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Κάντε κλικ στον παρακάτω player για να ακούσετε την ομιλία του κ.Φωτεινού

                     

  

Η ομιλία του Αλέξανδρου Φωτεινού  στις 6/12/2008 στο "4ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη
Διοίκηση, τα Οικονομικά & τις Πολιτικές Υγείας"
βασίστηκε στο παρακάτω κείμενο:

  

  

Θα ήθελα κατ' αρχή να ευχαριστήσω την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας που μου έδωσε την
ευκαιρία να εκφράσω τις θέσεις του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Nosmoke.gr, του οποίου
είμαι Πρόεδρος.

  

Στο παρελθόν κάπνιζα και κατάφερα και το έκοψα με την πέμπτη μου προσπάθεια. Οπότε
έχω ζήσει και στις δύο πλευρές. Κι αποφάσισα να αγωνιστώ για να συμβάλλω στην
πρόληψη και τη μείωση του καπνίσματος σ' αυτό τον τόπο. Και να τονίσω ότι ο αγώνας μας
προς το παρόν γίνεται χωρίς καμία υποστήριξη.

  

Τα δεδομένα είναι τα εξής:

  

Η επιστήμη έχει αποδείξει πως το κάπνισμα ευθύνεται για πλήθος ασθένειες και θανάτους.
Η χώρα μας είναι πρώτη στην Ευρώπη κι ανάμεσα στις πρώτες στον κόσμο σε ποσοστά
καπνιστών. Το να καπνίζει κάποιος αφορά τον ίδιο. Το να ενοχλεί όμως και να βλάπτει τους
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άλλους αφορά ολόκληρη την κοινωνία. Επίσης αφορά την κοινωνία το να επιτρέπουμε να
δελεάζουν τα μικρά παιδιά να ξεκινήσουν μια συνήθεια που δε θα τους οδηγήσει πουθενά
στη ζωή τους, μόνο και μόνο για να κερδίσουν κάποιοι χρήματα.

  

Το νομοσχέδιο για το κάπνισμα που κατατέθηκε πριν 1 μήνα στη Βουλή έχει αναμφισβήτητα
κάποιες σωστές διατάξεις, αλλά έχει κατά τη γνώμη μας και σημαντικές ελλείψεις, οι
οποίες θα πρέπει οπωσδήποτε να διορθωθούν, αν υπάρχει πραγματικά η πολιτική βούληση
για επίλυση του προβλήματος "κάπνισμα" στη χώρα μας.

  

Τι πρέπει να κάνουμε αν θέλουμε η επόμενη γενιά να μη καπνίζει; Δε χρειάζεται να
ξαναανακαλύψουμε τον τροχό. Απλά να αντιγράψουμε ένα μοντέλο που εφαρμόστηκε σε
άλλες χώρες με επιτυχία. Και συγκεκριμένα να πραγματοποιήσουμε τα παρακάτω 8
βήματα:

    
    1. Απαγόρευση του καπνίσματος σε όλους τους δημόσιους χώρους. Χωρίς δημιουργία
χώρων καπνιζόντων. Η εμπειρία άλλων χωρών έχει αποδείξει την επιτυχία του μέτρου αν
υποστηριχθεί κατάλληλα.   
    2. Ακέραιους μηχανισμούς ελέγχου και καταστολής. Αυστηρές κυρώσεις στις
επιχειρήσεις που παρανομούν.   
    3. Απαγόρευση κάθε είδους διαφήμισης, περιλαμβανομένου δειγματισμού, χορηγίας και
γκρίζας διαφήμισης. Να κοπεί αυτή η ροή μηνυμάτων προς τα μυαλά των ανθρώπων της
επόμενης γενιάς.   
    4. Μάθημα αγωγής υγείας στα σχολεία, ξεκινώντας ίσως κι απ' τα δημοτικά.  
    5. Αντικαπνιστική εκστρατεία στα media. Χρήση του ίδιου όπλου που χρησιμοποιεί η
καπνοβιομηχανία, της διαφημιστικής οδού για την αποστολή των αντίθετων μηνυμάτων
προς την κοινωνία.   
    6. Διακοπή καλλιέργειας καπνών. Αντικατάστασή τους με άλλα είδη. Αν δεν υπάρχει η
πρώτη ύλη δε μπορεί να παραχθεί προϊόν.   
    7. Διασφάλιση με κάθε τρόπο τα παραπάνω μέτρα να έχουν διακομματικό χαρακτήρα.
Κανένας υπουργός να μην έχει δικαίωμα να χορηγήσει άδεια διαφήμισης, δωρεάν
δειγματισμού, χορηγίας, καλλιέργειας καπνών κλπ.   
    8. Και οπωσδήποτε πρώτοι θα πρέπει να σεβαστούν και να εφαρμόσουν τα μέτρα οι
πολιτικοί μας. Να δώσουν στον κόσμο το καλό παράδειγμα. Κι όχι να καπνίζουν στη Βουλή,
στα νυχτερινά κέντρα και άλλους χώρους όπου υπάρχει απαγόρευση.   

