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          ΠΕΣ ΟΧΙ ΣΗΜΕΡΑ !!
        Η 31η Μαΐου έχει οριστεί ως η Παγκόσμια Ημέρα κατά του καπνίσματος από τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας το έτος 1988. Από τότε μέχρι και σήμερα, ένας συνεχής 
αγώνας γίνεται για να σταματήσει αυτή η βλαπτική συνήθεια, που οδηγεί στην εξάρτηση όλο
και περισσότερο νέους ανθρώπους καταστρέφοντας την υγεία τους.

      -Μετά τις συνεχείς ενημερώσεις για τις σοβαρές βλάβες που ενοχοποιείται ότι προκαλεί 
το κάπνισμα στους πνεύμονες, στα αγγεία ,στην καρδιά και γενικά σε όλες τις λειτουργίες 
του οργανισμού και   την  αύξηση των θανάτων από καρκίνο .. 

     -Μετά τις δράσεις και ενέργειες που έχουν  στόχο την βοήθεια προς τους καπνιστές για 
διακοπή αυτής της βλαπτικής για την υγεία συνήθειας, αλλά και την προστασία των νέων 
και την αποτροπή τους από την χρήση καπνικών προιόντων και την προστασία του γενικού 
πληθυσμού από το παθητικό κάπνισμα.. 

      -Μετά την εφαρμογή των αντικαπνιστικών μέτρων που εφαρμόζονται στην χώρα μας..

το ποσοστό των καθημερινών καπνιστών στην Ελλάδα μειώνεται σταθερά, 
παραμένει ωστόσο στα υψηλότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

     Εφησυχασμός στο πρόβλημα δεν υπάρχει.

     Το κάπνισμα έχει σαν όργανο-στόχο τον πνεύμονα και ευθύνεται για βλάβες και λοιμώξεις
του αναπνευστικού μέχρι και καρκίνο, όμως ευθύνεται και συμβάλλει στην εμφάνιση πολλών 
άλλων νοσημάτων όπως βλάβες στο καρδιαγγειακό σύστημα, καρκίνο στοματοφάρυγγα, 
στομάχου, ουροδόχου κύστεως, επιδρά αρνητικά στην έγκυο γυναίκα και στη φυσιολογική 
ανάπτυξη του εμβρύου. 

     Εκτιμάται ότι οι καπνιστές είναι πρώτοι στο να εμφανίσουν σοβαρά συμπτώματα από 
τον COVID 19, να χρειαστούν εντατική ή να έχουν προβλήματα με τους πνεύμονες μετά την 
θεραπεία τους.

    Παγκοσμίως το κάπνισμα στοιχίζει την ζωή σε περισσότερους από οχτώ  εκατομμύρια 
ανθρώπους ετησίως και   αποτελεί την πρώτη αιτία θανάτου, γεγονός που μπορεί να ελεγχθεί
και να μηδενιστεί, αν υπάρξει θέληση και συνεργασία από τους ίδιους τους καπνιστές.

     Οι περιορισμοί που ισχύουν για το απλό τσιγάρο, ισχύουν και για το ηλεκτρονικό,  γιατί 
οι βλάβες και στις δύο περιπτώσεις είναι ανάλογες. 

     Το κάπνισμα μέσα στο σπίτι δεν απαγορεύεται δια νόμου, όμως ο κάθε γονιός πρέπει να

καταλάβει ότι ο καπνός του τσιγάρου είναι καταστροφικός και συνδέεται άμεσα με ιογενείς 
και βακτηριακές λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος και μείωση της φυσιολογικής 
άμυνας του οργανισμού και της φυσιολογικής ανάπτυξης του παιδιού του.



    Τα αποτσίγαρα αποτελούν τοξικά απόβλητα. Εκτιμάται ότι, παγκοσμίως, κάθε μέρα 
766.000 κιλά αποτσίγαρα μολύνουν τον πλανήτη και είναι το κατ΄εξοχήν σκουπίδι το 
καλοκαίρι στις παραλίες . Θέλουμε καθαρές παραλίες, όχι αποτσίγαρα ..

     Μία καινοτόμος ενέργεια της Ε.Α.Ε είναι η διαδικτυακή  πλατφόρμα 
stopkapnisma.gr , για πληροφορίες και οδηγίες διαδικτυακά καθώς και η λειτουργία της 
Ανοιχτής Γραμμής Υποστήριξης 215 215 21 21 από   Δευτέρα έως Παρασκευή , 9 το πρωί με  
9 το βράδυ. 

     Ο καπνιστής που θέλει να διακόψει το κάπνισμα, με ένα απλό τηλεφώνημα, έχει την 
ευκαιρία να μιλήσει  με  εξειδικευμένους επιστήμονες και να τύχει της  κατάλληλης 
καθοδήγησης και υποστήριξης. 
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