
Απαντήσεις από Κύπρο 
 
Η ολική απαγόρευση του καπνίσµατος σε όλους τους κλειστούς 
δηµόσιους χώρους και χώρους εργασίας συµπεριλαµβανοµένου 
δισκοθηκών και µπυραριών θα ήταν χωρίς αµφιβολία η πιο 
επιθυµητή για µένα. 
Θεωρώ άκρως άδικο και παράλογο το κάπνισµα σε δηµόσιους 
χώρους. ∆εν έχει κανένας το δικαίωµα να µολύνει τον αέρα που 
αναπνέεις, σου στερεί ένα από τα πολυτιµότερα και απαράβατα 
δικαιώµατα στη ζωή. Το παθητικό κάπνισµα είναι ένας κρυφός 
δολοφόνος και στην Κύπρο δυστυχώς δεν µπορείς να το 
αποφύγεις, εκτός και εάν αποκοπείς κυριολεκτικά από τον 
κόσµο. Τι να πω για τους ανθρώπους που έχουν αναπνευστικά 
και αλλεργικά προβλήµατα?   
 
Ολική και όχι µερική απαγόρευση και χωρίς διαχωρισµούς εδώ 
και τώρα..... 
 
Οι λόγοι 
 

(1) Σήµερα κουβέντιαζα µε την ξαδέρφη µου, 15 χρονών 
και µου είπε ότι 3 στα 5 κορίτσια στην ηλικία της 
καπνίζουν! Πότε έχει ξαναγίνει στα παγκόσµια 
δεδοµένα τέτοιο πράγµα? Και διερωτώµαι τι παιδιά θα 
γεννήσουν αυτά τα κορίτσια στο µέλλον. Πιστεύω µόνο 
µε την ολική απαγόρευση θα αναγκαστούν να το 
σταµατήσουν αφού δεν θα έχουν άλλη επιλογή. 

(2) Γνωρίζω ανθρώπους σε άλλες χώρες που λόγο ολικής 
απαγόρευσης σταµάτησαν ή µείωσαν αισθητά το 
κάπνισµα. 

(3) Γιατί και οι καπνιστές αυτό θέλουν. 
Μιλούσα τις προάλλες  µε κάποιο γνωστό µου µανιακό 
καπνιστή και µου λέει συγκεκριµένα ότι είχε πάει σε 
ντισκοτέκ την προηγούµενη νύχτα και δεν άντεξε ούτε 
20 λεπτά από την ποσότητα του καπνού που υπήρχε και 
ούτε τα κατάφερε να κλείσει µάτι από την κάψα που 
είχε στα µάτια. 



 
Κάποιος ιδιοκτήτης καφετέριας, επίσης καπνιστής, µου 
είπε ότι θα γίνει ο πιο ευτυχισµένος άνθρωπος αν 
απαγορευτεί το κάπνισµα σε δηµόσιους χώρους, στην 
µικρή του καφετέρια ο ίδιος δεν το επιτρέπει. 
 
 
 
 
Οι κυβερνήσεις πρέπει να κάνουν το µεγάλο βήµα και 
είµαι σίγουρος ότι όλος ο κόσµος θα βοηθήσει, αν δεν 
γίνει δεν πάµε καθόλου καλά...  
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