ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Κάθε χρόνο σ’ όλες τις χώρες του κόσμου η 31η Μαΐου έχει καθιερωθεί ως ημέρα
αφιερωμένη στην αντιμετώπιση της μεγαλύτερης απειλής για την υγεία των
ανθρώπων τις τελευταίες δεκαετίες, δηλ. το κάπνισμα.
Στη χώρα μας παρά τις προόδους που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια και έχουν
οδηγήσει σε σημαντική μείωση των καπνιστών, εξακολουθούν να υφίστανται
σημαντικά προβλήματα που οφείλουμε να επιλύσουμε με ταχύ ρυθμό και
αποφασιστικές δράσεις. Η Ελλάδα είναι πρώτη σε αναλογία σε θανάτους από καρκίνο
του πνεύμονα στην Ευρώπη. Κάθε χρόνο απ΄ αυτή την μορφή καρκίνου χάνεται
πληθυσμός ίσος με τους κατοίκους ενός νησιού όπως η Ικαρία ή η Λέρος.
Αν δε συνυπολογίσουμε και τους άλλους καρκίνους και ασθένειες που προκαλεί το
κάπνισμα ο αριθμός των θανάτων θα εξαφάνιζε σε λίγα χρόνια τόσους πολλούς
συμπολίτες μας όσο ο πληθυσμός των νησιών των Κυκλάδων.
Με αφορμή την 31 Μαΐου, επιτακτικά καλούμε την Πολιτεία και τους συμπολίτες μας
άμεσα να στρατευθούν στις προσπάθειες για να:
1) αποτρέψουν τους νέους και τις νέες να αρχίσουν το κάπνισμα. Ιδιαίτερα να
προσέξουν τους κινδύνους που συνοδεύουν την προώθηση των «λιγότερων
επιβλαβών» (προσοχή: όχι μη επιβλαβών) προϊόντων ατμίσματος υγρών ή
καπνικών προϊόντων που οδηγούν τη νεολαία στην εξάρτηση από τη νικοτίνη.
2) αναλάβουν πρωτοβουλίες για βοήθεια στους καπνιστές να απελευθερωθούν
από τη συνήθεια του καπνίσματος
3) περιφρουρήσουν την υγεία των μη καπνιστών με την εφαρμογή των νόμων για
απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους και κέντρα
αναψυχής, αλλά παράλληλα να απαιτήσουν την απαγόρευση σε ευαίσθητους
δημόσιους ανοικτούς χώρους, όπως είναι οι παιδικές χαρές, οι παραλίες, τις
αθλητικές εγκαταστάσεις, τα πάρκα κ.λ.π.
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