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Σχετικά με το FOREST 

Forest (Οργανισμός ελευθερίας για το δικαίωμα να απολαμβάνει 
το κάπνισμα καπνού) ιδρύθηκε το 1979 για να υποστηρίξει και να 
υπερασπιστεί τους ενήλικες που επιλέγουν να καπνίζουν ένα 
νόμιμο καταναλωτικό προϊόν. Κάνουμε εκστρατεία εναντίον  

υπερβολικοί κανονισμοί που περιλαμβάνουν ολοκληρωμένες 
απαγορεύσεις καπνίσματος και περιττή κυβερνητική εισβολή στην 
προσωπική ζωή και τους ιδιωτικούς χώρους των ανθρώπων. 
Έχουμε αγωνιστεί κατά της απαγόρευσης του καπνίσματος , της 
απαγόρευσης της επίδειξης καπνού στα καταστήματα, της απλής 
συσκευασίας  και άλλα μέτρα κατά του καπνίσματος που 
θεωρούμε ενοχλητικά ή περιττά. Οι οπαδοί του υψηλού προφίλ 
περιλαμβάνουν τον καλλιτέχνη Ντέιβιντ Χόκνεϊ, τον μουσικό Τζο 
Τζάκσον και τον νικητή του Όσκαρ, κ . Ρόναλντ Χάργουντ. 

 

Σχετικά με το συντάκτη 

Ο Ρομπ Λάιονς είναι διευθυντής επιστήμης και τεχνολογίας στην 
Ακαδημία ιδεών και αρθρογράφος για το διαδικτυακό περιοδικό. 
Γράφει σε ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων, αλλά ενδιαφέρεται 
ιδιαίτερα για θέματα γύρω από την οικονομία, το περιβάλλον, τα 
τρόφιμα, την ενέργεια και τον κίνδυνο. Αυτός   συνεδριάζει επίσης ή 

του φόρουμ της οικονομικής Ακόμη.   Είναι συγγραφέας 
του πανικού σε ένα πιάτο: πώς η κοινωνία ανέπτυξε μια 
διατροφική διαταραχή (2011) και     γραπτές εκθέσεις 

σχετικά με τους φόρους ζάχαρης και τον αντίκτυπο της 
απαγόρευσης του καπνίσματος  στις παμπ.  Είναι συχνός 
σχολιαστής στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο. 
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Πρόλογος 

Σύμφωνα με τον Πίτερ Νίξον, διευθύνοντα σύμβουλο του Φίλιπ 
Μόρις ΗΒ, "δεν υπάρχει λόγος να καπνίζουν   πια οι άνθρωποι". 
Αυτό το Σχόλιο – φλεγμονώδες για πολλούς καπνιστές – είναι 
μόνο το τελευταίο   στην μια σειρά δηλώσεων που εκδόθηκαν 
από τον γίγαντα του καπνού τα   τελευταία τρία χρόνια. 

Άλλοι περιλαμβάνουν τον  ισχυρισμό ότι η εταιρεία θέλει 
να σταματήσει να πουλάει τσιγάρα στο Ηνωμένο Βασίλειο 
κατά 2030. Μια άλλη ήταν η ανακοίνωση, τον Σεπτέμβριο του 

2017, ότι ο Φίλιππος Μόρις θα δωρίσει 1.000.000.000 δολάρια σε 
έναν νέο οργανισμό, το ίδρυμα για έναν κόσμο χωρίς καπνό, 
πάνω από δώδεκα χρόνια.  

Εάν οι καπνιστές δεν παραιτήθηκαν, η εταιρεία  θέλει οι 
καταναλωτές να στραφούν σε προϊόντα όπως τα ηλεκτρονικά 
τσιγάρα και ο θερμός καπνός. Δεν αμφιβάλλω για τη 
δέσμευση της εταιρείας για μείωση του κινδύνου 
καπνού –    ένας αξιότιμος επειδή το FOREST στηρίζει 
πλήρως – αλλά εγκαταλείπει   οι μακροχρόνια πελάτες που 
απολαμβάνουν το κάπνισμα και δεν θέλουν να σταματήσουν 
είναι αμφισβητήσιμη και αρκετά προσβλητικό σε σύγκριση με 
την πιο φιλελεύθερη στρατηγική της «επέκτασης της επιλογής» 
στους καταναλωτές.  

Υπάρχει ένας καλός λόγος για τον οποίο εκατομμύρια 
ενήλικες συνεχίζουν να καπνίζουν, και δεν είναι επειδή είναι 
όλοι εθισμένοι σε    νικοτίνη. Η έρευνα δείχνει ότι είναι επειδή 
πολλοί καπνιστές απολαμβάνουν το κάπνισμα και δεν θέλουν να 
σταματήσουν ή να αλλάξουν. Γνωρίζουν τους  κινδύνους για 

την υγεία, αλλά η ευχαρίστηση είναι τέτοια που επιλέγουν να 

συνεχίσουν το κάπνισμα.  
Της   δημόσιας υγείας, η Αγγλία και η δράση για το 

κάπνισμα και την υγεία υποστηρίζουν επίσης την   

αδικαιολόγητων λόγων ότι, επί των σημερινών 
αποδείξεων, η vaping  ασφαλέστερη εναλλακτική λύση. 
Ωστόσο, είναι ολοένα και πιο σαφές ότι ο μακροπρόθεσμος στόχος   

