επικαιρα και αλλα
Ὁ νόμος ποὺ ἄργησε δέκα χρόνια…
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νέα κυβέρνηση δηλώνει ἀποφασισμένη νὰ ἐφαρμόσει
τὸ νόμο ποὺ ἀπελευθερώνει τὸ δημόσιο χῶρο ἀπὸ τὸ
κάπνισμα. Τὸ γεγονός πὼς ὁ πρωθυπουργὸς ἐξήγγειλε
τὴν αὐστηρὴ τήρηση τῆς ἀπαγόρευσης τοῦ καπνίσματος,
ξεκινώντας ἀπὸ τὶς αἴθουσες τῆς Βουλῆς, ἀποτυπώνει τὴν
ἔκταση τοῦ προβλήματος καὶ τὴν ἀντίστοιχη ἔνταση τῆς
προσπάθειας ποὺ θὰ ἀπαιτηθεῖ, γιὰ νὰ ἐπιτευχθεῖ, ἡ προσδοκώμενη «κανονικότητα», ποὺ ἀποτελεῖ στόχο τῆς κυβέρνησης σὲ πολλοὺς τομεῖς τῆς δημόσιας ζωῆς. Ἡ εἰκόνα
τοῦ ὑφυπουργοῦ Ὑγείας, ποὺ καπνίζει στὴν αἴθουσα τοῦ
Ὑπουργείου, κατὰ τὴ συνέντευξη τύπου, καὶ ἐπιτίθεται στὸν
ἁρμόδιο κοινοτικὸ ἐπίτροπο, ποὺ στηλιτεύει τὴ συμπεριφορά του, σίγουρα τερμάτισε τὶς σχετικὲς ἀρνητικὲς ἐπιδόσεις τοῦ πολιτικοῦ μας συστήματος. Ἡ ἀπόσταση αὐτῆς
τῆς εἰκόνας ἀπὸ τὴν εὐρωπαϊκὴ κανονικότητα φαντάζει
δυσθεώρητη. Πόσο εὔκολα, ἤ δύσκολα, θὰ ἐφαρμοστεῖ
ἡ ἀπαγόρευση τοῦ καπνίσματος σὲ κλειστοὺς δημόσιους
χώρους στὴν πατρίδα μας;
Ἀπὸ τὴ δῆθεν στὴν πραγματικὴ ἐφαρμογὴ: αὐστηρὸς
ἔλεγχος παντοῦ, τσουχτερὰ πρόστιμα πάντοτε!
Ἡ δική μας ἀπάντηση στὸ ἐρώτημα εἶναι: εὔκολα, ἂν
ἡ κυβερνητικὴ ἀπόφαση συνοδεύεται ἀπὸ σοβαρὸ καὶ
διαρκῆ ἔλεγχο, μὲ αὐστηρὴ τιμωρία ὅσων παραβαίνουν
τὸ νόμο. Αὐτὰ ἔλειψαν ἀπὸ τὴ δῆθεν ἐφαρμογή του, ποὺ
μᾶς ὁδήγησε νὰ εἴμαστε ἡ μόνη εὐρωπαϊκὴ χώρα, στὴν
ὁποία ἀπαγορεύτηκαν τὰ τασάκια, ἀλλὰ ὄχι τὸ κάπνισμα!
Εἴχαμε δημοσιεύσει στοὺς «Ρυθμοὺς τῆς Καρδιᾶς» σχετικὰ
μὲ τὴν ἀνεπαρκέστατη προετοιμασία, ὅταν ψηφίστηκε ὁ
«νόμος Ἀβραμόπουλου». Σὲ σχετικὸ ρεπορτὰζ ραδιοφωνικοῦ σταθμοῦ, μία ἑβδομάδα πρὶν ἀπὸ τὴν ἔναρξη τῆς
ἐφαρμογῆς του, τὸν Ἰούλιο τοῦ 2009, ἡ ἀστυνομία δήλωνε
ἀναρμόδια, παραπέμποντας στοὺς δήμους.
