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Η ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ, μία χώρα που πρωτοπορεί σε πολλούς τομείς, ιδίως σε εκείνους της
Παιδείας και της άριστης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των πολιτών της, ετοιμάζεται
να λάβει νέα μέτρα κατά του καπνίσματος, με απώτερο στόχο να γίνει, πολύ σύντομα, η
πρώτη χώρα στον κόσμο που θα είναι εντελώς απαλλαγμένη από καπνό. Ο υπουργός
Υγείας Ιλκα Οκσάλα δήλωσε στο BBC ότι τα μέτρα που θα ληφθούν δεν θα είναι
δρακόντεια, αλλά θα βοηθήσουν εκείνους που ακόμα καπνίζουν να κόψουν αυτήν τη
συνήθεια. Ηδη, σε σχέση με άλλες χώρες, είναι χαμηλό, μόλις στο 20 τοις εκατό, το
ποσοστό των Φινλανδών που σήμερα καπνίζουν. Η Φινλανδία ήταν η πρώτη χώρα της
Ευρώπης, το 1976, που η Βουλή της ψήφισε υπέρ της απαγόρευσης της διαφήμισης του
τσιγάρου. Στην τωρινή Βουλή, η κυβερνητική παράταξη έχει άνετη πλειοψηφία και δεν
πρόκειται να αντιμετωπίσει καμία αντίσταση στα νέα μέτρα που προτείνει.

  

ΠΡΟΪΟΝΤΑ καπνού, όπως τσιγάρα, πούρα κ.λπ., θα μπορούν να πωλούνται, αλλά δεν θα
μπορούν να... φαίνονται. Δηλαδή, δεν θα εκτίθενται σε ράφια, πάγκους ή βιτρίνες. Επίσης,
θα απαγορευτεί το κάπνισμα μέσα στο αυτοκίνητο, εφ' όσον σε αυτό επιβαίνουν άτομα
ηλικίας κάτω των 18 ετών. «Οταν οι άνθρωποι αρχίζουν το κάπνισμα, μεταξύ 12 και 15
ετών, δεν είναι αρκετά ώριμοι για να πάρουν μια σωστή απόφαση. Εμείς δεν θα
επιτρέψουμε στις καπνοβιομηχανίες, με τις γνωστές τακτικές του μάρκετινγκ που έχουν,
να εκμεταλλευτούν αυτήν την αδυναμία των παιδιών μας. Θα τα προστατεύσουμε. Επίσης,
όλοι γνωρίζουμε πια ότι όλοι οι πολίτες πληρώνουν για την περίθαλψη εκείνων που θα
νοσήσουν από ασθένειες άμεσα συνυφασμένες με το κάπνισμα. Και όλοι συμφωνούμε,
ελπίζω, πως αυτά τα χρήματα, που δεν είναι καθόλου λίγα, μπορούμε να τα ξοδέψουμε
καλύτερα σε άλλες κοινωνικές παροχές», είπε στο BBC ο Φινλανδός υπουργός Υγείας.

  

ΟΙ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ δεν είναι καθόλου ευχαριστημένες με αυτά που ακούν. Μία από
αυτές, η Φίλιπ Μόρις, ήδη απέστειλε επιστολή διαμαρτυρίας προς τη φινλανδική
κυβέρνηση. Η εκπρόσωπος Τύπου της εταιρείας, Ανν Εντουαρντς, δήλωσε: «Δεν αμφιβάλλει
κάποιος ότι τα προϊόντα καπνού βλάπτουν την υγεία. Αλλά, κρύβοντάς τα κάτω από
πάγκους, το μόνο που θα ενθαρρύνεις είναι την ανάπτυξη μαύρης αγοράς». Είπε ακόμα πως,
ενώ είναι γεγονός, πράγματι, ότι πολλά παιδιά στη Φινλανδία αρχίζουν το κάπνισμα από
την ηλικία των 12-15 ετών, στα τελευταία 30 χρόνια μόνο 2 πρόστιμα έχουν επιβληθεί γι'
αυτό. Επομένως, λέει, το πρόβλημα δεν λύνεται με το να κρύψουμε τα τσιγάρα από τα
ράφια, αλλά να τιμωρούμε αυστηρότερα εκείνους που τα πωλούν σε ανήλικους.
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Νόμος 27ος

  

«Ιδρύεται υπηρεσία του Δημοσίου για συγκέντρωση χρημάτων άσχετα με τον φόρο, από
τους πολίτες.

  

Εφιστάται η προσοχή του αναγνώστη στη φράση "συγκέντρωση χρημάτων". Αυτή δεν είναι
συνώνυμη με τον όρο "φορολογία". Είναι γνωστό γιατί κάθε χρόνο η τιμή των τελών
κυκλοφορίας, η αντικειμενική αξία των διαμερισμάτων, οικοδομών κ.λπ. αυξάνει συνεχώς,
με καταφανή συνέπεια αύξηση των τελών μεταβιβάσεων, πωλήσεων κ.λπ. Είναι δύσκολο να
αντιληφθεί ο κοινός πολίτης γιατί όλες αυτές οι τιμές πρέπει να αυξάνονται. Στην ευτυχή
αυτή χώρα, δεν υπάρχει τίποτα του οποίου η τιμή παραμένει σταθερή, τουλάχιστον για ένα
χρόνο;».

  

Από το βιβλιαράκι «Νόμοι» που διέπουν την Πολιτική Ζωή της Χώρας μας, του αείμνηστου
ιατρού και καθηγητή παθολογίας Κωνσταντίνου Γαρδίκα, που κυκλοφορεί από τις
επιστημονικές εκδόσεις Παρσιάνου.
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