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Με αφορμή τη χθεσινή Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος, 31 Μαΐου 2012, η Διεύθυνση Υγείας & 

Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε Καβάλας θέλει να επισημάνει προς το κοινό και ιδιαίτερα προς τους 

καπνιστές τα εξής: 

Το κάπνισμα είναι η δεύτερη κατά σειρά αιτία θανάτου παγκοσμίως και σήμερα είναι υπεύθυνο για το 

θάνατο ενός στους δέκα ενήλικες παγκοσμίως. Το τραγικότερο δε είναι πως η χρήση του καπνού τα 

τελευταία έτη έχει σημαντική απήχηση από παιδιά που διανύουν ακόμα την εφηβεία τους, παιδιά που 

δεν έχουν ακόμη ηλικιωθεί. Το άγχος, η ανεργία, οι απαιτήσεις της σημερινής κοινωνίας διαδραματίζουν 

καθοριστικό ρόλο τόσο στην έναρξη του καπνίσματος όσο και στη δυσκολία της διακοπής του.  

Το 1987 η Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας καθιέρωσε την Παγκόσμια Ημέρα κατά του καπνίσματος, την 31
η
 

Μαΐου, προκειμένου να προσελκύσει παγκοσμίως την προσοχή πάνω στην επιδημία του καπνίσματος και 

τις θανατηφόρες συνέπειές του. Παρόλο που η χρήση του καπνού αποτελεί έναν από τους κυριότερους 

παράγοντες κινδύνου για αρκετές χρόνιες παθήσεις, παραμένει ωστόσο διαδεδομένη σε ολόκληρο τον 

κόσμο. Αρκετές χώρες διαθέτουν νομοθεσία η οποία περιορίζει τη διαφήμιση του καπνού και ρυθμίζει 

ποιος μπορεί να αγοράζει και να καταναλώνει προϊόντα καπνού καθώς και πού επιτρέπεται να καπνίζει 

κανείς. 

Καθώς όλο και περισσότερες χώρες τείνουν προς την εφαρμογή του αντικαπνιστικού αγώνα και των 

μέτρων κατά του καπνίσματος, οι προσπάθειες της βιομηχανίας καπνού να υπονομεύσει τη συνθήκη 

γίνονται όλο και εντονότερες. 

 

Το θέμα της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας επικεντρώνεται στην ανάγκη αποκάλυψης και αντιμετώπισης 

των μεθόδων με τις οποίες προσπαθεί η βιομηχανία καπνού να παρεμβαίνει και να υπονομεύει την 

εφαρμογή μέτρων ελέγχου του καπνίσματος όπως προβλέπονται από τη Σύμβαση-Πλαίσιο του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ), από το 2005. Η Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος 2012 

έχει ως στόχο να ενημερώσει τους διαμορφωτές της πολιτικής αλλά και το ευρύ κοινό για τις φαύλες και 

επιζήμιες τακτικές της βιομηχανίας καπνού. 

Είναι ευνόητο ότι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για τους κινδύνους που προκαλεί στην 

υγεία το κάπνισμα δε θα πρέπει να περιορίζεται μόνο σε συγκεκριμένες ημέρες αλλά να είναι διαρκής. 

Το κάπνισμα είναι η υπ’ αριθμόν ένα καταστρεπτική για την υγεία συνήθεια η οποία μπορεί να αλλάξει  

με την κατάλληλη υποστήριξη ακόμα και σε χρόνιους καπνιστές. Αρκεί να θέλει κανείς να προστατέψει 

την υγεία του και την υγεία των συνανθρώπων του. 

 


