
 
 

 

31 Μαΐου 2020 

Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καπνίσματος – 

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία 

 

Το θέμα της Παγκόσμιας Μέρας Κατά του Καπνίσματος για το 
2020 είναι:ηΠροστασίατων νέων από τη χειραγώγηση της 
καπνοβιομηχανίας και η αποτροπή τους από τη χρήση 
προϊόντωνκαπνού και νικοτίνης . 

Για δεκαετίες, η καπνοβιομηχανία, για να προσελκύσει τους νέους σε 
προϊόντα καπνού και νικοτίνης, χρησιμοποίησε σκόπιμα επιθετική 
στρατηγική και καλά σχεδιασμένη τακτική. 

(Τα έγγραφα της εσωτερικής βιομηχανίας αποκαλύπτουν έρευνα σε 
βάθος και υπολογισμένες προσεγγίσεις σχεδιασμένες για να 
προσελκύσουν μια νέα γενιά χρηστών καπνού. 

 Οι προσεγγίσεις αυτές αφορούν: 

1. τον σχεδιασμό προϊόντων και 
2. εκστρατείες μάρκετινγκ που στοχεύουν στην 

αντικατάσταση εκατομμυρίων ανθρώπων που 
πεθαίνουν κάθε χρόνο από ασθένειες που οφείλονται 
στον καπνό με καινούριους νεαρούς καταναλωτές.) 

 

Σε απάντηση στη συστηματική, επιθετική και διαρκή τακτική 
τηςκαπνοβιομηχανίας για την προσέλκυση μιας νέας γενιάς χρηστών 
καπνού, η Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καπνίσματος 2020 ξεκινάει 
μια εκστρατεία αντι-μάρκετινγκ και δίνειστους νέους τη δυνατότητα 
να συμμετάσχουν στον αγώνα κατά του Big Tobacco. 

 



 
 

Ηεκστρατεία της Παγκόσμιας Ημέρας Κατά του 
Καπνίσματος 2020 αποσκοπεί στην: 

Αποσύνδεση των μύθων και προβολή των τακτικών χειραγώγησης 
που χρησιμοποιούνται από τιςκαπνοβιομηχανίες καιπεριλαμβάνουν 
εισαγωγή νέων προϊόντων, γεύσεων και άλλων ελκυστικών 
χαρακτηριστικών. 

Εκπαίδευση των νέων σχετικά με τις προθέσεις και τις τακτικές της 
καπνοβιομηχανίας, και 

Ενδυνάμωση των επιρροών (προερχόμενες από τηνποπ κουλτούρα, 
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το σπίτι ή την τάξη) ώστε να 
προστατεύσουν και να υπερασπιστούν τη νεολαία και να 
προσφέρουν καταλυτική αλλαγή με τη συμμετοχή τους στον αγώνα 
κατά του BigTobacco. 

 

Πώς χειρίζονται οι  καπνοβιομηχανίες τη νεολαία; 

Κομψά σχέδια και ελκυστικά προϊόντα, τα οποία είναι επίσης 
εύκολα στη μεταφορά και είναι παραπλανητικά (π.χ. προϊόντα σε 
σχήμα USB stick ή καραμέλα) 

Χρήση γεύσεων που είναι ελκυστικές για τη νεολαία σε 
προϊόντα καπνού και νικοτίνης, όπως κεράσι, τσίχλες και καραμέλες 
από βαμβάκι, η οποία ενθαρρύνει τους νέους να υποτιμήσουν τους 
σχετικούς κινδύνους για την υγεία και να αρχίσουν να τα 
χρησιμοποιούν 

Προώθηση των προϊόντων τους  ως «μειωμένουκινδύνου» ή 
«πιο καθαρών εναλλακτικών επιλογών» σε σχέση με τα 
συμβατικά τσιγάρα, λόγω έλλειψης επιστημονικώνερευνών που να 
τεκμηριώνουν αυτούς τους ισχυρισμούς . 

