφθεί ως οι ισχυρές πηγές
άγχους . Αυτό είναι λίγο περίεργο , γιατί κάποιες από τις προγραµµατισµένες οικογενειακές
µεταβάσεις

συνεπάγονται µια µάλλον θεµελιώδη επαναδόµηση της οικογένειας.

Η

γέννηση ενός πρώτου παιδιού , για παράδειγµα , είναι σπάνια ένα γεγονός που περνάει
απαρατήρητο από τους γονείς . Γιατί τότε συµβαίνει οι προγραµµατισµένες µεταβάσεις
στην οικογένεια τυπικά να µην οδηγούν σε άγχος που µπορεί να ανιχνευθεί µε τον χρόνο ;
Έχουν δοθεί δύο εξηγήσεις . Η µία είναι ότι ο πολύ προσδοκώµενος χαρακτήρας
τους καθιστά τους ανθρώπους δυνατούς να αρχίζουν να προετοιµάζονται για τις αλλαγές.
Επειδή αυτές µεταβάσεις είναι προγραµµατισµένες , κάποιος µπορεί να αρχίσει να τις
προσαρµόζει

πολύ

φαίνεται πιθανή

πιο πριν την πραγµατική του πραγµατοποίηση. Αυτή η εξήγηση

και όντως, ίσως είναι η αιτία για το ελάχιστο άγχος που δηµιουργείται

από προγραµµατισµένα µεταβατικά γεγονότα .
Στην πραγµατικότητα, όµως,

η σχέση ενός γεγονότος και των αγχωτικών του

επιδράσεων ποικίλουν ευρέως ανάµεσα στους ανθρώπους που το βιώνουν .Οι ίδιες οι
προγραµµατισµένες µεταβάσεις που εµφανίζονται ως αβλαβής , ίσως στην πραγµατικότητα,
να έχουν αγχωτικές συνέπειες υπό κάποιες συνθήκες . Το κύριο σηµείο είναι ο ότι πρέπει
να είµαστε σε ετοιµότητα για τις συνθήκες που διαµορφώνουν το νόηµα της αλλαγής και γι'
αυτό επηρεάζουν, είτε βιώνεται αυτή ως ανταµοιβή είτε ως τιµωρία. ∆εν είναι από µόνη
της η προγραµµατισµένη µετάβασή που καθορίζει αν θα είναι αγχωτική αλλά το αν η
µετάβαση βιώνεται ως απώλεια ή κέρδος (Kasl & Cooper, 1987).
Αν και το βάρος της τρέχουσας απόδειξης δεν αποκαλύπτει τις προγραµµατισµένες
οικογενειακές µεταβάσεις ως αξιόλογους προδρόµους ψυχολογικού άγχους , δεν συµβαίνει
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το ίδιο µετά πιο απρογραµµάτιστα , εκρηκτικά γεγονότα που µπορούν να προκύψουν µέσα
στην οικογένεια . Αλλαγές που ωθούνται

από

γεγονότα τέτοιου τύπου συχνά έχουν

παρατηρηθεί να έχουν επιζήµιες συνέπειες. Η σοβαρή αρρώστια ή ο τραυµατισµός ενός
παιδιού, για παράδειγµα , συνοδεύεται από αξιοσηµείωτη συναισθηµατική αναστάτωση .
∆εν υπάρχει κανένα γεγονός κανενός τύπου που να ξεπερνά το θάνατο ενός παιδιού και τις
αγχωτικές συνέπειες του . Η διάσταση και το διαζύγιο , ο πρόωρος θάνατος ενός συζύγου, η
αρρώστια ή ο τραυµατισµός ενός συζύγου ή του ίδιου του εαυτού, η επιστροφή στο σπίτι
ενός παιδιού

και η αλλαγή της οικογενειακής κατοικίας είναι όλα

απρογραµµάτιστα

γεγονότα, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να προκαλούν αξιόλογο στρες (Atkinson et al,
2004).
Πώς φτάνουν αυτά τα απρογραµµάτιστα οικογενειακά γεγονότα

να επιφέρουν

τέτοια αποτελέσµατα ; Σε κάποιες περιπτώσεις η απάντηση σε αυτή την ερώτηση είναι
αυταπόδεικτη. Ο ξαφνικός θάνατος ενός συζύγου , για παράδειγµα, επιφέρει την απώλεια
µιας σχέσης που µπορεί να ενσωµατωθεί βαθιά στη συνείδηση κάποιου . Μια άλλη , πιο
γενική ,ερµηνεία των επιδράσεων των γεγονότων
αλλαγής,

υποστηρίζει ότι στην αλλαγή µέσω

ειδικά εκείνη που είναι ανεπιθύµητη, υποβόσκει άγχος.

γεγονότα , µε άλλα λόγια, µπορούν να µετασχηµατιστούν

Απρογραµµάτιστα

σε χρόνιες εντάσεις και αυτές οι

εντάσεις είναι που αργότερα δίνουν αύξηση στο άγχος . Για να καταλάβουµε λοιπόν το
οικογενειακό στρες είναι απαραίτητο να κοιτάµε,

όχι µόνο τα γεγονότα που συµβαίνουν

στην οικογένεια , αλλά επίσης και το πώς τα γεγονότα διαπλέκονται µε τις συνθήκες που
υπερισχύουν µέσα σε αυτήν.
Ένας πολύ κοινός τύπος αγχοτικού παράγοντα, κάποιος που µπορεί να εµπλέξει
όλα τα µέλη µιας οικογένειας , αφορά την διαπροσωπική σύγκρουση (Kasl & Cooper,
1987). Πρέπει να έχουµε υπόψη ότι η οικογένεια αντιπροσωπεύει αυτό που ονοµάζεται
σύνολο ρόλων, ένα αριθµό στενά συνδεδεµένων ρόλων. Μια µητέρα δε µπορεί να είναι
µητέρα χωρίς να υπάρχει παιδί και ένας σύζυγος πρέπει να έχει σύζυγο για είναι σύζυγος. Η
ίδια η κατανόηση του ρόλου υπονοεί ένα συνδεδεµένο ρόλο. Επειδή οι ρόλοι είναι
συνδεδεµένοι σηµαίνει ότι οι πράξεις και τα προβλήµατα κάποιου επηρεάζουν εκείνα των
άλλων σε αυτό το σύνολο ρόλων. Οι αναπόφευκτες ταλαντεύσεις που ξεκινούν οι πράξεις σε
ένα σύνολο ρόλων δηµιουργούν µια πιθανότητα για σύγκρουση στους συµµετέχοντες του.
Αυτό ίσως είναι έτσι

κυρίως στην περίπτωση των οικογενειακών ρόλων , γιατί εδώ η

αλληλεπίδραση µπορεί να είναι ευρεία στη σκοπιά της, πολύ συνεχής και έντονη.
Υπάρχουν τέσσερις περιοχές συζυγικής σύγκρουσης. Η µία αφορά την έλλειψη
εγγύτητας , µια κατάσταση όπου ο σύζυγος ή η σύζυγος επαινεί τις συνεισφορές του /της
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στις σχέσεις

ως µεγαλύτερες από εκείνες

περιστρέφεται

γύρω από την έλλειψη

του / της

συζύγου . Η σύγκρουση έτσι

ισότητας στο γάµο.

