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Τὸ κάπνισμα εἶναι, ἴσως, ὁ βλαπτικώτερος ψυχοδραστικὸς παράγοντας γιὰ τὴν ἀνθρώπινη ὑγεία, ἂν λάβουμε
ὑπ’ ὄψιν τὶς ὀλέθριες συνέπειες τοῦ καπνοῦ συνολικὰ στὸ
καρδιαγγειακό, τὸ ἀναπνευστικὸ καὶ τὰ ἄλλα συστήματα
τοῦ ἀνθρώπινου ὀργανισμοῦ, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐξάρτηση τὴν
ὁποία προκαλεῖ λόγῳ τῆς νικοτίνης. Τὸ κάπνισμα εἶναι
ὑπεύθυνο περίπου γιὰ τὸ 1/3 τοῦ συνόλου τῶν θανάτων,
ἐνῶ τὸ ποσοστὸ αὐτὸ αὐξάνεται ἀκόμη περισσότερο σὲ
νεαρότερες ἡλικίες: γιὰ παράδειγμα, στὶς ἡλικίες κάτω τῶν
65 ἐτῶν εὐθύνεται γιὰ τὸ 45% τῶν θανάτων στοὺς ἄνδρες
καὶ τὸ 41% στὶς γυναῖκες. Τὸν τελευταῖο καιρὸ στὴ χώρα
μας, κι ἐνῶ καθημερινὰ γύρω μας τὰ μαγαζιὰ κλείνουν
τὸ ἕνα μετὰ τὸ ἄλλο λόγῳ τῆς οἰκονομικῆς κρίσης, ἔχει
ἐμφανιστεῖ μεγάλος ἀριθμὸς ἐπιχειρήσεων ποὺ ἐμπορεύονται ἠλεκτρονικὰ τσιγάρα. Τὰ τελευταῖα στοιχεῖα ἀπὸ
τὶς 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! Ἡ κατανάλωση αὐτῶν τῶν προϊόντων
αὐξάνεται μὲ μεγάλη ταχύτητα καὶ δὲν φαίνεται νὰ εἶναι
χωρὶς σημαντικοὺς κινδύνους γιὰ τὴν ὑγεία μας.
Τὸ ἠλεκτρονικὸ τσιγάρο εἶναι μιὰ ἠλεκτρονικὴ συσκευὴ εἰσπνοῆς νικοτίνης ἢ καὶ οὐσιῶν ποὺ δὲν περιέχουν
νικοτίνη. Διαφημίζεται συχνὰ ὡς ἕνα μέσο διακοπῆς τοῦ
καπνίσματος καὶ αὐτὸ γίνεται γιὰ δυὸ λόγους: πρῶτον,
διότι ἡ παροχὴ νικοτίνης μὲ τὴν εἰσπνοὴ ἀνακουφίζει
ἄμεσα τὸν καπνιστῆ ἀπὸ τὰ βασανιστικὰ συμπτώματα τῆς
ἔλλειψης καὶ τῆς σωματικῆς ἐξάρτησης καί, δεύτερον, διότι
ἡ ρουτίνα χρήσης τοῦ ἠλεκτρονικοῦ τσιγάρου μοιάζει πολὺ
μὲ αὐτὴ τοῦ κανονικοῦ τσιγάρου χάρη στὴν ἀπελευθέρωση
ὁρατοῦ ἀτμοῦ. Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο ἀντιμετωπίζεται καὶ τὸ
πρόβλημα τῆς ψυχολογικῆς ἐξάρτησης τοῦ καπνιστῆ ἀπὸ
τὴ συνολικὴ διαδικασία τοῦ καπνίσματος.