πολλών αγωνιστών για τη δημόσια υγεία δεν είναι "χωρίς 
καπνό" κόσμο εκτός από έναν κόσμο χωρίς νικοτίνη. Το 
vaping, στο μυαλό τους, είναι απλώς   ένα βήμα προς αυτόν 
τον άγναντο, πουριτανικό στόχο. 
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Εν τω μεταξύ, ο άμεσος στόχος τους είναι μια κοινωνία στην 
οποία το κάπνισμα δεν είναι απλά «εκτός θέας και χωρίς μυαλό    

», αλλά εντελώς "εξαλείφθηκε " από την ύπαρξη .    Για να 

επιτύχουν αυτή τη φιλοδοξία, θα υποστηρίξουν ή θα 
προωθήσουν σχεδόν κάθε πολιτική – απαγορεύσεις  

φορολογία, τυποποιημένη συσκευασία, «νομικά 
δεσμευτικός» στόχοι παύσης του καπνίσματος – 

προκειμένου να «βοηθηθούν» οι καπνιστές 
παραιτήθηκαν.  

Δυστυχώς, δεν είναι μόνο οι κυβερνήσεις, οι υπέρμαχοι της 
δημόσιας υγείας, η παγκόσμια οργάνωση υγείας και ο Φίλιππος 
Μόρις, ο στόχος των οποίων είναι ο «χωρίς καπνό» κόσμος.  

Πολλοί ακτιβιστές του vaping διαπράττονται επίσης    σε 
ένα μέλλον στο οποίο 2.000.000.000 καπνιστές έχουν 
παραιτηθεί ή ηλεκτρονικά τσιγάρα.  Ένα δισεκατομμύριο ζωές θα 
σωθούν, και όλοι θα ζήσουμε ευτυχισμένοι   για πάντα . ή έτσι 
μας λένε. Αυτό που είναι σαφές είναι ότι σχετικά λίγοι 
υποστηρικτές του vaping είναι πραγματικοί πρωταθλητές της 
επιλογής. 

Και εδώ έρχεται το FOREST. Ως όνομα, οργάνωση 
ελευθερίας   για το δικαίωμα να απολαύσετε το κάπνισμα  

Ο καπνός, προτείνει, πρωταρχικός μας στόχος είναι να 
υπερασπιστούμε τα συμφέροντα των ενηλίκων που   

Απολαύστε το κάπνισμα καπνού. Στην πράξη, ωστόσο, δεν 
κάνουμε διακρίσεις μεταξύ των διαφορετικών προϊόντων 
νικοτίνης και δεν κάνουμε διακρίσεις μεταξύ των καπνιστών 
και των μεν, πολλοί από τους οποίους είναι δύο χρήστες. 

Όταν μας ζητείται να υπερασπιστούμε το vaping, ή να  

επικρίνουμε κανονισμούς που έχουν σχεδιαστεί για να 
περιορίσουν αδικαιολόγητα την πώληση και τη χρήση των 
ηλεκτρονικών τσιγάρων, μιλάμε έξω . Το μήνυμά μας είναι 
σαφές: η επιλογή και η προσωπική ευθύνη είναι υψίστης 
σημασίας. Εφόσον δεν βλάψετε άλλους, ο τρόπος ζωής σας – 

συμπεριλαμβανομένης της επιλογής σας για το προϊόν 
νικοτίνης – δεν είναι κανενός είδους δουλειά εκτός από τη 
δική σας. 

Ως μια διά βίου μη καπνιστής δεν με νοιάζει αν καπνίζετε, 
Vape,   Χρησιμοποιήστε Snus (μια προφορική μορφή του 
καπνού που απαγορεύεται επί του παρόντος στο Ηνωμένο 
Βασίλειο) ή κάνω τίποτα από αυτά τα πράγματα.   Αυτή είναι 
η επιλογή σου και θα πεθάνω σε   ένα χαντάκι, για να πάρω 
μια φράση, να υπερασπιστώ είναι. Δυστυχώς, πολλοί vwι  
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φαίνεται να έχουν περιορισμένη αντίληψη του τι 
σημαίνει πραγματικά η επιλογή.   Η τήρηση του ελέγχου του 
καπνίσματος από το κάπνισμα έγινε κοινότοπο όταν οι 
καπνιστές και οι θα πρέπει να μάχεται πλάι-πλάι. 

Μερικοί vwς αντιτίθενται ακόμη και σε έναν ζεστό καπνό   , 

ένα προϊόν που προφανώς βλέπουν ως απειλή για τα 
ηλεκτρονικά τσιγάρα. Προσωπικά είμαι ευτυχής που, 
καθώς και τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, οι καπνοβιομηχανίες 
αναπτύσσουν  προϊόντα μειωμένης επικινδυνότητας που κάνουν 
έκκληση στους καπνιστές που δεν θέλουν να δώσουν καπνό. Ο 
χρόνος θα πει, αλλά νομίζω ότι υπάρχει χώρος και για τις δύο 
συσκευές, και άλλα προϊόντα που δεν έχουν εφευρεθεί 
ακόμα. 

Η πραγματικότητα είναι ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα δεν είναι 
καθολικά δημοφιλή στους καπνιστές. Έρευνα που ανατέθηκε από 
το FOREST το 2016 και   διενεργήθηκε από το κέντρο έρευνας 
χρήσης ουσιών (csur) που ερευνήθηκε πάνω από 600 
δεσμευμένοι καπνιστές και διαπίστωσε ότι, Αν και πολλοί  είχαν    

προσπάθησαν , ακόμα προτιμούν να καπνίζουν, επειδή το 
κάπνισμα   τους έδωσε μεγαλύτερη ευχαρίστηση. 

