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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αγαπητέ φίλε ιδιοκτήτη – διαχειριστή του καταστήματος …………………………………………………………………,
μας κοινοποιήθηκε, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της ιστοσελίδας www.stopkapnisma.gr ,πως στο
κατάστημα του οποίου την ευθύνη λειτουργίας έχετε, δεν τηρείται η αντικαπνιστική νομοθεσία.
Η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία δεν ασκεί αστυνομικά καθήκοντα , για να σας επιβάλει τη συμμόρφωση
προς τους νόμους, μπορεί, όμως – αρχικά- να σας ενημερώσει για ορισμένα δεδομένα που ίσως δεν
γνωρίζετε ή δεν έχετε λάβει τόσο σοβαρά υπόψη και έτσι να σας πείσει για το πόσο σωστό και συμφέρον
είναι να εφαρμόσετε στο κατάστημα σας την αντικαπνιστική νομοθεσία.
Πιο συγκεκριμένα:
1) Ο καπνός του τσιγάρου αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αιτίες πρόωρων θανάτων στον
πλανήτη. Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο 7.000.000 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους εξαιτίας ασθενειών
που σχετίζονται με το κάπνισμα. 14 είδη καρκίνων, καρδιοπάθειες, αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια,
χρόνιες πνευμονοπάθειες, σακχ. διαβήτης, οφθαλμοπάθειες, ανδρική ανικανότητα είναι ενδεικτικά
ορισμένες από τις ανθυγιεινές συνέπειες που συνδέονται με το κάπνισμα.
2) Η χώρα μας κατέχει την πρώτη θέση στην Ευρώπη σ’ ότι αφορά το ποσοστό θανάτων από καρκίνο
του πνεύμονα. Ο συγκεκριμένος καρκίνος, ο οποίος στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων
οφείλεται στο κάπνισμα, είναι υπεύθυνος για περισσότερο από το 25% των θανάτων από καρκίνο
στη χώρα μας (περίπου 8.500 περιπτώσεις). Συνολικά οι απώλειες και η ταλαιπωρία εξαιτίας των
ασθενειών που σχετίζονται με το κάπνισμα, συνιστούν ένα εξαιρετικά βαρύ τίμημα για τη χώρα και
τους συμπολίτες μας.
Νομίζουμε πως κανείς δεν επιτρέπεται να αδιαφορεί μπροστά σ’ αυτά τα δεδομένα.
3) Το επιχείρημα ότι το κάπνισμα είναι μία ελεύθερη επιλογή του καπνιστή που πρέπει να γίνεται
σεβαστή, αντικρούεται από την λογική (κανείς εξαρτημένος δεν έχει ελευθερία επιλογής). Λογική η
οποία ενισχύεται και από τα στοιχεία που δείχνουν ότι η πλειοψηφία των καπνιστών επιθυμεί να
διακόψει τη συνήθεια αυτή, ενώ κάθε χρόνο πολλοί δοκιμάζουν να το επιτύχουν.
4) Όμως, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι και αυτός που δεν καπνίζει, αλλά αναγκάζεται να εισπνέει τον
καπνό των διπλανών του, κινδυνεύει επίσης να υποστεί τις ίδιες βλαβερές συνέπειες που απειλούν
τον καπνιστή. Ο περιβαλλοντικός καπνός ( αυτός δηλ. που διαχέεται στον αέρα από την κάφτρα
του τσιγάρου και από τον καπνό που εξέρχεται κατά την εκπνοή του καπνιστή μετά από κάθε
ρουφηξιά) είναι πολύ πιο επικίνδυνος για την υγεία καθώς λόγω του μεγέθους (μικροσωματίδια)
των καρκινογόνων ουσιών του καπνού και εισχωρεί βαθύτερα και ταχύτερα στους πνεύμονες και
μέσω του αίματος φτάνει σε όλα τα όργανα του σώματος. Επομένως το δήθεν δικαίωμα του
καπνιστή να βλάπτει τον εαυτό του, παραβιάζει - χωρίς κανένα ελαφρυντικό- το δικαίωμα των μη
καπνιστών να αναπνέουν καθαρό – ελεύθερο καπνού - αέρα.
