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    «Παθητικό Κάπνισμα και Παιδί»
Εκδήλωση πρωτοβουλίας του Ευρωβουλευτή κ. Θ. Σκυλακάκη
  22 Δεκεμβρίου 2009
    

  

Εκδήλωση με θέμα «Παθητικό Κάπνισμα και Παιδί» οργανώθηκε με πρωτοβουλία του Ευρωβ
ουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κ. Θόδωρου Σκυλακάκη
στις 22 Δεκεμβρίου 2009 σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Η εκδήλωση ήρθε σε συνέχεια
του «Κοινού Ψηφίσματος για τα Περιβάλλοντα Χωρίς Καπνό» (smoke-free environments),
που εγκρίθηκε στις 25 Νοεμβρίου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με πλειοψηφία 520 έναντι
53 ψήφων. Εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ο Θ. Σκυλακάκης ηγήθηκε των
διαπραγματεύσεων,  με αιχμή του δόρατος την προστασία των παιδιών από το παθητικό
κάπνισμα.

  

Το Κοινό Ψήφισμα είναι ένα πρώτο, αλλά σημαντικό βήμα για την ουσιαστική προστασία
των παιδιών, τα οποία εκτίθενται μακροχρόνια και συστηματικά στον καπνό από δεύτερο
και τρίτο χέρι, στην πλειοψηφία των χωρών της Ευρώπης και ιδιαίτερα στη χώρα μας.

  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέδειξε πως είναι και πρέπει να είναι, στην πρώτη γραμμή για
την προστασία των παιδιών από το παθητικό κάπνισμα. Είναι η πρώτη φορά που το θέμα
αδυναμίας των παιδιών να δώσουν νομικά, ηθικά ή ψυχολογικά τη συγκατάθεσή τους στην
έκθεσή τους στο παθητικό κάπνισμα, εμπεριέχεται στις θέσεις του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, κάτι που έγινε κατόπιν πρωτοβουλίας και εισήγησης του Θ. Σκυλακάκη.

  

Όταν περισσότερο από το 90% των βλαβών στην υγεία από το παθητικό κάπνισμα
σημειώνονται σε χώρους εκτός αυτών της εργασίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί
να μην επιδιώξει ενεργά την προστασία των παιδιών και την ευαισθητοποίηση των γονέων
για το μεγάλο αυτό πρόβλημα.

  

Εξάλλου, κατόπιν πρωτοβουλίας του Θ. Σκυλακάκη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτρέπει
την Επιτροπή να εκπονήσει μελέτη για την έκθεση των παιδιών τόσο στο παθητικό
κάπνισμα από δεύτερο χέρι (εισπνοή καπνού), όσο και για το κάπνισμα από τρίτο χέρι
(έκθεση σε καρκινογόνες ουσίες που εναποτίθενται στο περιβάλλον τους, από το
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συστηματικό κάπνισμα στους χώρους αυτούς). Είναι επίσης η πρώτη φορά που η έννοια του
καπνίσματος από τρίτο χέρι εισάγεται στα ευρωπαϊκά κείμενα.

  

Η πρωτοβουλία αυτή συνάδει με την 20ετή επέτειο από την υπογραφή της Σύμβασης των
Ηνωμένων Εθνών  για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

  

  Το 90% των Μαθητών στην Ελλάδα Εκτίθενται στο Παθητικό
Κάπνισμα στο Ίδιο τους το Σπίτι
  

Στην εκδήλωση με θέμα «Παθητικό Κάπνισμα και Παιδί», που οργανώθηκε με πρωτοβουλία
του Ευρωβουλευτή της Ν.Δ. κ. Θόδωρου Σκυλακάκη, παρουσιάστηκαν καινούρια και
αποκαλυπτικά στοιχεία για τους κινδύνους που συνεπάγεται το παθητικό κάπνισμα για τα
παιδιά. Κίνδυνοι τόσο από το κάπνισμα των εγκύων για τα ίδια τους τα έμβρυα, όσο και για
τα παιδιά που εκτίθενται συστηματικά και μακροχρόνια στο κάπνισμα των γονέων,
συγγενών κ.λπ.

