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ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ
1. Παραγωγή ριζών οξυγόνου, μείωση αντιοξειδωτικών
2. Μεταβολή της συστηματικής (π.χ. μείωση της Th1

αντίδρασης) και τοπικής ανοσίας (π.χ. ρίνα, αεραγωγούς)
3. Προαγωγή χρόνιας φλεγμονώδους αντίδρασης (ενεργοποίηση 

φλεγμονωδών κυττάρων μέσω Il-8, TNFa)
4. Καρκινογόνες ιδιότητες (π.χ. επισκευή DNA, επίδραση στα 

ογκοκατασταλτικά γονίδια)
5. ∆ημιουργία αθηροσκληρωτικών πλακών στα αγγεία, βλάβη ενδοθηλίου
6. Προθρομβωτική δράση (↑ινωδογόνου, διαταραχή συγκόλλησης PLT)
7. Αυξημένη έκκριση κατεχολαμινών (αγγειόσπασμος)
8. Αυξημένη ανθρακυλαιμοσφαιρίνη (↓μεταφορά Ο2 στους ιστούς)
9. Απευθείας τοξική δράση – άμεση διείσδυση προϊόντων καύσης
10. Βλάβη από τη θερμότητα του παραγώμενου καπνού



ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Άνοια

νόσος
Parkinson

Εγκεφαλικά 
ανευρύσματα

Μηνιγγιώματα

Αγγειακά 
Εγκεφαλικά 
Επεισόδια

Νευροπαθητικό 
άλγος

Πολλαπλή 
σκλήρυνση



Άνοια (αγγειακού τύπου, Alzheimer, κλπ.)
•Το ενεργητικό και παθητικό κάπνισμα αυξάνει τον κίνδυνο όλων των μορφών
άνοιας (40%-80%) και επιταχύνει τη μείωση των γνωστικών λειτουργιών σε
ηλικίες >50 ετών

•Η επίδραση είναι δοσοεξαρτώμενη



Άνοια (αγγειακού τύπου, Alzheimer, κλπ.)
•Το ενεργητικό και παθητικό κάπνισμα αυξάνει τον κίνδυνο όλων των μορφών
άνοιας (40%-80%) και επιταχύνει τη μείωση των γνωστικών λειτουργιών σε
ηλικίες >50 ετών

•Η επίδραση είναι δοσοεξαρτώμενη
Anstey et al, Am J Epidemiol 2007;166:367–378, 
Sabia et al, Arch Gen Psychiatry2012;69:627-635

Outcome Relative Risk 95% Confidence 
Interval

Alzheimer Disease 1.79 1.43 , 2.23

Vascular Dementia 1.78 1.28, 2.47

Any Dementia 1.27 1.02, 1.60

Cognitive Decline / year ‐0.13 ‐0.18, ‐0.08

1. Current smokers vs
Never smokers

2.   Former smokers vs
Never smokers

• Η επίδραση του καπνίσματος στις γνωσιακές λειτουργίες υποχωρεί ~10 
έτη μετά τη διακοπή του



Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο 
(ισχαιμικό & αιμορραγικό)

Peters et al, Stroke 2013;44:2821-2828,  Hou et al, Sci. Rep 2017;7:45542,  BMJ Open 2012;2:e002022

• ↑ κίνδυνος κατά 67% στους ♂ και κατά 83% στις ♀
• 25% των ΑΕΕ οφείλονται στο κάπνισμα
• Το παθητικό κάπνισμα σχετίζεται με ↑ κίνδυνο κατά 10%
• Ο κίνδυνος μειώνεται σημαντικά ~ 5 χρόνια μετά τη διακοπή του τσιγάρου 
στα επίπεδα των μη-καπνιστών



Λοιπά νευρολογικά νοσήματα
ΝΟΣΟΣ PARKINSON
• Ο κίνδυνος για Parkinson μειώνεται κατά 60% σε καπνιστές σε σχέση με μη-καπνιστές
• Νικοτίνη: i) εμπλέκεται στη DA σύνθεση, ii) απενεργοποιεί νευροτοξίνες, iii) ↓ 
δυσκινησία που προκαλεί η λεβοντόπα