Το κρίσιμο είναι να προσφέρουμε στους καπνιστές μια 
επιλογή από παραδοσιακά προϊόντα καπνού και περιορισμένες 
συσκευές κινδύνου, να τις   ενημερώσουμε και να τις 
επικαιροποιήσει με την τελευταία στοιχεία σχετικά με τους 
κινδύνους και τα οφέλη,   και να τους δώσει τη δυνατότητα να 

κάνουν τις δικές τους ενημερωμένοι επιλογές. Εν ολίγοις, ας 
αποφασίσουν οι πολίτες – όχι οι πολιτικοί ή οι ένθερμοι 
υπέρμαχοι της δημόσιας   υγείας . Πιο σημαντικό, σεβαστείτε 
την επιλογή τους,   ακόμα και Αν διαφωνείτε με αυτό. 

Τέλος, χάρη στον Rob Λάιονς που έγραψε αυτό το φυλλάδιο 
σχετικά με τις επιλογές που είναι διαθέσιμες για τους 
καταναλωτές νικοτίνης στο Ηνωμένο Βασίλειο, και για την 
επανααντιστοίχιση των τιμών για τις οποίες  το FOREST έχει 
δαπανήσει 40 έτη εκστρατείας – ελευθερία επιλογής και 
προσωπική  της ευθύνης. 

 

Σάιμον Κλαρκ 
διευθυντής, FOREST 

Οκτώβριος 2019
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Εισαγωγή 

Ο Jean Nicot de villemain, συνήθως γνωστός απλά ως Jean Nicot,   ήταν 
Γάλλος διπλωμάτης του δέκατο έκτο αιώνα. Το 1559 στάλθηκε  στη 

Λισαβόνα για να κάνει έναν γάμο μεταξύ της κόρης του βασιλιά 
Ερρίκου β ' του   Της Γαλλίας και του Σεμπάστιαν, του 
νεογέννητου βασιλιά της Πορτογαλίας –   προσπάθεια στην 

οποία απέτυχε. Αλλά ενώ εκεί εισήχθη  στον καπνό από έναν 
Πορτογάλο ανθρωπιστή, που Οι φαρμακευτικές ιδιότητες του 
καπνού .   Ένα χρόνο αργότερα, ο Nicot έστειλε σπόρους στη   γαλλική 
βασίλισσα, Αικατερίνη των Μεδίκων, και το επόμενο έτος της έδωσε 

φύλλα καπνού, με οδηγίες για το πώς να μετατρέψει τα φύλλα σε μια 
σκόνη για να γίνει η θεραπεία του πονοκέφαλου. Η θεραπεία 
σύντομα έγινε δημοφιλής μεταξύ των μελών της γαλλικής   

δικαστήριο. 1
 

Το 1586 ο Σερ Γουόλτερ Ράλεϊ επέστρεψε από την Αμερική με 
άποικοι που έφεραν καπνό, μεταξύ άλλων εξωτικών αντικειμένων, και 
το κάπνισμα πιάστηκε στο αγγλικό δικαστήριο. 2 αλλά δεν 
εγκρίθηκαν όλοι.  Ο βασιλιάς Τζέιμς με οδήγησε να γράψω   

μια αντεπίθεση στον καπνό που περιέγραψε ο καπνός του 
καπνίσματος ως «έθιμο   απεχθής προς το μάτι, απεχθής στη 
μύτη, επιβλαβής για την  εγκέφαλος, επικίνδυνος για τους 
πνεύμονες, και στη μαύρη βρωμοδιαρροή,    που μοιάζει με 
τον φρικτό στυγνό καπνό του λάκκου που  είναι απύθμενο. 3 

ο James αργότερα εισήγαγε τον πρώτο φόρο καπνού. 
Παρ ' όλα αυτά, το τζίνι βγήκε από το μπουκάλι. Η χρήση του 

καπνού, τόσο καπνιστά όσο και ταμπάκο, έγινε όλο και πιο   

δημοφιλής. Αλλά τι ήταν αυτό με τον καπνό που ο κόσμος απολάμβανε 

τόσο πολύ; Το ψυχοτρόπο συστατικό στον καπνό απομονώθηκε   για 
πρώτη φορά από το εργοστάσιο το 1828 από δύο Γερμανούς, τον ιατρό 
Κρίστιαν Βίλχελμ Posselt και τον χημικό Καρλ Λούντβιχ Ρέιραν. 
Ονομάστηκε "νικοτίνη  " μετά τη Νικολό. Η νικοτίνη είναι μια 
ενδιαφέρουσα ουσία. Είναι εξαιρετικά  δηλητηριώδες σε επαρκείς 
ποσότητες – μεταξύ 40 και 60 m g   είναι θανατηφόρο – αλλά 
οι δόσεις αυτού του επιπέδου είναι σπάνιες. (Ένα τυπικό 
τσιγάρο θα  οδηγούν στην απορρόφηση περίπου δύο m g .)  