Οἱ ἀπαντήσεις τῶν ὑπεύθυνων τριῶν μεγάλων δήμων
τῆς Ἀττικῆς κυμαίνονταν ἀπὸ τὸ «ἄς περάσει τὸ καλοκαίρι
καὶ θὰ δοῦμε», ἕως τὸ «ρουφιᾶνοι εἴμαστε ἐμεῖς νὰ πιάνουμε τὸν κόσμο ποὺ καπνίζει;» (!!!!) Μὲ τέτοια «προετοιμασία»
ἡ ἀποτυχία στὴν ἐφαρμογὴ τοῦ νόμου ἦταν προδιαγεγραμμένη. Ὅπως σὲ τόσα ἄλλα θέματα ὀργάνωσης τοῦ
δημόσιου χώρου, δὲν χρειαζόταν νὰ ἀνακαλύψουμε τὴν
Ἀμερική, ἀλλὰ ἁπλῶς νὰ ἀντιγράψουμε ὅσα ἤδη ἐφάρμοζαν οἱ «κουτόφραγκοι» μὲ προσαρμογὲς στὴ δική μας,
τὴν ἑλληνικὴ πραγματικότητα. Νὰ φροντίσουμε, δηλαδή,
νὰ ἔχουμε ἐνισχυμένους μηχανισμοὺς ἐλέγχου καὶ ἰδιαίτερα
ὑψηλὰ πρόστιμα γιὰ τοὺς παραβάτες, ἀφοῦ ἔχει αποδειχθεῖ, πὼς συμμορφωνόμαστε δυσκολότερα ἀπὸ ἐκείνους

σὲ περιοριστικοὺς νόμους. Κάναμε ἀκριβῶς τὸ ἀντίθετο.
Ὁ στημένος δημόσιος διάλογος καὶ ἡ ἐλευθερία τοῦ
ἀτόμου.
Σημαντικὸ μερίδιο στὴν ἀποτυχία ἐφαρμογῆς τοῦ
νόμου, δίπλα στοὺς ἀνύπαρκτους μηχανισμοὺς ἐλέγχου,
ἔχει ἡ σχετικὴ δημόσια συζήτηση, ἡ ὁποία συστηματικὰ
ἀπέκρυψε τοὺς τραγικοὺς ἀριθμούς, ποὺ συνοδεύουν τὸ
ἐλεύθερο κάπνισμα σὲ κλειστοὺς δημόσιους χώρους, ἐπικεντρώνοντας στὴν προστασία τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἀτόμου.
Οἱ κοινωνίες μας ἔχουν θεοποιήσει τὸ ἄτομο καὶ τὶς ἐλευθερίες του. Ὅλα κρίνονται μὲ βάση τὴν ἐλευθερία, κάτι τὸ
ὁποῖο μᾶς βρίσκει ἀπολύτως σύμφωνους.
Ἀλλὰ ποιά ἐλευθερία; Δὲν εἴδαμε ποτὲ κάποια καταγγελία τῆς νομοθεσίας, ποὺ προβλέπει ποινὲς σὲ ἐνδεχόμενη
παραβίαση τοῦ κόκκινου σηματοδότη, στὸ ὄνομα τῆς ὑπε39

ράσπισης τῆς ἐλευθερίας ἐπιλογῆς τοῦ ἀτόμου, ὡς προάσπιση, δηλαδή, τῶν ἀτομικῶν μας δικαιωμάτων. Κανεὶς
δὲν διανοήθηκε νὰ ὑιοθετήσει μία κατάφωρα ἀντικοινωνικὴ συμπεριφορὰ ἐν ὀνόματι τῆς ἀτομικῆς ἐλευθερίας.
