επικαιρα και αλλα
Γιατί ἀπέτυχε ὁ ἀντικαπνιστικὸς νόμος;
Βασίλης Σπανός, Ἐπεμβατικὸς Καρδιολόγος, Διευθυντὴς Αἱμοδυναμικοῦ Ἐργαστηρίου Ἰατρικοῦ Κέντρου Ἁμαρουσίου.
Ἡ ἐξασφάλιση χώρων
ἐλεύθερων ἀπὸ κάπνισμα
ἀποτελεῖ στοιχειώδη πράξη
πολιτισμοῦ καὶ ἀναφαίρετο
δικαίωμα ὅλων μας, καπνιστῶν καὶ μή, ἀφοῦ τὰ δεδομένα, ποὺ ἀναφέρονται στὶς
ἐπιπτώσεις τῆς ἐπίδρασης
τοῦ παθητικοῦ καπνίσματος
σὲ δημόσιους χώρους, εἶναι
πολλὰ καὶ οἱ ἀριθμοὶ ἐντυπωσιακοί.
Ἡ ἐκτίμηση τῆς Ἀμερικανικῆς Ἕνωσης Καρδιο
λόγων εἶναι πὼς 35.000 μὴ
καπνιστὲς πεθαίνουν ἐτησίως ἀπὸ στεφανιαία νόσο,
ποὺ ὀφείλεται στὴν ἔκθεσή
τους στὸ παθητικὸ κάπνισμα
(American Heart Association:
Cigarete Smoking and
Cardiovascular Diseases,
www.americanheart.org).
Στὶς χῶρες τῆς Εὐρωπαϊκῆς
Ἕνωσης, ὑπολογίζεται ὅτι πάνω ἀπὸ 80.000 θάνατοι καπνιστῶν καὶ κάτι λιγότερο ἀπὸ 20.000 θάνατοι μὴ καπνιστῶν ἐτησίως ὀφείλονται σὲ νοσήματα, ποὺ ἀναπτύχθηκαν
ἐξ’ αἰτίας τῆς ἔκθεσης στὸ παθητικὸ κάπνισμα (μελέτη
EuroPrevent 2006). Ἡ μεγάλη πλειονότητα τῶν θανάτων
αὐτῶν προέρχεται ἀπὸ τὴν ἔκθεση στὸ κάπνισμα στὸ οἰκια
κὸ περιβάλλον.
Σὲ παλαιότερο σημείωμα στοὺς «Ρυθμοὺς τῆς Καρδιᾶς» εἶχε γίνει προσπάθεια νὰ προχωρήσουμε πέρα ἀπὸ τὰ
ἀμιγῶς ἰατρικὰ δεδομένα καὶ νὰ καταδειχθεῖ ἡ ἀπρέπεια
τῆς ἐπιβολῆς τοῦ καπνοῦ μας στοὺς διπλανούς μας, παραθέτοντας δύο διαφορετικὰ παραδείγματα.
Παράδειγμα πρῶτο:
Φιλικὴ σύναξη σὲ κάποιο σπίτι στὴν διάρκεια τοῦ χειμῶνα. Τὸ κρύο ἔξω τσουχτερό, ἀλλὰ στὸ καθιστικὸ ἐπικρατεῖ ἡ θαλπωρὴ τῆς ζέστης καὶ τῆς συζήτησης. Ὅλα καλὰ
ἕως ὅτου δύο ἀπὸ τοὺς θαμῶνες ἀρχίζουν νὰ ἀφήνουν
ἀέρια, ποὺ δυσκολεύουν τὴν ἀναπνοὴ τῶν ὑπολοίπων, καὶ
σταδιακὰ δημιουργοῦν ἀποπνικτικὴ κατάσταση στὸν χῶρο.
Ἡ δραστηριότητά τους συνεχίζεται μὲ ἀμείωτη ἔνταση καθ’
ὅλη τὴν διάρκεια τῆς βραδιᾶς, μὲ ἀποτέλεσμα τὰ ἀέρια
νὰ κατακλύσουν τὸν χῶρο καὶ κάποια ἀπὸ τὶς κυρίες τῆς
συντροφιᾶς νὰ νοιώθει δυσκολία στὴν ἀναπνοή.