Η νικοτίνη είναι ένα «διφασικό» φάρμακο, ενεργώντας ως διεγερτικό 
στην αρχή, αλλά στη συνέχεια παράγει ένα ηρεμιστικό 

1 Jean Nicot, Britannica.com https://tinyurl.com/nicwars-nicot 

2 Εισαγωγή καπνού στην Αγγλία, ιστορική UK https://tinyurl.com/nicwars-Tobacco-ENG 

3 μια αντεπίθεση στο  κάπνισμα -πλήρες κείμενο https://tinyurl.com/nicwars-

counberblaste 
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Αποτέλεσμα, αλλά δεν είναι μεθυστικό όπως το αλκοόλ ή άλλα 
φάρμακα. 4 αυτό το κατευναστικό αποτέλεσμα χωρίς δηλητηρίαση 
έκανε νικοτίνη το φάρμακο της επιλογής τόσο για τον σκληρό 
εργάτη και τον ΥΠΟ πυροσβεστικό στρατιώτη. 
Η νικοτίνη παραμένει εξαιρετικά δημοφιλής σε όλο τον κόσμο. Ενώ 
καταναλώνεται από καιρό σε σωλήνες και ως ταμπάκο, η πιο    

δημοφιλής «σύστημα κατανομής» ήταν το μηχάνημα-έλασης 

τσιγάρο, που παράγεται πρώτα στις ΗΠΑ στα τέλη του 19ου αιώνα. 
Αλλά το τσιγάρο αποδείχτηκε ότι ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα με τον 
καπνό. Παρείχε μια βολικά μέσα για να πάρετε ένα γρήγορο 
«χτύπημα» της νικοτίνης με απορρόφηση μέσω τους 

πνεύμονες, σε αντίθεση με άλλους τρόπους κατανάλωσής του που 
βασίζονται σε   πιο σταδιακή απορρόφηση μέσω της επένδυσης 
του στόματος ή της μύτης.  Από τους ερευνητές της δεκαετίας 
του 1930 στη ναζιστικές Γερμανία κίνδυνοι από το 
κάπνισμα, αλλά ήταν μια κλασσική επιδημιολογική μελέτη 
από τον Όστιν Μπράντφορντ χιλ. και τον Ρίτσαρντ κούκλα 
στο πενήντα, τοπογραφία τις Καπνικές συνήθειες των γιατρών και 
τη σύγκριση των ποσοστών καρκίνου του πνεύμονα, ότι οι πιο 
διάσημοι επιβεβαίωσαν τους κινδύνους για την υγεία του καπνίσματος   

και τους έφεραν σε ευρύτερη προσοχή. 5  

Ωστόσο, για όλες τις προειδοποιήσεις, συμβουλές και ρύθμιση του   

καπνού έκτοτε, η νικοτίνη παραμένει μια δημοφιλής συνήθεια με γύρω 

1,1 δισεκατομμύρια καπνιστές στον κόσμο σήμερα. 6 

προφανώς, οι χαρές της νικοτίνης είναι αισθητές από 
πολλούς ανθρώπους να υπερτερούν των κινδύνων. Αυτό δεν 
έχει σταματήσει την ηθική απόγονοι του James I από την προσπάθεια 
να παρέμβει με αυτή την ευχαρίστηση. Πράγματι, οι εκστρατείες κατά 
του καπνού, που βασίζονται στην ηθικολογία και όχι   στην ιατρική, 
δημιουργήθηκαν μόλις λίγα χρόνια μετά ξεκίνησε η μαζική 

παραγωγή προέλασης τσιγάρων. Αλλά αυτή η ηθικολογία 
απέτυχε.  Ήταν μόνο με τη συσσώρευση αποδεικτικών στοιχείων κατά 

των τσιγάρων ως παράγοντα ασθένειας – και μια πολιτική στροφή 
προς την κρατική παρέμβαση στις επιλογές του ιδιωτικού 
τρόπου ζωής – η ρύθμιση του καπνού απογειώθηκε.  
Πράγματι, όπως θα δούμε  αργότερα, οι αποδείξεις των βλαβών 
του καπνού  ήταν ευρέως γνωστή και δημοσιοποιήθηκε επισήμως 
από τη δεκαετία του 1960, ταυτόχρονη μείωση των ποσοστών 
καπνίσματος, αλλά μόνο τα τελευταία 20 χρόνια οι έλεγχοι του καπνού 
έχουν πραγματικά συγκεντρωθεί.  
Νικοτίνη, Britannica.com https://tinyurl.com/nicwars-biphasic Η θνησιμότητα ιατρών σχετικά 

με καπνικές συνήθειες, βρετανική ιατρική εφημερίδα, 1954 https://tinyurl.com/nicwars-Hill-

DollΚαπνός,  Π.Ο.Υ., 9 Μαρτίου 2018 https://tinyurl.com/nicwars-Who-  καπνός
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Αυτό υποδηλώνει ότι η πολιτική είναι τουλάχιστον εξίσου σημαντική 
με τα ιατρικά στοιχεία στον πόλεμο για τον καπνό. 
Αλλά τα στοιχεία σχετικά με τις δυνητικές βλάβες του καπνίσματος 

προκάλεσαν επίσης μια άλλη απάντηση: θα μπορούσε να 
υπάρχει ασφαλέστερος τρόπος   κατανάλωσης Νικοτίνη? Ήδη 
από τα τέλη της δεκαετίας του 60 υπήρξαν προσπάθειες της 
κυβέρνησης, με την υποστήριξη της καπνοβιομηχανίας, να παράγουν 
ασφαλέστερα τσιγάρα. Και αυτά, επίσης, έπεσαν στην πολιτική. Μόλις 
υπήρχε μια ακλόνητη απόδειξη ότι το κάπνισμα θα μπορούσε να είναι 
επιβλαβές εκεί   έχουν διαιρέσει τις γραμμές μεταξύ αυτών που 
προσπαθούν να μειώσουν τη ζημία που προκαλείται από το κάπνισμα 
και  κατανάλωση νικοτίνης , πλήρης στάση. Για όσους 
πιστεύουν ότι η νικοτίνη είναι   το πρόβλημα, το μήνυμα στους 
καπνιστές ήταν βάναυσο και Παραιτήσου, αλλιώς θα πεθάνεις.  
Κάθε απόπειρα μείωσης της βλάβης της  κατανάλωσης 