   

  

Τι απ' τα παραπάνω πετυχαίνει το καινούριο νομοσχέδιο και τι όχι; Όπως προανέφερα το
νομοσχέδιο έχει κάποιες σωστές διατάξεις. Όμως λόγω περιορισμένου χρόνου επιτρέψτε
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μου να αναφερθώ μόνο στα σημεία που διαφωνούμε:

    
    1. Κατ' αρχήν πριν ακόμα διαβάσουμε τις διατάξεις του, είναι οφθαλμοφανές ότι το
νομοσχέδιο ξεκινάει με λανθασμένο σκεπτικό. Παραβιάζει μια θεμελιώδη αρχή του
management: Όταν έχουμε ένα σύνολο προβλημάτων, δε προσπαθούμε να τα λύσουμε όλα
μαζί! Απομονώνουμε ένα, εστιαζόμαστε σ' αυτό, το αντιμετωπίζουμε και το λύνουμε. Μετά
πάμε στο επόμενο κ.ο.κ. Είναι ο μόνος τρόπος για να είμαστε αποτελεσματικοί. Στην
προκειμένη περίπτωση, ο τίτλος του Νομοσχεδίου είναι «Προστασία ανηλίκων από τον
καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις». Προσπαθεί λοιπόν το Υπουργείο
Υγείας με ένα Νομοσχέδιο να αντιμετωπίσει τουλάχιστον 3 μεγάλα προβλήματα
ταυτόχρονα... Η πλέον λάθος τακτική που θα μπορούσε να ακολουθηθεί. Το μόνο που
επιτυγχάνεται με τον τρόπο αυτό είναι η σύγχυση και η αναποτελεσματικότητα. Το
νομοσχέδιο για το κάπνισμα, όπου η χώρα μας όπως προανέφερα κατέχει τη θλιβερή
πρωτιά σε ποσοστά καπνιστών, θα 'πρεπε να αναφέρεται αποκλειστικά στο κάπνισμα και
σε τίποτε άλλο.   
    2. Δεν αναφέρει πουθενά για απαγόρευση της διαφήμισης. Κάτι τέτοιο είναι αντιφατικό.
«Ράβε - ξήλωνε» που λέει ο λαός! Γιατί απ' τη μια πασχίζουμε και δαπανούμε χρήματα για
να πείσουμε τους ανθρώπους να μη καπνίζουν, τους βάζουμε απαγορεύσεις και εμπόδια κι
απ' την άλλη επιτρέπουμε το βομβαρδισμό τους με κάθε είδους διαφήμιση φανερή ή κρυφή
του καπνίσματος συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία ενός σταθερού ρεύματος καινούριων
καπνιστών, που θα προβάλλουν αντίσταση στα κάθε είδους μέτρα, θα βλάπτουν τους γύρω
τους, θα αρρωσταίνουν, θα συνταξιοδοτούνται νωρίς και γενικά θα δημιουργούν
προβλήματα.   
    3. Δίνει το δικαίωμα σε εστιατόρια, καφενεία, μπαρ κλπ κάτω των 70 τ.μ. να
αποφασίζουν οι ίδιοι αν θα είναι καπνιζόντων ή μη. Αυτό λέγεται οπισθοδρόμηση. Μιλάμε
για χιλιάδες μαγαζιά, πάρα πολλά απ' τα οποία είναι στην επαρχία. Η πλειοψηφία θα
επιλέξουν να είναι καπνιζόντων κι εκεί που μέχρι τώρα ήταν παράνομοι που δεν είχαν χώρο
μη καπνιστών, τώρα θα είναι και νόμιμοι. Και θα θερίζουν οι πνευμονοπάθειες στην Ελληνική
επαρχία και θα διαιωνίζονται τα προβλήματα.   
    4. Στα μεγαλύτερου εμβαδού καταστήματα αναφέρει για διαχωρισμό καπνιστών και μη.
Κάτι τέτοιο κατά τη γνώμη μας θα είναι μεγάλο λάθος. Η έρευνα της Κάπα Research που
έγινε τον περασμένο Απρίλιο έδειξε πως το 80% των Ελλήνων καπνιστών θέλουν να το
κόψουν! Κι από προσωπικές συζητήσεις που έχω κάνει με καπνιστές έχω διαπιστώσει πως
πλήθος ανθρώπων είναι έτοιμοι ψυχολογικά να κόψουν το κάπνισμα όταν αυτό απαγορευτεί
στους δημόσιους χώρους. Εξάλλου και στο εξωτερικό το ίδιο έχει συμβεί. Μετά τις
απαγορεύσεις σχεδόν οι μισοί καπνιστές το κόβουν. Η παροχή απ' την πολιτεία του
κατάλληλου περιβάλλοντος, συντελεί στην απόφαση αυτή των ανθρώπων. Γιατί λοιπόν να
μη τους δώσουμε αυτή την ευκαιρία; Γιατί να παρατείνουμε την αγωνία τους; Αλλά και τι
μηνύματα δίνουμε στη νέα γενιά αν τελικά επιτρέψουμε χώρους καπνιστών στα στέκια της
νεολαίας; Τους διδάσκουμε ότι το κάπνισμα είναι κάτι καλό και φυσιολογικό, ενώ σε καμία
περίπτωση δεν είναι.   
    5. Λέει πως απαγορεύεται τα καταστήματα που πωλούν τσιγάρα να έχουν τα πακέτα σε
θέσεις προβολής, που βλέπει αμέσως ο πελάτης. Και στη συνέχεια λέει εξαιρούνται
περίπτερα, καταστήματα πώλησης τσιγάρων κλπ που είναι οι επιχειρήσεις που πωλούν το
90% των τσιγάρων! Αυτή η διάταξη προφανώς έχει μπει καθαρά για δημιουργία
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εντυπώσεων. Αν είναι δυνατό το 90% να το ονομάσουμε εξαίρεση!   
    6. Και πάμε και στο τελευταίο. Εκχωρούν στους Δήμους την αρμοδιότητα της χορήγησης
ή ανάκλησης αδειών λειτουργίας στους χώρους εστίασης. Αυτό κατά τη γνώμη μας είναι
μεγάλο λάθος. Κάτι τέτοιο θα οδηγήσει σε μια κατάσταση ανεξέλεγκτη, εγκυμονούσα
κινδύνους διαφθοράς, πελατειακών σχέσεων, ατιμωρησίας και γενικά μη εφαρμογής του
νόμου. Θα πρέπει οπωσδήποτε να δημιουργηθεί μια κεντρική υπηρεσία που θα έχει την
αρμοδιότητα αυτή. Και να εξασφαλιστεί η υγιής λειτουργία της, ώστε να αποφευχθεί με
κάθε τρόπο το ενδεχόμενο χρηματισμού των ελεγκτικών οργάνων.   