  

Τα προβλήματα ξεκινούν από την επίδραση της νικοτίνης στον εγκέφαλο των εμβρύων, τα
οποία γεννιούνται εθισμένα στον καπνό, όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής
για τον έλεγχο του καπνού καθηγητής κ. Π. Μπεχράκης
και μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές δυσλειτουργίες του αναπνευστικού συστήματος των
παιδιών (άσθμα, βρογχίτιδα, πνευμονίες, μειωμένη αναπνευστική ικανότητα κ.λπ.), ή ακόμα
και θανάτους (αύξηση του ποσοστού του συνδρόμου του αιφνιδίου θανάτου στα βρέφη),
όπως επεσήμανε ο 
Πρόεδρος της Παιδιατρικής Εταιρίας καθηγητής κ. Α. Κωνσταντόπουλος
. Οι επιστήμονες παρουσίασαν αναλυτικά στοιχεία από πολλαπλές έρευνες που
επιβεβαιώνουν τις απόψεις αυτές. Για παράδειγμα 
«τα νεογνά των καπνιστριών κινδυνεύουν 2-3 φορές περισσότερο  από το Σύνδρομο του
Αιφνιδίου Θανάτου των Βρεφών (SIDS), από ότι τα νεογνά των οποίων οι μητέρες δεν
καπνίζουν και η πιθανότητα αυτή αυξάνεται 3 φορές στα βρέφη των οποίων οι μητέρες
συνεχίζουν να καπνίζουν και μετά την εγκυμοσύνη»
, ενώ 
«σε νεογνά που πέθαναν από το σύνδρομο του αιφνιδίου θανάτου βρέθηκαν αυξημένες
συγκεντρώσεις νικοτίνης στους πνεύμονές τους»
. Επίσης από τον κ. Κωνσταντόπουλο επισημάνθηκε ότι η βρεφική θνησιμότητα είναι κατά
80% μεγαλύτερη στα παιδιά που γεννήθηκαν από μητέρες που κάπνιζαν κατά τη διάρκεια
της εγκυμοσύνης.
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Στην εκδήλωση, την οποία συντόνισε ο δημοσιογράφος κ. Μ. Κεφαλογιάννης, μίλησε επίσης
ο Συνήγορος
του Παιδιού κ. Γ. Μόσχος
, ο οποίος περιέγραψε το θεσμικό πλαίσιο της προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού,
τόσο σε διεθνές (σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού), όσο και σε εθνικό
επίπεδο (οικογενειακό δίκαιο) και επισήμανε ότι η προστασία της υγείας του παιδιού
αποτελεί θεσμοθετημένη υποχρέωση τόσο για τους γονείς όσο και για την Πολιτεία.

  

Ο Ευρωβουλευτής κ. Θ. Σκυλακάκης παρουσίασε τις νέες θέσεις που υιοθέτησε, με δική του
πρωτοβουλία, το Ευρωπαίκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμα για τα «Περιβάλλοντα Χωρίς
Καπνό» στις 26 Νοεμβρίου. Συγκεκριμένα: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαπιστώνει ότι 
«τα παιδιά δεν δύνανται να συναινέσουν τα ίδια στην έκθεσή τους στον καπνό του
περιβάλλοντος που οφείλεται στο κάπνισμα»
. Επίσης 
«καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει μελέτη των επιπτώσεων της μακρόχρονης και
συστηματικής έκθεσης των παιδιών στο κάπνισμα από δεύτερο (εισπνοή καπνού) και τρίτο
χέρι (έκθεση σε καρκινογόνες ουσίες που εναποτίθενται στο περιβάλλον τους από
συστηματικό κάπνισμα στους χώρους αυτούς) σε όλους τους χώρους δραστηριοτήτων
τους»
.

  

Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά που η έννοια της συναίνεσης των παιδιών στην έκθεσή
τους σε καπνό, καθώς και η έννοια του καπνίσματος από τρίτο χέρι εισάγεται στα
ευρωπαϊκά κείμενα.

