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βλαπτικότερος ψυχοδραστικὸς παράγοντας γιὰ τὴν ἀνθρώπινη ὑγεία εἶναι χωρὶς
ἀμφιβολία τὸ κάπνισμα, δεδομένων τῶν
ὀλέθριων συνεπειῶν τοῦ καπνοῦ συνολικὰ στὸ
καρδιαγγειακό, τὸ ἀναπνευστικὸ καὶ τὰ ἄλλα συστήματα τοῦ ἀνθρωπίνου ὀργανισμοῦ, ἀλλὰ καὶ
τὴν ἐξάρτηση τὴν ὁποία προκαλεῖ λόγῳ τῆς νικοτίνης. Οἱ νομοθετικὲς ρυθμίσεις, ποὺ ἔχουν ἐπιβληθεῖ στὶς περισσότερες ἀναπτυγμένες χῶρες τοῦ
κόσμου καὶ ἀπαγορεύουν τὸ κάπνισμα στοὺς δημόσιους χώρους, ἔχουν καταφέρει ἕνα σημαντικὸ
πλῆγμα τὰ τελευταῖα χρόνια στὶς καπνοβιομηχανίες, ποὺ βλέπουν τὸν τζῖρο τους νὰ πέφτει σταθερὰ καὶ τὰ κέρδη τους νὰ ἐξανεμίζονται. Σὲ αὐτὴ
τὴν κατεύθυνση ἔχουν βοηθήσει σημαντικὰ καὶ ἡ
ἐνημέρωση γιὰ τὶς ἐπιπτώσεις τοῦ καπνίσματος,
ἡ αὔξηση τῶν τιμῶν τῶν τσιγάρων, καθὼς καὶ ἡ
ὕπαρξη ἀποτελεσματικῶν φαρμακευτικῶν παρεμβάσεων γιὰ τὴ διακοπὴ τοῦ καπνίσματος.
Ἤδη ἀπὸ τὸν Μάϊο τοῦ 2016 ὅλα τὰ κράτη
τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης εἶναι ὑποχρεωμένα νὰ
συμμορφωθοῦν μὲ τὴν ντιρεκτίβα γιὰ τὰ προϊόντα καπνοῦ (Tobacco Products Directive {TBD}).
Τὸ καλοκαῖρι ποὺ μᾶς πέρασε, o Ἀμερικανικὸς
Ὀργανισμὸς Φαρμάκων καὶ Τροφίμων (FDA)
ἀνακοίνωσε ἕνα λεπτομερὲς σχέδιο γιὰ τὸν ἔλεγχο
τοῦ καπνίσματος καὶ τῆς ἐξάρτησης ἀπὸ τὴν νικοτίνη. Σύμφωνα μὲ τὸ σχέδιο αὐτό, τὸ FDA μέσα
στὸ ἑπόμενο διάστημα σκοπεύει νὰ ξεκινήσει μιὰ
συζήτηση γιὰ τὴ μείωση, στὰ παραδοσιακὰ τσιγάρα, τῶν ἐπιπέδων νικοτίνης, σὲ ἐπίπεδα μὴ ἐθιστικά, ἀφοῦ ἂν καὶ ἡ νικοτίνη δὲν εἶναι ἄμεσα

ὑπεύθυνη γιὰ τὶς περισσότερες βλαπτικὲς ἐπιδράσεις τοῦ τσιγάρου, ὡστόσο εἶναι αὐτὸ ποὺ συντηρεῖ τὴν ἐξάρτηση καὶ δυσκολεύει τὴ διακοπὴ τοῦ
καπνίσματος. Ἐπιπλέον, τὸ FDA ἐνθαρρύνει τὴν
ὑποβολὴ προτάσεων γιὰ νέα προϊόντα καπνοῦ,
εἴτε καιγόμενου εἴτε ὄχι, μὲ σκοπὸ τὴν ἀνασκόπηση καὶ τὸν καθορισμὸ συγκεκριμένων προδιαγραφῶν ποὺ θὰ ἐξασφαλίζουν τὴ μεγαλύτερη
δυνατὴ ἀσφάλεια κατὰ τὴ χρήση τῶν προϊόντων
αὐτῶν. Ἡ λογικὴ σὲ αὐτὴν τὴν περίπτωση εἶναι
ὅτι, ἀφοῦ κάποιοι καπνιστὲς τσιγάρων δὲν ἔχουν
τὴ διάθεση ἢ τὴ δυνατότητα νὰ διακόψουν τὴ
θανατηφόρα αὐτὴ συνήθεια, μποροῦν νὰ διευκολυνθοῦν, ὥστε νὰ τὴν ἀντικαταστήσουν μὲ ἕναν
τρόπο χορήγησης νικοτίνης, ποὺ θὰ εἶναι λιγότερο βλαβερός. Ὡς ἕνα τέτοιο προϊὸν διαφημίζεται
τὰ τελευταῖα χρόνια τὸ ἠλεκτρονικὸ τσιγάρο καὶ
τὸ FDA ἀναφέρεται μὲ σαφήνεια στὴν ἀνάγκη
υἱοθέτησης συγκεκριμένων προδιαγραφῶν, ποὺ
θὰ προστατεύουν τὸ κοινὸ ἀπὸ γνωστοὺς κινδύνους ἀπὸ τὴ χρήση του, ὅπως εἶναι προβλήματα
σχετιζόμενα μὲ τὴν μπαταρία τοῦ ἠλεκτρονικοῦ
τσιγάρου ἢ τὴ δυνητικὰ πολὺ ἐπικίνδυνη ἔκθεση
μικρῶν παιδιῶν στὴν ὑγρὴ νικοτίνη.