∆εύτερη είναι η έλλειψη

στοργικής συναναστροφής , που βρέθηκε σε περιπτώσεις όπου ο ένας σύντροφος νιώθει
είτε ότι υπάρχει ανεπαρκής στοργή προς αυτόν / αυτήν από τον/ την σύζυγο ή ότι ο / η
σύζυγος δεν δέχεται τη στοργή που ο άλλος σύντροφος προσφέρει. Μια τρίτη διάσταση
διαπροσωπικής σύγκρουσης στο γάµο συνδέεται µε τον εαυτό . Ειδικά, µπορεί να υπάρξει
µια αποτυχία πιστοποίησης του εαυτού , µια κατάσταση όπου η επιθυµητή εικόνα του
εαυτού ενός ανθρώπου δεν επιβεβαιώνεται στα µάτια του συντρόφου . Έτσι ,είναι µια
αποξενωτική εµπειρία , όπου τα στοιχεία του εαυτού κάποιου δηλώνονται ως ατελώς
αναγνωρισµένα

από τον άλλο. Μια τελική συζυγική ένταση είναι η σύγχυση

των

προσδοκιών των ρόλων. Οι σύζυγοι έχουν συνήθως ένα σύνολο προσδοκιών από τον άλλον
, που πολλές από αυτές σχετίζονται µε τον καταµερισµό της εργασίας του σπιτιού . Όπου
υπάρχει αποτυχία εκ µέρους ενός ή και των δύο να εκπληρώσουν αυτές τις προσδοκίες, η
απογοήτευση και

η

σύγχυση µπορεί να προκύψουν. Αυτές

οι τέσσερις διαστάσεις

συζυγικής έντασης σίγουρα δεν περιγράφουν όλη τη σύγκρουση που µπορεί να προκύψει
στον γάµο. Παρόλα αυτά, πολύ από τη συζυγική σύγκρουση που προκαλεί άγχος εµφανίζεται
να συγκεντρώνεται γύρω από τη µια η την άλλη απ' αυτές .
Όσον αφορά τις εντάσεις µου γονέα- παιδιού έχει βρεθεί ότι

η φύση αυτών των

συγκρούσεων εξαρτάται στενά από την ηλικία του παιδιού. Από τις ηλικίες των πέντε ή
έξι ως τα δεκαέξι, οι γονείς είναι πιθανόν να αντιµετωπίσουν µια ποικιλία περιστάσεων
που είναι πιθανόν αγχωτικές: να αντιµετωπίζονται ασεβώς από τα παιδιά

τους ,

να

αγνοούνται ως πηγές καθοδήγησης και συµβολής , να µην υπακούονται. Οι γονείς επίσης
συχνά ενδιαφέροντα για τους φίλους των παιδιών τους και την επιρροή τους σε αυτά, ότι τα
παιδιά

αποτυγχάνουν να αποκτήσουν τις κατάλληλες κοινωνικές δεξιότητες για την

ηλικία τους, ότι δεν αφιερώνουν

αρκετή προσπάθεια στη σχολική εργασία ή ότι δεν

χρησιµοποιούν τον ελεύθερο χρόνο τους κατάλληλα.
Ο τρίτος τύπος έντασης που µπορεί να προκύψει µέσα στα όρια της οικογένειας είναι
η εµπλοκή/ περιορισµός ρόλου. Εν συντοµία, ο περιορισµός ρόλου υπάρχει και εκεί όπου
οι άνθρωποι δεσµεύονται σε έναν ρόλο
συµφραζόµενα της οικογένειας,

ενώ προτιµούν έναν άλλο . Μέσα

αυτή η ένταση τυπικά

εµφανίζεται

στα

στις γυναίκες

περισσότερο από τους άνδρες . Συνεπώς, υπάρχουν πολλές γυναίκες που είναι σύζυγοι ,
µητέρες και νοικοκυρές που θα ήθελαν να είναι και να κάνουν άλλα πράγµατα στη θέση
αυτών που κάνουν ή επιπρόσθετα. Όµως , συνεχίζουν να παίζουν το ανεπιθύµητο ρόλο
επειδή δεν µπορούν, για µια ποικιλία λόγων, να τον αλλάξουν
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Το ίδιο µπορεί να ειπωθεί για έναν τελικό τύπο έντασης οικογενειακού ρόλου, αυτού
που συνεπάγεται την επαναδόµηση των εγκατεστηµένων συνόλων οικογενειακών ρόλων . Η
επαναδόµηση

µπορεί να συνεπάγεται τον εντοπισµό προηγούµενων προσδοκιών

από

καινούργιες αλλαγές σε µοτίβα υποχώρησης ή αλλαγές σε αξιώσεις δικαιωµάτων και
προνοµίων (Kasl & Cooper, 1987). Οι αλλαγές αυτές µπορούν να σταθούν πιθανές πηγές
σοβαρού άγχους και εντάσεων.

