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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μιας πρόσφατης έρευνας που πραγματοποιήθηκε από
Πανεπιστήμιο της Γάνδης στο Βέλγιο, τα συμπεράσματα της οποίας δημοσιεύτηκαν στην
Επιθεώρηση της Εξελικτικής Ψυχολογίας («Journal of Evolutionary Psychology»), οι νέοι
άντρες που καπνίζουν και πίνουν τακτικά θεωρούνται πιο ελκυστικοί από τις γυναίκες για
τη σύναψη «εφήμερου ερωτικού δεσμού» (κοινώς: σεξ χωρίς δεσμεύσεις).

Επικεφαλής της εν λόγω μελέτης υπήρξε η επίκουρος καθηγητής του βελγικού
πανεπιστημίου, Eveline Vincke, η οποία μαζί με τους συνεργάτες της εστίασαν σε ένα
δείγμα 239 νεαρών γυναικών , από τις οποίες ζητήθηκε πρώτα να εκφράσουν την άποψή
τους για κάποιες επιβλαβείς προς την υγεία συνήθειες (ειδικότερα, για το ποτό και το
τσιγάρο) και κατόπιν να απαντήσουν με ειλικρίνεια σε μια σειρά ερωτήσεων που θα
έδειχναν το αν και κατά πόσο ο εθισμός ενός άντρα στον καπνό ή το αλκοόλ τις επηρεάζει
στο αν και κατά πόσο τον βλέπουν ερωτικά...

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας λοιπόν, οι γυναίκες έχουν την τάση να θεωρούν
πιο ελκυστικούς για τη δημιουργία περιστασιακής σχέσης τους άντρες εκείνους που
δηλώνουν καπνιστές και που συνήθιζαν να καταναλώνουν αλκοόλ είτε περιστασιακά, είτε
σε συχνή βάση. Μάλιστα, με βάση τις συμμετέχουσες στην έρευνα, το πόσο συχνά ένας
άντρας καταναλώνει προϊόντα αλκοόλ και καπνού αποτελεί ένδειξη και για το αν αυτός
θέλει «να δέσει το γάιδαρό του» ή αν αναζητά κατ' εξακολούθηση την ικανοποίηση στα one
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night stands.

Το καλύτερο όλων δε είναι ότι, όπως αποδείχτηκε από τα ευρήματα μιας δεύτερης μελέτης
στην οποία συμμετείχαν τη φορά αυτή 171 νεαροί άντρες, οι τακτικοί καπνιστές και πότες
είναι όντως πιο «άστατοι» στην ερωτική τους ζωή, προτιμώντας ξεκάθαρα τις
περιστασιακές έναντι των «σταθερών» σχέσεων.

Όπως κατέληξε η Vincke, «αποδεικνύεται ότι το κάπνισμα αλλά και η κατανάλωση αλκοόλ,
με την πάροδο των χρόνων έχουν εξελιχθεί σε κανονικά “όπλα”, τα οποία οι νεαροί άντρες
χρησιμοποιούν αποτελεσματικά για την ευκολότερη εξεύρεση περιστασιακής ερωτικής
συντρόφου».

Την επόμενη φορά, λοιπόν, που θα «οπλίσεις» ένα ποτάκι, φρόντισε να βρίσκονται γύρω
σου κάνα δυο single θηλυκά.
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