
 



 



Ήταν μεγάλη μου χαρά να είμαι ο διευθυντής του FOREST της ομάδας των καπνιστών, ο οποίος δεν καπνίζει 

για ακριβώς 20 χρόνια. Οι καπνιστές πρέπει να είναι μία από τις πιο συκόφαντες μειονότητες στη χώρα και | 

Είμαι υπερήφανος που εμπλέκω σε αυτή τη μικρή αλλά σημαντική μάχη ενάντια στο κράτος της αυταρχικής 

νταντάς και την κατασκευασμένη αδιαλλαξία του καπνού που έχει μαστιγωθεί από πολιτικούς, ΜΚΟ και α-

ντικαπνιστικούς ζηλωτές. 

Ιδρύθηκε το 1979 από τον Σερ Κρίστοφερ Φόφολι-Νόρις, έναν καπνιστή και έναν πρώην πιλότο μαχητικού 
του πολέμου της Βρετανίας, το Forest είναι μια ομάδα εκστρατείας που προωθεί την ελευθερία της επιλο-
γής, όχι το κάπνισμα. Πάνω από τέσσερις δεκαετίες έχουμε αναφερθεί χιλιάδες φορές σε έντυπη και διαδι-
κτυακή βάση και οι εκπρόσωποι μας έχουν εμφανιστεί αμέτρητες φορές στην τηλεόραση και το ραδιόφω-
νο. Όταν δεν ανταποκρινόμαστε στις τελευταίες πρωτοβουλίες κατά του καπνίσματος, γράφουμε ή αναθέ-
τουμε αναφορές και έρευνες. Συμβάλλουμε επίσης σε κυβερνητικές διαβουλεύσεις και περιστασιακά δί-
νουμε αποδείξεις στις κοινοβουλευτικές επιτροπές. 

Από το 2005, όταν ο μεγαλύτερος ζωντανός καλλιτέχνης της Βρετανίας, Ντέιβιντ Χόκνεϊ, ήρθε μαζί μας για 
να μην ξεχαστεί ποτέ στο συνέδριο εργασίας στο Μπράιτον, έχουμε επίσης διοργανώσει τακτικές εκδηλώ-
σεις στο Λονδίνο και σε άλλες διασκέψεις του Κόμματος. Κυμαίνονται από συζητήσεις πάνελ μέχρι δεξιώ-
σεις και εορταστικά δείπνα με προσκεκλημένα ηχεία και άλλες ψυχαγωγικές δραστηριότητες, συμπεριλαμ-
βανομένων, σε μία περίπτωση, μιας εικονικής αστυνομικής εφόδου ολοκληρώνεται με σειρήνες και μπλε 
φώτα που αναβοσβήνουν. (Ο ομιλητής, ο σπουδαίος φίλος μας Ράνντντ ΜακΝτόναλντ από τα εστιατόρια 
του Μπόινντεϊλ, "συνελήφθη" για "υποκίνηση των ανθρώπων να διασκεδάσουν".) 

Δυστυχώς, δεν υπάρχει τίποτα στο αρχείο φωτογραφιών μας για να μας θυμίζουν τα πρώτα χρόνια του 
FOREST. (Το κινούμενο γραφείο αρκετές φορές έχει πάρει το τίμημά του!) Οι φωτογραφίες σε αυτή τη συλ-
λογή είναι, επομένως, σχετικά πρόσφατες. Οι περισσότεροι τραβήχτηκαν από τον φωτογράφο Νταν Ντόνο-
βαν, έναν περήφανο καπνιστή που ήταν ένα εξαιρετικά δημοφιλές μέλος της οικογένειας Forest από το 
2007. Σ ' ευχαριστώ, Dan, για τη δουλειά σου σε αυτό και πολλά άλλα FOREST έργα. 