Οἱ καπνοβιομηχανίες, στὴν προσπάθεια ποὺ
κάνουν προκειμένου νὰ διατηρήσουν τὰ τεράστια κέρδη τους, φαίνεται νὰ στοχεύουν ἀπὸ τὴ
μιὰ μεριὰ στὴ διάδοση τῆς συνήθειας τοῦ καπνίσματος στὶς ἀναπτυσσόμενες χῶρες καὶ ἀπὸ τὴν
ἄλλη στὴ διάδοση καὶ προώθηση ἐναλλακτικῶν
προϊόντων καπνοῦ στὶς ἀναπτυγμένες χῶρες τοῦ
Δυτικοῦ Κόσμου. Τὰ τελευταῖα στοιχεῖα ἀπὸ τὶς
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Ἡνωμένες Πολιτεῖες δείχνουν ὅτι ἡ βιομηχανία
τοῦ ἠλεκτρονικοῦ τσιγάρου ἔφτασε ἕνα τζῖρο τῆς
τάξης τῶν 2 δὶς δολαρίων τὸ χρόνο, ἐνῶ ὑπάρχουν προβλέψεις ὅτι στὰ ἑπόμενα 10 χρόνια θὰ
ξεπεράσει τὴ βιομηχανία τῶν παραδοσιακῶν τσιγάρων, τῆς ὁποίας ὁ ἐτήσιος τζῖρος φτάνει τὰ 85
δὶς δολάρια! Παράλληλα, ἡ Phillip Morris ἔχει
ἀναπτύξει τὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἕνα καινούργιο προϊόν, ποὺ διαφημίζεται ὡς μιὰ συσκευὴ
πού, ἀντὶ νὰ προκαλεῖ καύση, προκαλεῖ θέρμανση τοῦ καπνοῦ μὲ ἀποτέλεσμα τὴν παραγωγὴ λιγότερων βλαβερῶν οὐσιῶν καὶ ἡ συσκευὴ αὐτὴ
ὀνομάζεται IQOS. Ἔτσι, μαζὶ μὲ τὸ μεγάλο ἀριθμὸ ἐπιχειρήσεων ποὺ ἐμπορεύονται ἠλεκτρονικὰ
τσιγάρα, ἐμφανίζονται στὴ χώρα μας καὶ πολλὰ
καταστήματα ἐμπορίας IQOS, ποὺ ἐνθαρρύνουν
τὴ διακοπὴ τοῦ καπνίσματος παραδοσιακοῦ τσιγάρου καὶ τὴ στροφὴ πρὸς τὰ καινούργια προϊόντα. Ἡ κατανάλωση αὐτῶν τῶν προϊόντων αὐξάνεται μὲ μεγάλη ταχύτητα καὶ δὲν φαίνεται νὰ
εἶναι χωρὶς σημαντικοὺς κινδύνους γιὰ τὴν ὑγεία
μας. Ἡ σωστὴ ἐνημέρωση ὅλων τῶν ἰατρῶν εἶναι
ἀπαραίτητη καὶ ἐπιβεβλημένη, προκειμένου αὐτοὶ
μὲ τὴ σειρά τους νὰ ἐνημερώσουν τοὺς ἀσθενεῖς
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τους ἀλλὰ καὶ γενικότερα ὅλους τοὺς ἐνδιαφερόμενους. Ἡ στήλη αὐτὴ ἔχει ἀσχοληθεῖ ἀρκετὲς
φορὲς μὲ τὸ θέμα τοῦ ἠλεκτρονικοῦ τσιγάρου,
ὁπότε εἶναι καιρὸς νὰ ἀναφερθοῦμε μὲ λίγες περισσότερες λεπτομέρειες καὶ στὸ IQOS.