  

Που μπορεί να βοηθήσει το Nosmoke.gr, αλλά και οι άλλες εξειδικευμένες μη κερδοσκοπικές
οργανώσεις:

  

Στο κοινωνικό marketing. Στην ενημέρωση και επιρροή του κόσμου. Το Nosmoke.gr εδώ και 3
χρόνια αγωνίζεται καθημερινά γι' αυτό το σκοπό. Έχουμε 10.000 μέλη, έχουμε δώσει 34
συνεντεύξεις στα media, έχουμε λάβει μέρος σε 2 αντικαπνιστικά ντοκιμαντέρ κι ένα βιβλίο,
η ιστοσελίδα μας έχει 250 επισκέπτες την ημέρα, το αντικαπνιστικό μας τραγούδι με τίτλο
«σε κάνει σκλάβο» το έχουν παίξει 22 ραδιοσταθμοί, το έχουν κατεβάσει δωρεάν απ' το
internet περίπου 20.000 άτομα κι έχουν μοιραστεί δωρεάν 1300 CD, οργανώνουμε συναυλίες
κατά του καπνίσματος, οργανώνουμε πάρτι χωρίς καπνό, κάνουμε αντικαπνιστικές
παρουσιάσεις, παίρνουμε συνεντεύξεις από επωνύμους που μιλάνε κατά του καπνίσματος
κλπ.

  

Όλα αυτά όμως χωρίς κάποια χρηματοδότηση μέχρι στιγμής. Θέλουμε πραγματικά να
συνεισφέρουμε στην αντικαπνιστική εκστρατεία σ' αυτό τον τόπο, για να αφυπνίσουμε τους
ανθρώπους και να σώσουμε ζωές, αλλά θα χρειαστούμε υποστήριξη. Καλούμε λοιπόν
φορείς, ιδρύματα, οργανισμούς, δημόσιους και ιδιωτικούς, εταιρείες με κοινωνική ευθύνη,
ιδιώτες κλπ να υποστηρίξουν τις προσπάθειές μας. Δεν υπάρχει ο διαθέσιμος χρόνος για να
σας αναπτύξω λεπτομέρειες ως προς τα σχέδιά μας. Όμως έχουμε ολοκληρωμένο σχέδιο
δράσης που θα χαρώ πολύ να συζητήσω με τους υποψήφιους υποστηρικτές μας.

  

Ειλικρινά ελπίζω να ευαισθητοποιηθεί το Υπουργείο Υγείας και να κάνει τις απαιτούμενες
διορθώσεις στο επικείμενο νομοσχέδιο, ώστε να βάλουμε με τον τρόπο αυτό τα θεμέλια για
μια Ελλάδα απαλλαγμένη από τη μάστιγα του καπνίσματος και όλα τα θλιβερά επακόλουθά
της.

  

Σας ευχαριστώ.
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