Ευχαριστώ όλους όσους εργάστηκαν για το Forest, παρευρέθηκαν στις εκδηλώσεις μας ή μας στηρίξαν με 
άλλους τρόπους. 40 χρόνια μετά την ίδρυση του FOREST, είμαστε πιο πεπεισμένοι από ό,τι ποτέ ότι η ελευ-
θερία της επιλογής και η προσωπική ευθύνη είναι ζητήματα που αξίζει να πολεμήσουμε. Ευτυχώς, με τα 
στοιχεία του περιοδικού, είμαστε μακριά από μόνοι μας. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για όλη την κάλυψη των μέσων, το FOREST έχει δημιουργηθεί από τότε που ιδρύθηκε το ΤC 
1979, αυτή ήταν ίσως η καλύτερή μας ώρα. Με την κυβέρνηση των εργατικών να συζητά 
ακόμα την ακριβή φύση της απαγόρευσης του καπνίσματος που ήθελε να εισαγάγει, ο 
καλλιτέχνης Ντέιβιντ Χόκνεϊ, ο οποίος είχε παρακολουθήσει την πρώτη του FOREST εκδή-
λωση το προηγούμενο έτος, εντάχθηκε στο Μπράιτον, όπου φιλοξενήσαμε μια εκδήλωση 
που σχεδιάστηκε για να τονίζουν την αντίθεση σε μια απαγόρευση. Το να πούμε ότι ο 
Χόκνεϊ πήρε το συνέδριο με θύελλα είναι μια συγκρατημένη περιγραφή. Αφού εμφανίστη-
κε στο πρόγραμμα σήμερα (Ράδιο 4) και το πρωινό του BBC, έφτασε στο Μπράιτον, όπου 
είχαμε οργανώσει μια φωτογράφηση και συνεντεύξεις με κάθε εφημερίδα. Η φωτογράφη-
ση πήγε ελαφρώς στραβά, όταν είχε αποκριθεί από τον αντικαπνιστή Στιούαρτ Χολμς, αλλά 
ο Χόκνεϊ, ο οποίος είχε επίσης λάβει συνέντευξη για BBC2's Live συνεδριακού προγράμμα-
τος, το πήρε στο βηματισμό του. Αργότερα, με το δείπνο με άλλους υποστηρικτές του 
FOREST, συμπεριλαμβανομένου του μουσικού Τζο Τζάκσον, έδωσε μια ακόμη συνέντευξη 
στους Τάιμς της Κυριακής που έστειλαν έναν από τους κορυφαίους δημοσιογράφους του 
στο Μπράιτον να του μιλήσει. 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έξι ημέρες πριν από την εισαγωγή της απαγόρευσης καπνίσματος στο χώρο εργασί-
ας στην Αγγλία τον Ιούλιο του 2007, το Forest φιλοξένησε δείπνο στο ξενοδοχείο 
Savoy, στο Λονδίνο. Ο τηλέγραφος το αποκάλεσε "εξέγερση γεμάτη καπνό". Γράφο-
ντας στους Τάιμς, ο αρθρογράφος Ροντ Λίτλ περιέγραψε τη διάθεση ως "αισιόδοξα 
προκλητική". "Υπήρχαν κάποιες ωραίες ομιλίες, έγραψε," "αισχρό και δημαγωγό 
από τον Αντώνιο Γουόρραλ Τόμσον. πολιτικά φορτωμένο και κοφτερό από τον Ά-
ντριου Νιλ. η εκδήλωση προσέλκυσε τηλεοπτικά συνεργεία από 12 χώρες, όπως η 
Ρωσία, η Ελλάδα και η Γαλλία. Μεταξύ των 400 επισκεπτών ήταν ο θεατρικός συγ-
γραφέας Άλαν Πλάιερ, του οποίου η Ωδή στην απαγόρευση του καπνίσματος, «πάω 
έξω», εκτελέστηκε ζωντανά για πρώτη φορά. Το τραγούδι επίσης εμφανίζεται στο 
«δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό!», ένα άλμπουμ με τραγούδια που σχετίζονται με 
το κάπνισμα, που πραγματοποιούνται από τη μπάντα του μπλε ρυθμού, που παρά-
γεται από το Μπόμσντεϊλ και το FOREST, και απελευθερώνεται σε CD. 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το 2009, με τις παμπ να κλείνουν σε ποσοστό 52 την εβδομάδα μετά την εισαγωγή της α-
παγόρευσης καπνίσματος στην Αγγλία το 2007, το Forest ξεκίνησε την καμπάνια "Σώστε τις 
Pub & λέσχες". Οι επισκέπτες της εκτόξευσης, οι οποίοι έλαβαν χώρα σε μια παμπ στο 
Γουέστμινστερ, συμπεριλάμβαναν την MP του Γκρεγκ Νάιτ, τον σεφ της τηλεόρασης και το 
ταβερνάκι Αντώνιος Γουόρραλ Τόμσον, και ένα συγκεκριμένο Νάιτζελ Farage. Σκοπός της 
εκστρατείας ήταν να πείσει την κυβέρνηση να επανεξετάσει τον αντίκτυπο της απαγόρευ-
σης του καπνίσματος στις πολιορκούσες παμπ της Βρετανίας και να διακόψει τις εκκλήσεις 
για επέκταση της απαγόρευσης σε υπαίθριους χώρους, όπως κήπους μπύρας και πόρτες 
παμπ. Επίσης, είχαμε καλέσει για την τροποποίηση της απαγόρευσης που θα επέτρεπε σε 
καθορισμένους χώρους καπνιστών σε παμπ και λέσχες. Ένα αποκορύφωμα της εκστρατεί-
ας, η οποία υποστηρίχθηκε από τους βουλευτές, το κοινό και το σύλλογο εργαζομένων αν-
δρών και συλλόγων (ΟΣΕ), ήταν μια δεξίωση στη βεράντα της Βουλής των Κοινοτήτων που 
φιλοξένησε ο Γκρεγκ Νάιτ, ο βουλευτής του εργατικού κόμματος Roger Godsiff και ο Μπ. Ο 
επισκέπτης της τιμής, Ντέιβιντ Χόκνεϊ, έδωσε μια σύντομη αλλά παθιασμένη ομιλία. 

