οικονομικοι παλμοι
Τὸ τσιγάρο βλάπτει σοβαρά… καὶ τὸ περιβάλλον!
Γαλήνη Φούρα
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ὰ ἀποτσίγαρα εἶναι τοξικὰ ἀπόβλητα καὶ ὄχι ἁπλᾶ σκουπίδια. Σὲ μία πρώτη ἔκθεση, ἡ Παγκόσμια Ὀργάνωση
Ὑγείας ἐπικεντρώνεται στὶς ἐπιπτώσεις τῶν κατάλοιπων ἀπὸ
τὰ προϊόντα καπνοῦ στὴ φύση καὶ τὸ περιβάλλον. Ἕως καὶ
δέκα δισεκατομμύρια τσιγάρα, ἀπὸ τὰ δεκαπέντε δισεκατομμύρια πού πωλοῦνται καθημερινά, καταλήγουν στὸ περιβάλλον. Πρόκειται γιὰ χιλιάδες τόνους στερεῶν ἀποβλήτων μὲ
καρκινογόνους παράγοντες καὶ τοξικὲς οὐσίες στὰ νερὰ καὶ
τὰ ἐδάφη. Τα ἀποτσίγαρα καὶ τὰ ἄλλα ἀπορρίμματα, πού
σχετίζονται μὲ τὸ τσιγάρο, βρίσκονται παντοῦ παγκοσμίως.
Τουλάχιστον τὸ 20%, μὲ μετριοπαθεῖς ἐκτιμήσεις, τῶν συνολικῶν ἀπορριμμάτων πού συλλέγονται κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ
καθαρισμοῦ τῶν ἀκτῶν κάθε χρόνο, εἶναι ἀποτσίγαρα. Στὴν
πόλη τοῦ Σαν Φραντσίσκο ἀναφέρθηκε ὅτι τὸ ἕνα τέταρτο
τῶν ἀπορριμμάτων στοὺς δρόμους ὀφείλεται στὰ τσιγάρα
καὶ τὰ ὑλικὰ συσκευασίας τους, δηλαδὴ εἶναι ἀποτσίγαρα,
περιτυλίγματα καὶ κουτιὰ τσιγάρων. Μάλιστα, ὑπάρχουν
ἐνδείξεις, ὅτι ἡ ἀπαγόρευση τοῦ καπνίσματος σὲ ἐσωτερικοὺς χώρους συνέβαλε σὲ μία αὔξηση τῆς ποσότητας τῶν
ἀποτσίγαρων πού πετιοῦνται στὸν δρόμο. Στὸ Ἡνωμένο
Βασίλειο μία ἀναφορὰ ὑπολογίζει ὅτι αὐτὴ ἡ αὔξηση ἔφτασε
τὸ 43%...
Στὴν Ἑλλάδα, τὸ 2014, καταναλώθηκαν περίπου 17 δισεκατομμύρια νόμιμα τσιγάρα καὶ σχεδὸν 4,5 δισεκατομμύρια
παράνομα. Αὐτὴ ἡ κατανάλωση ἰσοδυναμεῖ μὲ 3.500 τόνους
ἀποτσίγαρα κατὰ προσέγγιση. Μεγάλο μέρος αὐτῶν πετάγεται ἀδιακρίτως σὲ παραλίες, δρόμους, πλατεῖες καὶ δάση.
Ἀπὸ τὶς δέκα χιλιάδες πυρκαγιὲς ἀγροτοδασικῶν ἐκτάσεων
κάθε χρόνο, ἕνα μεγάλο ποσοστὸ ὀφείλεται στὴν ἀνθρώπινη ἀμέλεια, μὲ πρώτη αἰτία τὰ ἀναμμένα ἀποτσίγαρα. Οἱ
δασικὲς πυρκαγιὲς ὁδηγοῦν στὴν ἔκλυση σωματιδίων καὶ
τοξικῶν οὐσιῶν στὴν ἀτμόσφαιρα, πού δηλητηριάζουν
τὸν ἀνθρώπινο ὀργανισμό. Οἱ φωτιὲς στὶς χωματερές, πού
κρατοῦν ἀκόμη καὶ μῆνες, οἱ ὁποῖες ὀφείλονται σὲ “γόπες”
πού δὲν ἔχουν σβήσει καλά, δημιουργοῦν τοξικὰ προϊόντα,
ὅπως οἱ διοξῖνες. Πρόκειται γιὰ καρκινογόνες οὐσίες πού
ἐκλύονται στὴν ἀτμόσφαιρα, μολύνουν τὶς ἐκτάσεις πού
βόσκουν ζῶα καὶ μέσῳ τῆς τροφικῆς ἁλυσίδας καταλήγουν
στὸν ἄνθρωπο.