• Το κάπνισμα προστατεύει μόνο από την πρώιμη εμφάνιση της Parkinson 
(<50ετών) αλλά ο κίνδυνος εμφανίζεται με σημαντική αυξητική τάση σε 
μεγαλύτερες ηλικίες

Logroscino, Environ Health Perspect: 2005,113:1234–1238
Ma et al, Translational Neurodegeneration 2017;6:18

ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ
• ↑κινδύνου κατά 30%-40%. Στις ♀ ο κίνδυνος είναι ↑ κατά 40%-80%
• ↑ πιθανότητα για πρωτοπαθώς προοδευτική μορφή της νόσου και ↑ μετατροπή της 

υποτροπιάζουσας μορφής σε δευτεροπαθώς προοδευτική με x 3 συχνότητα
• ∆οσοεξαρτώμενη σχέση
• Σε ενεργό νόσο το κάπνισμα προκαλεί ↑ συμπτώματα, ↑ υποτροπές και γνωσιακές 

διαταραχές
• Η διακοπή του καπνίσματος ↓ τον κίνδυνο MS και βελτιώνει την πορεία της νόσου
• Μηχανισμός: -τα κυανίδια προκαλούν απομυελίνωση και οι μεταβολίτες του ΝΟ 

εκφύλιση των νευράξόνων
-Ανοσοτροποποιητική και νευροτοξική δράση

Palacios et al, Ann Epidemiol,2011 July;21:536–542
Healy et al, Arch Neurol 2009 July ; 66:858–864



ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΟΦΘΑΛΜΟΙ
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Καταρράκτης Current

Past

Ever

Ye et al, Invest Ophthalmol Vis Sci 2012;53:3885–3895
Handa et al, Eye (2011) 25, 1170–1176

1ο αίτιο τύφλωσης
•Σημαντική συσχέτιση ειδικά με την πυρηνική μορφή 
•∆οσοεξαρτώμενη συσχέτιση 
•Βλάβη μεγαλύτερη στους καπνιστές πίπας

•Ο κίνδυνος μειώνεται >20 χρόνια από τη διακοπή του 
τσιγάρου

•Μηχανισμός: - οξειδωτiκό στρες & ↓ αντιοξειδωτικής 
ικανότητας τοπικά στο φακό   
-άμεση βλάβη από βαρέα μέταλλα (Pb, Cd, Cu)
-τροποποίηση πρωτεϊνών φακού (CN-, aldehyde)
-Βλάβη από το θερμό ρεύμα καπνού  και άμεση 
είσοδος των προϊόντων του στο φακό



Εκφύλιση ωχράς κηλίδας

• Ο κίνδυνος είναι x 2 - 4 μεγαλύτερος σε καπνιστές
με >10 packs-years

• Συσχέτιση με ηλικίας έναρξης καπνίσματος, συνολικά
έτη καπνίσματος, αριθμό τσιγάρων / ημέρα

• Μικρότερη ανταπόκριση στη θεραπεία στους 
ενεργούς καπνιστές

• Ο κίνδυνος παραμένει ↑ για >20 έτη από τη διακοπή του τσιγάρου

•Μηχανισμός:-νεοαγγείωση χοριοειδούς που διηθεί το μελάγχρουν επιθήλιο 
(VEGF επαγωγή μέσω διοξίνης)             
-ισχαιμία και μικροέμφρακτα ωχράς κηλίδας
-εναπόθεση λιποφουσκίνης μέσω νορνικοτίνης
-↑ CO που μειώνει τη ροή αίματος
-↑ υπεροξείδωση πολυακόρεστων λιπαρών οξέων στους φωτοϋποδοχείς
- οξειδωτικό στρες &↓αντιοξειδωτικών (Cd, HQ, NO)

Cheng et al, HKMJ 2000;6:195-202  & Velilla et al, J Ophthalmol 2013;2013:895147 



Handa et al, Eye (2011) 25, 1170–1176

• 42.5% γνωρίζουν τη σχέση μεταξύ καπνίσματος και τύφλωσης
• Μόνο το 35% των οφθαλμιάτρων ρωτούν το καπνιστικό ιστορικό του 
ασθενή

• Το πρώτο κίνητρο για τη διακοπή καπνίσματος παραμένει η υγεία.



ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΕΝ∆ΟΚΡΙΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
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Θυρεοειδής αδένας

Utiger, European Journal of Endocrinology 1998;138:368–369 &  Sawicka et al, Endokrynol Pol. 2014;65(1):54-62

• Σε υγιείς καπνιστές: προθυρεοειδική δράση 
(↑ fT4 / fT3 & ↓TSH) μέσω διέγερσης συμπαθητικού από 
τη νικοτίνη αλλά και άμεσης διεγερτικής δράσης στο θυροειδή

• Η επίδραση του γονεϊκού καπνίσματος στα βρέφη είναι επίσης προθυρεοειδική
• Σε καπνιστές με υποθυρεοειδισμό: αντιθυρεοειδική δράση με επίταση των κλινικών 

και εργαστηριακών ευρημάτων (↑ TSH & T3/fT4)
• Νυν- καπνιστές:-↑συχνότητα μη-τοξικής και πολυοζώδους βρογχοκήλης (>40 έτη)

- x 2 ο κίνδυνος για  Graves Disease και Graves opthalmopathy

• Επάνοδος των θυρεοειδικών ορμονών στα φυσιολογικά >10 έτη από τη διακοπή του 
καπνίσματος. Επίσης μειώνεται ο κίνδυνος για GD στα επίπεδα των μη-καπνιστών  
ενώ είναι άγνωστη η επίδραση για την GO

Μηχανισμός: τα θειοκυανικά κυρίως έχουν διπλή δράση (προ- & αντιθυρεοειδική)
- ∆ομική μεταβολή του υποδοχέα της TSH που γίνεται πιο αντιγονικός
-Ανοσοτροποποιητική δράση
-Ιστική υποξία που ↑ πολλ/σμο ινοβλαστών και γλυκοζαμινογλυκανών οπισθοβολβικά



Σακχαρώδης διαβήτης

• Το κάπνισμα αποτελεί παράγοντα κινδύνου για εμφάνιση  Σ∆ ΙΙ 
• Η συχνότητα εμφάνισης των επιπλοκών του Σ∆ είναι μεγαλύτερη στους 
καπνιστές (OEM, AEE, διαβητικό πόδι, κλπ)

Pan et al, Lancet Diabetes Endocrinol 2015; 3: 958–967 & Eliasson et al Arterioscler Thromb Vasc Biol 1994;14:1946-1950 

Μηχανισμός: 
-Αντίσταση στη δράση της ινσουλίνης

-Επίδραση στη σύνθεση και λειτουργία 
των πρωτεϊνών μεταφοράς της γλυκόζης

-↑ έκκριση ορμονών ανταγωνιστικών στην 
ινσουλίνη (π.χ. ΝΑ)

-lifestyle που συνοδεύει το κάπνισμα



• Η διακοπή του καπνίσματος μειώνει τον κίνδυνο Σ∆ σημαντικά αν 
και πάντα παραμένει αυξημένος σε σχέση με τους μη-καπνιστές

Pan et al, Lancet Diabetes Endocrinol 2015; 3: 958–967





Λοιπά ενδοκρινικά νοσήματα
ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ
• ~13% της υπογονιμότητας αποδίδεται στο κάπνισμα.  
• Οι καπνίστριες χρειάζονται 2πλάσιες προσπάθειες IVF
•Άνδρες: ↓ολικού αριθμού σπερματοζωαρίων, ↓ κινητικότητας, ανώμαλη μορφολογία
και βλάβη του DNA (15%-24% ↓ του σπέρματος στους καπνιστές)
•Γυναίκες: καθυστέρηση σύλληψης, αποβολές, δυσμηνόρροια, πρώιμη εμμηνόπαυση, 
μειωμένη πυκνότητα ωοθυλακίων, βλάβη του DNA
•∆ιακοπή καπνίσματος τουλάχιστον 2 μήνες πριν την IVF ↑ την πιθανότητα επιτυχίας