 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τον Μάρτιο του 2012 το FOREST ξεκίνησε την καμπάνια "τα χέρια εκτός των πακέτων μας" 

με μια δεξίωση κοντά στα σπίτια του Κοινοβουλίου στο Γουέστμινστερ. Η εκστρατεία ξεκί-

νησε με έναν στόχο: να διευκολύνει τις απαντήσεις σε μια τετράμηνη κυβερνητική διαβού-

λευση για την «απλή» συσκευασία του καπνού. Σε 16 εβδομάδες, η καμπάνια των στεφάνες 

δημιούργησε πάνω από 260.000 υπογραφές από μέλη του κοινού που εναντιώνονται σε α-

πλές συσκευασίες. Όταν η έκθεση διαβούλευσης δημοσιεύθηκε τελικά το 2013, έντεκα μήνες 

μετά τη διεξαγωγή της διαβούλευσης, αποκαλύφθηκε ότι 665.989 αποκρίσεις εκστρατείας 

ελήφθησαν από 24 ξεχωριστές εκστρατείες. Περίπου τα δύο τρίτα ήταν από άτομα που ενα-

ντιώθηκαν σε απλές συσκευασίες, με το ένα τρίτο από εκείνα που υποστήριξαν την πολιτική. 

Η καμπάνια για τα χέρια εκτός των πακέτων του FOREST ήταν υπεύθυνη για 269.854 υπο-

γραφές, 214.653 μέσω αναφορών δρόμων συν 55.201 σε καρτ-ποστάλ. Όταν ο πρωθυπουρ-

γός Ντέιβιντ Κάμερον επανάφερε την ιδέα της απλής συσκευασίας, έχοντας παρκάρει σύμ-

φωνα με την έκθεση διαβούλευσης, το Forest κατέθεσε στη Ντάουνινγκ Στριτ άλλα 53196 

γράμματα. Σε τέσσερις εβδομάδες σχεδόν 100.000 άνθρωποι υπέγραψαν ένα επιπλέον "Όχι, 

Πρωθυπουργέ!" αναφορά που διοργάνωσε η Forest. Η κυβέρνηση αγνόησε την κοινή γνώμη 

και εφάρμοσε την πολιτική. 
   



