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Παιδικές χαρές χωρίς τσιγάρα και καπνό στο ∆ήµο Αγίου ∆ηµητρίου

Η πόλη του Αγίου ∆ηµητρίου συµµετέχει επίσηµα στην Πανελλαδική εκστρατεία της Ελληνικής
Αντικαρκινικής Εταιρείας, για την ευαισθητοποίηση των γονέων και την αποφυγή του καπνίσµατος
στις Παιδικές χαρές, προχωρώντας στην τοποθέτηση ειδικής σήµανσης µε την ένδειξη «Μην
καπνίζετε. Εδώ παίζουµε εµείς!» στις παιδικές χαρές όλου του ∆ήµου.
Με τον τρόπο αυτό ο ∆ήµος Αγίου ∆ηµητρίου επιχειρεί να παροτρύνει τους γονείς και τους
συνοδούς των παιδιών που παίζουν στην παιδική χαρά, να µην καπνίζουν, να µην αποτελούν οι ίδιοι
πρότυπα µίµησης, να προστατεύσουν την υγεία των παιδιών και τα δικαιώµατά τους και να µην τα
εκθέτουν στους κινδύνους του παθητικού καπνίσµατος. Ταυτόχρονα όµως, η πρωτοβουλία αυτή
αποτελεί µια προσπάθεια εξαφάνισης των αποτσίγαρων από τις παιδικές χαρές, τα οποία είναι τοξικά
απόβλητα και δηλητηριώδη για τα παιδιά, καθώς η µάσηση ή κατάποσή τους είναι επικίνδυνη για την
υγεία τους. Και φυσικά, εκτός από αισθητικούς λόγους η συγκεκριµένη δράση είναι και βαθιά
περιβαλλοντική.
Ο ∆ήµος Αγίου ∆ηµητρίου συνεπής στις δεσµεύσεις του για µια Βιώσιµη πόλη µε υγιή πληθυσµό, έχει
θέσει τις αντικαπνιστικές πρωτοβουλίες και δράσεις πρόληψης και ευαισθητοποίησης πολύ ψηλά
στην ατζέντα του. Συγκεκριµένα τα τελευταία χρόνια:
✔ Λειτουργεί µε µεγάλη επιτυχία ∆ηµοτικό Ιατρείο ∆ιακοπής Καπνίσµατος
✔ Υλοποιεί αντικαπνιστικές εκστρατείες στα σχολεία, όπως φέτος που συνεργάστηκε µε το Κέντρο
Πρόληψης Εξαρτήσεων ΗΛΙΟΣ και την Ελληνική Πνευµονολογική Εταιρεία παρουσιάζοντας την
παιδική θεατρική παράσταση της πνευµονολόγου ∆ήµητρας Μπουσίου, «Το βατραχάκι που πήδησε
στο βάλτο»
Οι ∆ήµοι, αλλά και γενικότερα οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα πρέπει να συµµετέχουν σε
οποιαδήποτε πρωτοβουλία κινείται στο πλαίσιο της πρόληψης και προαγωγής της υγείας
τοποθετώντας τα παιδιά στο επίκεντρο των στρατηγικών των δράσεων τους για τις εκστρατείες
αυτές.
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