οικονομικοι παλμοι
Τὸ τσιγάρο βλάπτει! Τὰ νέα “ἀσφαλῆ” ὑποκατάστατα;
Γαλήνη Φούρα, δημοσιογράφος.
“Ξέρουμε ὅτι τὸ τσιγάρο βλάπτει καὶ ἡ μόνη
ἐνδεδειγμένη ἀντίδραση γιὰ μιὰ ἐπιχείρηση εἶναι νὰ
βρεῖ καὶ νὰ ἐμπορευτεῖ λιγότερο βλαπτικὰ προϊόντα”.
Ἡ ὁμολογία τοῦ ἐκπροσώπου τῆς μεγαλύτερης
καπνοβιομηχανίας στὸν κόσμο στὸ BBC δημιούργησε
ἀπορίες στὸ Κοινό. Πρόκειται γιὰ αὐτοκριτική, ποὺ
περιέχει ἕνα ἠθικὸ μήνυμα ἢ ἀναδίπλωση ποὺ συνδέεται
μὲ τὸ μάρκετινγκ; Ὄχι, ἡ συγκεκριμένη καπνοβιομηχανία
δὲν προτίθεται νὰ κλείσει τὰ ἐργοστάσιά της μὲ τζῖρο
ἑκατοντάδων ἑκατομμυρίων εὐρὼ τὸ χρόνο. Ἀντίθετα,
ἔχει ἐπενδύσει τρία δισεκατομμύρια δολάρια σὲ ἕνα νέο
“πιὸ ἀσφαλές” προϊόν. Καὶ οἱ ἀνταγωνίστριες ἑταιρεῖες
προετοιμάζονται νὰ βγάλουν στὴν ἀγορὰ τὰ δικά τους
πιὸ “ἀσφαλῆ” προϊόντα, μὲ τὰ ὁποῖα ὑποστηρίζουν ὅτι
περισσότεροι καπνιστὲς θὰ διακόψουν τὸ κάπνισμα. Ἕνα
εἶδος ἠλεκτρονικοῦ τσιγάρου, τὸ ὁποῖο ἀπέτυχε στὸ σκοπό
του, ἀλλὰ δημιούργησε μιὰ νέα κατηγορία πελατῶν ποὺ
“ἀτμίζουν” ἀντὶ νὰ “καπνίζουν”.
Μὲ τὰ νέα προϊόντα οἱ ἑταιρεῖες συνεχίζουν νὰ
ὑπόσχονται ὅτι ἡ πλειοψηφία τῶν καπνιστῶν θὰ
σταματήσει τὸ κάπνισμα! Δὲν εἶναι ἡ πρώτη φορά. Στὸ
παρελθὸν προωθήθηκαν τὰ light, τὰ slim καὶ προσφάτως τὰ
τσιγάρα μενθόλης, ποὺ ἔχουν πιὸ εὐχάριστη γεύση γιὰ νὰ
προσελκύσουν νέα παιδιὰ καὶ γυναῖκες. Ἡ Ἀμερικανικὴ
Ὑπηρεσία Τροφίμων καὶ Φαρμάκων (FDA) ἔχει ὡστόσο
ἐπισημάνει τοὺς κινδύνους ἀπὸ τὸ “καμουφλάζ”
τῆς μέντας. Ἀπέναντι στὰ μέτρα, ποὺ υἱοθέτησαν οἱ
ἀνεπτυγμένες χῶρες γιὰ τὴν διαφήμιση καὶ τὸ κάπνισμα
στοὺς δημόσιους χώρους, οἱ καπνοβιομηχανίες ἀναζητοῦν
τρόπους νὰ ἀντεπιτεθοῦν. Σὲ πρώτη φάση ἐπικεντρώνουν
τὶς προσπάθειές τους στὶς χῶρες χαμηλοῦ καὶ μεσαίου
εἰσοδήματος, πολλὲς ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἔχουν χαλαρὴ
νομοθεσία μὲ στόχο πάντα τὰ παιδιὰ καὶ τοὺς νέους, ποὺ
ἐπηρεάζονται ἀπὸ τὴ διαφήμιση.
Στὸν δυτικὸ κόσμο ὑπόσχονται “τὸ τέλος τῶν
τσιγάρων”, ὅπως τὰ γνωρίζουμε, γιὰ νὰ ξεπεράσουν τοὺς
κανονισμοὺς γιὰ τὴ διαφήμιση. Μέχρι νὰ βγοῦν στὸ
ἐμπόριο τὰ νέα προϊόντα τους δὲν καταθέτουν τὰ ὅπλα.