Τὸ IQOS διαφημίζεται ὡς ἕνα πρωτοπορια
κὸ σύστημα θέρμανσης καπνοῦ, ποὺ θερμαίνει
πραγματικὸ καπνό, χωρὶς νὰ τὸν καίει, ὥστε νὰ
παρέχει γεύση καπνοῦ, χωρὶς φωτιὰ καὶ χωρὶς
στάχτη. Πόσο ἀκριβὴς ὅμως εἶναι αὐτὴ ἡ περιγραφή; Στην πραγματικότητα, καὶ στὴν περίπτωση
τοῦ IQOS, ὅπως καὶ στὸ συμβατικὸ τσιγάρο, τὸ
τσιγάρο ποὺ εἰσάγεται στὴν συγκεκριμένη ἠλεκτρονικὴ συσκευὴ ὑφίσταται καύση. Ἡ διαφορὰ
εἶναι ὅτι στὴν περίπτωση τοῦ συμβατικοῦ τσιγάρου ἡ καύση γίνεται περίπου στοὺς 800 βαθμοὺς
κελσίου, ἐνῶ στὴν περίπτωση τοῦ IQOS γίνεται
ἀρκετὰ πιὸ χαμηλὰ στοὺς 300 βαθμοὺς κελσίου.
Τὸ ὅτι στὴν πραγματικότητα μιλᾶμε γιὰ καύση
σὲ χαμηλότερη θερμοκρασία ἐπιβεβαιώνεται καὶ
ἀπὸ τὰ εὑρήματα πειραματικῶν μελετῶν, ποὺ
ἔχουν δείξει ὅτι κατὰ τὴ διαδικασία χρήσης τοῦ
IQOS παράγεται μονοξείδιο τοῦ ἄνθρακα: ἡ παραγωγή του προϋποθέτει τὴν ὕπαρξη καύσεως
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καὶ ὄχι ἁπλῆς θέρμανσης. Ἐπίσης, ἐπιβεβαιώνεται καὶ ἀπὸ τὴ μυρωδιὰ ἑνὸς IQOS ἀμέσως μετὰ
τὴ χρήση του, ποὺ εἶναι ἀκριβῶς ὅμοια μὲ αὐτὴ
ἑνὸς σταχτοδοχείου. Τέλος, ἐπιβεβαιώνεται καὶ
ἀπὸ τὸ αἴσθημα μικρῆς ζάλης ποὺ σοῦ προκαλεῖ,
ἀκριβῶς ὅπως τὸ συμβατικὸ τσιγάρο, καὶ ποὺ δὲν
προκαλεῖ τὸ ἠλεκτρονικό, ἀφοῦ αὐτὸ τὸ αἴσθημα
προκαλεῖται ἀπὸ τὸ μονοξείδιο τοῦ ἄνθρακα καὶ
ἄλλα προϊόντα καύσης τοῦ καπνοῦ.