3.2 Οι επιδράσεις εξωγενών παραγόντων στρες στην οικογένεια
Ως τώρα επικεντρωθήκαµε σε εκείνους τους παράγοντες στρες που προκύπτουν άµεσα
µέσα από την οικογένεια και τις διαπροσωπικές σχέσεις. Τα γεγονότα τα θεωρήσαµε
προγραµµατισµένα και συµβαίνουν µέσα στην οικογένεια. Όµως σίγουρα η οικογένεια δεν
είναι αποκοµµένη από τους γύρω. Αντίθετα, οι πολλαπλοί ρόλοι των µελών της είναι τα
κανάλια µέσω των οποίων η οικογένεια ενσωµατώνεται και επηρεάζεται από άλλους
κοινωνικούς θεσµούς. Οι συνθήκες που οι άνθρωποι βιώνουν εκτός της οικογένειας µπορεί
να έχουν σαφείς επιδράσεις στη διαδικασία άγχους µέσα στην οικογένεια . Χρειάζεται να
σκεφτούµε πως οι καταστάσεις εκτός οικογένειας έχουν ως αποτέλεσµα την ανάδυση
παραγόντων άγχους µέσα στην οικογένεια. Οποιοσδήποτε τοµέας κοινωνικής ζωής µπορεί
νοητά να είναι πηγή στρες. Πώς όµως οι στρεσογόνοι που αντιµετωπίζονται σε έναν τοµέα,
όπως η εργασία , µεταµορφώνονται σε οικογενειακοί στρεσογόνοι;
Ο θυµός, η σύγχυση , η αγωνία , τα προβλήµατα που παράγονται στον χώρο
εργασίας δηµιουργούν µια ένταση στις οικογενειακές σχέσεις. Αυτές

οι νέες τεταµένες

σχέσεις, µε τη σειρά τους , γίνονται δευτερεύουσες αλλά ανεξάρτητες πηγές άγχους. Με
αυτόν τον τρόπον, το άγχος του εργάτη επιδεινώνεται και παράγει στρες για τα υπόλοιπα
µέλη της οικογένειας (Karapete & Sokmen, 2006) . Σύµφωνα

µε έρευνα των

Kasl &

Cooper µεγάλος αριθµός ερωτηθέντων έδειξε, ότι επιχειρεί να διαχωρίσει το άγχος που
προκύπτει στο χώρο εργασίας από τον χώρο εργασίας. Μερικοί από τους λόγους που
δόθηκαν είναι: οι άνθρωποι νιώθουν ότι οι δικές τους αναστατώσεις θα αναστατώνουν τους
συζύγους τους και έπειτα θα τοποθετούνταν

στη θέση του να πρέπει να ηρέµησαν τον

άλλον, κάτι που δεν ήθελαν . Άλλοι φοβούνταν ότι σύζυγοι τους θα τους κατηγορούσαν για
το πρόβληµα, µε αποτέλεσµα να αποσύρεται η εκτίµηση. Κάποιοι προσδοκούσαν ότι
σύζυγοι τους θα τους έδιναν ανεπιθύµητη ή ακατάλληλη συµβουλή την οποία θα έπρεπε να
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απορρίψουν ,εγείροντας έτσι σύγκρουση. Οι σύζυγοι είναι ήδη υπό άγχος για άλλους
λόγους και θα επιφορτίζονταν περαιτέρω χωρίς ανάγκη ή το άτοµο ήθελε να επεξεργαστεί
το πρόβληµα πριν το συζητήσει . Έτσι , υπάρχει ένας αριθµός λόγων που οι άνθρωποι
επιχειρούν να εµποδίσουν από το χώρο της οικογένειας την αναστάτωση που γεννιέται
αλλού .
Όµως,

σπάνια , αν ποτέ, πετυχαίνουν. Κατά κανόνα,

οι σύζυγοι

µπορούν να

ξεχωρίσουν πότε ο σύντροφος τους είναι ταραγµένος, άσχετα µε το αν ο σύντροφός το
συζητά. Η διάθεση αλλάζει, παρατηρούνται αλλαγές στις δραστηριότητες και άλλα στοιχεία
της συµπεριφοράς επαγρυπνούν τον σύζυγο στο ότι ο σύντροφος του/ της βασανίζεται, αν
και δεν ξέρουν το γιατί . Αρκετά σύνηθες, όµως, είναι το ότι ο απληροφόρητος σύζυγος
αναρωτιέται για το αν αυτός ή αυτή έχει εν άγνοια του προκαλέσει την αναστάτωση ή για
το αν αυτός / αυτή αποτυγχάνει να κάνει κάτι που θα τον ηρεµήσει. Έτσι, η αβεβαιότητα
που δηµιουργείται από τέτοιες προσπάθειες µπορεί από µόνη της να επιβάλλει ένταση
στις συζυγικές σχέσεις.
Ένας άλλος τρόπος µε τον οποίο οι αγχωτικοί παράγοντες της οικογένειας
διαπλέκονται µε εξωτερικούς ρόλους είναι µέσω του ανταγωνισµού ή της ασυµβατότητας
µεταξύ των πολλαπλών ρόλων που παίζονται από τα µέλη της οικογένειας. Κάποιες από τις
συγκρούσεις που στηρίζονται στις ανταγωνιστικές απαιτήσεις των πολλαπλών ρόλων είναι
ενδοπροσωπικές. ∆ηλαδή, αφήνουν το άτοµο µετέωρο σε ένα τρέχον δίληµµα ταυτόχρονης
αφοσίωσης σε δύο ή περισσότερους ρόλους. Η ικανοποίηση µιας αφοσίωσης είναι
αναπόφευκτα σε βάρος άλλης. Γυναίκες που εργάζονται εκτός σπιτιού είναι, σε κάποιες
περιστάσεις, υποκείµενες σε αυτό το είδος της ενδοπροσωπικής σύγκρουσης. Μια
σύγκρουση που τυπικά προκύπτει από επένδυση στην εργασία από την µια, και υποχρέωση
προς τα παιδιά και το νοικοκυριό από την άλλη (Perry- Jenkins et al, 2000).
Ως εδώ έχουµε εξετάσει δύο τρόπους µε τους οποίους οι πολλαπλοί ρόλοι των µελών
της οικογένειας µπορούν να δηµιουργήσουν αγχωτικές συνθήκες στις οικογενειακές σχέσεις
. Η υπάρχει όµως και ένας τρίτος τρόπος µε τον οποίο οι οικογενειακοί στρεσογόνοι
αναδύονται σε ανταπόκριση µε εξωτερικές καταστάσεις. Αυτός είναι όταν εξωτερικές
συνθήκες θέτουν άµεση απειλή στη λειτουργία των οικογενειακών σχέσεων .
Ίσως η πιο καλή απεικόνιση τέτοιων απειλών αφορά την ανοικειοθελή απώλεια
εργασίας από κάποιον που φέρνει τα προς το ζην στο σπίτι. Η απώλεια εργασίας µπορεί να
προκύψει µε διαφορετικούς τρόπους : µπορεί να είναι