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η εκστρατεία για το τσεκούρι της σκάλας καπνού ξεκίνησε από το Forest για να καταπολε-
μήσει αυτό που πιστεύουμε ότι είναι άδικα τιμωρίας επίπεδα καπνού που ανάγκασαν πολ-
λούς καπνιστές να κάνουν πιο πολύ τη φτώχεια ή τη μαύρη αγορά. (Το 2014/15 η εκτιμώ-
μενη διάρκεια των εσόδων από το παράνομο εμπόριο και τις διασυνοριακές αγορές ήταν 
περίπου £2.600.000.000 σε έσοδα.) Το 2016 ξεκινήσαμε μια 72-ωρη διαδικτυακή διαφημι-
στική επίθεση που προέτρεπε τον τότε Καγκελάριο Τζωρτζ Όσμπορν να επανεξετάσει τη 
φορολογική πολιτική της κυβέρνησης. Οι διαφημίσεις "να είστε δίκαιοι με τους καπνιστές" 
που συνδέονται με μια μικρό-ιστοσελίδα που επέτρεψε στους καταναλωτές και τους κατα-
στηματάρχες να γράφουν απευθείας στο μέλος του Κοινοβουλίου τους. 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για αρκετά χρόνια, το ελεύθερο δείπνο ήταν ένα από τα πιο δημοφιλή και 
διαρκή γεγονότα. Κάθε καλοκαίρι 150 επισκέπτες θα ενωθούν μαζί μας στο 
Μπόμντεϊλ της πόλης, ένα κτήριο art decor της Γκόθαμ Σίτι με θέα στον Τάμε-
ση και τον ορίζοντα της πόλης του Λονδίνου. Με θέα στα σιντριβάνια στην 
πλατεία Κάμποτ, οι επισκέπτες προσκλήθηκαν να απολαύσουν ποτά στη βε-
ράντα καπνιστών, μετά από ένα νόστιμο δείπνο με κρασί και μερικά αξιοση-
μείωτα μετά το δείπνο. Βουλευτές, ομότιμους και κοινοβουλευτικοί ερευνη-
τές έκαναν παρέα με δημοσιογράφους και φίλους του FOREST. Το 2017 οι το-
πικές ειδήσεις της αποβάθρα συνόψισε τη φύση της εκδήλωσης με τον τίτλο: 
«οι καπνιστές και οι απελευθερωτές συμμετέχουν για τον εορτασμό της ελευ-
θερίας στην αποβάθρα των Καναρίων». 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με τους φιλικούς για καπνιστές χώρους να γίνονται πιο δύσκολο να βρεθούν μετά 
την εισαγωγή της απαγόρευσης του καπνίσματος, το Forest πήγε στον Τάμεση για 
αυτό που έγινε το πιο δημοφιλές ετήσιο γεγονός μας-το πάρτι καπνού στο θαλάσσιο 
πλοίο. Κάθε χρόνο περισσότεροι από 200 επισκέπτες επιβιβάστηκαν στο 
Elizabethan, ένα ατμόπλοιο-σκάφος τύπου Μισισιπή με μια μοναδική συρόμενη 
στέγη, ένα ανοιχτό πίσω κατάστρωμα και δύο σκεπαστό πεζοδρομήσεις σε κάθε 
πλευρά του σκάφους, όπου οι επισκέπτες κάπνιζαν και το έκαναν με άνεση ανεξάρ-
τητα από τον καιρό. Επιβιβάζονται στην προβλήτα του Γουέστμινστερ, το σκάφος θα 
κάνει κρουαζιέρα στο ποτάμι πριν επιστρέψει στο κέντρο του Λονδίνου. Η ζωντανή 
μουσική και μερικά από τα πιο εμβληματικά αξιοθέατα του Λονδίνου διασκεδάσα-
τε. "Ένα ίδρυμα του Γουέστμινστερ" σύμφωνα με κάποιους ανθρώπους και μια από 
τις πιο επιτυχημένες εκδηλώσεις δικτύωσης. 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παράλληλα με τις ετήσιες εκδηλώσεις μας στο Λονδίνο και στα κομματική συνέδρια, 
μας αρέσει να γιορτάζουμε ορόσημα και άλλες ιδιαίτερες περιστάσεις. Το 2008, για 
παράδειγμα, σηματοδότησε τη δημοσίευση του "τρομαγμένα μέχρι θανάτου" από 
τον δημοσιογράφο Κρίστοφερ Μπούκερ με ένα πάρτι ποτών στο οποίο συμμετείχαν 
σχεδόν 300 άτομα στο Μπόμντεϊλ της Μπελγκράβια. Το επόμενο έτος φιλοξενήσαμε 
ένα παρόμοιο γεγονός για να σηματοδοτήσει τη δημοσίευση του "βελούδο γάντι 
σιδήρου γροθιά: μια ιστορία του αντί-καπνίσματος" από έναν υποσχόμενο νεαρό 
συγγραφέα και ερευνητή, Κρίστοφερ Σνόου. Ο Chris είναι τώρα επικεφαλής της οι-
κονομικής μονάδας Lifestyle στο Ινστιτούτο Οικονομικών Υποθέσεων και ένας κο-
ρυφαίος σχολιαστής στην πολιτεία της νταντάς. Η εκδήλωση σηματοδότησε επίσης 
την 30th επέτειο του FOREST και το 2014 ο ίδιος χώρος φιλοξένησε το κόμμα που 
γιόρτασε την 35 η επέτειο του FOREST. 