  

  

Δείτε παρακάτω τις ομιλίες και τις παρουσιάσεις

  

Ομιλία κ. Θόδωρου Σκυλακάκη

  

Κυρίες και κύριοι

  

Γιατί λοιπόν επιλέξαμε να αναδείξουμε αυτό το θέμα; Το παθητικό κάπνισμα αποτελεί ένα
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σημαντικό ζήτημα, ιδίως στη χώρα μας, που έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά
καπνιστών στην Ευρώπη. Αν το παθητικό κάπνισμα που αφορά τους εργαζομένους είναι
τόσο σημαντικό ώστε να έχουμε δημιουργήσει μια ολόκληρη νομοθεσία για την αποφυγή του
καπνίσματος στους κάθε είδους εργασιακούς χώρους, τότε καταλαβαίνετε ότι το παθητικό
κάπνισμα των παιδιών είναι πολύ σημαντικότερο. Κι αυτό για τρεις λόγους:

    
    -  Πρώτον, γιατί τα παιδιά, σε αντίθεση με τους ενήλικες, δεν έχουν τη δυνατότητα να
συναινέσουν στην έκθεσή τους στο παθητικό κάπνισμα. Αυτό ισχύει νομικά, ισχύει όμως και
ηθικά και ψυχολογικά. Ισχύει επίσης -ιδίως για τις μικρές ηλικίες- και για τον απλό λόγο ότι
τα παιδιά δεν γνωρίζουν τι σημαίνει αυτό για τη ζωή τους.   
  
    -  Δεύτερον, δεν έχουν επαρκώς μελετηθεί στην Ευρώπη οι συνέπειες της μακροχρόνιας
έκθεσης των παιδιών στο παθητικό κάπνισμα.   
  
    -  Τρίτον, διότι οι γονείς, στην Ελλάδα και στην Ευρώπη γενικότερα, δεν έχουν τη
σχετική πληροφόρηση και δεν έχουν πλήρη εικόνα των κινδύνων, που ελλοχεύουν.   

  

Για όλους αυτούς τους λόγους στο πλαίσιο του ψηφίσματος για τα «περιβάλλοντα χωρίς
καπνό», που υιοθετήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 26 του Νοεμβρίου που μας
πέρασε και για το οποίο ήμουν εισηγητής από πλευράς Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος,
ανέλαβα την πρωτοβουλία να περιληφθούν κάποιες καινούριες θέσεις για την προστασία
των παιδιών από το παθητικό κάπνισμα. Έχοντας την ευθύνη εκ μέρους του ΕΛΚ των
σχετικών διαπραγματεύσεων οφείλω να σας πω ότι η διαπραγμάτευση δεν ήταν καθόλου
εύκολη. Ακόμα και μέσα στο ίδιο το ΕΛΚ η διαχείριση του ζητήματος ήταν κάθε άλλο παρά
απλή. Το ΕΛΚ είναι το μεγαλύτερο κόμμα στο ΕΚ και υπάρχουν πολλές και διαφορετικές
απόψεις τις οποίες πρέπει να συνθέτουμε. Η ικανότητα σύνθεσης των διαφορετικών
απόψεων είναι άλλωστε το κλειδί της επιτυχίας των μεγάλων ευρωπαϊκών κομμάτων.

  

Το ψήφισμα περιελάμβανε τις εξής θέσεις, οι οποίες προτάθηκαν από μένα και τελικά
υιοθετήθηκαν τόσο από το ΕΛΚ όσο και από τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κόμματα.
Συγκεκριμένα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαπιστώνει ότι:

    
    -  «τα παιδιά δεν δύνανται να συναινέσουν τα ίδια στην έκθεσή τους στον καπνό του
περιβάλλοντος που οφείλεται στο κάπνισμα (ΚΠΚ) σε κλειστούς χώρους και … έχουν το
δικαίωμα να προστατεύονται και να μη βλάπτονται από πρακτικές επιζήμιες για την υγεία
τους»,   
  
    -  «παρά το γεγονός ότι είναι προφανής η ιδιαίτερη ευπάθεια των παιδιών στο ΚΠΚ, τα
στοιχεία που αφορούν ειδικά τα αποτελέσματα της μακροπρόθεσμης και συστηματικής
έκθεσης των παιδιών στο ΚΠΚ είναι είτε ανεπαρκή είτε ανύπαρκτα, και … μια μελέτη που
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θα προσφέρει τα σχετικά στοιχεία μπορεί να πραγματοποιηθεί αποτελεσματικότερα σε
πανευρωπαϊκό επίπεδο και είναι προτιμότερη από 27 διαφορετικές μελέτες σε 27
διαφορετικά κράτη μέλη».   

