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Η εφαρμογή της απαγόρευσης του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους ανά την Ελλάδα
όλα δείχνουν πως λειτουργεί σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό απ’ ότι ως τώρα. Σημαντικό βήμα
προόδου για την χώρα μας! Επιτέλους περνάμε σιγά-σιγά στην νοοτροπία μας το
αυτονόητο, αυτό που οι πολιτισμένοι λαοί υιοθετούν και εφαρμόζουν εδώ και χρόνια: Το να
σεβόμαστε τους γύρω μας, να μην τους ενοχλούμε και σίγουρα να μην τους βλάπτουμε.
Αλλά και να «διδάσκουμε» παράλληλα με την συμπεριφορά και το παράδειγμά μας την νέα
γενιά, ότι αυτός είναι ο σωστός και φυσιολογικός τρόπος να φερόμαστε ως πολίτες μιας
κοινωνίας.

  

Ας φροντίσουμε πλέον όλοι μας για την εφαρμογή του νόμου. Σε οποιαδήποτε περίπτωση
διαπιστώσουμε παράβαση μιλάμε, δεν σιωπούμε. Και διεκδικούμε με κάθε τρόπο το
αυτονόητο: Τον σεβασμό της υγείας μας και της υγείας των συνανθρώπων μας.
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    Επόμενο νομοθετικό βήμα θα πρέπει βέβαια να είναι η απαγόρευση κάθε μορφήςδιαφήμισης τσιγάρων, όπως π.χ. του «δειγματισμού», που είναι η βασική μέθοδος τηςκαπνοβιομηχανίας για να δημιουργήσει την επόμενη γενιά καπνιστών, εξαρτημένων από τηννικοτίνη. Όλες αυτές οι καλλίγραμμες κοπελίτσες που κυκλοφορούν σήμερα με τις ευλογίεςτου νόμου σε καφετέριες, μπαράκια και γενικά στα στέκια της νεολαίας και μοιράζουντσιγάρα, προσηλυτίζουν νεαρά αγόρια και κορίτσια σε μια συνήθεια εθιστική και επιβλαβή,που μόνο πόνο θα φέρει στην ζωή τους και στην ζωή των δικών τους ανθρώπων. Επόμενοβήμα λοιπόν για την πολιτεία η παύση κάθε είδους διαφήμισης τσιγάρων: Δειγματισμός σταστέκια της νεολαίας, προθήκες στα περίπτερα, κάπνισμα σε τηλεοπτικές σειρές καιταινίες, πόζες καλλιτεχνών και δημοσίων προσώπων γενικά σε φωτογραφίες με τσιγάροκλπ. Στις περισσότερες πολιτισμένες χώρες έχει ήδη γίνει. Αναμφίβολα μπορεί και πρέπεινα γίνει και στην Ελλάδα.    Συγχαρητήρια λοιπόν στην πολιτεία για την σε μεγάλο βαθμό εφαρμογή του νόμου τηςαπαγόρευσης του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους και καλή συνέχεια στον αγώνα γιατην μείωση του αριθμού των καπνιστών στη χώρα μας.  
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