 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από την ραδιοτηλεοπτικό φορέα του Άντριου Νιλ προς τον στρατηγό Σερ Μάικ 

Τζάκσον, πρώην επικεφαλής του βρετανικού στρατού, το FOREST πάντα προ-

σέλκυσε μερικούς κορυφαίους ομιλητές. Άλλοι περιλαμβάνουν τον Μαρκ 

Λίλγουντ, γενικό διευθυντή του Ινστιτούτου Οικονομικών Υποθέσεων, Δρ Μά-

ντσεν Πίρι, Πρόεδρο του Ινστιτούτου Αδάμ Σμιθ, Άλεξ Ντιν, πρώην επικεφα-

λής προσωπικού του Ντέιβιντ Κάμερον, Κλερ Φοξ, διευθυντή της Ακαδημίας 

ιδεών, ραδιοτηλεοπτικό φορέα δημοσιογράφοι Τζέιμς Ντελίνγκπολ και Μπρέ-

νταν Ο'νηλ και πολλοί, πολλοί ακόμα. Ένας από τους δημοφιλέστερους ομιλη-

τές μας ήταν ο Ροντ Λίτλ, που απευθυνόταν στο δείπνο της ελευθερίας το 2016 

και πάλι το 2017. 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εκτός από τον ρόλο μας στα μέσα ενημέρωσης, ένα βασικό στοιχείο του έργου του 

FOREST είναι η έρευνα που κάνουμε και δημοσιεύουμε. Τα τελευταία χρόνια έχουμε 

δημοσιεύσει μια σειρά από εκθέσεις που περιλαμβάνουν «προκατάληψη και απαγό-

ρευση: αποτελέσματα μιας μελέτης για το κάπνισμα και τις πολιτικές για την αναχω-

