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ΕΝΑΡΞΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΣΙΓΑΡΑ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ
Δήμος Αλίμου - Παραλία Α’ Αλιπέδου Αλίμου
Παρασκευή 23 Ιουλίου 2021 στις 18:30

Η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία σας προσκαλεί στα εγκαίνια του πρώτου
υπαίθριου στεγάστρου (κιόσκι) ειδικά για τους καπνιστές, που έχει τοποθετηθεί
σε συνεργασία με το Δήμο Αλίμου, στην Παραλία Α΄ Αλιπέδου Αλίμου, με
σκοπό να παρακινεί τους καπνιστές να καπνίζουν εκεί και να αποθέτουν τα
αποτσίγαρά τους στους ειδικούς τοποθετημένους μεταλλικούς κάδους και όχι
στην παραλία.
Η Ε.Α.Ε. απευθύνει την παράκληση σε όλους τους κατοίκους της χώρας να
συμμετάσχουν στην αντιμετώπιση του πολύ σημαντικού προβλήματος της
ρύπανσης των παραλιών και της θάλασσας από τα αποτσίγαρα. Αυτό αποτελεί
ένα μείζον θέμα για το οποίο ελάχιστοι γνωρίζουν τις τεράστιες αρνητικές
επιπτώσεις που έχει στο περιβάλλον, στη θαλάσσια ζωή και συνεπώς και στον
άνθρωπο.
Ενδεικτικά σας αναφέρουμε ότι:
• Τα αποτσίγαρα αποτελούνται από δύο μέρη: από το φίλτρο και από τον
καπνό που δεν κάηκε.
• Αρκετοί πιστεύουν λανθασμένα πως τα φίλτρα είναι κατασκευασμένα από
κάποιο φυτικό προϊόν (λόγω υφής που μοιάζει με βαμβάκι). Όμως, τα φίλτρα
είναι φτιαγμένα από οξική κυτταρίνη, ένα πλαστικό ίδιο με αυτό που
φτιάχνονται οι πλαστικοί σκελετοί των γυαλιών. Το υλικό αυτό παραμένει
αναλλοίωτο για 10 χρόνια και μετά αποσυντίθεται σε πλαστικές μικροίνες.
Τόσο το φίλτρο, όσο και το άκαυστο μέρος του καπνού περιέχουν επίσης σε
μεγάλες ποσότητες καρκινογόνες ουσίες και βαρέα μέταλλα.
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• Στην Ελλάδα απορρίφθηκαν περίπου 22 δισεκατομμύρια αποτσίγαρα
(3.500 τόνοι, επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑ του 2018), με το μεγαλύτερο
ποσοστό από αυτά να καταλήγουν άμεσα στο περιβάλλον.
• Το 28 - 35% των σκουπιδιών που μαζεύουν οι Δήμοι σε μεγάλες πόλεις του
εξωτερικού είναι αποτσίγαρα.
• Στις παραλίες περισσότερο από το 36% των συλλεχθέντων απορριμμάτων
είναι αποτσίγαρα (σύμφωνα με διεθνή στοιχεία).
• Κάθε χρόνο πολλά μικρά παιδιά παίζοντας στην παραλία μασούν ή
καταπίνουν αποτσίγαρα με αποτέλεσμα συμπτώματα δηλητηρίασης.
• Όμως η μεγάλη ζημιά γίνεται στα πτηνά και στα ψάρια, που συχνά θεωρούν
τα αποτσίγαρα που καταλήγουν στη θάλασσα ως τροφή.

«Τα αποτσίγαρα επομένως δεν είναι ένα μικρό σκουπίδι, αλλά
ένα μεγάλο πρόβλημα τοξικής ρύπανσης του περιβάλλοντος»
Η εκστρατεία της Ε.Α.Ε για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών
πραγματοποιείται με την σημαντική χορηγία της Antipollution και του
«Ιδρύματος Ντέπι Βασιλειάδη».
Σ΄ αυτό το πλαίσιο η Ε.Α.Ε. ξεκινάει σειρά ενημερωτικών δράσεων σε πολλές
περιοχές της Ελλάδος. Η δική σας ευαισθητοποίηση στο θέμα αυτό θα
βοηθούσε σημαντικά στην ενημέρωση των καπνιστών για την αποφυγή ρίψης
των αποτσίγαρων τους, ελαχιστοποιώντας την ρύπανση των παραλιών και
των θαλασσών μας.

«Στον αγώνα για πιο καθαρό θαλάσσιο περιβάλλον
πρέπει να είμαστε όλοι σύμμαχοι»
Σας ευχαριστούμε

Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία

Αν. Τσόχα 18 – 20 • Τ.Κ. 115 21 Αθήνα
Τ. 210 38.26.600 – 210.64.56.713 • F. 210 38.31.406

dioikisi@cancerhellas.org • www.cancerhellas.org

