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    Κύριοι υπουργοί, βοηθήστε μας...
  Του Κωνσταντίνου Ζούλα
    

  

Είμαι ένας εκ των εκατομμυρίων Ελλήνων καπνιστών που γνωρίζουν κάποια στιγμή ότι
πρέπει να το κόψουν, αλλά όπως οι περισσότεροι το αναβάλλουν για μια προσεχή Δευτέρα,
όπως κάνουν οι υπέρβαροι με τις δίαιτες. Εν πολλοίς, ενώ έχω από χρόνια πειστεί για τις
άκρως βλαβερές συνέπειες της πίσσας και της νικοτίνης και οικτίρω τον εαυτό μου, όταν το
πρωί βήχω, το ξεχνώ με το πρώτο τσιγάρο της ημέρας που παραδόξως είναι και το
χειρότερο, καθώς προκαλεί συχνά μια ενοχλητική ζάλη, η οποία, ωστόσο, μαγικά
εξαφανίζεται, όταν ανάψεις το δεύτερο...

  

Τη μοναδική φορά που τα κατάφερα να το κόψω για περίπου 9 μήνες, ήταν προ διετίας
έπειτα από ένα σύντομο ταξίδι με τη γυναίκα μου στο Λονδίνο. Ηταν τέτοια η ντροπή που
είχαμε νιώσει, όταν μας υποχρέωναν μέσα στο καταχείμωνο να βγαίνουμε από τα
εστιατόρια για να ικανοποιήσουμε υπαιθρίως το πάθος μας, που επιστρέφοντας
αποφασίσαμε να προσπαθήσουμε. Βάλαμε, μάλιστα, και ένα στοίχημα μεταξύ μας.
Τοποθετήσαμε έναν κουμπαρά και κάθε μέρα ρίχναμε το αντίτιμο ενός πακέτου σε ευρώ, με
τον όρο ότι όποιος θα έσπαγε τη συμφωνία, ο άλλος θα εισέπραττε το συνολικό ποσό που
θα είχε ως εκείνη τη στιγμή στον κουμπαρά. Δεν θα το πιστέψετε, αλλά από τον Νοέμβριο
ώς τον Ιούλιο που σπάσαμε τον κουμπαρά, συγκεντρώσαμε συνολικά περισσότερα από
1.500 ευρώ. Μόνο που στις διακοπές μας και ενώ διασκεδάζαμε την ιδέα ότι το κάπνισμα
«πλήρωνε» διαδρομές και ξενοδοχεία, ανάψαμε από τη χαρά μας ένα τσιγαράκι και έτσι
αμφότεροι ξανακυλήσαμε…

  

Κύριε Παπακωνσταντίνου. Δεν ξέρω αν η φημολογούμενη αύξηση ενός πακέτου στα 5,40
ευρώ από 3,20 προέκυψε από λάθος του επιτελείου σας, αλλά ως μανιώδης καπνιστής σας
παρακαλώ να μην τη διορθώσετε. Μην τιμαριθμοποιήσετε τον εθισμό μας, γιατί αν αυξήσετε
το πακέτο στα 3,60 ευρώ ή και στα 3,80 δεν θα σκεφτούμε καν να το περιορίσουμε. Και
εσείς κ. Ξενογιαννακοπούλου που δεν έχετε βάλει ποτέ τσιγάρο στο στόμα σας, σας
εκλιπαρώ, μην ενδώσετε στις πιέσεις των νυχτερινών κέντρων. Απαγορέψτε το κάπνισμα
παντού και κλείστε τα παράθυρα που άφησε ο προκάτοχός σας. Το βλέπετε στις βραδινές
εξόδους σας ότι τα ημίμετρα δεν αποδίδουν και ότι ο επίμαχος νόμος έχει γίνει
καταγέλαστος.
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Αν εκτοξευθεί η τιμή του πακέτου στα 5,40 και μας αντιμετωπίσετε στο εξής ως
αποδιοπομπαίους τράγους παντού, θα μας προσφέρετε ένα πρώτης τάξεως κίνητρο
επιτέλους να το αποφασίσουμε. Εκανα και τον υπολογισμό. Αν ξαναστήσουμε τον
κουμπαρά, σ’ ένα μόνο χρόνο θα έχουμε οικογενειακώς κερδίσει περισσότερα από 4.000
ευρώ ζεστό χρήμα - ιδού μια απροσδόκητη αύξηση των εισοδημάτων μας σε χαλεπούς
καιρούς. Σκεφτείτε το. Διότι αν δεν το πράξετε, θα δικαιώσετε όσους σας καταλογίζουν ότι
προσβλέπετε μόνον σε εισπρακτικά οφέλη από το πάθος μας. Και σας διαβεβαιώ, όλα αυτά
τα γράφω καπνίζοντας αρειμανίως (ελπίζω ένα από τα τελευταία μου πακέτα)...
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