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Καμπάνια και πιλοτική έρευνα 

«Μη δηλητηριάζετε τον αέρα που 

αναπνέω» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Εθνική Επιτροπή 

«Περιβάλλον και Υγεία του 

Παιδιού»  
 

 
Ο καπνός του τσιγάρου περιέχει περισσότερες από 4000 χημικές ενώσεις, πολλές από τις 

οποίες είναι ενδοκρινικοί διαταρράκτες, ενώ 42 είναι γνωστές καρκινογόνες ή ενδοκρινικοί 

διαταράκτες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO - International Agency for Research 

on Cancer) και η Αμερικανική Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος (US - 

Environmental Protection Agency) ταξινόμησαν τον καπνό ως καρκινογόνο κατηγορίας Α, 

που σημαίνει πως κανένα επίπεδο  έκθεσης δεν είναι ασφαλές. Η έκθεση στο παθητικό 

κάπνισμα έχει συνδεθεί με σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία, όπως διαταραχές 

συμπεριφοράς, σύνδρομο αιφνίδιου βρεφικού θανάτου, άσθμα, ωτίτιδες, καρδιοαγγειακά 

νοσήματα και καρκίνο. Τα παιδιά είναι ιδιαίτερα ευάλωτα, αφού αναπνέουν γρηγορότερα 

ανάλογα με την ηλικία τους μέχρι και τριπλάσια ποσότητα αέρα ανά kg βάρους σε σχέση με 

τους ενήλικες, ο οργανισμός τους βρίσκεται υπό ραγδαία ανάπτυξη, ενώ οι βιοχημικοί 

αμυντικοί μηχανισμοί προστασίας τους είναι ακόμη ατελείς. Τα έμβρυα βρίσκονται σε ακόμη 

μεγαλύτερο κίνδυνο, γι αυτό και οι έγκυες γυναίκες θα πρέπει να αποφεύγουν με κάθε τρόπο 

την έκθεση τους στο καπνό.  

 

Με στόχο την προστασία της υγείας των παιδιών στην Κύπρο μεσα από την μείωση της 

έκθεσης τους στο παθητικό κάπνισμα, η ΕΕΠΥΠ σε συνεργασία με το Τμήμα  Ιατρικών 

Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας  και το Γενικό Χημείο του Κράτους, άρχισε το 

2005 μια ολοκληρωμένη και συνεχή αντικαπνική εκστρατεία. Οι στόχοι της εκστρατείας 

ήταν: 

Στόχος 1. Ανάπτυξη αντικαπνικής νοοτροπίας από τη παιδική ηλικία μέχρι την 

ενηλικίωση  

 Τα παιδιά να κατανοήσουν ΓΙΑΤΙ δεν πρέπει να αρχίσουν το κάπνισμα 

 Να μάθουν να ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ  το δικαίωμα τους σε καθαρό αέρα 

 Να γνωρίζουν  ΠΩΣ  να αυτοπροστατευόνται 

 

Στόχος 2.Σπίτια απαλλαγμένα καπνού: Αλλαγή Νοοτροπίας και Πρακτικών-

Συνηθειών των γονιών καπνιστών-Βαθύτερη κατανόηση-

συνειδητοποίηση από τους γονείς  

 ΓΙΑΤΙ τα παιδιά είναι ευάλωτα , και πως η ανάπτυξη και το μέλλον των 

παιδιών τους εξαρτάται και επηρεάζεται και από την δική τους συμπεριφορά 

 ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΟΥN ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ : Απλές και 

πρακτικές οδηγίες  για πράγματα που μπορούν να εφαρμόσουν ακόμα και αν 

δεν πάψουν να καπνίζουν 
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Η αντικαπνική εκστρατεία βασίστηκε σε δύο πιλοτικές μελέτες που έγιναν το 2005 και 2008. 