Younglay et al, Human Reproduction Update 2005;Vol.11:43–57
Kovac et al, Postgrad Med 2015 April;127: 338–341

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ
• Πρώιμη εμφάνισης οστεοπόρωσης μετά την εμμηνόπαυση  στις γυναίκες (50-65 

ετών).  Επίδραση στην οστική  πυκνότητα και στους άνδρες
• ↑  κίνδυνος για κατάγματα λόγω οστεοπόρωσης σε ηλικίες >50 ετών (π.χ. #ισχίου 

31% ♀ & 40% ♂)
• Η διακοπή του τσιγάρου ↓ σημαντικά τον κίνδυνο για οστεοπόρωση και βελτιώνει 

την έκβαση  σε πιθανό χειρουργείο οστικού κατάγματος από οστεοπόρωση

Abrahamsen et al, Bonekey Rep 2014;3: 574



ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
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Barrett οισοφάγοςCa οισοφάγου

Crohn & UC

GERD

Ca στομάχου
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Φλεγμονώδης νόσος του εντέρου
νόσος Crohn (CD) & ελκώδης κολίτιδα (UC)

Crohn Disease
• ∆ιπλάσιος ο κίνδυνος για CD σε καπνιστές
• ↑ κίνδυνος υποτροπών, ↑ χρήση ανοσορρυθμιστικών,  ↑ χειρουργικές 

παρεμβάσεις με κακή έκβαση, φτωχή ανταπόκριση στη θεραπεία
• ∆ιακοπή για τουλάχιστον 6 μήνες: βελτίωση νόσου και ↓ των υποτροπών 

στους επόμενους 12-18 μήνες

ǂ
Ulcerative Colitis
• OR=0,58 σε καπνιστές για εμφάνιση UC (↓ 42% κινδύνου)
• Προστατευτική δράση του καπνίσματος στην ανάπτυξη κι εξέλιξη της 

νόσου. Μείωση υποτροπών σε όσους πρώην-καπνιστές ξεκίνησαν πάλι 
το κάπνισμα

• Η προστατευτική δράση χάνεται όταν  συνδυάζεται με αλκοόλ
• Εστίαση στη διακοπή καπνίσματος δεδομένης της επίδραση από τη 

συνέχισή του στα υπόλοιπα συστήματα, την αυξημένη πιθανότητα για 
καρκίνο εντέρου και την ύπαρξη αποτελεσματικών θεραπειών για την UC

Cabre et al,,World J Gastroenterol 2012;18:3814-3822 & Bastida et al, World J Gastroenterol 2011;17:2740–2747



ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΟΥΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
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Χρόνια νεφρική νόσος

•Στους καπνιστές ↑ GFR και πρωτεϊνουρία (Smoking-induced hyperfiltration)
•Για κάθε 5 τσιγάρα / ημέρα = κίνδυνος για ↑ κρεατινίνης >0.3mg/dl κατά 31% 
στα επόμενα 3 χρόνια  
•Ανεξάρτητος ΠΚ για Χρόνια Νεφρική Νόσο και Νεφρική Νόσο Τελικού Σταδίου 
(HR=1.84)
•Επιταχύνει την εμφάνιση νεφρικής προσβολής στην περίπτωση ΑΥ, Σ∆
•Χειρότερη επιβίωση νεφρικών μοσχευμάτων στους καπνίζοντες (στα 10 έτη 
48% vs 62%)

J Am Soc Nephrol 2007;18:2032–2036  &  Clin J Am Soc Nephrol 20008;3:226–236

! Η διακοπή καπνίσματος μειώνει σημαντικά το 
ρυθμό έκπτωσης της νεφρικής λειτουργίας και
της αλβουμινουρίας

! Αυξάνει τη ζωή των νεφρικών μοσχευμάτων

! ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ∆ΟΣΕΙΣ!!! 
↓ Varenicline αν ClCr<30ml/min
Bupropion 150mg /3d σε RRT
↓ NRTs σε σοβαρή νεφρική νόσο



Orth et al, Clin J Am Soc Nephrol 2008;3 226–236

(Cd, Pb)