Τὰ ἀέρια στὰ ὁποῖα ἀναφερόμαστε σὲ αὐτὸ τὸ φα-

νταστικὸ παράδειγμα εἶναι
ἀέρια ἀπὸ τὸν πεπτικὸ
σωλῆνα τῶν δύο συνδαιτυμόνων, ἴσως ἐπειδὴ κατανάλωσαν μεγάλες ποσότητες φασολάδας καὶ ἔχουν
εὐαίσθητο παχὺ ἔντερο... Ἡ
συντροφιὰ κατανοεῖ τὸ πρόβλημά τους καὶ τὴ δύσκολη
θέση στὴν ὁποία βρίσκονται,
ἀλλὰ δὲν θὰ μποροῦσαν οἱ
χριστιανοὶ νὰ χρησιμοποιήσουν τὴν τουαλέτα ἢ νὰ ἀεριστοῦν ἔξω στὸ μπαλκόνι καὶ
νὰ μὴν ὑφίστανται ἅπαντες
τὶς ἐπιπτώσεις;
Ἀντικαθιστώντας τὰ
ἀέρια τοῦ πεπτικοῦ σωλῆνα
μὲ τὸν καπνὸ τοῦ τσιγάρου
ἔχετε τὸ δεύτερο παράδειγμα. Ἡ ἐνόχληση τῆς συντροφιᾶς εἶναι ἴδια, ἂν ὄχι
μεγαλύτερη καὶ ἡ κυρία ποὺ
δυσκολεύεται στὴν ἀναπνοὴ
ἔχει περισσότερες πιθανότητες νὰ μὴ τὸ νομίζει μόνο, ἀλλὰ
ἀντικειμενικὰ νὰ περιορίζεται ἡ ἀναπνοή της. Ἡ κατανόηση τῆς συντροφιᾶς παραμένει, αὐξημένη μάλιστα, ἐπειδὴ
δὲν εἶναι παροδικό τὸ πρόβλημά τους, ὀφειλόμενο στὴ
φασολάδα, ἀλλὰ ἀντίθετα τοὺς τυραννάει γιὰ καιρὸ καὶ
μειώνει τὰ χρόνια τῆς ζωῆς τους. Ἀλλὰ δὲν θὰ μποροῦσαν
οἱ χριστιανοὶ νὰ καπνίσουν ἔξω στὸ μπαλκόνι καὶ νὰ μὴν
ὑφίστανται ἅπαντες τὶς ἐπιπτώσεις;
Προδιαγεγραμμένη ἀποτυχία.
Ἄς ἔρθουμε ὅμως στὸ κρίσιμο ἐρώτημα. Γιατί στὶς
ὑπόλοιπες εὐρωπαϊκὲς χῶρες ἀπαγορεύεται τὸ κάπνισμα
σὲ κλειστοὺς δημόσιους χώρους καὶ στὴ δική μας ἀπαγορεύονται μόνο τὰ...τασάκια (τὰ ὁποῖα ἐξαφανίστηκαν), μὲ
τὰ ντουμάνια νὰ συνεχίζονται ἴδια καὶ χειρότερα; Εἴχαμε
ἀπὸ αὐτὲς τὶς στῆλες προβλέψει τὴν ἀποτυχία ἐφαρμογῆς
τοῦ νόμου, ποὺ ἀπαγορεύει τὸ κάπνισμα σὲ κλειστοὺς
δημόσιους χώρους, λόγῳ τῆς ἀνυπαρξίας μηχανισμῶν
ἐπιβολῆς, καθὼς καὶ τοῦ ἐλλείμματος στὴν πληροφόρηση
τῶν πολιτῶν, ὥστε νὰ κάνουν τὴν ἐφαρμογὴ δική τους
ὑπόθεση. Σὲ ἔρευνα τοῦ ραδιοσταθμοῦ Σκάϊ, ποὺ μεταδόθηκε τὴν 29η Ἰουνίου 2009, (δύο ἡμέρες πρὶν τὴν ἔναρξη
ἐφαρμογῆς τοῦ νόμου) τὸ Ὑπουργεῖο Ὑγείας ὑπεδείκνυε
τὶς Δημοτικὲς Ἀστυνομίες ὡς ὑπεύθυνες γιὰ τὸν ἔλεγχο
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ἐφαρμογῆς τῆς ἀπαγόρευσης τοῦ καπνίσματος. Ὅταν ἡ
δημοσιογράφος ἀπευθύνθηκε στοὺς ἁρμόδιους τριῶν
μεγάλων Δήμων τῆς Ἀττικῆς, οἱ ἀπαντήσεις κυμάνθηκαν
ἀπὸ τὸ «δὲν ἦρθε σχετικὴ ἐντολή», στὸ «ἔλεγχοι θὰ γίνουν,
ἀφοῦ περάσει ἕνα διάστημα προσαρμογῆς», ἕως τὸ «μὰ
χαφιέδες εἴμαστε ἐμεῖς νὰ πηγαίνουμε νὰ βλέπουμε ποιὸς
καπνίζει;»!