θεωρείται ως άδεια για τη χρήση της νικοτίνης.  Αυτό το 

μήνυμα, και η επιδίωξη του στη δημόσια τάξη, έχει σχεδόν 
σίγουρα κοστίσει ζωές, το   η εξοικονόμηση του οποίου είναι 
από καιρό ο διεκδικείται σκοπός της    της εκστρατείας. 
Επιπλέον, οι γραμμές μάχης έχουν ενωθεί μεταξύ των 

υποστηρικτών των διαφόρων προϊόντων μειωμένης βλάβης. Το snus, 
δημοφιλές στη Σκανδιναβία, επιτρέπει στους χρήστες να πάρουν τη 
νικοτίνη από τον καπνό που τοποθετείται απευθείας στο Κόμι του 
χρήστη, συνήθως σε μικρά σακουλάκια με φακελάκια. Ωστόσο, 
παρά τους χαμηλούς κινδύνους για την υγεία, η πώληση του 
snus απαγορεύεται σε ολόκληρη την ΕΕ με εξαίρεση τη 
Σουηδία (αν και αυτό  δεν το εμπόδιζε να γίνει δημοφιλές στους 

ποδοσφαιριστές στην Αγγλία. 7 στην αντίθετη γωνία είναι οι 
φαρμακευτικές εταιρείες που είναι πρόθυμοι να υπερασπιστούν τα 
υπερκέρδη από ιατρικά εγκεκριμένη θεραπεία αντικατάστασης 
νικοτίνης (NRT) όπως έμπλαστρα, ούλα και εισπνοές. Τα 
προϊόντα αυτά προσφέρουν επιτυχώς νικοτίνη, αλλά η απουσία των 
άλλων στοιχείων της χρήσης καπνού , όπως η γεύση και η σωματική 
τελετουργία, τους κάνουν να φαίνονται μάλλον κλινικά  και στείρο-

μια βοήθεια για να παραιτηθεί, στην καλύτερη, αλλά όχι ένα 
ευχάριστο εργαλείο αναψυχής από μόνα τους.  
Τον τελευταίο καιρό η μεγαλύτερη ανάπτυξη ήταν το ηλεκτρονικό 
τσιγάρο που μιμείται καλύτερα τόσο τη μέθοδο παράδοσης νικοτίνης του 
καπνίσματος όσο και τις σωματικές του ενέργειες και τελετές. Οι 
περισσότερες vwς 
Τι είναι το "snus" και γιατί τόσοι ποδοσφαιριστές του Premier League το χρησιμοποιούν; I NEW 

s, 30 Μαρτίου 2018 https://tinyurl.com/nicwars-snus-EPL   
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είναι οι πρώην καπνιστές που τελικά βρήκαν έναν επιτυχημένο 
τρόπο να παραιτήθηκαν.  Μερικοί είναι θετικά Ευαγγελικοί 
σχετικά με τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, συχνά   το κόστος 
των δικαιωμάτων των καπνιστών. Πολλοί όμως είναι «διπλούς 

χρήστες», χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικά τσιγάρα και 
παραδοσιακά τσιγάρα  σύμφωνα με διαφορετικές διαθέσεις και 
καταστάσεις. Μια πιο πρόσφατη εξέλιξη είναι η ανάπτυξη 
τεχνολογιών "θερμότητας που δεν καίνε" που επιχειρούν     να 
παρέχει την εμπειρία και τη γεύση του καπνίσματος 
καπνού χωρίς την επικίνδυνη καύση που παράγει τόσα 
πολλά ανεπιθύμητα και δυνητικά επιβλαβή υποπροϊόντα .    

Ένα ζήτημα που απουσιάζει σε μεγάλο βαθμό από τη 
συζήτηση για τη νικοτίνη ήταν η επιλογή. Από τη μία πλευρά,  οι 
απαγορευτικοί    θα ήθελε να δει όλα τα προϊόντα νικοτίνης 
εξαφανίζονται εκτός από   nrts, και αποκλειστικά για χρήση ως 
μέσο για να βοηθήσει τους καπνιστές εγκαταλείψει . Από την 
άλλη πλευρά, υπάρχει μια σχολή σκέψης που   υποστηρίζει ότι οι 
άνθρωποι θα συνεχίσουν να θέλουν να καταναλώνουν 
νικοτίνη, νόμιμα ή όχι, και θα ήταν καλύτερο, 
επομένως, να προσφέρουν μειωμένο κίνδυνο  

εναλλακτικές λύσεις στο κάπνισμα. Δυστυχώς, υπάρχουν πολύ 
λίγες φωνές που υποστηρίζουν ότι   οι   που θέλουν να 
χρησιμοποιήσουν νικοτίνη θα πρέπει να δοθεί μια 

