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    Επιστολή παραρτήματος Nosmoke.gr στην Κέρκυρα προς τον
Πρωθυπουργό
  Αφορά καταγγελία για κάπνισμα καλλιτεχνών σε συναυλία
    

  

Κέρκυρα, 9/3/2011

Προς

- Αξιότιμον κ. Πρωθυπουργό της Ελλάδος
(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου gap@politicalforum.gr)

- 1142
(μέσω ηλεκτρονικής δ/νσεως keelpno1142@gmail.com)

Κοιν.:

- Πολυχώρος «ΕΠΤΑ»
(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου eptatexnontopos@yahoo.gr)

- NOSMOKE.GR (γρ. Αθηνών)
(μέσω ηλεκτρονικής δ/νσεως)

Θέμα: Κατ’ εξακολούθηση παραβίαση Ν.3868/10

Κύριοι,

Στις 23/10/2010 σας είχαμε διαβιβάσει μία καταγγελία που επώνυμα είχε φθάσει στο
γραφείο του παραρτήματος Κέρκυρας του NOSMOKE.GR και αφορούσε το γεγονός ότι την
Παρασκευή 22/10/2010, στον πολυχώρο «ΕΠΤΑ», στην περιοχή Βιρός του Δήμου Αχιλλείων
Νομού Κέρκυρας, στη διάρκεια συναυλίας, τόσο ο τραγουδιστής κ. Μάλαμας, όσο και μέλη
της ορχήστρας του, κάπνιζαν, αψηφώντας τον Ν.3868/10. Στον Δήμο Αχιλλείων δεν υπήρχε
Δημοτική Αστυνομία, ώστε να ειδοποιείτο άμεσα (τώρα δεν υπάρχει πλέον ο Δήμος
Αχιλλείων, αλλά δυστυχώς φαίνεται ότι δεν υπάρχει ούτε και η Δημοτική Αστυνομία). 

Μετά από λίγες ημέρες μας τηλεφώνησε ο κ. Τρύφωνας, δήλωσε ότι είναι ο ιδιοκτήτης του
χώρου αυτού, παραπονέθηκε ότι δεν τον ενημερώσαμε πριν προβούμε στο να πράξουμε το
αυτονόητο, δηλαδή την καταγγελία, μας δήλωσε ότι ο ίδιος είχε πει στον κόσμο να μην
καπνίζει αλλά «τι να κάνω, να σταματήσω τον τραγουδιστή;», μας προσεκάλεσε να τον
επισκεφθούμε και μας έκανε ηλεκτρονικούς «φίλους» στη σελίδα κοινωνικής δικτύωσης που
έχει.
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Στο επόμενο διάστημα έφθαναν στο γραφείο μας πληροφορίες ότι σε διάφορες συναυλίες
που λάμβαναν χώρα στον συγκεκριμένο χώρο ο ίδιος ο κ. Τρύφωνας ναι μεν επαναλάμβανε
από μικροφώνου προς το κοινό να μην καπνίζει, πλην όμως πολλοί ήσαν αυτοί που «κρυφά»
κάπνιζαν (και απορούμε, γιατί, ενώ ήσαν ορατοί από τόσο κόσμο, δεν ήσαν ορατοί από τον
κ. Τρύφωνα ώστε να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες). Αποκορύφωμα ήταν η χθεσινή
βραδιά, όπου, σε συναυλία του κ. Παπακωνσταντίνου, διαπιστώσαμε «ιδίοις όμμασι», ή,
καλλίτερα, «ιδία ρινί» πως η παραβίαση του σχετικού νόμου συνεχίζεται ασυστόλως και
μάλιστα σε υπερβολικό βαθμό. Ο κ. Τρύφωνας έκανε κάποιες προσπάθειες  (όχι όμως όσες
θα έπρεπε) για να πείσει τον κόσμο να μην καπνίζουν, πλην όμως οι περισσότεροι από το
κοινό «έγραψαν» και τον κ. Τρύφωνα και τον νόμο και τους συνανθρώπους τους στα
παλαιότερα των υποδημάτων τους

Κύριοι,

Εύλογα διερωτάται ο κάθε πολίτης που θέλει να ζει σε μία ευνομούμενη χώρα:
α) οι εξαγγελίες του Υπουργού Υγείας και ιδίως του Πρωθυπουργού είναι μόνο
πολιτικάντικοι θεατρινισμοί;
β) οι καταγγελίες στο 1142 τι τύχη έχουν; Και αν προωθούνται κάπου, ποιος παρακολουθεί
την εξέλιξή τους, από την απλή σύσταση  μέχρι την τιμωρία των παραβατών; 
γ) εάν οι νόμοι που ψηφίζονται από την Βουλή των Ελλήνων δεν τηρούνται  ή δεν μπορούν
να επιβληθούν, τότε τι την θέλουμε την Βουλή;

Κύριοι,

Αναγνωρίζουμε ότι το θέμα της διακοπής του καπνίσματος δεν πρέπει να είναι αποτέλεσμα
νόμου, αλλά αποτέλεσμα συνείδησης του καθενός μας, παιδείας των πολιτών και
κατανόησης της ανεπανόρθωτης βλάβης που προκαλεί. Όταν όμως η παιδεία λείπει, τότε
έρχεται η σειρά της πολιτείας, ως φιλόστοργη μάνα, να συμβουλέψει, να προτείνει και
τέλος να επιβάλλει. Δυστυχώς όμως εκ του αποτελέσματος προκύπτει ότι η πολιτεία είναι
στην ουσία απούσα.

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

NOSMOKE.GR
Γρ. Κέρκυρας
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