Ἡ ἀποτυχία ἔμοιαζε προδιαγεγραμμένη σὲ μιὰ χώρα
μὲ παράδοση ἀπείθειας στοὺς νόμους, ἐν τῇ ἀπουσίᾳ μηχανισμῶν παρακολούθησης καὶ ὕπαρξης ἀποτρεπτικῶν
ποινῶν γιὰ τοὺς παραβάτες. Ἐξίσου σημαντικὸ ρόλο γιὰ
τὴν κατάληξη σὲ ἕνα νόμο φάντασμα, ποὺ δὲν ἐφαρμόζεται
πουθενά, ἦταν ἡ ἐντυπωσιακὴ ὑποστήριξη τῆς παρανομίας, τόσο ἔμπρακτα ὅσο καὶ σὲ θεωρητικὸ ἐπίπεδο. Στὸ
πρῶτο εἴχαμε δημόσια πρόσωπα, συγκεκριμένα βουλευτές, δήμαρχοι, ὑπουργοί, ἕως καὶ πρόεδρος δημοκρατίας,
ποὺ φούμαραν δημοσίως καὶ στὴν τηλεόραση. Κάποιοι
ἐξ αὐτῶν συνόδευσαν τὸ ἔμπρακτο παράδειγμα ἀνυπακοῆς στὸν νόμο μὲ θεωρητικὴ ἀνάλυση: ὑπερασπίστηκαν
δηλαδὴ τὸ δικαίωμα στὸ κάπνισμα ἐνάντια στὴ στέρηση
τῆς ἐλευθερίας τοῦ καπνιστῆ.
Ἐπιτρέψτε μας ἐδῶ μιὰ σύντομη ἀναφορὰ σὲ ἕνα
ἀπὸ τὰ πλέον ἐντυπωσιακὰ παραδείγματα θεωρητικῆς
καταξίωσης τῆς παρανομίας, μὲ ταυτόχρονη ἀπαξία τοῦ
ἀντικαπνιστικοῦ νόμου, ἄρθρο γνώμης στὴν ἐφημερίδα
Καθημερινή της Κυριακῆς (12/1/2012). Ἐκεῖ ὁ δικηγόρος
κ. Χρῆστος Ζουράρης μᾶς πληροφορεῖ πὼς «ἡ πεποίθηση
ὅτι ὁ νόμος πρέπει νὰ ἐφαρμόζεται γενικῶς καὶ ἀδιακρίτως
εἶναι ἀφελὴς» καὶ πὼς «στὰ πλαίσια τῆς εὐκαμψίας τοῦ
δικαίου ἡ πολιτεία μπορεῖ εἴτε νὰ μὴν ἐφαρμόζει τὸ νόμο
καθόλου, εἴτε νὰ ἀρκεῖται σὲ μιὰ σποραδικὴ ἢ δειγματοληπτικὴ ἐφαρμογή του»! Ἀφοῦ μᾶς προσφέρει τὴ θεωρητικὴ βάση («εὐκαμψία τοῦ δικαίου»), μᾶς πληροφορεῖ πὼς
«εὐτυχῶς ἔτσι ἐφαρμόζεται καὶ ὁ ἀντικαπνιστικὸς νόμος,
ὁ ὁποῖος ὑποκύπτοντας στὸ πνεῦμα τοῦ ἀγγλοσαξωνικοῦ
πουριτανισμοῦ καὶ ὑπὸ τὸ πρόσχημα τῆς προστασίας
τῆς δημόσιας ὑγείας, ἀγνόησε πάγιους κοινωνικοὺς καὶ
πολιτικοὺς ἐθισμούς μας καὶ ἐγκαταστάθηκε στὸ νομικό
μας σύστημα, ὡς ἐσαεὶ ὑπόδειγμα ἄκαμπτου νόμου πρὸς
ἀποφυγὴν καὶ πρὸς ἀνυπακοήν»!
