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Πραγματικά αξίζει να αφιερώσετε λίγα λεπτά απ' το χρόνο σας και να διαβάσετε την
επίσημη έρευνα που διεξήχθη στη χώρα μας τον Απρίλιο 2008 σχετικά με τις απόψεις των
πολιτών για το πρόβλημα του καπνίσματος.

  

Κάντε κλικ στο παρακάτω image για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της έρευνας:

  

  

Για τους ιδιαίτερα πολυάσχολους επιλέξαμε μερικά σημεία που τα θεωρούμε ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ και σας τα παραθέτουμε πιο κάτω:

    
    -  Στην ερώτηση Θέλετε να διακόψετε το κάπνισμα;

Το 79,8% των καπνιστών απάντησαν πως είναι θετικοί στο να κόψουν το κάπνισμα
- βλ. σελ.9 -  

    -  Στην ερώτηση: Όλες οι πρόσφατες επιστημονικές μελέτες οδηγούν στο συμπέρασμα
ότι το παθητικό κάπνισμα έχει τις ίδιες περίπου βλαπτικές συνέπειες στον άνθρωπο με το
κάπνισμα. Αυτό το δεδομένο πόσο πιστεύετε ότι πρέπει να εντείνει τις προσπάθειες για:    
      
    -  Απαγόρευση του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους

To 88,5% απάντησε "πολύ" ή "αρκετά", δηλαδή είναι ΥΠΕΡ της απαγόρευσης  
    -  Απαγόρευση κάθε μορφής διαφήμισης προϊόντων καπνού

To 82,2% απάντησε επίσης "πολύ" ή "αρκετά", δηλαδή είναι ΥΠΕΡ της απαγόρευσης  

  - βλ. σελ.16 -  
    -  Στην ερώτηση:Εσάς προσωπικά πόσο σύμφωνους θα σας έβρισκε κάθε ένα από τα
παρακάτω μέτρα εάν εφαρμοζόταν στη χώρα μας προκειμένου να μειωθούν οι συνέπειες
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από το κάπνισμα αλλά και ο αριθμός των καπνιστών;           
    -  Πλήρης απαγόρευση του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους, υπηρεσίες και χώρους
συνάθροισης (εστιατόρια, καφέ, μπαρ κλπ)

To 77,3% απάντησε "πολύ" ή "αρκετά", δηλαδή είναι ΥΠΕΡ της απαγόρευσης  
    -  Πλήρης απαγόρευση άμεσης ή έμμεσης προβολής προϊόντων καπνού

To 82% απάντησε επίσης "πολύ" ή "αρκετά", δηλαδή είναι ΥΠΕΡ της απαγόρευσης  

  - βλ. σελ.20 -  
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