μάτωση στο νοσοκομειακό καταπιστευμάτων της Αγγλίας στην Αγγλία», «το MC 

νταντάς κράτος: πώς η Σκωτία γίνεται ένα πουριτανό παιδική χαρά», «δρόμος προς 

την καταστροφή: το τον αντίκτυπο της απαγόρευσης του καπνίσματος στις παμπ και 

την προσωπική επιλογή», και «η απόλαυση του καπνίσματος: οι απόψεις των επιβε-

βαιωμένους καπνιστές». Συνεργαστήκαμε επίσης με άλλες ομάδες, κυρίως με τη λέ-

σχη του μανιφέστο, σχετικά με εκθέσεις όπως η "καπνισμένη: η υπέρ-ρύθμιση του 

καπνίσματος σε εξωτερικούς δημόσιους χώρους" και "το μισαλλόδοξο κράτος: η 

ρύθμιση των καπνιστών 1979-2019". Συχνά αυτές οι αναφορές δρομολογήθηκαν με 

μια ομιλία του σχετικού συντάκτη, μια συζήτηση πάνελ ή κάποιο παρόμοιο γεγονός. 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η FOREST Ένωση, η οποία εδρεύει στις Βρυξέλλες και ηγείται ο Γάλλος Γκιγιόμ Περιγκουά, 
ξεκίνησε τον Μάιο του 2017. Ακολούθησε μια εκστρατεία του "Ηνωμένου Βασιλείου," Όχι 
ευχαριστώ ΕΕ ", η οποία αγωνίστηκε για την αναθεωρημένη οδηγία για τα προϊόντα κα-
πνού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία οδήγησε στην εισαγωγή μεγαλύτερων προειδοποι-
ήσεων για την υγεία και απαγορεύσεις σε δέκα συσκευασίες και μικρότερα σακουλάκια 
καπνού. Σχολιάζοντας την έναρξη της FOREST ΕΕ, είπαμε, "οι αποφάσεις που λαμβάνονται 
σε επίπεδο ΕΕ επηρεάζουν τη ζωή δεκάδων εκατομμυρίων ενηλίκων σε ολόκληρη την Ευ-
ρώπη, αλλά η αναθεωρημένη TPD εισήχθη με πολύ μικρή εμπλοκή με τους απλούς κατα-
ναλωτές. Καθώς το ΗΒ ετοιμάζεται να εγκαταλείψει την Ευρωπαϊκή Ένωση, χαιρόμαστε 
που ξεκινάμε ένα νέο κεφάλαιο της ΕΕ στην ιστορία μας. Θα φέρουμε τα εμπορικά μας γε-
γονότα στις Βρυξέλλες, συμπεριλαμβανομένων των φιλικών για καπνιστές δεξιώσεων και 
σεμιναρίων. Στόχος μας είναι να θέσουμε τους καταναλωτές στο επίκεντρο της συζήτη-
σης.» Μέχρι σήμερα η Forest ΕΕ έχει δημοσιεύσει αρκετές εκθέσεις και έγγραφα και φιλο-
ξένησε αρκετά καλά παρευρισκόμενα γεγονότα στην καρδιά των Βρυξελλών. 

 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ιδρύθηκε το 2010, η FOREST Ιρλανδία ξεκίνησε με στόχο να δώσει στους κα-
πνιστές στην Ιρλανδία μεγάλη καθυστέρηση εκπροσώπησης. Ο εκπρόσωπός 
μας Τζον μάλλον έχει γίνει γνώριμη φωνή στο ιρλανδικό ράδιο. Κάθε χρόνο, 
σε πρόσθετες εμφανίσεις στο εθνικό ραδιόφωνο, ξεκινά μια εθνική περιοδεία 
σε τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς. Το 2014 η FOREST Ιρλανδία κλήθηκε 
να δώσει αποδεικτικά στοιχεία στην κοινή Επιτροπή υγείας και παιδικής α-
κρόασης σε απλές συσκευασίες. Η Forest Ιρλανδία φιλοξενεί δείπνα δικτύω-
σης με ομιλητές από την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Στο Δουβλίνο το 
2017 ξεκινήσαμε τα "βραβεία χρυσής νταντάς", τα οποία παρουσιάζονται σε 
εκείνους που οδηγούν την ατζέντα του κράτους της νταντάς στην Ιρλανδία. Οι 
νικητές έχουν συμπεριλάβει την Γερουσιαστή Κάθριν κανείς και τη Μαρσέλα 
Κόρκραν Κένεντι TD που ήταν αρκετά τολμηροί για να δεχτούν τα βραβεία 
τους αυτοπροσώπως. 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ένας από τους πρώτους αποδέκτες ενός βραβείου Φόρεστ ήταν ο κωμικός Jo Brand 
για το "κολλήσει σταθερά" στο δικαίωμά της να καπνίζει. Η μάρκα εγκατέλειψε το 
κάπνισμα πριν από πολλά χρόνια, αλλά το 1996 έγραψε, "είμαι άρρωστος μέχρι θα-
νάτου αυτής της αμερικανικής τύπου επίθεσης στους καπνιστές και | θα εξακολου-
θήσει να καπνίζει όσο το δυνατόν περισσότερο, ιδίως σε μέρη όπου θα ερεθίσουν 
τις ψυχικές πτυχές της υγείας. Από τότε ο μουσικός Τζο Τζάκσον, ο καλλιτέχνης 
Ντέιβιντ Χόκνεϊ, ο τηλεοπτικός σεφ Αντώνιος Γουόρραλ Τόμσον και ο δημοσιογρά-
φος Tom Utley έχουν επίσης "τιμηθεί" με βραβεία FOREST. Τα τελευταία χρόνια το 
βραβείο "φωνές ελευθερίας" υποβλήθηκε στους δημοσιογράφους Ροντ Λίτλ και Έλ-
λα Γουίλαν, σχολιαστή των ΜΜΕ Κλερ Φοξ, blogger Martin Cullip, Μαρκ Λίλγουντ 
και Κρις Σνόου, και Ελίζ Ρασμούσεν, ιδρυτή της ετήσιας Παγκόσμιας και τα βραβεία 
του φόρουμ νικοτίνης. 



 



 



 