αποτέλεσµα

µιας γενικής

οικονοµικής πτώσης, η συνέπεια κλεισίµατος ενός εργοστασίου ή η εκτόπιση εργασίας
από άλλο άτοµο . Όπου κάποιος είναι άνεργος για µια περίοδο χρόνου και προοπτικές για
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µελλοντική

εργασία είναι ασαφείς, συγκεκριµένες διαδικασίες κινητοποιούνται

µπορούν να έχουν

και

αρνητικό αντίκτυπο στις οικογενειακές σχέσεις. Το άνεργο άτοµο,

συνήθως ο πατέρας ,ίσως νιώσει ότι απογοήτευσε την οικογένειά του και ότι δεν αξίζει πια
τον σεβασµό τους . Κάποιες από τις λειτουργίες και εξουσίες του ίσως αλλάξουν προς την
σύζυγο, ειδικά αν αυτή εργάζεται , ή τα µεγαλύτερα παιδιά του . Παρατεταµένη και
σοβαρή οικονοµική απώλεια ακόλουθη της απώλειας εργασίας µπορεί φανερά να έχει βαθύ
αποτέλεσµα

σε οικογενειακές

σχέσεις ,

µετατρέποντας την οικογένεια σε αποθήκη

δευτερευόντων στρεσογόνων.
Θα πρέπει να τονίσουµε ότι η έκθεση σε αυτούς τους ποικίλους στρεσογόνους και οι
αγχωτικές αποκρίσεις

σε αυτούς ποικίλλουν ανάλογα µε την κοινωνική θέση, την

εθνικότητα , το φύλλο και την ηλικία. Όσον αφορά το φύλο υπάρχει µια ένδειξη ότι οι
γυναίκες ίσως βιώνουν τους στρεσογόνους πιο έντονα σε σχέση µε τους άνδρες. Επειδή
οι γυναίκες ίσως έχουν µεγαλύτερη ανάµειξη στα οικογενειακά ζητήµατα, γίνονται πιο
ευαίσθητες όχι µόνο σε δυσµενή γεγονότα που βιώνουν άµεσα αλλά και σε εκείνα που
έχουν δυσµενή αποτελέσµατα σε άλλα µέλη της οικογένειας (Kasl & Cooper, 1987) . Η
ενεργή δέσµευσή τους σε ένα ιστό οικογενειακών σχέσεων και ο συναισθηµατικός κίνδυνος
που αναπτύσσεται στην αρµονική λειτουργία αυτών των σχέσεων σηµαίνει ότι είναι
απίθανο να διατηρηθούν παθητικοί µάρτυρες στα προβλήµατα ζωής των µελών της
οικογένειας.

Πράγµατι ,

ακόµη και αν

προτιµούν να παραµείνουν αµέτοχες

στα

προβλήµατα των άλλων ίσως είναι δύσκολο , γιατί είναι πιο πιθανό από τους άνδρες να
αναζητηθούν ως κοινωνική στήριξη. Υπάρχει τότε, κάποια ένδειξη ότι οι γυναίκες ίσως
είναι

πιο επιρρεπείς

στον αντίκτυπο των αγχωτικών παραγόντων που επηρεάζουν τα

µέλη της οικογένειας . Αν και η αντίληψη ότι οι γυναίκες ίσως είναι πιο ευάλωτες σε
προβλήµατα της ζωής από τους άνδρες , δεν στηρίζεται καλά, εµφανίζεται ότι η σχέση της
οικογένειας ως άµεση πηγή ή ως κανάλι η εξωτερικούς στρεσογόνους δεν είναι ίδια για
άνδρες και γυναίκες . Οι άνδρες και γυναίκες

έχουν πολύ διαφορετικούς ρόλους την

οικογένεια , έρχονται σε αυτήν µε διαφορετικές προσδοκίες , κοιτάνε το µέλλον µε κάπως
διαφορετικά όνειρα, πληγώνονται από διαφορετικά πράγµατα και απαντούν στον πόνο τους
µε κάπως διαφορετικούς τρόπους. Έτσι, η διαδικασία του στρες, είτε στο περιβάλλον της
οικογένειας είτε σε άλλους θεσµούς µπορεί να είναι διαφορετική για άνδρες και γυναίκες .
Συνοψίζοντας, είναι κάπως παραπλανητικό να µιλάµε για την οικογένεια σε σχέση µε
την διαδικασία του στρες. Υπάρχουν πολλές οικογενειακές µορφές που ενσωµατώνουν ένα
ιστό από διαπλεκόµενες σχέσεις αποτελούµενες από ανθρώπους που έχουν ποικίλες
δεσµεύσεις µε άλλους κοινωνικούς θεσµούς και φέρουν µια πολυπλοκότητα επιτυχηµένων
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θέσεων. Επιπλέον, η ανάµειξη αυτών των υλικών αλλάζει καθώς η οικογένεια και τα µέλη
της κινούνται από το ένα στάδιο στο άλλο κατά την πορεία της ζωής.

4. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Ο σκοπός της έρευνας ήταν να ερευνηθεί το πώς συνήθειες υγείας των γονέων
επηρεάζουν τις συνήθειες υγείας των παιδιών τους. Συγκεκριµένα θέλαµε να ερευνήσουµε
την επίδραση της συνήθειας του καπνίσµατος των γονέων σε σχέση µε την χρήση καπνού
από τα παιδιά τους. Για τον λόγο αυτό χορηγήσαµε και στους γονείς αλλά και στα παιδιά
ερωτηµατολόγιο που ερευνούσε, εάν οι γονείς καπνίζουν, σε ποια ηλικία ξεκίνησαν το
κάπνισµα και εάν τα παιδιά τους καπνίζουν και πότε άρχισαν την συνήθεια αυτή. Σκοπός µας
ήταν να δούµε εάν το κάπνισµα των γονιών επηρεάζει την έναρξη χρήσης του από τα παιδιά .
Στην συνέχεια ερευνήσαµε την σχέση καπνίσµατος και στρες τόσο στους γονείς όσο και στα
παιδιά. Θέλαµε να δούµε , εάν υπάρχει συσχέτιση άγχους µεταξύ των γονέων και µεταξύ
γονέων και παιδιών, πάντα σε συνάρτηση µε το κάπνισµα.