Τὸ 20% τοῦ συνόλου τῶν καπνιστῶν καὶ τὸ 50% αὐτῶν
ποὺ προσπαθοῦν νὰ διακόψουν τὸ κάπνισμα ἔχουν δοκιμάσει τὸ ἠλεκτρονικὸ τσιγάρο. Ὁ ἀριθμὸς αὐτὸς εἶναι
τεράστιος καὶ αὐτὸ ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα νὰ εἶναι ἀντίστοιχα
μεγάλος καὶ ὁ ἀριθμὸς τῶν ἐρωτήσεων ποὺ καθημερινὰ δεχόμαστε. Εἶναι γεγονός, ὅτι μεγάλες μελέτες, ποὺ
ἀποδεικνύουν τὴν ἀσφάλεια καὶ τὴν ἀποτελεσματικότητα τοῦ ἠλεκτρονικοῦ τσιγάρου, ὡς ἐργαλείου διακοπῆς
τοῦ καπνίσματος, δὲν ὑπάρχουν. Ἄρα, ὁ ἀκαδημαϊκὰ

σωστὸς τρόπος ἀπάντησης θὰ ἦταν νὰ ποῦμε ὅτι, λόγῳ
ἔλλειψης ἐπαρκῶν στοιχείων, δὲν μποροῦμε νὰ δώσουμε κάποια συμβουλή. Ὅμως αὐτὸ εἶναι βέβαιο ὅτι δὲν
θὰ ἱκανοποιήσει τοὺς ἀσθενεῖς μας καὶ δὲν θὰ βοηθήσει
τὴν πλειοψηφία αὐτῶν ποὺ ἔχουν αὐτὲς τὶς ἀπορίες, διότι
προφανῶς ἐπιθυμοῦν νὰ βροῦν κάποιον ἀποτελεσματικὸ
καὶ ὅσο τὸ δυνατὸν πιὸ ἀνώδυνο τρόπο νὰ διακόψουν
τὸ κάπνισμα. Ἡ δεύτερη ἀπάντηση, ποὺ θὰ μπορούσαμε
νὰ δώσουμε, εἶναι ὅτι πιθανώτατα καὶ συγκριτικὰ μὲ τὸ
συμβατικὸ τσιγάρο, τὸ ἠλεκτρονικὸ εἶναι πιὸ ἀσφαλές,
ὁπότε εἶναι λογικὸ καὶ ἀποδεκτὸ νὰ χρησιμοποιεῖται ἀπὸ
τοὺς καπνιστὲς ποὺ προσπαθοῦν νὰ διακόψουν τὴν κακὴ
αὐτὴ συνήθεια. Βέβαια, τὸν τελευταῖο καιρὸ προκύπτουν
ἀποτελέσματα μελετῶν, ποὺ μιλοῦν γιὰ ἕνα καινούργιο
τύπο φορμαλδεΰδης ἀλλὰ καὶ ἄλλες καρβονυλικὲς ἑνώσεις, ποὺ παράγονται καὶ εἰσπνέονται κατὰ τὴ χρήση τοῦ
ἠλεκτρονικοῦ τσιγάρου καὶ εἶναι 5-15 φορὲς περισσότερο καρκινογόνες ἀπὸ τὶς ἀντίστοιχες τοῦ συμβατικοῦ
τσιγάρου. Ὅμως, οἱ περισσότερες ἀπὸ τὶς ἑκατοντάδες
καρκινογόνες ἢ τοξικὲς οὐσίες, ποὺ παράγονται κατὰ τὴν
καύση τοῦ καπνοῦ, εἴτε δὲν ὑπάρχουν, εἴτε ὑπάρχουν
σὲ ἀρκετὰ μικρότερες συγκεντρώσεις στὸ ἠλεκτρονικὸ
τσιγάρο. Ἄρα, καὶ αὐτὴ εἶναι ἡ τρίτη ἀπάντηση ποὺ θὰ
μπορούσαμε νὰ δώσουμε, ἂν οἱ ἀσθενεῖς μας ἐπιθυμοῦν
πραγματικὰ νὰ τὰ χρησιμοποιήσουν ὡς μέθοδο διακοπῆς
καὶ δεσμευθοῦν ὅτι ἡ χρήση αὐτὴ θὰ γίνει μόνο γιὰ 4 μὲ 6
ἑβδομάδες, μὲ στόχο τὴ σταδιακὴ μείωση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν
τσιγάρων, ἡ ἐπιλογὴ αὐτὴ φαίνεται νὰ εἶναι ἀρκετὰ λογική.