Η πιλοτική μελέτη το 2005 περιέλαβε: 

1. Διερεύνηση με ερωτηματολόγια των γνώσεων που έχουν οι γονείς αναφορικά με τις 

επιπτώσεις του παθητικού καπνίσματος στην υγεία των παιδιών τους, την στάση και 

τις πρακτικές που ακολουθούν σχετικά με το ενεργό και παθητικό κάπνισμα, καθώς 

και την δεκτικότητα τους σε περισσότερη πληροφόρηση  και ιδίως αλλαγή 

νοοτροπίας και συμπεριφοράς.  

2. Τον σχεδιασμό και υλοποίηση αντικαπνικής εκστρατείας που αποσκοπούσε στην 

ανάπτυξη αντικαπνιστικής νοοτροπίας και συμπεριφοράς στα παιδιά και αξιοποίησης 

τους ως μοχλό πίεσης αλλαγής της συμπεριφοράς των ενηλίκων, καθώς και στην 

ουσιαστική αλλαγή της νοοτροπίας και των πρακτικών που εφαρμόζουν οι γονείς. 

 

Το πρώτο μέρος της μελέτης κάλυψε 524 νοικοκυριά στην Λευκωσία και την Λάρνακα κατά 

την διάρκεια του έτους 2005. Από τα ερωτηματολόγια που συμπλήρωσαν οι γονείς 

διαπιστώθηκε ότι: 

• Σε ποσοστό 42% των σπιτιών τουλάχιστον ο ένας γονέας ήταν καπνιστής, ενώ σε 6% 

κάπνιζαν και οι δύο γονείς  

• Το 75% των καπνιστών κάπνιζαν μέσα στο σπίτι  

• Το 28% των καπνιστών κάπνιζαν μέσα στο αυτοκίνητο στην παρουσία των παιδιών 

• Περίπου το 30% είχαν την λανθασμένη εντύπωση ότι καπνίζοντας σε άλλο δωμάτιο, 

κοντά σε παράθυρο ή σε δωμάτιο με εξαερισμό, προστατεύουν επαρκώς το παιδί  

• Μεγάλο ποσοστό  μεταξύ καπνιστών γονέων έδωσαν λανθασμένες απαντήσεις για τις 

επιπτώσεις του παθητικού καπνίσματος στην υγεία, και ήταν αρνητικό στην 

προώθηση μέτρων προστασίας των παιδιών και περιορισμών.  

 

Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης αποτέλεσαν την βάση ανάπτυξης παρεμβατικού 

προγράμματος που εφαρμόστηκε κατά την περίοδο 2006-2008. Σχετικό φυλλάδιο που 

ετοίμασε η Επιτροπή διανεμήθηκε σε 50000 μαθητές δημοτικών σχολείων, οι οποίοι 

συζήτησαν με τους δασκάλους τους στην τάξη τους λόγους για τους οποίους δεν πρέπει να 

γίνουν καπνιστές, το δικαίωμα τους να διεκδικούν αέρα που να μην είναι μολυσμένος με 

καπνό τσιγάρου, και τρόπους προστασίας από την έκθεση τους στον καπνό. Ζητήθηκε από 

τους μαθητές να μεταφέρουν την πληροφόρηση στις οικογένειες τους. Επιπλέον, 

αναπτύχθηκε σύντομο βίντεο, το οποίο διανεμήθηκε σε σχολεία και σε επισκέπτριες υγείας, 

παρουσιάστηκαν σχετικές ομιλίες σε οργανωμένα σύνολα και το θέμα προβλήθηκε εκτενώς 

από μέλη της επιτροπής σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές. Στόχος ήταν η 

ενημέρωση για τους λόγους που καθιστούν τα παιδιά ιδιαίτερα ευάλωτα στο παθητικό 

κάπνισμα, την ευθύνη που οι ενήλικες φέρουν για την μελλοντική υγεία και ανάπτυξη των 

παιδιών, και τρόπους προστασίας των παιδιών από την έκθεση στον καπνό του τσιγάρου. 