5. ΜΕΘΟ∆ΟΣ
5.1 ∆είγµα
Το δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν 167 άτοµα. Από το σύνολο του δείγµατος 51 άτοµα
ήσαν οι πατέρες, 57 οι µητέρες και 59 τα παιδιά. Από το σύνολο των παιδιών τα 20 ήταν
αγόρια και τα 39 κορίτσια. Ο µέσος όρος ηλικίας των γονέων ήταν για τους πατέρες τα 49
έτη και για τις µητέρες τα 45 έτη, αντίστοιχα, ενώ για τα παιδιά ήταν τα 17 έτη (βλέπε πίνακα
4). Η έρευνα έγινε το έτος 2005-2006 και το δείγµα επιλέχθηκε τυχαία µε µόνο περιορισµό
τα παιδιά να είναι µικρότερα ή ίσα των 20 ετών.
ΠΙΝΑΚΑΣ 4
Ο ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ

∆είγµα
Μέσος Όρος
Τυπική Απόκλιση

Αποτέλεσµα
Απόντες

Ηλικία
Ηλικία
πατέρα µητέρας
45
55
14
4
49,2889 44,5818
5,8528
5,3875

Ηλικία
παιδιού
59
0
17,1864
3,4565
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Όσον αφορά την επαγγελµατική κατάσταση των γονέων, το 43,1% είναι υπάλληλοι, το
37,3% αυτοαπασχολούµενοι, το 2% ασχολείται µε τα οικιακά, 2% είναι συνταξιούχοι, άλλο
ένα 2% άνεργοι και το 13,7% ασχολούνται µε κάτι άλλο. Αντίστοιχα στις µητέρες το 26,3%
είναι υπάλληλοι, 19,3% αυτοαπασχολούµενες, 40,4% ασχολείται µε τα οικιακά, 3,5% είναι
συνταξιούχοι, 1,8% άνεργες και το υπόλοιπο 8,8% ασχολείται µε κάτι άλλο.
Ως προς το µορφωτικό τους επίπεδο οι γονείς παρουσιάζουν τα εξής ποσοστά: το 54%
των πατεράδων δεν είχαν κάποιο πτυχίο ή ισοδύναµο επαγγελµατικό προσόν, ενώ στις
µητέρες το ποσοστό είναι 58,5% .
Τέλος, όσον αφορά το µορφωτικό επίπεδο των γονέων το 32,7% των µητέρων δεν είχαν
εισόδηµα, στο 30,8% το εισόδηµα έφτανε τα 700 ευρώ, στο 9,6% τα 1000 ευρώ, στο 7,7% τα
1200 ευρώ, στο 3,8% τα 1500 ευρώ, στο 9,6% τα 2000 ευρώ και στο 5,8% το εισόδηµα είναι
πάνω από 2000 ευρώ. Από την πλευρά των πατέρων το 5,8% δεν είχαν εισόδηµα, στο 3,8%
το εισόδηµα έφτανε τα 700 ευρώ , στο 13,5% τα 1000 ευρώ, στο 17,3% τα 1200 ευρώ , στο
23,1%1500 ευρώ ,στο 11,5% τα 2000 ευρώ και στο 25% το εισόδηµα ξεπερνά τα 2000
ευρώ.

5.2 Μέσα συλλογής δεδοµένων
Για την εκτέλεση της έρευνας χορηγήθηκε

ένα ερωτηµατολόγιο µε ατοµικά-

δηµογραφικά στοιχεία. Για την συλλογή πληροφοριών που σχετίζονταν µε την συνήθεια του
καπνίσµατος χρησιµοποιήθηκαν δύο ερωτήσεις , άµεσα σχετιζόµενες µε το θέµα (βλέπε
παράτηµα). Το ερωτηµατολόγιο περιλάµβανε ερωτήσεις κλειστού τύπου, αναφερόµενες στο
φύλο, την ηλικία, την τρέχουσα επαγγελµατική κατάσταση, το µορφωτικό επίπεδο και το
µηνιαίο εισόδηµα (βλέπε παράτηµα).
Χρησιµοποιήθηκε, επίσης, και ένα ερωτηµατολόγιο που αφορούσε το στρες , τo
Perceived Stress Scale (PSS) των Cohen et al (1983). Η κλίµακα αυτή µετρά τον βαθµό στον
οποίο οι καταστάσεις στη ζωή κάποιου αξιολογούνται ως αγχωτικές. Περιλαµβάνει 10
ερωτήσεις, οι οποίες εξετάζουν τον ρόλο των µη ειδικών στρεσογόνων παραγόντων στην
αιτιολογία ασθενειών και συµπεριφορικών διαταραχών, ως αποτέλεσµα των βιωµένων
επιπέδων στρες .
Οι απαντήσεις στο PSS δίνονται από τον ερωτώµενο σε µια πεντάβαθµη κλίµακα
βαθµολόγησης. Οι ερωτώµενοι καλούνται να σηµειώσουν την απάντησή τους σε µια
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κλίµακα βαθµολόγησης που έχει την ακόλουθη διαβάθµιση: Ποτέ, Σχεδόν Ποτέ, Μερικές
Φορές, Αρκετά Συχνά, Πολύ Συχνά (βλέπε παράρτηµα).
Στην συνέχεια υπολογίστηκε το συνολικό άθροισµα. Οι ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου
ελέγχθηκαν ως προς την αξιοπιστία τους µε τον δείκτη αξιοπιστίας Cronbach a , ο οποίος
κυµάνθηκε από ,78- , 89 για τις τρεις οµάδες.

5.3 ∆ιαδικασία συλλογής δεδοµένων
Η χορήγηση των ερωτηµατολογίων έγινε στο Λύκειο Βέλου, στον νοµό Κορινθίας το
έτος 2005- 2006. Η ερευνήτρια έδωσε τα ερωτηµατολόγια στα παιδιά της Β’ και Γ’ Λυκείου
και τους ζήτησε να τα απαντήσουν τα ίδια και οι γονείς τους. ∆ιευκρίνισε ότι η συµµετοχή
των γονέων και των παιδιών στην έρευνα είναι ανώνυµη και ότι η έρευνα είχε ως στόχο την
συλλογή δεδοµένων για θέµατα που αφορούσαν θέµατα υγείας.
Η ανάλυση των ερωτηµατολογίων έγινε µε την χρήση του SPSS.

6. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Από την στατιστική ανάλυση που έγινε βρέθηκε ότι το 46,2% των πατεράδων ήταν
καπνιστές, το 25% ήταν πρώην καπνιστές, ενώ το 28,8% δεν υπήρξαν ποτέ καπνιστές. Όσον
αφορά τις µητέρες το 25% ήταν καπνίστριες, το 8,9% πρώην καπνίστριες και το 66,1% δεν
υπήρξαν ποτέ καπνίστριες. Στα παιδιά βρέθηκε ότι το 19% είναι καπνιστές, το 10,3% πρώην
καπνιστές και το 70,7% δεν υπήρξαν ποτέ καπνιστές. Βρέθηκε , επίσης, ότι ο µέσος όρος
ηλικίας έναρξης του καπνίσµατος για τους πατεράδες ήταν τα 19,7 έτη, για τις µητέρες τα 22
έτη, ενώ για τα παιδιά τα 15,4 έτη (κοίτα πίνακα 5).
ΠΙΝΑΚΑΣ 5
Ο Μέσος Όρος Ηλικίας έναρξης του καπνίσµατος

∆είγµα

Αποτέλεσµα
Απόντες

Μέσος Όρος
Τυπική Απόκλιση

Ηλικία
καπνίσµατος
πατέρα
36
23
19,7500
5,7290

Ηλικία
καπνίσµατος
µητέρας
19
40
22,0000
7,3485

Ηλικία
καπνίσµατος
παιδιού
15
44
15,4000
,6325
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Από το Τ-test βρέθηκε ότι ο µέσος όρος ηλικίας έναρξης του καπνίσµατος στα κορίτσια (
Μ=15,7 , SD=.7) είναι σηµαντικά υψηλότερος ( t=- 2,82 , df= 8 , 2-tailed p=. 040) από αυτόν
των αγοριών (M=15, SD=.00).
Όσον αφορά την συσχέτιση καπνίσµατος πατέρα ή µητέρας και καπνίσµατος του παιδιού
δεν βρέθηκε κάτι το στατιστικά σηµαντικό. Στην περίπτωση καπνίσµατος του πατέρα ο
Pearson Chi- Square βρέθηκε .287, ενώ στην περίπτωση καπνίσµατος της µητέρας .103.
Ωστόσο, δεν φαίνεται να συµβαίνει το ίδιο, όταν καπνίζουν και οι δύο γονείς. Σ’ αυτήν την
περίπτωση ο δείκτης συσχέτισης τείνει να γίνει στατιστικά σηµαντικός (Pearson ChiSquare= .099).
Η στατιστική ανάλυση έδειξε επιπλέον µια σηµαντική συσχέτιση στη βίωση στρες από
τους συζύγους (βλέπε πίνακα 7). ∆εν δείχθηκε , όµως, το ίδιο και για την σχέση στρες των
γονέων και παιδιού. Στην περίπτωση στρες πατέρα- παιδιού δεν παρατηρήθηκε κάποια
στατιστική σηµαντικότητα. Το ίδιο συνέβη και στην περίπτωση µητέρας – παιδιού (βλέπε
πίνακα 7).
Τέλος, στην σχέση καπνίσµατος και στρες βρέθηκε ότι οι γυναίκες που καπνίζουν
εµφανίζουν µεγαλύτερα επίπεδα στρες, κάτι που δεν συµβαίνει στους πατεράδες και τα
παιδιά (βλέπε πίνακα 7)

ΠΙΝΑΚΑΣ 7
ΣΧΕΣΗ ΣΤΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΙΩΝ
∆είγµα
Ζευγάρι 1
Ζευγάρι 2
Ζευγάρι 3

Στρες πατέραµητέρας
Στρες πατέραπαιδιού
Στρες µητέραςπαιδιού

Συσχέτιση

Sig.

48

,299

,039

50

,255

,073

54

,164

,235
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7. ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Πριν την παρουσίαση των αποτελεσµάτων που αναφέρθηκαν παραπάνω θα πρέπει να
γίνει αναφορά στους περιορισµούς της ερευνάς µας. Τα αποτελέσµατα της παρούσας
έρευνας θα πρέπει να αντιµετωπιστούν µε την πρέπουσα προσοχή, διότι στα πλαίσια αυτής
της προκαταρκτικής έρευνας το δείγµα ήταν µικρό και δεν αποτελείτο από ίσο αριθµό
συµµετεχόντων και των τριών κατηγοριών (πατέρας-µητέρα- παιδί).
Στην έρευνα αυτή, λοιπόν, βρέθηκε ότι το µεγαλύτερο ποσοστό χρήσης καπνού
παρουσιάζουν οι πατέρες (46,2%) σε σχέση µε τις µητέρες (25%). Ωστόσο, αυτό που µας
κάνει ιδιαίτερη εντύπωση είναι η ηλικία έναρξης του καπνίσµατος. Σήµερα, φαίνεται ότι τα
παιδιά ξεκινούν το κάπνισµα σε νεαρότερη ηλικία (15,4 έτη) σε σχέση µε τους γονείς τους.
Επιβεβαιώνεται , επίσης, η σύγχρονη βιβλιογραφία που θέλει να υπάρχει µεγαλύτερος
δείκτης επικινδυνότητας έναρξης του καπνίσµατος από το παιδί, όταν στο σπίτι καπνίζουν
και οι δύο γονείς. Κατά τους Paterson et al (2005) όταν υπάρχει ένας γονέας που καπνίζει,
δεν βάζει ένα ανώτατο όριο στον κίνδυνο. Η προσθήκη, όµως, ενός ακόµα γονέα που
καπνίζει αυξάνει περισσότερο τον κίνδυνο του παιδιού. Κατά συνέπεια, η παρουσία δύο
γονέων, που καπνίζουν, βάζει το παιδί σε κίνδυνο για καθηµερινό κάπνισµα, που είναι
περισσότερο από 2,5 φορές µεγαλύτερος σε σχέση µε τα παιδιά, των οποίων κανένας γονέας
δεν καπνίζει.
Αναφορικά µε την σχέση του στρες µεταξύ των µελών της οικογένειας παρατηρήθηκε
µια συσχέτιση στρες µεταξύ των συζύγων. Τα ευρήµατα αυτά επιβεβαιώνουν τα ευρήµατα
άλλων ερευνών. Όπως είδαµε πιο πάνω, σύµφωνα µε τους Kasl & Cooper (1987) , όταν ο
ένας σύζυγος βιώνει µεγαλύτερα επίπεδα στρες από τα κανονικά, τότε επιφορτίζεται και ο
άλλος σύζυγος. Κατά κανόνα, οι σύζυγοι µπορούν να ξεχωρίσουν πότε ο σύντροφος τους
είναι