Τὸ ἠλεκτρονικὸ τσιγάρο, ἂν ξέραμε ὅτι ἦταν ἀσφαλὲς καὶ
ἀποτελεσματικό, θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι τὸ ἰδανικὸ ὑποκατάστατο νικοτίνης, ἀφοῦ πέρα ἀπὸ τὴ σωματικὴ ἐξάρτηση
θὰ μποροῦσε νὰ ἀντιμετωπίζει ἀποτελεσματικὰ καὶ τὴν
ψυχολογικὴ ἐξάρτηση τῶν καπνιστῶν. Ὅλα αὐτὰ, ποὺ οἱ
καπνιστὲς ἔχουν συνδυάσει μὲ τὸ κάπνισμα, ὅπως ἕνας
καφὲς ἢ ἕνα ποτὸ μὲ ἕνα φίλο, στιγμὲς ἄγχους ἢ στιγμὲς
χαρᾶς ποὺ τὸ χέρι ἀναζητᾶ τὸ τσιγάρο, πολὺ λίγο ἀντιμετωπίζονται μὲ τὶς τσίχλες ἢ τὰ αὐτοκόλλητα νικοτίνης. Ἡ
ἀπάντηση εἶναι ζωτικῆς σημασίας καὶ σὲ κάθε περίπτωση
πρέπει νὰ δίνεται στοὺς καπνιστὲς ποὺ ζητοῦν τὴ συμβουλή
μας, εἶναι ὅτι τὸ ἠλεκτρονικὸ τσιγάρο σὲ καμία περίπτωση
δὲν μπορεῖ νὰ χαρακτηριστεῖ ὡς ὑγιὴς ἐπιλογή, ὅπως πολὺ
παραπλανητικὰ καὶ ὕπουλα διαφημίζεται καὶ προωθεῖται μὲ
τὴν περιγραφή του ὡς ἀκίνδυνου ὑδάτινου νεφελώματος.
Ἰδιαίτερη ἀνησυχία πρέπει νὰ μᾶς προκαλεῖ τὸ αὐ33

ξανόμενο ποσοστὸ χρήσης τοῦ ἠλεκτρονικοῦ τσιγάρου
ἀπὸ τὰ παιδιὰ καὶ τοὺς ἐφήβους. Σὲ αὐτὴν τὴν ἡλικία ἡ
περιέργεια καὶ ἡ διάθεση γιὰ πειραματισμὸ κυριαρχοῦν
καὶ οἱ χρωματιστὲς καὶ μυρωδάτες συσκευὲς τοῦ ἠλεκτρονικοῦ τσιγάρου ἀποτελοῦν ἑλκυστικὲς ἐπιλογές. Ἀπὸ
στοιχεῖα ποὺ ὑπάρχουν στὶς
Ἡνωμένες Πολιτεῖες τῆς Ἀμερικῆς φαίνεται ὅτι, ἐνῶ κάθε
χρόνο μειώνονται τὰ ποσοστὰ
τῶν μαθητῶν τοῦ Λυκείου ποὺ
καπνίζουν συμβατικὰ τσιγάρα,
τὴν ἴδια στιγμὴ αὐξάνονται μὲ
ραγδαίους ρυθμοὺς τὰ ποσοστὰ
αὐτῶν ποὺ ἔχουν δοκιμάσει τὸ
ἠλεκτρονικὸ τσιγάρο, προσεγγίζοντας τὸ 2014 τὸ 15%. Μὲ
τὸν τρόπο αὐτὸ τὰ παιδιὰ ἐθίζονται στὴ νικοτίνη καὶ ἀναζητοῦν
τὴ λήψη ὅλο καὶ μεγαλύτερης
ποσότητας, ὅπως συμβαίνει
ἄλλωστε μὲ τοὺς χρῆστες κάθε
ναρκωτικοῦ. Κάποια στιγμὴ
λοιπὸν εἶναι πολὺ πιθανὸ νὰ
ἀναζητήσουν τὴν ἰσχυρότερη
συσκευὴ χορήγησης νικοτίνης,
ποὺ δὲν εἶναι ἄλλη ἀπὸ τὸ συμβατικὸ τσιγάρο, ποὺ ὁδηγεῖ σὲ
αὔξηση τῶν ἐπιπέδων νικοτίνης στὸ αἷμα πολὺ πιὸ γρήγορα καὶ σὲ ὑψηλότερα ἐπίπεδα ἀπὸ κάθε ἠλεκτρονικὸ
τσιγάρο.