Smoking Related Renal Injury : ιδιοπαθής οζώδης σπειραματοσκλήρυνση
(πάχυνση ΒΜ, οζώδης μεσαγγειακή σκλήρυνση, πάχυνση έσω χιτώνα 
νεφρικών και μικρών αρτηριών, χωρίς άνοσες εναποθέσεις)



Λοιπά ουρογεννητικά νοσήματα
Ca ΟΥΡΟ∆ΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ
• Το 50% των περιπτώσεων Ca ουροδόχου κύστεως αποδίδεται στο κάπνισμα
• Κίνδυνος στους νυν-καπνιστές x4 και στους πρώην x2
• ↑ κίνδυνος υποτροπής μετά από διουρηθρική εκτομή ή κυστεκτομή
• ↓ η αποτελεσματικότητα της τοπικής ΧΜΘ και ανοσοθεραπείας
• ↓ κινδύνου για Ca με την ↑ των χρόνων αποχής από το κάπνισμα αλλά όχι 

σημαντικά, ειδικά στους χρήστες μαύρου καπνού

Rink et al, European Urology Focus 2015;1:17-27

ΣΤΥΤΙΚΗ ∆ΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
• OR =1.4 – 3.1 σε καπνιστές και κυρίως σε μικρότερες ηλικίες
• ∆οσοεξαρτώμενη σχέση (συχνότερη και σοβαρότερη μορφή σε >10 τσιγάρα/ημέρα)
• Ενισχύει την πιθανότητα εμφάνισης ED σχετιζόμενης με άλλες παθήσεις (π.χ. Σ∆, 

ΣΝ) 
• Επηρεάζει και τους παθητικούς καπνιστές ανάλογα  με τα επίπεδα ETS
• Η διακοπή καπνίσματος βελτιώνει τη στυτική λειτουργία ήδη στους πρώτους 6 

μήνες
• Ο κίνδυνος ED αντιστρέφεται σημαντικά αν η διακοπή γίνει πριν τη μέση ηλικία

Kovac et al, Andrologia 2015;47:1087–1092



ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Ρευματοειδής αρθρίτιδα Ερυθηματώδης λύκος-
∆ερματικός λύκος

Πρωτοπαθής χολική 
κίρρωση Graves’  disease



ΡΕΥΜΑΤΟΕΙ∆ΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙ∆Α 
• ↑ κίνδυνος x2 στους ♂ και x1.3 στις ♀, μεγαλύτερης βαρύτητας κι ενεργότητας, σε 

μικρότερη ηλικία
• OR= 5.26 για σοβαρές εξωαρθρικές εκδηλώσεις
• ↑ κίνδυνος ακόμα και σε μόλις 10 pack-years
• Μειωμένη κλινική ανταπόκριση στο infliximab,  ανάγκη για μεγαλύτερη δόση DMARDs

! Η διακοπή καπνίσματος μειώνει, δεν εξαφανίζει τον κίνδυνο για ΡΑ στα επίπεδα των 
μη- καπνιστών μετά από 20 χρόνια
! Η διακοπή καπνίσματος μετά την έναρξη της νόσου δεν βελτιώνει την πρόοδο της 
νόσου αλλά ↓ τον καρδιαγγειακό κίνδυνο Chang  et al, Int J Mol Sci 2014;15:22279–22295

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΥθΗΜΑΤΩ∆ΗΣ ΛΥΚΟΣ
• ↑ κίνδυνος x2 για εμφάνιση dsDNA+ ΣΕΛ
• ∆οσοεξαρτώμενη σχέση
• ↑ ενεργότητα νόσου και πιθανότητα θρομβώσεων

! Ο κίνδυνος μειώνεται σημαντικά μόλις 5 έτη 
μετά τη διακοπή του καπνίσματος

Barbhaiya M et al, Ann Rheum Dis 2017;0:1–7



ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ∆ΕΡΜΑ

Καρκίνος 
δέρματος  

Ψωρίαση  

Φλυκταίνωση 
παλαμών-πελμάτων  

Μετεγχειρητικές
επιπλοκές

∆ιάφορες άλλες 
(δερματίτιδα, oυρτικάρια, 

δερματικός λύκος)