Ἡ κριτική, σὲ ἀντίστοιχους περιορισμοὺς τῆς ἐλευθερίας,
ἔχει στὸ στόχαστρό της τὸ «κράτος πατερούλη» (nanny
state, ὁ ἀγγλικὸς ὅρος) καὶ ἀφορᾶ σὲ ἐπιβαλλόμενους
περιορισμοὺς γιὰ τὴν προστασία τοῦ ἀτόμου ἀπὸ ἐνέργειες ἤ παραλείψεις του, ποὺ δὲν θέτουν σὲ κίνδυνο τοὺς
ἄλλους, παρὰ μόνο τὸν ἴδιο. Περιπτώσεις, δηλαδή, κατὰ
τὶς ὁποῖες τὸ κράτος ἀντιμετωπίζει τοὺς πολῖτες ὅπως ἕνας
αὐστηρὸς κηδεμόνας τὰ ἀνήλικα τέκνα του, ποὺ χρήζουν
προστασίας. Ἡ ἐπιβολὴ προστίμου σὲ μοτοσικλετιστές, ποὺ
δὲν φοροῦν κράνος, εἶναι ἕνα χαρακτηριστικὸ παράδειγμα: ἡ ἀμιγῶς φιλελεύθερη στάση εἶναι ἐπικριτικὴ ἀπέναντι
στὸ περιορισμὸ τῆς ἀτομικῆς ἐλευθερίας, ποὺ ἐπιφέρουν
ἀντίστοιχες ρυθμίσεις, στὸ βαθμὸ ποὺ ὁ παραβάτης δὲν
βλάπτει τοὺς ἄλλους, παρὰ μόνο τὸν ἑαυτό του. Ὑπάρχουν ἀντεπιχειρήματα, ποὺ προσπαθοῦν νὰ ἀναδείξουν
βλάβη γιὰ τὸ κοινωνικὸ σύνολο ἀπὸ τὴν ἀπερισκεψία τοῦ
μοτοσικλετιστῆ ἐκείνου, ποὺ ζεῖ ὡς φυτὸ γιὰ δεκαετίες μετὰ
ἀπὸ τραυματισμό. Ὑπάρχουν, ἐπίσης, γκρίζες ζῶνες, ὅπου
διερευνᾶται ἐνδεχόμενη ἔμμεση ἐπιβλαβὴς ἐπίδραση ἐνεργειῶν ἤ παραλείψεών μας στοὺς γύρω μας, ὅπως, γιὰ
παράδειγμα, ἡ μὴ ἐφαρμογὴ ζώνης κατὰ τὴν ὁδήγηση
μὲ αὐτοκίνητο.
Τὰ παραπάνω ἔχουν προκαλέσει σύνθετες συζητήσεις,
συχνὰ μὲ τεχνικὲς λεπτομέρειες, πάντοτε ὅμως ἐπὶ τῆς ἀκόλουθης ἀρχῆς: μπορῶ ἐλεύθερα νὰ υἱοθετῶ πρακτικές,
ἀποδεδειγμένα ἐπικίνδυνες γιὰ ἐμένα προσωπικά, ὅταν δὲν
θέτω σὲ κίνδυνο τὴν ὑγεία τῶν ἄλλων; Δὲν διανοήθηκε
ποτὲ κανεὶς νὰ διεκδικήσει ἀνεμπόδιστη ἄσκηση ἀτομικῶν
δικαιωμάτων, ποὺ θέτουν σὲ κίνδυνο τὴ σωματικὴ ἀκεραιότητα τῶν ὑπολοίπων.
Ἡ ἀπαγόρευση τοῦ καπνίσματος μειώνει ἐμφράγματα καὶ
ἐγκεφαλικὰ ἐπεισόδια.