Παρότι οἱ κυβερνήσεις ψηφίζουν αὐστηρὰ μέτρα κατὰ
τοῦ καπνίσματος, σὲ ἀρκετὲς χῶρες, ὅπως ἡ Ἑλλάδα,
αὐτὰ ἐφαρμόζονται κατὰ περίπτωση ἢ καθόλου. Τὴν ἴδια
στιγμὴ εἰσπράττονται μὲ τὴν φορολογία δισεκατομμύρια
γιὰ τὶς τρῦπες τῶν κρατικῶν προϋπολογισμῶν. Ἕνα ἠχηρὸ
ἐπιχείρημα ποὺ ἐπικαλοῦνται οἱ πολιτικοί, στὴν ἐποχὴ ποὺ
ἡ ἀνεργία ἀποτελεῖ σοβαρότατο κοινωνικὸ πρόβλημα,
εἶναι ὅτι ἡ μείωση τῆς κατανάλωσης θὰ ἐπιφέρει μεγάλη
ἀπώλεια θέσεων ἐργασίας ἀπὸ τὴν παραγωγὴ καὶ ἐμπορία
τοῦ καπνοῦ.
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Ὑπάρχουν καὶ ἄλλα σοβαρὰ ἐπιχειρήματα, ποὺ
διαστρεβλώνουν τὴν ἀλήθεια καὶ παράγουν μύθους
γύρω ἀπὸ τὸ κάπνισμα. “Εἶναι ἀναφαίρετο δικαίωμα
τοῦ καθενὸς νὰ καπνίζει καὶ γενικὰ νὰ διαθέτει τὸ σῶμα
του ὅπως ἐπιθυμεῖ” λένε…. Ἡ τραγικὴ ἀλήθεια εἶναι ὅτι
πρόκειται γιὰ ἕνα ἔγκλημα κατ’ ἐξακολούθηση. Κάθε ἑφτὰ
δευτερόλεπτα ἕνας ἄνθρωπος στὸν κόσμο σκοτώνεται
ἀπὸ τὸ τσιγάρο. Πρόκειται γιὰ τὴν πιὸ σοβαρὴ ἐπιδημία
μεταμφιεσμένη σὲ εὐχαρίστηση.
Τὸ κάπνισμα σκοτώνει ἑκατομμύρια τὸ χρόνο καὶ
ἀρκετοὶ ἐνημερώνονται ἢ ἀναγκάζονται γιὰ λόγους
ὑγείας νὰ ἐγκαταλείψουν τὴν βλαπτικὴ αὐτὴ συνήθεια. Ἡ
καπνοβιομηχανία πρέπει νὰ ἀντικαταστήσει τοὺς πελάτες
ποὺ χάνει. Καὶ ὁ μόνος ὑπαρκτὸς στόχος εἶναι τὰ παιδιά.
Τὰ μέσα ἐνημέρωσης καὶ ὁ κινηματογράφος τοὺς δίνουν
τὴν εὐκαιρία νὰ προσεγγίσουν τὴ νεολαία. Ἡ προώθηση
γίνεται μὲ εἰκόνες καὶ μηνύματα, ποὺ ἀντανακλοῦν
τὸ σύστημα ἀξιῶν τῶν ἐφήβων. Λέγεται ὅτι οἱ ἔφηβοι,
ποὺ βλέπουν συχνά τοὺς ἀγαπημένους τους ἠθοποιοὺς
στὴν ὀθόνη νὰ καπνίζουν, εἶναι 16 φορὲς πιθανότερο
νὰ ἀντιμετωπίσουν θετικὰ τὸ κάπνισμα. Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ
βιομηχανία πληρώνει τεράστια ποσὰ στοὺς παραγωγοὺς
ταινιῶν. Στὸ 87% τῶν κορυφαίων ἐπιτυχιῶν τῶν box office
τὴν περίοδο 1988-1997 ἀπεικονίζεται κατὰ μέσον ὅρο
χρήση καπνοῦ πέντε φορὲς ἀνὰ ταινία. Ἡ πρακτικὴ αὐτὴ
λέγεται “τοποθέτηση προϊόντος”.
Οἱ περισσότεροι καπνιστὲς ἐθίζονται στὴν νικοτίνη
καὶ ἐπιλέγουν τὴν ἀγαπημένη τοὺς μάρκα τσιγάρων στὴν
ἐφηβεία. Ὀχτὼ στοὺς δέκα ἐνηλίκους ξεκίνησαν πρὶν
τὰ δεκαοχτώ. Περίπου τὰ μισὰ παιδιὰ συνεχίζουν γιὰ
δεκαπέντε – εἴκοσι χρόνια τουλάχιστον νὰ ἐπιβαρύνουν
τὴν ὑγεία τους χωρὶς λόγο.
Στὴν Ἑλλάδα τὸ κάπνισμα μειώθηκε σημαντικὰ στοὺς
νέους τὴν περίοδο 1997-2003. Ἀπὸ τότε ὅμως μειώνεται
ἀργά. Τὸ ἠλεκτρονικὸ τσιγάρο ἀποτελεῖ ἕνα νέο κίνδυνο,
καθὼς γίνεται μόδα καὶ προωθεῖται ὡς ἀσφαλές. Τί
κάνουμε; Ἡ ἀπάντηση στὴ βιομηχανία καὶ στὰ νέα
“ἀσφαλῆ” προϊόντα της εἶναι: “Οὔτε μιὰ ρουφηξιά. Τὸ
κάπνισμα σκοτώνει. Ἡ διακοπή του εἶναι ἡ μόνη ὑγιεινὴ ἀπάντηση”.