ελεύθερη επιλογή  να το πράξει  , ακόμη και αν αυτή η 
επιλογή είναι κάπνισμα.  Ως εκ τούτου  , ο σκοπός του 
φυλλαδίου αυτού είναι να συνοψίσει  κατάσταση  όσον 
αφορά την κατανάλωση νικοτίνης σήμερα και υποστηρίζουν 
ότι, με το ευρύ φάσμα των προϊόντων τώρα σε προσφορά , 
θα πρέπει να είναι θέμα ενηλίκων –  Ούτε η κυβέρνηση  

ούτε η βιομηχανία δημόσιας υγείας – να αποφασίσουν τι 
καλύτερο γι’ ' αυτούς.
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1. Ο πόλεμος στον καπνό 

Ο Βασιλιάς Τζέιμς δεν ήμουν ο πρώτος άνθρωπος που είχε την 
εξουσία να επιτίθεται σε καπνιστές και καπνό. Όπως περιγράφει ο 
Κρίστοφερ  Σνόου στο βιβλίο του, Βελούδινο γάντι, σιδερένια 

γροθιά: ιστορικό αντί-καπνίσματος, μέλος του πληρώματος 

του Κρίστοφερ Κολόμβου που ανακάλυψε η Αμερική, 
Ροντρίγκο ντε Χερτς, έφερε καπνό πίσω στην Ισπανία. και 
κατέληξε να ανακριθούν από την ισπανική ιερά εξέταση. Ο χέρι 
φυλακίστηκε για επτά χρόνια για το έγκλημα να φέρει    
αυτό το εξωγήινο ζιζάνιο για την Ευρώπη και για να είναι 
μια αμετανόητη ο καπνιστής. Ο χέρι μπορεί να μέτρησε τον εαυτό 
του τυχερό, όμως, δίπλα στη μοίρα των άλλων. Τον δέκατο έβδομο 
αιώνα, οι χάρακες σε μέρη τόσο ανόμοιες  όσο Η Τουρκία, η Ρωσία, η 
Περσία, η Κίνα και η Ιαπωνία κατέστησαν το   κάπνισμα κακούργημα. 

Ο αυτοκράτορας της μεγιστάνα Τζάχανγκιρ ήταν σαφώς ένας 
βρεγμένος φιλελεύθερος σε σύγκριση, απλά διέταξε οι καπνιστές να 
έχουν  τα χείλια τους κόβουν ως τιμωρία για τη συνήθειά τους. 
Ωστόσο, ο καπνός εξακολουθεί να σαρώνει τον κόσμο.  Η νικοτίνη 
ήταν εξαιρετικά δημοφιλής, είτε κάπνιζε σε σωλήνες από 
τον κοινό άνθρωπο ή λαμβάνεται ως καπνός μεταξύ του 
ανώτερου και μέσου  τάξεις της Αγγλίας του όγδοου αιώνα.  
Ενώ πολλοί ήταν συγκλονισμένοι  από τη συνήθεια-ένας Ιησουίτης 
ιερέας έγραψε το 1658 ότι το κάπνισμα    ήταν «στεγνό μεθύσι» 
και το σύγκρινε με μια μακρά, αυτοκτονία – άλλα ήταν πίστωση 
του ταμπάκο, ιδιαίτερα, ως θεραπεία για   τη βρογχίτιδα, φυματίωση 
και εγκεφαλικά επεισόδια. 
Ο 19-ος αιώνας, με την άνοδο των  βιομηχανικών πόλεων στη 
Βρετανία, είδε επίσης μια σειρά εκστρατειών για ποικίλα αίτια. 
Όπως σημειώνει ο χ ιονισμός,  τις κινήσεις της εποχής, που 
τόνισαν Οι θρησκευτικές πεποιθήσεις της Εκκλησίας Μεθοδιστών 
και   η γνήσια επιθυμία να Σώστε τις τάξεις εργασίας από φτωχές ζωές   

και πρόωρων θανάτων. Ο πρωτοπόρος της βιομηχανίας διακοπών 
Thomas  Κουκ ήταν ένας πρώιμες αγωνιστή κατά του καπνίσματος, 
εγκαινιάζοντας ένα ενημερωτικό δελτίο, αντί- Καπνιστής και 
προοδευτική Αναζωβηρεία στο 1841. Για πολλούς τέτοιους 
ακτιβιστές, το κάπνισμα συμβαδίζει με το ποτό   και άλλα 
ελαττώματα. 
Υπήρχαν ισχυρισμοί που έγιναν πάρα πολύ για τους κινδύνους του 
καπνίσματος στην υγεία – ότι το κάπνισμα προκάλεσε κώφωση, 
τύφλωση,   υστερία 
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και δυσπεψία – αλλά αυτά δεν ήταν κεντρικά για την περίπτωση 
των    περισσότερων αγωνιστών. Το   1857, πρώην καπνιστής 
και μέλος της κοινωνίας κατά του καπνού, Σάμιουελ Σόλλι , 
είχε άρθρο που δημοσιεύθηκε στο Lancet στο οποίο ισχυρίστηκε ότι 
«δεν υπάρχει ούτε βλάπτει τόσο πολύ το κάπνισμα.  Αυτό ήταν 
αντίθετο με την ιατρική γνωμάτευση   της ημέρας , η οποία είδε το 
κάπνισμα ως καλοήθης ή ακόμη και ευεργετικό.  Σε σύγκριση με τις 
απειλές από μολυσματικές νόσους στο  χρόνο, το κάπνισμα δεν 
φαίνεται να είναι υψηλή προτεραιότητα για τους γιατρούς.  
Η άνοδος του μεγάλου καπνού – και η αντίδραση 