Ὅπως δυστυχῶς συμβαίνει μὲ τὸ κάπνισμα. Στὴ χώρα
μας οὐκ ὀλίγοι διεκδικοῦν, στὸ ὄνομα τῆς ἀτομικῆς ἐλευθερίας, τὴν ἄσκηση ἑνὸς δικαιώματος, ποὺ ἔχει ἀποδεδειγμένα συνέπειες γιὰ τὴν ὑγεία ὅλων, δηλαδὴ καὶ τῶν ὑπολοίπων, καπνιστῶν καὶ μή. Ἡ ψήφιση τοῦ νόμου, ποὺ ἀπαγόρευσε τὸ κάπνισμα σὲ κλειστοὺς δημόσιους χώρους,
τὸ καλοκαίρι τοῦ 2009, ἀκολούθησε μία σειρὰ ἐπιτυχημένων ἀντίστοιχων νόμων σὲ ἄλλες εὐρωπαϊκὲς χῶρες,
λίγα χρόνια ἐνωρίτερα. Τὸ 2009, εἴχαμε ἤδη μετρήσιμα
ἀποτελέσματα ἀπὸ τὴν ἐφαρμογὴ τῶν ἀντικαπνιστικῶν
νόμων, τὰ ὁποῖα δημοσιεύθηκαν σὲ ἔγκυρα ἰατρικὰ περιοδικά. Εἴχαμε παντοῦ (Σκωτία, Γαλλία καὶ Ἰταλία) μειώσεις τῆς
ἐπίπτωσης ἐμφραγμάτων καὶ ἐγκεφαλικῶν ἐπεισοδίων ἀπὸ
12% ἕως καὶ 19%. Φάνηκε, δηλαδή, πὼς ἀποφεύχθηκαν
ἕνα στὰ ἕξι περίπου ἐμφράγματα καὶ ἐγκεφαλικὰ ἐπεισόδια,
ἀποτέλεσμα ἰδιαιτέρως ἐντυπωσιακὸ καὶ μὲ ἀξιοσημείωτη
εὐεργετικὴ ἐπίδραση στὸ ἐπίπεδο τῆς ὑγείας τῶν πολιτῶν.
Σὲ ἐνδεχόμενη ἐφαρμογὴ τοῦ νόμου καὶ στὴ χώρα μας,
δικαιούμαστε νὰ προσδοκοῦμε, ὑπολογίζοντας ὡς μέση
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ἐπιτευχθεῖσα μείωση τὸ 15%, περίπου 3.000 λιγότερα ἐμφράγματα ἐτησίως καὶ ἄλλα τόσα λιγότερα ἐγκεφαλικὰ
ἐπεισόδια, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἀποφεύγονται περίπου 1.500
ἀπώλειες ἀνθρώπινων ζωῶν καὶ βέβαια πάμπολλες ἀναπηρίες. Τὰ στοιχεῖα αὐτὰ ἀφοροῦν μόνο σὲ ἐμφράγματα
καὶ ἐγκεφαλικά, ἐπειδὴ οἱ διαφορὲς εἶναι εὔκολο νὰ ἀξιολογηθοῦν ἀμέσως μετὰ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ ἀντικαπνιστικοῦ νόμου. Ἀναμένεται, ἐπίσης, εὐεργετικὴ ἐπίδραση στὴ
μείωση πολλῶν μορφῶν καρκίνου, ἀποφεύγοντας ἀνθρώπινες ἀπώλειες καὶ ἀναπηρίες, ἀλλὰ χρειάζεται μελέτη
σὲ βάθος χρόνου, γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ ἀνιχνεύσουμε
τὶς ἀντίστοιχες μεταβολές. Ὅσον ἀφορᾶ στὰ ἐμφράγματα καὶ στὰ ἐγκεφαλικά, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν πιθανολογούμενη
εὐεργετικὴ μακροχρόνια ἐπίδραση τῶν ἀντικαπνιστικῶν
νόμων, διαπιστώσαμε ἤδη τὴν ἀξιοσημείωτη μείωσή τους
ἕνα χρόνο μετὰ τὴν ἐφαρμογὴ τῶν σχετικῶν ρυθμίσεων.
Οἱ μετρήσεις βασίστηκαν στὶς εἰσαγωγὲς στὰ νοσοκομεῖα
τῶν χωρῶν, τὸ διάστημα πρὶν καὶ μετὰ τὴν ἐφαρμογὴ τῶν
νόμων, καὶ φαίνεται πῶς ἀφοροῦν τόσο σὲ μὴ καπνιστὲς
ὅσο καὶ σὲ καπνιστές.