Αισθητικές επιδράσεις 



↑ρυτίδωση 
μάτια-χείλη

↑ & βαθιές ρυτίδες

σακούλες

Φαιή
απόχρωση 
δέρματος + ↑ 
ξηρότητα

Αισθητικές επιδράσεις

- Πρωιμότερο γκριζάρισμα ή απώλεια μαλλιών
- Τηλεαγγειεκτασίες
- Αλλαγή στο χρώμα των δοντιών
- Κίτρινη απόχρωση δακτύλων και νυχιών
- Οσμή καπνού στα μαλλιά, στα ρούχα, στην αναπνοή

Sarobe et al, Actas Dermosifiliogr
2008;99:173-84



Μετεγχειρητικές επιπλοκές
•Περισσότερες μετεγχειρητικές επιπλοκές επούλωσης (OR=3.7):
αποτυχία επούλωσης, μείωση τριχοφυΐας στο εγχειρητικό πεδίο, ουλές, 
απώλεια δερματικών μοσχευμάτων (37% vs 17% σε μη καπνιστές), 
λοιμώξεις χειρουργικού τραύματος

•Σε μικρότερη ηλικία η ζήτηση αισθητικών παρεμβάσεων από τους 
καπνιστές.  Αποφυγή χειρουργείου  σε όσους δε μπορούν να απέχουν

•Μηχανισμός:- Νικοτίνη, CO, κυανίδια υδρογόνου
-διαταραχές της ροής αίματος στα αγγεία

• Τουλάχιστον 4 εβδομάδες αποχή πριν και μετά 
το χειρουργείο για βελτίωση της επούλωσης

• Αν είναι αδύνατο, θεραπεία με NRTs

Coon et al, Plast. Reconstr. Surg. 2013;131:385
Aesth Plast Surg (2012) 36:853–856



ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΟΡΑ

Λευχαιμία: ↑ 50% κινδύνου,   κυρίως ΟΜΛ
Annals of Oncology 2002;13:1621–1627

Σύνδρομο άπνοιας ύπνου: ↑ΑΗΙ, οίδημα σταφυλής
J Clin Sleep Med 2012;8(4):367-374.

Μεταβολικό σύνδρομο: Αντίσταση στην insulin, υπερλιπιδαιμία, ↑ CRP, ↑ΑΠ
Tobacco Induced Diseases 2012;10:9

Υπερλιπιδαιμία: ↑TG, ↑LDL, ↑ VLDL, ↓HDL
Journal of Clinical and Diagnostic Research 2013;7:31-34

Αποφρακτική αγγειίτιδα: ιδιοσυγκρασική αντίδραση στα συστατικά του
Int J Angiol 2009;18(3):119-125

Ca μαστού: μικρότερη ηλικία εμφάνισης, ↑ μεταστάσεις, (-) υποδοχείς
Breast Cancer Res Treat 2012;136:521–533

Ακουστικές διαταραχές: ↑ επίπτωση παθήσεων μέσου-έσω ωτός
Tobacco Induced Diseases 2012;0:4

Μυϊκή δυσλειτουργία: μειωμένη αντοχή σκελετικών μυών
Eur J Appl Physiol 2008;104:103–110

Περιοδοντίτιδα: ↑ συχνότητα περιοδοντίτιδας και πλάκας
International Journal of Dentistry, volume 2012:1-10



• Αν όλοι οι γιατροί ρωτούσαν το καπνιστικό ιστορικό των ασθενών τους 
θα έβρισκαν το 80% των καπνιστών κάθε χρόνο

• Θα έδιναν κίνητρο στο 40%  εξ αυτών για διακοπή καπνίσματος

• Και 2-3% θα διέκοπταν με επιτυχία το κάπνισμα

ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ 3‐5 ΛΕΠΤΑ!!!



Κανένας δε μπορεί να ορίσει το πόσο θα ζήσει αλλά όλοι μας 
μπορούμε να καθορίσουμε το πώς θα ζήσουμε!

Εσύ τι θα κάνεις από δω και πέρα???