Με βάση τα πιο πάνω επιστημονικά θεμελιωμένα δεδομένα, ένας χώρος γεμάτος καπνούς προκαλεί
βλάβες υγείας σε όλους, καπνιστές ή μη. Και εσείς είστε ιδιοκτήτης – διαχειριστής ενός τέτοιου
χώρου, επομένως σε σας ανήκει η ευθύνη για αυτό το γεγονός.
5) Η αντικαπνιστική νομοθεσία και συγκεκριμένα το σκέλος της που απαγορεύει το κάπνισμα σε
κλειστούς χώρους, δεν υπήρξε μόνο προϊόν πιέσεων των επιστημόνων στην προσπάθεια τους να
προστατεύσουν τη δημόσια υγεία, αλλά προκλήθηκε κυρίως από το αίτημα των συνδικάτων των
εργαζομένων σε κέντρα διασκέδασης και εστίασης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής
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(και άλλων χωρών), που διεκδίκησαν μαχητικά (με δημόσιες καμπάνιες ενημέρωσης, με απεργίες,
με μηνύσεις κ.λπ.) και επέτυχαν τελικά να προστατευθούν οι εργαζόμενοι από τον καπνό τον
οποίον ήταν αναγκασμένοι να εισπνέουν κατά την διάρκεια της εργασίας τους. Διεκδίκησαν και
πέτυχαν δηλαδή κάτι το πολύ βασικό: η δουλειά να μην καταστρέφει την υγεία τους.
(Αν αύριο κάποιος εργαζόμενος κινηθεί νομικά εναντίον σας γιατί τον αναγκάζατε παρανόμως να
δουλεύει σε ανθυγιεινές συνθήκες, είστε βέβαιος ότι θα αποφύγετε τις νομικές συνέπειες;)
6) Σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία στην Ελλάδα τακτικοί καπνιστές είναι το 27% των
πολιτών και περιστασιακοί το 3%. Επομένως η μεγάλη πλειοψηφία, τα 2/3 των Ελλήνων δεν
καπνίζουν και ως εκ τούτου η κοινή επιχειρηματική λογική επιβάλει το κατάστημα σας να είναι
θελκτικό στους πολλούς και όχι στους λίγους.
7) Μετά από τόσα χρόνια απαγόρευσης του καπνίσματος σε καταστήματα διασκέδασης πολλών
χωρών, οι σχετικές έρευνες έδειξαν πως όχι μόνο δεν παρατηρήθηκε μείωση της επισκεψιμότητας
και της κερδοφορίας τους, αλλά συνέβη το αντίθετο. Επομένως τυχόν φόβος σας να μην χάσετε
πελατεία με την εφαρμογή του νόμου, δεν ευσταθεί. Εξάλλου οι περισσότεροι καπνιστές
συμφωνούν με τις απαγορεύσεις της αντικαπνιστικής νομοθεσίας και δηλώνουν πρόθυμοι να
συμμορφωθούν σε αυτές.
8) Επίσης μη εφαρμόζοντας την αντικαπνιστική νομοθεσία σας πληροφορούμε ότι επιτείνετε τις
ταξικές ανισότητες σε βάρος των φτωχότερων συνανθρώπων μας, γιατί ως γνωστόν η ευπορότερη
μερίδα πληθυσμού διασκεδάζει πλέον σε κέντρα όπου οι νόμοι γίνονται σεβαστοί, ενώ οι λιγότερο
εύποροι, αλλά και οι ευπαθείς ομάδες πληθυσμού και οι νέοι μας, όπως επίσης και οι μη καπνιστές
υφίστανται κακομεταχείριση της υγείας τους όταν επιθυμούν να διασκεδάσουν. Σας καλούμε,
λοιπόν, να απέχετε απ’ αυτή τη σκληρή πρακτική.
Πιστεύουμε πως επιθυμείτε το καλό των εργαζομένων και των πελατών σας και πως θα εφαρμόσετε τις
διατάξεις της αντικαπνιστικής νομοθεσία που σας αφορούν.
Αν, όμως, εξακολουθήσουμε να λαμβάνουμε αναφορές ότι δεν τις τηρείτε, τότε θα είμαστε αναγκασμένοι ως επόμενο βήμα - να υπερασπίσουμε με νομικούς τρόπους το δικαίωμα των συμπολιτών μας να
διασκεδάζουν και των εργαζομένων να δουλεύουν χωρίς να κινδυνεύει η υγεία τους.
Με φιλικούς χαιρετισμούς
Για την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία
Ε.Φιλόπουλος
Πρόεδρος
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