Ἀνατροπὴ μίας ἑλληνικῆς ἰδιοτυπίας ποὺ παράγει ἀποτυχίες.
Δικαιοῦται κανεὶς νὰ ἀναρωτηθεῖ: Ὅλοι αὐτοὶ ποὺ
ἀναλύουν τὰ ἀτομικὰ δικαιώματα, ποὺ πλήττονται ἀπὸ
ἐνδεχόμενη ἐφαρμογὴ τοῦ ἀντικαπνιστικοῦ νόμου ἤ τὴν
πιθανολογούμενη πτώση τῆς κίνησης ὅσων καταστημάτων τόν ἐφαρμόσουν, γνωρίζουν, ἄραγε, τί μᾶς κοστίζει
ἡ ἀνεμπόδιστη ἐφαρμογὴ τοῦ ἀτομικοῦ δικαιώματος τοῦ
καπνίσματος σὲ κλειστοὺς δημόσιους χώρους; Γνωρίζουν,
πὼς ἡ προστασία τῆς ἀτομικῆς ἐλευθερίας, στὴ συγκεκριμένη περίπτωση, ἀντιστοιχεῖ σὲ 1.500 νεκροὺς ἐτησίως;
Ἄν τό γνωρίζουν, καὶ τὸ ἀποδέχονται ὡς ἀναγκαῖο
τίμημα στὸ βωμὸ τῆς ἀτομικῆς ἐλευθερίας, εἶναι ἐπικίνδυνοι. Ἄν δὲν τό γνωρίζουν, μᾶλλον συζητᾶμε ἅπαντες
στὸν ἀέρα, χωρὶς νὰ ξεκινᾶμε ἀπὸ τὰ πραγματικὰ δεδομένα
τοῦ προβλήματος, ποὺ καλούμαστε νὰ ἀναλύσουμε. Ἡ
δεύτερη στάση, ποὺ ἀποφεύγει τὰ νούμερα καὶ τὶς στατιστικές, βάζοντας στὴ θέση τους ἰδεολογήματα, ὑπῆρξε
δυστυχῶς ἐνδημικὴ στὸ δημόσιο διάλογο στὴ χώρα μας.
Ψάξτε την πίσω ἀπὸ κάθε ἀποτυχία μας ἤ, ἂν θέλετε, κάθε
χρεωκοπία μας.
Ἡ κυβέρνηση τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη διεκήρυξε
τὴν πρόθεσή της νὰ ἀνατρέψει τὸ ἀρνητικὸ προηγούμενο. Θὰ χρειαστεῖ σοβαρὴ ἀστυνόμευση ἀλλὰ καὶ ὑποβοήθηση ἀπὸ ὅλους ὅσους μποροῦν νὰ συμβάλουν στὸ
δημόσιο διάλογο, ἀναδεικνύοντας τὰ δεδομένα ἀντὶ τῶν
ἰδεολογημάτων, τὴ συνείδηση κοινωνικῆς εὐθύνης ἀντὶ
τοῦ ἀντικοινωνικοῦ «τσαμπουκᾶ». Ἡ ἐπιτυχία ἐφαρμογῆς
τοῦ αὐτονόητου δὲν θὰ σημάνει μόνο τὸ τέλος μίας ἀδικαιολόγητα παρατεταμένης ἀπώλειας ἀνθρώπων ἀπὸ τὸ
παθητικὸ κάπνισμα. Θὰ εἶναι μία σημαντικὴ ἐπικράτηση
τῆς κανονικότητας στὴν κοινωνικὴ συμβίωση, ἀπόδειξη
πὼς θέλουμε καὶ μποροῦμε νὰ σεβόμαστε νόμους καὶ
κανόνες, δηλαδή, τὴ βάση γιὰ τὴν πρόοδο οἱασδήποτε
κοινωνίας. 