Αὐτὸ τὸ εἶδος τοῦ ἀπορρίμματος, ποὺ φαντάζει τόσο
μικρό, εἶναι κυριολεκτικὰ ἕνα μεγάλο πρόβλημα τοξικῆς ρύπανσης τοῦ περιβάλλοντος. Χημικὲς οὐσίες ἀπὸ τσιγάρα
ὅπως τὸ ἀρσενικό, ἡ νικοτίνη καὶ ὁ μόλυβδος μποροῦν, ὅταν
διαρρέουν στὰ νερὰ καὶ στὴ θάλασσα, νὰ εἶναι ἐξαιρετικὰ
τοξικὰ γιὰ τοὺς ὑδρόβιους ὀργανισμοὺς καὶ τὰ ψάρια. Βρέθηκε ὅτι στὸ ὑδάτινο περιβάλλον, οἱ μεγαλύτερες συγκεντρώ44

σεις τῶν ἐπικίνδυνων μετάλλων βρίσκονται στὴ γενικευμένη
διαρροὴ ἀπὸ τὸ τμῆμα τῆς στήλης καπνοῦ πού δὲν ἔχει καπνιστεῖ. Τα πλαστικὰ φίλτρα τῶν τσιγάρων εἶναι οὐσιαστικὰ
μὴ βιοδιασπώμενα καὶ μποροῦν νὰ μολύνουν τὸ περιβάλλον
γιὰ διάστημα δέκα ἤ περισσότερων ἐτῶν ἀφότου πεταχτοῦν.
Ἀναφέρεται ὅτι σχεδὸν πενήντα ἑκατομμύρια κιλὰ φίλτρα
πετάγονται κάθε χρόνο στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες. Στὸ Παρίσι
ἡ σύλληψη καπνιστῆ, πού πετάει τὸ ἀποτσίγαρο στὸ δόμο ἤ
τὸ πεζοδρόμιο, τιμωρεῖται μὲ πρόστιμο 68€.
Τὰ ἀπόβλητα τοῦ καπνοῦ περιέχουν πάνω ἀπὸ 7.000 τοξικὲς οὐσίες, πού δηλητηριάζουν τὸ περιβάλλον καὶ βλάπτουν
τὴν ἀνθρώπινη ὑγεία. Οἱ δράσεις γιὰ τὴν καταπολέμηση τοῦ
καπνίσματος μπορεῖ νὰ βοηθήσουν ἑκατομμύρια ἀνθρώπους νὰ μὴ νοσήσουν, καὶ παράλληλα νὰ καταπολεμήσουν
τὴν φτώχεια καὶ νὰ μειώσουν τὴν περιβαλλοντικὴ ὑποβάθμιση. Περίπου 860 ἑκατομμύρια καπνιστὲς ζοῦν σὲ χῶρες
χαμηλοῦ καὶ μεσαίου εἰσοδήματος. Στὰ νοικοκυριὰ αὐτὰ
οἱ δαπάνες γιὰ προϊόντα καπνοῦ συχνὰ ἀντιπροσωπεύουν
περισσότερο ἀπὸ τὸ 10% τῶν ἐσόδων τους, πού σημαίνει
λιγότερα χρήματα γιὰ φαγητό, περίθαλψη καὶ ἐκπαίδευση
τῶν παιδιῶν. Ἐπίσης, ἡ βλαπτικὴ αὐτὴ συνήθεια, ποὺ σκοτώνει περισσότερους ἀπὸ ἑπτὰ ἑκατομμύρια ἀνθρώπους τὸ
χρόνο, κοστίζει στοὺς οἰκογενειακοὺς καὶ κρατικοὺς προϋπολογισμοὺς περισσότερο ἀπὸ ἑνάμιση τρισεκατομμύρια
δολάρια, γιὰ ὑγειονομικὴ περίθαλψη καὶ ἀπώλεια παραγωγικότητας, λόγῳ πρόωρων θανάτων.
“Ὁ καπνὸς μᾶς ἀπειλεῖ ὅλους. Ἐπιδεινώνει τὴ φτώχεια,
μειώνει τὴν οἰκονομικὴ παραγωγικότητα, συμβάλλει στὶς
κακὲς διατροφικὲς ἐπιλογὲς τῶν νοικοκυριῶν καὶ μολύνει
τὸν ἀέρα τῶν ἐσωτερικῶν χώρων” ἀναφέρει ἡ Dr Margaret
Chan, γενικὴ διευθύντρια τῆς Παγκόσμιας Ὀργάνωσης
Ὑγείας. Στόχος τῆς Π.Ο.Υ. εἶναι ὁ ἔλεγχος τοῦ καπνοῦ ἕως
τὸ 2030, γιὰ τὴν μείωση κατὰ τὸ ἕνα τρῖτο τῶν πρόωρων θανάτων ἀπὸ μὴ μεταδοτικὲς καρδιαγγειακὲς καὶ πνευμονικὲς
παθήσεις, καρκίνο καὶ σακχαρώδη διαβήτη, γιὰ τὶς ὁποῖες
ἡ χρήση καπνοῦ ἀποτελεῖ βασικὸ παράγοντα κινδύνου. 