 

Η πιλοτική μελέτη το 2008 βασίστηκε σε εργαστηριακές μετρήσεις 

Ο καπνός του τσιγάρου αποτελεί την μοναδική πηγή νικοτίνης στον αέρα. Συνεπώς, ο 

προσδιορισμός του επιπέδου νικοτίνης μέσα στα σπίτια υποδεικνύει το βαθμό της 

επιβάρυνσης τους με καπνό. Η νικοτίνη μέσα στο ανθρώπινο σώμα μεταβολίζεται σε 

κοτινίνη, η οποία μπορεί να προσδιοριστεί στο σάλιο, τα ούρα, το πλάσμα, τα μαλλιά, και το 

σπέρμα, και αποτελεί δείκτη βιοπαρακολούθησης της ολικής έκθεσης του ατόμου στον 

καπνό του τσιγάρου. Κατά την περίοδο 2007-2008, ολοκληρώθηκε η τελική φάση της 

πιλοτικής μελέτης με μετρήσεις νικοτίνης στον αέρα μέσα στο σπίτι παιδιών ηλικίας 4-8 
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χρόνων, και με μετρήσεις κοτινίνης στο σάλιο τους. Η μελέτη περιέλαβε 64 νοικοκυριά και 

71 παιδιά. Σε 55 % των σπιτιών τουλάχιστον ο ένας γονέας ήταν καπνιστής. Τα κυριότερα 

ευρήματα ήταν τα εξής: 

 

Σε ότι αφορά στην επιβάρυνση του αέρα στα σπίτια των παιδιών με καπνό του τσιγάρου, 

• Στα 31 από τα 32 σπίτια μη-καπνιστών γονέων (97%) δεν ανευρέθηκε νικοτίνη 

στον αέρα του σπιτιού. Στην μοναδική εξαίρεση όπου βρέθηκαν 0.05 g/m3 

νικοτίνης, δηλώθηκε ότι επιτρεπόταν στους επισκέπτες να καπνίσουν εντός του 

σπιτιού. 

 

• Στα σπίτια όπου τουλάχιστον ο ένας γονιός ήταν καπνιστής, 

o σε 64 % δεν ανιχνεύτηκε νικοτίνη, κάτι που συνάδει με τη δήλωση των 

γονιών αυτών ότι κάπνιζαν μόνο εκτός του σπιτιού. Σημειώνεται ότι κατά την 

1η φάση της μελέτης (2005-2006), μόλις το 25% των καπνιστών γονέων δεν 

κάπνιζαν εντός του σπιτιού 

o σε 31% ανιχνεύτηκαν μέχρι 0.5 g/m3 νικοτίνης 

o  σε 5% των σπιτιών η νικοτίνη κυμαινόταν στα επίπεδα 1.5-3.1 g/m3 

 

Σε ότι αφορά στην ολική έκθεση των παιδιών στον καπνό όπως προσδιορίζεται από 

μετρήσεις κοτινίνης στο σάλιο τους, προκύπτουν τα ακόλουθα: 

• Η κοτινίνη  βρέθηκε στο  94% των παιδιών της μελέτης ανεξάρτητα αν οι γονείς 

ήταν ή δεν ήταν καπνιστές  

• Τα επίπεδα κοτινίνης στο σάλιο των παιδιών κυμαίνονταν από «μη ανιχνεύσιμο» ως 

19.8 ng/ml.  

• Δεν προκύπτει στατιστικά σημαντική διαφορά στα επίπεδα κοτινίνης που 

προσδιορίστηκαν σε παιδιά καπνιστών (μέσος όρος 3.4 ng/ml, 13% των παιδιών 

παρουσίασαν επίπεδα κοτινίνης > 7 ng/ml) σε σχέση με παιδιά μη-καπνιστών (μέσος 

όρος 4.0 ng/ml, 18% των παιδιών παρουσίασαν επίπεδα κοτινίνης > 7 ng/ml) 

• Σε 15% του συνόλου των παιδιών προσδιορίστηκε κοτινίνη >7 ng/ml 

• Δεν υπήρξε αντιστοιχία στα επίπεδα νικοτίνης στον αέρα του σπιτιού με τα επίπεδα 

κοτινίνης στο σάλιο των παιδιών, κάτι που φανερώνει ότι τα παιδιά εκτίθενται στον 

καπνό του τσιγάρου κυρίως σε χώρους εκτός του σπιτιού τους. 