  

Στη συνέχεια το Κοινοβούλιο: «καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει συνεκτική μελέτη των
επιπτώσεων της μακρόχρονης και συστηματικής έκθεσης των παιδιών στο κάπνισμα από
δεύτερο και από τρίτο χέρι*  σε όλους τους χώρους δραστηριοτήτων τους.»

  

  

Επισημαίνω ότι οι θέσεις αυτές δεν έχουν άλλοτε υιοθετηθεί σε κανένα ευρωπαϊκό κείμενο.
Ιδιαίτερα δεν έχει ποτέ υπάρξει αναφορά στην αδυναμία των παιδιών να δώσουν τη
συγκατάθεσή τους στην έκθεσή τους στο παθητικό κάπνισμα, κάτι το οποίο συνεπάγεται
ιδιαίτερες ευθύνες τόσο για την ίδια την Ένωση, από πλευράς προστασίας των
δικαιωμάτων των παιδιών, όσο και για τους γονείς που οφείλουν να προστατεύουν τα
παιδιά από μια πρακτική, που αν είναι συστηματική και μακροχρόνια, μπορεί να έχει
ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία τους.

  

Ανέλαβα αυτή την πρωτοβουλία διότι τα στοιχεία της ΕΕ δείχνουν ότι το 90% των βλαβών
των ενηλίκων από το παθητικό κάπνισμα σημειώνονται σε χώρους εκτός αυτών της
εργασίας. Είναι λογικό ότι κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τα παιδιά, συνεπώς το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έπρεπε να επιδιώξει ενεργά την προστασία των παιδιών και την
ευαισθητοποίηση των γονέων για το μεγάλο αυτό πρόβλημα.

  

Το πρακτικό μέρος του ψηφίσματος είναι η μελέτη την οποία καλείται η Επιτροπή να
εκπονήσει για την έκθεση των παιδιών τόσο στο παθητικό κάπνισμα από δεύτερο χέρι
(εισπνοή καπνού), όσο για το κάπνισμα από τρίτο χέρι (έκθεση σε καρκινογόνες ουσίες που
εναποτίθενται στο περιβάλλον τους, από το συστηματικό κάπνισμα στους χώρους αυτούς).
Επίσης, είναι η πρώτη φορά που η έννοια του καπνίσματος από τρίτο χέρι εισάγεται στα
ευρωπαϊκά κείμενα.

  

Σημειώνω εδώ ένα κρίσιμο στοιχείο. Η ΕΕ, στα θέματα υγείας, κινείται με βάση την αρχή
της επικουρικότητας. Αναλαμβάνει δηλαδή πρωτοβουλίες, όπου τα κράτη μέλη δεν μπορούν
να καλύψουν την ανάγκη ή όπου προβλέπεται ρητά από τις Συνθήκες (όπως για παράδειγμα
στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων). Η μελέτη αυτή στηρίζεται στην αρχή της
επικουρικότητας.
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Ζητάμε λοιπόν από την Επιτροπή να μελετήσει το θέμα για πρώτη φορά σε πανευρωπαϊκό
επίπεδο, γιατί δεν έχει νόημα να μελετήσουμε το παθητικό κάπνισμα των παιδιών σε μία
μόνο χώρα. Ανάλογα με την περίπτωση, τις καταναλωτικές συνθήκες, τα κοινωνικά
πρότυπα, αυτό που αλλάζει από χώρα σε χώρα είναι μόνο ο βαθμός έκθεσης στο παθητικό
κάπνισμα. Τα στοιχεία όμως που έχουμε είναι φτωχά. Σημειώνω εδώ ότι οποιαδήποτε
σχετική μελέτη αντιμετωπίζει μια πρόσθετη δυσκολία. Για να μετρήσει κανείς το σύνολο
των σχετικών επιπτώσεων μακροχρονίως, θα πρέπει να ανατρέξει σε συμπεριφορές που
συνέβησαν δεκαετίες πριν, για τις οποίες τα στοιχεία δεν είναι πάντα αντικειμενικά (ιδίως
αν προέρχονται από τα παιδιά ή τους γονείς τους).