Τὸ IQOS διαφέρει ἀπὸ τὸ ἠλεκτρονικὸ τσιγάρο, ἀφοῦ χρησιμοποιεῖ ἀληθινὸ καπνὸ καὶ ὄχι
τὴν ἀρωματισμένη ὑγρὴ νικοτίνη, ποὺ τυπικὰ περιέχεται στὰ ἠλεκτρονικὰ τσιγάρα. Ἡ ὁμοιότητά
τους βρίσκεται στὸ ὅτι καὶ στὶς δυὸ περιπτώσεις
παράγεται ἕνα εἰσπνεόμενο νεφέλωμα, ἡ δημιουργία τοῦ ὁποίου προϋποθέτει τὴν παρουσία φυτικῆς γλυκερόλης. Αὐτὴ ἡ διαδικασία ὅμως ὁδηγεῖ
στὴν παραγωγὴ καρκινογόνων καρβονυλικῶν
ἑνώσεων σὲ ὑψηλὲς συγκεντρώσεις, μὲ ἄγνωστες
ἀκόμη συνέπειες στὴν ὑγεία αὐτῶν ποὺ θὰ τὰ χρησιμοποιήσουν γιὰ πολλὰ χρόνια. Ἀρκετὲς μελέτες,
οἱ περισσότερες ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἔχουν χρηματοδοτηθεῖ ἀπὸ τὴν παραγωγὸ ἑταιρεία, ἀναφέρουν ὅτι
κατὰ τὴν καύση τοῦ τσιγάρου μὲ τὴ συσκευὴ IQOS
παράγονται, σὲ ἀρκετὰ μικρότερες ποσότητες, οἱ
ἰδιαίτερα βλαβερὲς οὐσίες ποὺ παράγονται κατὰ
τὴν καύση ἑνὸς συμβατικοῦ τσιγάρου. Αὐτό, καὶ
μὲ βάση τὴν κοινὴ λογική, ἔχει μεγάλη πιθανότητα νὰ εἶναι ἀκριβές, ἀφοῦ πρόκειται γιὰ καύση σὲ
χαμηλότερη θερμοκρασία, ὅμως δὲν ἀρκεῖ γιὰ νὰ
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μᾶς καθησυχάσει καὶ νὰ συστήνουμε χωρὶς ἐπιφυλάξεις τὴ χρήση τοῦ IQOS. Τὸ πόσο λιγότερο
βλαβερὸ εἶναι, μπορεῖ νὰ φανεῖ μόνο ἀπὸ σωστὰ
σχεδιασμένες μακροχρόνιες μελέτες καὶ τὰ ἀποτελέσματα τῶν μελετῶν αὐτῶν, ἂν ποτὲ γίνουν,
δὲν θὰ εἶναι διαθέσιμα, παρὰ μόνο ἀφοῦ περάσει
ἕνα μεγάλο χρονικὸ διάστημα. Ἔτσι, τὸ προϊὸν
αὐτὸ θὰ συνεχίσει νὰ διαφημίζεται καὶ νὰ κυκλοφορεῖ γιὰ πολλὰ χρόνια στὴν ἀγορά, χωρὶς νὰ ξέρουμε τὶς πραγματικὲς ἐπιπτώσεις τῆς χρήσης του
στὴν ὑγεία μας καὶ μπορεῖ νὰ περάσει πολὺς καιρὸς μέχρι νὰ συνειδητοποιήσουμε ὅτι μιὰ ἁπλὴ
σφαῖρα μπορεῖ νὰ ἀφαιρέσει τὴ ζωή μας ἐξίσου
εὔκολα μὲ μιὰ πυρηνικὴ βόμβα!
Οἱ συσκευὲς αὐτές, ὅπως καὶ τὸ ἠλεκτρονικὸ
τσιγάρο, μπορεῖ νὰ ἐνθαρρύνουν μὴ καπνιστὲς νὰ
δοκιμάσουν καὶ τὰ κανονικὰ τσιγάρα, εἰδικὰ ἀπὸ
τὴ στιγμὴ ποὺ θὰ ἔχουν ἐθιστεῖ στὴ νικοτίνη καὶ
ἡ χρήση τοῦ κανονικοῦ καπνοῦ θὰ προσφέρει τὴν
ἴδια, ἂν ὄχι καὶ ἀκόμα μεγαλύτερη, εὐχαρίστηση.
Ἐπίσης, ὅπως καὶ τὸ ἠλεκτρονικὸ τσιγάρο, μπορεῖ νὰ ἐπιτρέψουν σὲ πολλοὺς καπνιστὲς τὴ διπλῆ
χρήση, μὲ ἐπιλογὴ τοῦ IQOS στοὺς χώρους ποὺ
δὲν ἐπιτρέπεται τὸ κάπνισμα, ἀπομακρύνοντάς
τους ἔτσι ἀπὸ κάθε πιθανότητα διακοπῆς τοῦ καπνίσματος. Τέλος, ὅπως καὶ τὸ ἠλεκτρονικὸ τσιγάρο, ἀποτελοῦν ἐνδιαφέροντα καὶ ἑλκυστικὰ
γιὰ τὰ παιδιά μας παιχνιδάκια, ποὺ μποροῦν μὲ
ἀσφαλῆ τρόπο νὰ τὰ ὁδηγήσουν στὴν ἐξάρτηση
ἀπὸ τὴν νικοτίνη.