• Προκύπτει ξεκάθαρα ότι ακόμη και  τα παιδιά των μη-καπνιστών εκτίθενται σε 

παθητικό κάπνισμα, καθώς μόλις σε 6% των παιδιών αυτών δεν ανιχνεύτικε 

κοτινίνη 

 

Τα προκαταρτικά αποτελέσματα αυτής της πιλοτικής μελέτης δείχνουν ότι σε σχέση με την 

αρχική έρευνα της Επιτροπής 2 χρόνια προηγουμένως, και μετά το παρεμβατικό πρόγραμμα, 

παρουσιάζεται σημαντική βελτίωση στην συμπεριφορά των γονιών καπνιστών και  

μείωση της έκθεσης των παιδιών μέσα στο σπίτι τους. Με την βελτίωση της 

συμπεριφοράς των γονιών τα παιδιά ότι εκτίθενται στο παθητικό κάπνισμα πρωτίστως 

εκτός του σπιτιού τους. Συνεπώς αποτελεσματική εφαρμογή μέτρων  απαγόρευσης του 

καπνίσματος σε δημόσιους χώρους όπου συχνάζουν ή επισκέπτονται τα παιδιά θα 

πρέπει να προωθηθεί άμεσα. Η καμπάνια θα συνεχιστεί και το ερευνητικό μέρος της θα 

χρηματοδοτηθεί από το Ιδρύμα Προώθησης Έρευνας. 
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Με βάση τα ανωτέρω συμπεράσματα, ένα διευρυμένο πρόγραμμα, που χρηματοδοτείται από 

το Ίδρυμα Ερευνητικής Προώθησης της Κύπρου (Ι.Π.Ε), τρέχει αυτήν την περίοδο (2009-

2011), στο οποίο: (α) οι γνώσεις, τοποθετήσεις και πρακτικές των παιδιών καθώς και η 

γνώση των παιδιών σχετικά με το ETS αξιολογούνται και, (β) οι μετρήσεις της νικοτίνης στα 

σπίτια των παιδιών με γονείς καπνιστές και την κοτινίνη στα ούρα των παιδιών εκτελούνται 

πριν και μετά από την εφαρμογή ενός πιο αυστηρού αντικαπνιστικού νόμου τέθηκαν σε ισχύ 

Ιανουαρίου 2010, η οποία απαγορεύει το κάπνισμα στους εσωτερικούς δημόσιους χώρους. 

Μετά από το ξεκίνημα της νέας νομοθεσίας, η Εθνική Επιτροπή άρχισε ένα φιλοφρονητικό 

πρόγραμμα συνειδητοποίησης και επέμβασης, τονίζοντας την ανάγκη ότι πέρα από τους 

δημόσιους χώρους, τα σπίτια πρέπει επίσης να είναι εστία καθαρού αέρα. Η επέμβαση 

περιλαμβάνει τις πληροφοριακές διαλέξεις σε όλες τις ενδιαφερόμενες ομάδες (παιδιά, γονείς, 

δάσκαλοι και κοινό σε μεγάλο), τα φυλλάδια, τα βίντεο, τις προωθήσεις σε τηελοπτικές και 

ραδιοφωνικές εκπομπές καθώς και τα προγράμματα και τα άρθρα εφημερίδων. Επιπλέον, μια 

εκτενής εκστρατεία για τον καπνό που τα ελεύθερα σπίτια με το μήνυμα «όταν καπνίζετε, 

καπνίζω και εγώ επίσης» είναι εν εξελίξει, στο οποίο σαλιαρίστρες μωρών που φέρνουν το 

μήνυμα της εκστρατείας διανέμονται στις οικογένειες όλων των νεογέννητων μωρών της 

χώρας για το έτος 2010, μαζί με τα σχετικά φυλλάδια πληροφοριών. 