Χορηγίες σε διάσημουςκαι σε άτομα που ασκούν επιρροή στους 
νέους καθώς και οργάνωση διαγωνισμώνώστε να προωθήσουν 
τα προϊόντα καπνού και νικοτίνης (π.χ. Instagram influencers) 



 
 
Τοποθέτηση των προϊόντων τους σε καταστήματα  που 
συχνάζουν παιδιά, συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησης 
προϊόντωνκαπνού κοντά σε γλυκά, σνακ ή σόδα και την παροχή 
πριμοδοτήσεων στους πωλητές ώστε  να διασφαλίσουν ότι τα 
προϊόντα τους εμφανίζονται κοντά σε χώρους που συχνάζουν οι νέοι  

Πώληση τσιγάρων χύμα καθώς και άλλων προϊόντων καπνού 
και νικοτίνης κοντά σε σχολεία, γεγονός που καθιστά φθηνή και 
εύκολη την πρόσβαση των παιδιών του σχολείου σε προϊόντα 
καπνού και νικοτίνης 

Έμμεσο μάρκετινγκ προϊόντων καπνού σε ταινίες, τηλεοπτικές 
εκπομπές και διαδικτυακά προβαλλόμενες εκπομπές.  

Μηχανήματα αυτόματης πώλησης καπνού σε χώρους όπου 
συχνάζουν νέοι και τα οποία καλύπτονται από ελκυστικές 
διαφημίσεις   υπονομεύοντας τους κανονισμούς για τις πωλήσεις σε 
ανηλίκους 

Προσφυγές και αντιδικίες  ώστε να αποδυναμωθούν όλες οι 
διατάξεις που αφορούν στον έλεγχο του καπνού (συγκεκριμένα 
διατάξεις για την απαγόρευση της πώλησης και διαφήμισης 
προϊόντων καπνού κοντά σε σχολεία και των προειδοποιητικών 
μηνυμάτων των πακέτων) 

 

Πρόσκληση σε δράση 

Ο κόσμος δεν μπορεί να αντέξει μια ακόμα γενιά ανθρώπων 
εξαπατημένη από τα ψέματα της καπνοβιομηχανίας.Ανεξάρτητα από 
τα εκατομμύρια των ανθρώπων που πεθαίνουν κάθε χρόνο εξαιτίας 
της χρήσης καπνού,η καπνοβιομηχανία προσποιείται ότι προωθεί 
την ελευθερία της προσωπικής επιλογής διασφαλίζοντας παράλληλα 
αιώνια κέρδη . 

Ο Π.Ο.Υ παροτρύνει όσους ασκούν επιρροή στους νέους και μπορούν 
να τους  προσεγγίσουν και να συνδεθούν μαζί τους – πχ.άτομα από 
την ποπ κουλτούρα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το σπίτι ή τη 
σχολική  τάξη –  να αναφέρονταιστις χειραγωγικές τακτικές των 



 
 
καπνοβιομηχανιών που έχουν ως στόχο τη δημιουργία μια νέας 
γενιάς χρηστών καπνού.  

Πρέπει να στηρίξουμε τους νέους να αντισταθούν στο 
‘’BigTobacco’’,απορρίπτοντας τα ψέματά του και αρνούμενοι να 
χρησιμοποιήσουν τα προϊόντα του. 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία από 20ετίας, έχει συμβάλει 
στην ενημέρωση της νέας γενιάς τόσο για τις επιπτώσεις της χρήσης 
προϊόντων καπνού όσο και για τους σκοπούς της καπνοβιομηχανίας. 

Αυτό γίνεται μέσω στοχευμένων δράσεων όπως: 

1.διαδραστικών  προγραμμάτων σε σχολεία με σκοπό την ενημέρωση 
και ευαισθητοποίηση μαθητών. 

2.Οργάνωση Ημερίδων/Παρουσιάσεων/Εκπομπών ενημέρωσης του 
κοινού σχετικά με τους κινδύνους για την υγεία – και όχι μόνο – που 
σχετίζονται με τη χρήση καπνού και την ευαισθητοποίηση όλων για 
την εφαρμογή πολιτικών ελάττωσης της κατανάλωσης καπνού. 

3. Λειτουργία πρωτοποριακώνΙατρείων Διακοπής Καπνίσματος.  Το 
2000 άρχισαν να λειτουργούν, για πρώτη φορά στην Θεσσαλονίκη, 
στην Αθήνα και στο Ηράκλειο Κρήτης Ιατρεία Βοήθειας Διακοπής 
Καπνίσματος (Ι.Δ.Κ) και αυτή τη στιγμή, με πρωτοβουλία και δράσεις 
της Ε.Π.Ε, λειτουργούν σχεδόν σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας, με τα 
υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας στην Ευρώπη. 

 

 

Για την ΕΠΕ 

Οι Συντονιστές της Ομάδας ΔιακοπήςΚαπνίσματος και Προαγωγής 
Υγείας  

 