Τὰ ἀποτελέσματα μελετῶν δείχνουν, ὅτι τὰ παιδιὰ ποὺ
δοκιμάζουν τὸ ἠλεκτρονικὸ τσιγάρο ἔχουν ὑπερτριπλάσια
πιθανότητα νὰ δοκιμάσουν καὶ τὸ συμβατικὸ τσιγάρο μέσα
στοὺς ἑπόμενους 6 μὲ 12 μῆνες. Δὲν εἶναι ἄλλωστε τυχαῖο
τὸ γεγονός, ὅτι οἱ καπνοβιομηχανίες, ἀργὰ ἀλλὰ σταθερά,
ἐξαγοράζουν μιὰ μιὰ τὶς ἐταιρίες ποὺ κατασκευάζουν ἠλεκτρονικὰ τσιγάρα καὶ, μέσα ἀπὸ κατάλληλα σχεδιασμένες
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διαφημίσεις, στοχεύουν στὴν προσέλκυση παιδιῶν καὶ
ἐφήβων. Καὶ αὐτὸ θὰ πρέπει νὰ προβληματίσει ὅλους μας,
ἀφοῦ δύσκολα ἡ ἐν λόγῳ βιομηχανία θὰ ἐπένδυε τεράστια
ποσὰ κάθε χρόνο, προκειμένου νὰ ἐξελίξει καὶ νὰ προωθήσει τίποτε ἄλλο ἀπὸ ἕνα ἁπλὸ καὶ ἀποτελεσματικὸ ἐργαλεῖο
γιὰ τὴ διακοπὴ τοῦ καπνίσματος.
Ἐπιπλέον, εἶναι πολὺ συχνὸ τὸ
φαινόμενο νὰ μὴν συμφωνεῖ ἡ
πραγματικὴ περιεκτικότητα σὲ
νικοτίνη μὲ αὐτὴ ποὺ δηλώνεται
στὴ συσκευασία ἢ νὰ ὑπάρχουν
διαρροὲς ἀπὸ τὴ συσκευασία καὶ
ἀπελευθέρωση ὑπερβολικῆς ποσότητας, μὲ ἀποτέλεσμα δηλητηριάση σοβαρη καὶ δυνητικὰ
ἐπικίνδυνη γιὰ τὴ ζωὴ εἰδικὰ
τῶν μικρότερων παιδιῶν.
Ἡ ἀπαγόρευση τοῦ καπνίσματος σὲ δημόσιους χώρους
ἀποτελεῖ σημαντικὸ ὅπλο γιὰ
τὴ μείωση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν καπνιστῶν, ἀφοῦ ἔχει ἀποδειχθεῖ,
ὅτι μεγάλος ἀριθμὸς προσώπων
διακόπτει τὸ κάπνισμα, διότι δυσκολεύεται ὅταν ἐργάζεται, ἀλλὰ
κι ὅταν ἔχει ἐλεύθερο χρόνο νὰ
βρεῖ μέρη ὅπου ἐπιτρέπεται τὸ
κάπνισμα. Τὸ ἠλεκτρονικὸ τσιγάρο, ὅμως, ἐξουδετερώνει
αὐτὸ τὸ ὅπλο, ἀφοῦ οἱ καπνιστὲς μὲ τὴ διπλῆ χρήση ἠλεκτρονικοῦ-συμβατικοῦ ἔχουν αὐτὴ τὴν ἐναλλακτικὴ λύση
στοὺς χώρους, ὅπου ἰσχύει ἡ ἀπαγόρευση τοῦ καπνίσματος
καὶ συνεχίζουν νὰ καπνίζουν κανονικὰ ἐκεῖ ὅπου τὸ κάπνισμα ἐπιτρέπεται. Ἡ λύση βέβαια εἶναι νὰ ἀπαγορευτεῖ
ἡ δυνατότητα χρήσης τοῦ ἠλεκτρονικοῦ τσιγάρου στοὺς
χώρους ὅπου ἀπαγορεύεται καὶ τὸ κάπνισμα, καὶ κάποια
στιγμὴ στὸ μέλλον νὰ ἰσχύσουν καὶ οὐσιαστικὰ οἱ ἀπαγορεύσεις αὐτὲς καὶ στὴ χώρα μας.