Προσωπικὰ στὸ ἄρθρο αὐτὸ περισσότερο ἀπὸ τὴν καινοφανῆ «εὐκαμψία τοῦ δικαίου» μὲ σοκάρει ἡ παντελὴς
ἀπαξίωση τῶν δεδομένων, ποὺ τὰ προσπερνᾶ μὲ μιὰ δευτερεύουσα πρόταση: «ὑπὸ τὸ πρόσχημα τῆς προστασίας
τῆς δημόσιας ὑγείας». Ἀπελευθερώνοντας ἑαυτὸν ἀπὸ τὰ
δεδομένα τοῦ ζητήματος (μεταρέποντάς τα σὲ προσχήματα), προχωρᾶ σὲ μιὰ θεωρητικὴ ἀνάλυση - βάσιμη; ἀβάσιμη; -σὲ κάθε περίπτωση πάντως στὸν ἀέρα, ἀφοῦ δὲν
βασίζεται σὲ ἀριθμούς. Ὅπως γνωρίζουν οἱ ἀναγνῶστες
τῶν «Ρυθμῶν τῆς Καρδιᾶς» ἡ θέσπιση κλειστῶν δημόσιων
χώρων ἐλεύθερων ἀπὸ καπνὸ σὲ Ἰρλανδία, Σκωτία, Γαλλία
καὶ Ἰταλία ὁδήγησε σὲ μείωση ἐμφράγματος τοὺ μυοκαρδίου καὶ ἐγκεφαλικοῦ ἐπεισοδίου ἀπὸ 12% ἕως 19%. Ἂν ἡ
Ἑλλάδα ἐφάρμοζε τὶς ἴδιες διατάξεις μὲ «ἀγγλοσαξωνικὸ
πουριτανισμό», σὰν αὐτὸν ποὺ ἐπέδειξαν οἱ γείτονές μας
Ἰταλοί, καὶ ὄχι στὰ πλαίσια τοῦ «εὔκαμπτου δικαίου», θὰ
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μπορούσαμε νὰ μετρᾶμε 3.000 λιγότερα ἐμφράγματα καὶ
ἄλλα τόσα λιγότερα ἐγκεφαλικὰ ἐτησίως, ἀποφεύγοντας
1.500 ἀπώλειες ἀνθρώπινης ζωῆς καὶ πάμπολλες ἀναπηρίες. Ὅταν ἀναφέρεται κανεὶς σὲ «ἀντικαπνιστικὸ νόμο,
μὲ πρόσχημα τὴ δημόσια ὑγεία», εἴτε δὲν γνωρίζει τοὺς
ἀριθμοὺς ἀνθρώπινης ἀπώλειας, εἴτε οἱ ἀριθμοὶ δὲν ἔχουν
τὴ δέουσα σημασία.
Ἀποτελεῖ πεποίθηση τοῦ γράφοντος, πὼς ἡ ἀποτυχία
τοῦ ἀντικαπνιστικοῦ νόμου εἶναι ἐκδήλωση ἀντικοινωνικῆς συμπεριφορᾶς, ποὺ προϋποθέτει ἔλλειψη κουλτούρας
προσαρμογῆς τοῦ ἀτομικοῦ συμφέροντος στὸ συλλογικό.
Κι ἐνῶ, δυστυχῶς, δὲν εἶναι ἡ μοναδικὴ ἀρνητικὴ συμπεριφορὰ σὲ μιὰ χώρα ποὺ βρίσκουμε σκουπίδια πεταμένα
στὴν πόρτα τοῦ γείτονα καὶ αὐτοκίνητα παρκαρισμένα στὶς
διαβάσεις ἀναπήρων, εἶναι ἡ συμπεριφορὰ μὲ τὸ μεγαλύτερο κόστος, ἀφοῦ μετριέται μὲ ἀπώλειες ἀνθρώπων
καὶ ἀναπηρίες.
Ἀναλύοντας τοὺς παράγοντες, ποὺ καθόρισαν τὴν τύχη
τοῦ ἀντικαπνιστικοῦ νόμου, θὰ ἐπιλέγαμε ἐπιγραμματικά:
• Δὲν ἀσχολούμαστε μὲ τὰ δεδομένα τοῦ προβλήματος
(τοὺς ἀριθμούς), ἀλλὰ καθορίζουμε τὴ στάση μας βασισμένοι σὲ ἰδεολογήματα.
• Δὲν ἀλλάζουμε «πάγιους κοινωνικοὺς καὶ πολιτιστικοὺς ἐθισμούς μας», ἀκόμα κι ἂν ἀποδειχθοῦν καταστροφικοί.
• Δὲν μάθαμε νὰ σεβόμαστε νόμους καὶ κανόνες καὶ
(γι᾽ αὐτὸ) δὲν δημιουργήσαμε ἀξιόπιστους καὶ ἀποτελεσματικοὺς μηχανισμοὺς ἐπιβολῆς τῆς νομιμότητος.
• Νομίζουμε πὼς ἡ ἄρση τῶν παραπάνω συνθηκῶν
ἀποτελεῖ προϋπόθεση ὄχι μόνο γιὰ τὴν ἐπιτυχία ἑνὸς
νόμου, ποὺ ἀποσκοπεῖ στὴν διαφύλαξη τῆς ὑγείας τῶν
πολιτῶν, ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ ἐπιτύχουμε μιὰ καλύτερη πορεία
τῆς χώρας μας στὸ μέλλον.

