
Η 31η Μαΐου έχει οριστεί ως Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος 

με απόφαση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. 
 

Η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία πρωτοστατώντας στην 

προσπάθεια ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των πολιτών για τις 

βλαπτικές συνέπειες του καπνού και των προϊόντων του στην 

ανθρώπινη υγεία καθώς και για  τα οφέλη  από την διακοπή του 

καπνίσματος παράλληλα με τις άλλες δράσεις της έχει δημιουργήσει 

μια <<Ανοιχτή Γραμμή >> Δωρεάν συμβουλευτικής διακοπής του 

καπνίσματος  
 

 

Το σύνθημα της ΕΑΕ για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του καπνίσματος  
 

<<31η Μαΐου και κάθε μέρα αγώνας κατά του καπνίσματος στα 

σχολεία, στην κοινωνία, στις παραλίες, στους χώρους υγείας και 

εργασίας>> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cancerhellas.org/tag/σχολεία/
https://cancerhellas.org/tag/παραλίες/


 Το Παράρτημα Βόλου της ΕΑΕ  παρόλα τα προβλήματα και τους 

περιορισμούς που έχει δημιουργήσει η πανδημία απο τον Covid-19 

συμμετέχει ενεργά στον αγώνα κατά του καπνίσματος  με δημοσίευση 

άρθρων στον τύπο σχετικά  με τις βλαπτικές συνέπειες  του καπνίσματος 

στους πνεύμονες  καθώς και για τις βλαπτικές συνέπειες  στην στοματική 

κοιλότητα .  

Επίσης σε συνεργασία με την Διεύθυνση  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και 

τον εκπαιδευτικό κόσμο της περιοχής μας  προγραμματίζει δράση 

ενημέρωσης των μικρών μαθητών νηπιαγωγείων και δημοτικών για τις 

βλαπτικές συνέπειες του καπνίσματος και θα γίνει διαδικτυακά. Πρόκειται 

για εκπαιδευτική δράση διάρκειας  μιας διδακτικής ώρας δομημένη με 

βάση τις αρχές της βιωματικής μάθησης και της ενεργού συμμετοχής των 

μαθητών. Τα σχολεία που συμμετέχουν στην δράση με παιχνιώδη τρόπο θα 

εκπαιδεύσουν τους μαθητές τους  και θα εμπνεύσουν τους μαθητές να 

μεταφέρουν  σε όλους το μήνυμα για μια κοινωνία χωρίς καπνό τσιγάρου. 

 

 

 



 
Τα έργα των μαθητών αξιοποιηθούν για την δημιουργία ενός πανώ με 

αντικαπνιστικό μήνυμα το οποίο θα αναρτηθεί  σε εμφανές σημείο της πόλης 

και για την δημιουργία ενός ηλεκτρονικού βιβλίου.   

Δημιουργός της δράσης είναι η εκπαιδευτικός συγγραφέας   Ζωή Γεροστάθη. 

Συντονιστής της δράσης ο εκπαιδευτικός συγγραφέας  

και ταμίας της ΕΑΕ Πίος Στέφανος. Τηλέφωνο επικοινωνίας  :6974325306 

email EAE: wincancervolos@gmail.com . 

 

Κάπνισμα  και Covid -19 λοίμωξη 

 
Το κάπνισμα είναι ένας παράγοντας κινδύνου για πολλές ασθένειες και σκοτώνει 

περισσότερους από 8.000.000 ανθρώπους σε όλο τον κόσμο κάθε χρόνο. Είναι 

καλά επιβεβαιωμένο ότι κάθε είδος καπνίσματος είναι επιβλαβές και επηρεάζει 

σοβαρά το καρδιαγγειακό και το αναπνευστικό σύστημα. Η COVID-19 μπορεί 

να επηρεάσει το καρδιαγγειακό και το αναπνευστικό σύστημα και η ζημιά που 

έχει προκληθεί στα πνευμόνια από το κάπνισμα κάνει τους ασθενείς 

περισσότερο επιρρεπείς σε πνευμονικές λοιμώξεις από μικρόβια και ιούς. 

Δεδομένα από την Κίνα, απ’ όπου ξεκίνησε η πανδημία, έδειξαν ότι οι άνθρωποι 

με προβλήματα υγείας στα δύο αυτά συστήματα που είχαν προκληθεί από το 

κάπνισμα είχαν υψηλότερο κίνδυνο να αναπτύξουν σοβαρά συμπτώματα από 

την COVID-19. Σύμφωνα με ευρήματα μιας άλλης πρόσφατης μελέτης το 

κάπνισμα μπορεί να υπερδραστηριοποίησει έναν υποδοχέα ενζύμου με το όνομα 

ACE2 ο οποίος είναι γνωστός ως υποδοχέας τόσο για τους δύο SARS 

κορωνοιούς όσο και για τον κορωνοιό του ανθρώπινου αναπνευστικού NL638.  

mailto:wincancervolos@gmail.com