Σε αυτό το στάδιο τα τσιγάρα ήταν ακόμη ένας σχετικά 
ασυνήθιστος Τρόπος για να καταναλώσετε καπνό, που 
θεωρούνταν κάπως ευκαταφητικό από πολλούς Αμερικανούς. 
Μόνο με τη μαζική παραγωγή προέλασης   τσιγάρων, παράλληλα 
με τη μετανάστευση από την Ευρώπη, το έπιασα. Ο πρωτοπόρος ήταν 
ο Μπακ Ντουκ. Στη Βόρεια Καρολίνα το 1884, τα μηχανήματα του 
Ντουκ    είχαν βγει 744  εκατομμύρια τσιγάρα, με την 
παραγωγή να ανεβαίνει γρήγορα μετά από αυτό. Φθηνότερη 
και πιο βολική στη χρήση  , και τώρα πιο ευρέως διαθέσιμη από ποτέ, 
η μηχανή έλασης  τα τσιγάρα εκτοπίστηκαν γρήγορα καπνό, 
σωλήνες και πούρα ως τον κυρίαρχο τρόπο με τον οποίο 
καταναλώνεται ο καπνός.  Το 1889 , ο δούκας ήταν τόσο 
κυρίαρχος που μπορούσε να υπαγορεύσει τους όρους σε     η 
δημιουργία μιας κοινοπραξίας με τους αντιπάλους του, με τη 
νέα εταιρεία που ονομάζεται αμερικανικό καπνό.  
Ενώ τα τσιγάρα υπήρχαν εδώ και αρκετό καιρό,   η μαζική 
παραγωγή τους ώθησε σε μια ισχυρή αντίδραση από τις κοινωνίες η 

χριστιανική Ένωση των γυναικών , η οποία έπεισε επιτυχώς 
τέσσερα κράτη των ΗΠΑ να απαγορεύσουν τα τσιγάρα από 
τους 1890s. Το 1899, η Λούσα Π έιτζ Γκαρσόν ίδρυσε το αντίο-  

τσιγάρο   Με στόχο την πλήρη απαγόρευση της «μικρής 
λευκής  δουλέμποροι. Τόσο ο Τόμας Έντονο όσο και ο Χένρι Φορντ 
αρνήθηκαν να απασχολήσουν   τους καπνιστές, εν μέρει για τον πιο 
δύσκολο λόγο ότι ήταν είναι λιγότερο παραγωγικοί εργαζόμενοι, 
αν και ο Ford υποστήριξε επίσης   τετράμηνο βιβλίο, η υπόθεση 
εναντίον του μικρού λευκού δουλέμπορο, που το κάπνισμα, 
μεταξύ άλλων κακών, εκτρέφεται την εγκληματικότητα.   
Η εκστρατεία κατά του καπνίσματος ήταν επιτυχής. Το κάπνισμα 
απαγορεύτηκε σε 13 Πολιτείες, κυρίως κράτη όπου το κάπνισμα δεν 
ήταν ιδιαίτερα δημοφιλές στην πρώτη θέση. Αλλά η συνήθεια ήταν 
ακόμα 
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αρκετά εδραιωμένη ώστε η απαγόρευση να αποδειχθεί αδύνατη. Οι 
μοναδικοί δικαιούχοι ήταν οι εγκληματικές συμμορίες και η   μαύρη αγορά . Εν τω 
μεταξύ, στην ανατολική ακτή, το κάπνισμα έχει ανθίσει, με Πωλήσεις που 
υπερπηδούν από 2.000.000.000 τσιγάρα το 1900 σε 14.000.000.000 το 1913. Αλλά 
η δυναμική της ποτοαπαγόρευσης κα υστερήθηκε από τον πρώτο παγκόσμιο 

πόλεμο. Ξαφνικά, τα τσιγάρα ήταν πίσω στη μόδα, μια πηγή   ανακούφισης στα 
χαρακώματα και τα εργοστάσια. Ξεκίνησαν εκστρατείες  για να στείλουν 
τσιγάρα στους άνδρες στην πρώτη γραμμή, ενώ ο στρατηγός Πέρσινγκ 

δήλωσε στους Αμερικανούς ότι για να κερδίσει ο πόλεμος που χρειαζόταν 
ήταν «καπνός τόσο πολύ όσο οι σφαίρες». Ενώ η δέκατη όγδοη τροπολογία 
το 1919 απαγορεύει αποτελεσματικά το αλκοόλ, τα τσιγάρα έμειναν μόνα τους και 
συνέχισαν να κερδίζουν στη δημοτικότητά τους. 

Κίνδυνοι και κανονισμοί για την υγεία 

Για Δεκαετίες κατά του καπνού Εκστρατείες Ήταν a Περιθώριο 

Ανησυχία. Αλλά η Υγεία Επιπτώσεις της Κάπνισμα Ήταν Ξεκινώντας Να 

Γίνει Εμφανής. Ως Νωρίς Ως 1939, In Ναζί-εκτέλεση Γερμανία Franz 

Muller Hda ταύτιζε το κάπνισμα Ως  Πιο Σημαντικό Προκαλέσει της 

Πνεύμονα Καρκίνου Ενώ Φριτς Λικκίντ Hda Παράγεται a Ογκώδη 

Μελέτη της  Τους κινδύνους της Καπνού και επινόησε τον όρο 
πάθηση- παθητικό κάπνισμα. Αλλά πυραυλικό Εκτός  Επιστήμη της 