  

Αναζητώντας κι εγώ στοιχεία, γιατί ως ευρωβουλευτής πιστεύω ότι η νομοθεσία μας πρέπει
πάντα να στηρίζεται σε δεδομένα, βρήκα δυστυχώς πολύ λίγες πληροφορίες για το θέμα,
κυρίως από τις ΗΠΑ. Σε σχετική έρευνα της Υπηρεσίας Περιβαλλοντικής Προστασίας των
ΗΠΑ που έγινε το 1993 καταγράφηκε ότι το παθητικό κάπνισμα των παιδιών. αυξάνει τις
πιθανότητες βρογχίτιδας και πνευμονίας. Κατ’ εκτίμηση στις Ηνωμένες Πολιτείες, η
υπηρεσία αυτή υπολογίζει ότι περίπου 150.000-300.000 περιπτώσεις τέτοιων ασθενειών σε
βρέφη έως 18 μηνών αποδίδονταν στο παθητικό κάπνισμα. Από αυτές, περίπου
7.500-15.000 κατέληγαν στο νοσοκομείο. Επίσης σύμφωνα με την ίδια αναφορά,
200.000-1.000.000 ασθματικά παιδιά, βίωναν χειροτέρευση της κατάστασής τους λόγω
έκθεσης στον καπνό.

  

  

Επιπροσθέτως ο Surgeon General, ο Γενικός Χειρούργος της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης
των ΗΠΑ (δηλαδή ο κορυφαίος αρμόδιος σε θέματα δημόσιας υγείας στη χώρα αυτή),
ανακοίνωσε το 2006 ότι μεταξύ άλλων:

  

«Τόσο τα μωρά των οποίων οι μητέρες καπνίζουν όταν είναι έγκυες όσο και τα μωρά που
εκτίθενται σε κάπνισμα από δεύτερο χέρι μετά τη γέννηση είναι περισσότερο πιθανό να
πεθάνουν από το σύνδρομο του αιφνιδίου θανάτου βρεφών (sudden infant death syndrome -
SIDS), σε σχέση με μωρά που δεν εκτίθενται στον καπνό του τσιγάρου». Επίσης τα μωρά
αυτά έχουν «ασθενέστερους πνεύμονες σε σχέση με άλλα μωρά, γεγονός που αυξάνει τους
κινδύνους για πολλά άλλα προβλήματα υγείας.»

  

Δεν θα επιμείνω σ’ αυτά γιατί ανησυχητικά στοιχεία ακούσατε και από τους ειδικούς, που
μίλησαν πρωτύτερα. Νομίζω όμως ότι ακόμα και ο πιο δύσπιστος μπορεί να συνειδητοποιεί
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ότι πρόβλημα υπάρχει. Ο Συνήγορος του παιδιού έθεσε και τη νομική πτυχή του θέματος, με
άξονα την προστασία των θεσμοθετημένων δικαιωμάτων των παιδιών. Πιστεύω λοιπόν ότι η
σημερινή εκδήλωση μπορεί να αποτελέσει μια καλή αρχή για να ευαισθητοποιηθούν
περισσότερο οι γονείς και γενικότερα οι ενήλικες. Και όταν όπως ελπίζω θα έχουμε και τα
σχετικά αποτελέσματα της πανευρωπαϊκής μελέτης –και σας διαβεβαιώνω ότι θα πιέσω και
εγώ και οι άλλοι συνάδελφοί μου με κάθε μέσο την Επιτροπή για να υλοποιήσει το αίτημα
αυτό που ψηφίστηκε από την συντριπτική πλειοψηφία των Ευρωβουλευτών- θα μπορέσουμε
να τα εντάξουμε ως πολύτιμα εργαλεία ενημέρωσης και κινητοποίησης, στο πλαίσιο των
σχετικών εθνικών εκστρατειών κατά του καπνίσματος και στην Ελλάδα και στις άλλες
χώρες της Ευρώπης.

  

Ήδη επιβαρύνουμε το μέλλον των παιδιών μας, αλλοιώνοντας το φυσικό περιβάλλον όπου
πρόκειται να ζήσουν και σωρεύοντας χρέη που θα κληθούν να πληρώσουν. Τουλάχιστον ας
φροντίσουμε να μην επιβαρύνουμε και την υγεία τους.

  

Ερώτηση Αλέξανδρου Φωτεινού, προέδρου Nosmoke.gr προς τον κ. Σκυλακάκη:

            

  

Παρουσίαση καθηγητή κ. Ανδρέα Κωνσταντόπουλου

  

Παρουσίαση καθηγητή κ. Παναγιώτη Μπεχράκη
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