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Τα κεφάλια μέσα από την 1η Φεβρουαρίου του 2011, δεδομένου ότι έχει ξεκινήσει η
απαγόρευση του καπνίσματος σε όλους τους δημόσιους χώρους ακόμη και στα
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Έτσι οι αρμόδιες υπηρεσίες είναι διατεθειμένες να επιβάλλουν τσουχτερά πρόστιμα στους
παραβάτες προκειμένου να τηρούνται τα όσα προβλέπονται βάσει του σχετικού Νόμου.

Το ίδιο ίσχυσε φυσικά και στην περίπτωση των χώρων του Δημαρχείου Τρικκαίων, όπου τις
περασμένες ημέρες μπορεί να υπήρχε μια συγκεχυμένη κατάσταση με το τσιγάρο, ωστόσο
αυτό από χθες οι συστάσεις για την διακοπή του καπνίσματος ολοκληρώθηκαν και πλέον
ξεκίνησαν να πέφτουν τα πρόστιμα σε όσους δε συμμορφώνονται.

Εν τω μεταξύ από χθες η Δημοτική Αστυνομία ξεκίνησε να εφαρμόζει το Νόμο και να
επιβάλλει πρόστιμα σε αρκετές περιπτώσεις όπου παρατηρήθηκαν παρεκκλίσεις.

"Θα επιβάλλονται κυρώσεις"
Μιλώντας προς τους εκπροσώπους των τοπικών Μέσων Ενημέρωσης χθες ο δήμαρχος
Τρικκαίων Χρήστος Λάππας, ανέφερε ότι ολόκληρος ο Ιανουάριος ήταν μήνας ενημέρωσης
για τον αντικαπνιστικό Νόμο και τι ισχύει στις περιπτώσεις αυτές σε όσους δεν τον τηρούν,
ωστόσο από την 1η Φεβρουαρίου πλέον θα επιβάλλονται κυρώσεις στους παραβάτες.

"Επιτέλους πρέπει να διαλέξουμε αν θα είμαστε με την πλευρά του νόμου και της ευταξίας
αν θα είμαστε μια κοινωνία νομιμότητας ή θα είμαστε μια κοινωνία ανομίας.

Αν ο νόμος δεν πρέπει να ισχύει για τους καπνιστές προφανώς δεν πρέπει να ισχύει και για
τους άλλους παραβάτες. Εμείς είμαστε από την πλευρά οτι οι νόμοι πρέπει να ισχύουν για
όλους". "Είναι ζήτημα δημοκρατίας, είναι κατά πόσο ο καπνιστής σέβεται το ιερό δικαίωμα
της προστασίας της υγείας αυτού που δεν καπνίζει. Πιστεύω ότι ανάμεσα στην αξία της
αλληλεγγύης και τη συμπεριφορά του εγωκεντρισμού η κοινωνία και οι πολίτες να είναι πιο
πολύ με την αλληλεγγύη παρά με τον εγωκεντρισμό" δήλωσε αυτολεξεί ο κ. Λάππας.

Τσιγάρο στοπ!
Εδώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι στο παραπάνω πλαίσιο εντάσσεται και η ενέργεια
τοποθέτησης, από πλευράς της νέας δημοτικής αρχής του Δήμου Τρικκαίων, πινακίδων σε
όλους τους ορόφους του δημοτικού καταστήματος, οι οποίες πληροφορούν τους
εισερχόμενους αλλά και εργαζόμενους σε αυτό ότι το κάπνισμα απαγορεύεται πλέον
αυστηρώς και... δια ροπάλου! 
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