ταραγµένος, άσχετα µε το αν ο σύντροφός το συζητά. Η διάθεση αλλάζει,

παρατηρούνται αλλαγές στις δραστηριότητες και άλλα στοιχεία της συµπεριφοράς
επαγρυπνούν τον σύζυγο στο ότι ο σύντροφος του/ της βασανίζεται, αν και δεν ξέρουν το
γιατί .
Επίσης, φάνηκε ότι οι γυναίκες που καπνίζουν παρουσιάζουν και µεγαλύτερα επίπεδα
στρες. Αυτό το εύρηµα είναι πολύ σηµαντικό και εν µέρει εξηγεί και τον λόγο που είναι πολύ
δύσκολο γι’ αυτές να διακόψουν το κάπνισµα κατά την περίοδο της εγκυµοσύνης. Μόνο ένα
µικρό µέρος των γυναικών αυτών καταφέρνει να διακόψει το κάπνισµα και η προσπάθεια
αυτή γίνεται ακόµα δυσκολότερη, εάν ο σύζυγος καπνίζει ( Grange et al, 2006). Από την
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άλλη πλευρά επιβεβαιώνεται η ένδειξη που υπάρχει ότι οι γυναίκες ίσως βιώνουν τους
στρεσογόνους πιο έντονα

σε σχέση µε τους άνδρες. Επειδή οι γυναίκες ίσως έχουν

µεγαλύτερη ανάµειξη στα οικογενειακά ζητήµατα, γίνονται πιο ευαίσθητες όχι µόνο σε
δυσµενή γεγονότα που βιώνουν

άµεσα

αλλά και

σε εκείνα

που έχουν

δυσµενή

αποτελέσµατα σε άλλα µέλη της οικογένειας (Kasl & Cooper, 1987) . Η ενεργή δέσµευσή
τους σε ένα ιστό οικογενειακών σχέσεων

και ο συναισθηµατικός κίνδυνος που

αναπτύσσεται στην αρµονική λειτουργία αυτών των σχέσεων σηµαίνει ότι είναι απίθανο
να διατηρηθούν παθητικοί µάρτυρες στα προβλήµατα ζωής των µελών της οικογένειας.
Συνεπώς, θα µπορούσαµε να εκτιµήσουµε ότι η καθιέρωση της συνήθειας του
καπνίσµατος στα παιδιά µπορεί να θεωρηθεί αποτέλεσµα της επίδρασης των µελών της
οικογένειας και της µάθησης µέσω της µίµησης αυτών. Άρα θα πρέπει να γίνει προσπάθεια
κατανόησης του ρόλου της οικογένειας και επανεξέταση αυτού.
Αν και παραπάνω παρατίθενται αρκετές πληροφορίες για την συνήθεια του καπνίσµατος,
πρέπει να γίνει ακόµα περισσότερη έρευνα στο θέµα αυτό. Χρειαζόµαστε ακόµα
περισσότερες γνώσεις στο πως γίνεται το κάπνισµα συνήθεια, στο πως αυτή η συνήθεια
ισχυροποιείται και γιατί είναι τόσο δύσκολο να διακοπεί. Αυτό που απαιτείται για να
επιτευχθεί η διεύρυνση των πληροφοριών είναι µια διεπιστηµονική συνεργασία, η οποία
υιοθετεί µεθοδολογικές προσεγγίσεις από τις βιολογικές και κοινωνικές επιστήµες. Με βάση
την σηµερινή βιβλιογραφία και τον τοµέα έρευνας του καπνίσµατος οι παρακάτω εστιάσεις
συστήνονται ως περιοχές προτεραιότητας για έρευνα: 1) Ο ρόλος της νικοτίνης. Μελέτες που
εξερευνούν την κεντρική περιοχή της δράσης της νικοτίνης και των φαρµάκων που
εµποδίζουν την δράση της είναι µεγάλου ενδιαφέροντος, αφού µπορούν να βοηθήσουν στην
διακοπή του καπνίσµατος µε την εξεύρεση του κατάλληλου φαρµάκου. , 2) Απόσυρση. Πώς
συνδέεται η απόσυρση µε τα χρόνια που κάποιος είναι καπνιστής; , 3) Παράταση αποχής. Θα
πρέπει να γίνει εκτενέστερη µελέτη των µεθόδων που πρέπει να χρησιµοποιήσει κάποιος ,
ώστε να έχει µια αποτελεσµατική διακοπή του καπνίσµατος. 4) Οικογένεια. Ποιος είναι ο
ρόλος της στην έναρξη καπνίσµατος στα παιδιά και τους εφήβους; Η οικογένεια θα πρέπει να
µελετηθεί εκτενέστατα µέσα από διαχρονικές µελέτες. 5) Ο ρόλος του στρες τόσο σε ατοµικό
όσο και σε οικογενειακό επίπεδο. Πως το στρες µπορεί να επηρεάσει το άτοµο και αυτό µε
την σειρά του την οικογένεια; Πως συνδέεται το στρες µε την ενίσχυση της συνήθειας του
καπνίσµατος;
Ωστόσο δεν πρέπει να γίνουν µελέτες µόνο για την κατανόηση του καπνίσµατος. Θα
πρέπει το ενδιαφέρον µας να στραφεί και στην πρόληψη του καπνίσµατος. Θα πρέπει να
γίνουν µελέτες και έρευνες για την εξεύρεση αποτελεσµατικών µεθόδων πρόληψης και
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αντίστασης απέναντι στον καπνό. Επίσης, είναι αναγκαίο να γίνεται ενηµέρωση στα παιδιά
από το σχολείο γι’ αυτήν την συνήθεια και διαπαιδαγώγησή τους σε σωστές συµπεριφορές
υγείας.
Τελικά, ίσως, η πραγµατική απάντηση που καλούνται οι επιστήµονες να δώσουν είναι:
γιατί οι άνθρωποι επιλέγουν εσκεµµένα να συµµετέχουν σε µια αυτοκαταστροφική
συµπεριφορά, όταν ξοδεύουν το µεγαλύτερο µέρος της ενέργειάς τους για συντήρηση.
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9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Πατέρας- Μητέρα: ∆ηµογραφικά στοιχεία
1. Ηλικία: _____ (σε έτη)
2. Τρέχουσα επαγγελµατική κατάσταση:

□
(4) Συνταξιούχος □
(1) Υπάλληλος

□
□

□

(2) Αυτοαπασχολούµενος

(3) Οικιακά

(5) Άνεργος

(6) Άλλο: …………………...

