Άναψες τζάκι; Κάηκες!!!

Ελάτε βρε κουτά για το καλό σας το κάνουν! Δεν έχετε ακούσει ότι μπορείς να μπεις στην
κατάψυξη και να ξυπνήσεις μετά από κάμποσα χρόνια;

Εσείς θα καταψυχτείτε δωρεάν, αφού η τιμή του πετρελαίου είναι στα ύψη (στα όρη στ’
άγρια βουνά), το αέριο ακολουθεί με μικρή διαφορά και οι ευχές για έναν μαλακό χειμώνα
δεν φαίνεται να πιάνουν.

Και για να μην νομίζετε ότι δεν σας σκέφτονται, αποφάσισαν να κόψουν και το … τζάκι!

Πολύ η αιθαλομίχλη, κακό για την υγεία, κακό για το περιβάλλον και μπλα, μπλα, μπλα…

Μα είναι για γέλια!!!

Επιβολή προστίμου από 2.500€ στους παραβάτες ένεκα της αιθαλομίχλης, απαγόρευση
λειτουργίας τζακιών και ξυλόσομπων λένε οι άσχετοι. Γιατί είναι άσχετοι όταν πιστεύουν
ότι ο φτωχός Έλληνας που καίει ότι ξύλο βρει μπροστά του για να ζεσταθεί αυτός και η
οικογένειά του, έχει να πληρώσει 2500€. Ούτε ένα ευρώ δεν θα δώσει. Και μετά τι; Θα τον
συλλάβουν; Θα του χτίσουν το τζάκι και θα τον αφήσουν να ξεψυχήσει στο κρύο;

Το ωραίο είναι ότι δεν υπάρχει στη νομοθεσία προσδιορισμένο πρόστιμο, για υπερβολική
ρύπανση από τζάκια και ξυλόσομπες.Σύμφωνα με το νόμο 2947/2001, τα πρόστιμα για
περιβαλλοντικές παραβάσεις, που επιβάλλει η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών
Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του ΥΠΕΚΑ, με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων
Εσόδων (ΚΕΔΕ), προκύπτουν από αλγόριθμο. Υπάρχουν σε ισχύ συντελεστές, ανάλογα με
το είδος και την έκταση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, ενώ η τιμή βάσης υπολογισμού
του προστίμου για «μικρής έκτασης δραστηριότητες», ξεκινά από το εξωφρενικό και
παράλογο ποσόν των 2.500 ευρώ!
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Το υπουργείο βέβαια λέει πως τα μέτρα αυτά, η απαγόρευση δηλαδή λειτουργίας των
τζακιών, θα παρθούν μόνο σε περίπτωση που τα όρια ρύπανσης είναι αυξημένα. Και ερωτώ:
όταν φουντώσει το λεκανοπέδιο στο νέφος θα βγουν οι ράμπο και θα ψάχνουν ποια τζάκια
είναι αναμμένα; Θα τσεκάρουν καμινάδες;

Μήπως πρέπει να σοβαρευτούμε λίγο και να ψάξουμε για ποιο εφαρμόσιμες λύσεις όπω
ς η μείωση της τιμής του πετρελαίου; Η χρεωκοπία ενίοτε αντιμετωπίζεται και
με αναπτυξιακά μέτρα
. Και αν σκεφτείς σαν καλός γιατρός,
δεν σκοτώνεις τον ασθενή, αλλά τον θεραπεύεις.

Έχω την εντύπωση ότι για άλλη μια φορά η κυβέρνηση εκτίθεται ανεπανόρθωτα.

Λένα Μαρκή
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