3. Έχετε πάει στο Λύκειο;
Έχετε κάποιο πτυχίο ή ισοδύναµο επαγγελµατικό προσόν;

4. Το προσωπικό µηνιαίο εισόδηµά σας είναι περίπου:

□

□

Ναι

Όχι

□

□

Ναι

Όχι

□ δεν έχω εισόδηµα
□ ως 700 ευρώ
□ ως 1000 ευρώ
□ ως 1200 ευρώ
□ ως 1500 ευρώ
□ ως 2000 ευρώ
□ πάνω από 2000 ευρώ

Παρακαλώ απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις που αφορούν την υγεία σας:
1. Σηµειώστε το ύψος σας σε εκατοστά: _______ cm και το βάρος σας σε κιλά: _______ kg.
2. Πόσο ζυγίζατε όταν ήσαστε 18 ετών; _______ kg.
3. Είστε καπνιστής
∆εν υπάρξατε ποτέ καπνιστής

□
□
□

Αν είστε ή ήσαστε καπνιστής, σε
ποια ηλικία αρχίσατε να καπνίζετε;

____ ετών

Είστε πρώην καπνιστής
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Παιδί. ∆ηµογραφικά στοιχεία
Φύλο: Άνδρας

□

Γυναίκα

□,

2. Ηλικία: _____ (σε έτη)

Παρακαλώ απάντησε στις παρακάτω ερωτήσεις που αφορούν την υγεία σου:
1. Σηµείωσε το ύψος σου σε εκατοστά: _______ cm και το βάρος σου σε κιλά: _______ kg.
2. Είσαι καπνιστής/τρια
∆εν υπήρξες ποτέ καπνιστής/τρια

□
□
□

Αν είσαι ή ήσουν καπνιστής, σε ποια
ηλικία άρχισες να καπνίζεις;

____ ετών

Είσαι πρώην καπνιστής/τρια

Ερωτηµατολόγιο Στρες
Οι παρακάτω ερωτήσεις αφορούν τα συναισθήµατα και τις σκέψεις σας κατά τον τελευταίο µήνα. Σε
κάθε ερώτηση θα πρέπει να απαντήσετε πόσο συχνά αισθανθήκατε ή σκεφτήκατε κάτι. Για να
απαντήσετε, σηµειώστε το κουτί που αντιστοιχεί στην καταλληλότερη για σας απάντηση.
1. Κατά τον τελευταίο µήνα, πόσο συχνά είσαστε σε ένταση επειδή κάτι συνέβη απρόοπτα;
Ποτέ [ ]

Σχεδόν ποτέ [ ]

Μερικές φορές [ ]

Αρκετά συχνά [ ]

Πολύ συχνά [ ]

2. Κατά τον τελευταίο µήνα, πόσο συχνά έχετε νιώσει αδύναµος να ελέγξετε τα σηµαντικά
πράγµατα στη ζωή σας;
Ποτέ [ ]

Σχεδόν ποτέ [ ]

Μερικές φορές [ ]

Αρκετά συχνά [ ]

Πολύ συχνά [ ]

3. Κατά τον τελευταίο µήνα, πόσο συχνά έχετε νιώσει νευρικός ή «στρεσαρισµένος»;
Ποτέ [ ]

Σχεδόν ποτέ [ ]

Μερικές φορές [ ]

Αρκετά συχνά [ ]

Πολύ συχνά [ ]

4. Κατά τον τελευταίο µήνα, πόσο συχνά έχετε νιώσει σίγουρος για την ικανότητά σας να
χειριστείτε τα προσωπικά σας προβλήµατα;
Ποτέ [ ]

Σχεδόν ποτέ [ ]

Μερικές φορές [ ]

Αρκετά συχνά [ ]

Πολύ συχνά [ ]

5. Κατά τον τελευταίο µήνα, πόσο συχνά έχετε νιώσει ότι τα πράγµατα πάνε όπως θέλετε;
Ποτέ [ ]

Σχεδόν ποτέ [ ]

Μερικές φορές [ ]

Αρκετά συχνά [ ]

Πολύ συχνά [ ]

6. Κατά τον τελευταίο µήνα, πόσο συχνά βρεθήκατε να µην µπορείτε να αντιµετωπίσετε όλα όσα
έπρεπε να κάνετε;
Ποτέ [ ]

Σχεδόν ποτέ [ ]

Μερικές φορές [ ]

Αρκετά συχνά [ ]

Πολύ συχνά [ ]

7. Κατά τον τελευταίο µήνα, πόσο συχνά µπορούσατε να ελέγξετε πράγµατα που προκαλούσαν
εκνευρισµό;
Ποτέ [ ]

Σχεδόν ποτέ [ ]

Μερικές φορές [ ]

Αρκετά συχνά [ ]

Πολύ συχνά [ ]

8. Κατά τον τελευταίο µήνα, πόσο συχνά έχετε νιώσει ότι έχετε τον έλεγχο των πραγµάτων;
Ποτέ [ ]

Σχεδόν ποτέ [ ]

Μερικές φορές [ ]

Αρκετά συχνά [ ]

Πολύ συχνά [ ]
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9. Κατά τον τελευταίο µήνα, πόσο συχνά έχετε θυµώσει εξαιτίας των πραγµάτων που ήταν έξω από
τον έλεγχό σας;
Ποτέ [ ]

Σχεδόν ποτέ [ ]

Μερικές φορές [ ]

Αρκετά συχνά [ ]

Πολύ συχνά [ ]

10. Κατά τον τελευταίο µήνα, πόσο συχνά έχετε νιώσει ότι οι δυσκολίες συσσωρευόταν σε τέτοιο
βαθµό, ώστε να µην µπορείτε να τις ξεπεράσετε;
Ποτέ [ ]

Σχεδόν ποτέ [ ]

Μερικές φορές [ ]

Αρκετά συχνά [ ]

Πολύ συχνά [ ]
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