Ναζιστική Γερμανία Ήταν Ευρέως πολλές μεμονωμένες φωνές που 
καταδίκασαν τον καπνό ως Ανθυγιεινά. Τα πράγματα άρχισαν να 
αλλάζουν όταν ο Όστιν   Μπράντφορντ Χιλ και ο Ρίτσαρντ κούκλα 
δημοσίευσαν τη μελέτη τους για τον καρκίνο των πνευμόνων. μεταξύ 
των γιατρών. Είχαν ήδη δείξει στην προκαταρκτική έρευνα το   1950 

ότι οι καπνιστές ήταν πολύ πιο πιθανό να αναπτύξουν καρκίνο του 
πνεύμονα από τους μη καπνιστές, ένα Βρίσκοντας μια μελέτη στην 
ΗΠΑ από τον Ερνστ Γουόντερ και Έβαρτς Γκρά Χαμ. Τα πρώιμα 
αποτελέσματα από το ερωτηματολόγιο του λόφου και της   κούκλας 
μεταξύ των γιατρών, που δημοσιεύθηκε το 1954, έδειξαν «ένα 

σημαντικό και σταθερά αυξανόμενη θνησιμότητα από θανάτους  
λόγω καρκίνου του πνεύμονα, καθώς η ποσότητα του 
καπνιστού καπνού αυξάνεται. Υπάρχει επίσης αύξηση της 
θνησιμότητας από θανάτους που αποδίδονται στη 
στεφανιαία θρόμβωση καθώς το ποσό που καπνίστηκε 
αυξάνεται, αλλά η  ντε Γκράντε είναι πολύ λιγότερο απότομη από 
εκείνη που αποκαλύπτεται από τον καρκίνο του πνεύμονας. 8 

Η θνησιμότητα των γιατρών σε σχέση με τις καπνούς συνήθειες   , βρετανική ιατρική 
εφημερίδα, 1954 https://tinyurl.com/nicwars-Hill-Doll
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Μετά από αυτό, νέα στοιχεία για τους κινδύνους της χρήσης 
του καπνού, και ιδίως των τσιγάρων, έγιναν κοινότοπο. Στις αρχές 
της δεκαετίας του 1960, και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, οι 
αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι οι κίνδυνοι και οι 
προειδοποιήσεις για την υγεία ΕΙΣΉΧΘΗΣΑΝ στις ΗΠΑ (1966) και 
στο Ηνωμένο βασίλειο (1971). Τηλεόραση η διαφήμιση 
απαγορεύτηκε επίσης το 1965 στο Ηνωμένο Βασίλειο.  

Αλλά η πραγματική ορμή για τον έλεγχο του  καπνίσματος 
δεν ξεκίνησε μέχρι τη δεκαετία του 1990. Όλες οι διαφημίσεις 
τσιγάρων απαγορευόταν στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1997 , εκτός 
από μια αμφιλεγόμενη καθυστέρηση για χορηγία, προφανώς 
χάρη σε μια συμφωνία μεταξύ του αφεντικού της Φόρμουλα 1, 
Μπέρνι Ερικστόουν και πρωθυπουργού Τόνυ Μπλερ.  9 Με 
2006 (Σκωτία) και 2007 (το υπόλοιπο  ΗΒ), το κάπνισμα σε 
χώρους εργασίας και άλλες «κλειστές οι δημόσιοι τόποι 
είχαν απαγορευτεί και ο μεταφορέας της νομοθεσίας 
έχει σταματήσει από τότε, συμπεριλαμβανομένης της 
απαγόρευσης  η επίδειξη καπνού στα καταστήματα, η 
απαγόρευση του καπνίσματος στα αυτοκίνητα που 
μεταφέρουν τα παιδιά (που θεωρούνται σχεδόν μη 
εφαρμόσιμα από την αστυνομία) και  σχετικά με την 
επωνυμία των πακέτων τσιγάρων – τις λεγόμενες «απλές 
συσκευασίες». 

Αλλά αν η νικοτίνη έχει πολλά θετικά οφέλη – κυρίως 
είναι ότι είναι ευχάριστο να καταναλώνουν – από το πώς 
μπορούμε να Square ότι με τους αδιαμφισβήτητους 
κινδύνους για την υγεία που συνδέονται με το 
κάπνισμα;    Οι απόπειρες επίλυσης αυτού του 

προβλήματος βρίσκονται εδώ και δεκαετίες από  που 
ονομάζεται "ασφαλέστερο τσιγάρο" στις νέες τεχνολογίες 
θερμότητας-μη-εγκαυμάτων.  Ποιος είναι ο καλύτερος 
τρόπος για να προχωρήσουμε; Όταν το δικαίωμα να 
καταναλώνουν νικοτίνη  σε οποιαδήποτε μορφή (με 
εξαίρεση τη φαρμακευτική νικοτίνη,  όπως τα έμπλαστρα 
και τα τσίχλες) συνεχώς τίθεται υπό αμφισβήτηση, γιατί οι 
χρήστες και οι παραγωγοί μιας μορφής νικοτίνης τόσο σπάνια 
υπερασπίζονται   το γενικό δικαίωμα να καταναλώνουν 
νικοτίνη, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να 
καπνίζουν;   
4 Η Μπλερ παρέμβηκε επί της απαλλαγής για την απαγόρευση του καπνού   F1, 

έκθεση εγγράφων, θεματοφύλακας, 12 Οκτωβρίου 2008 

https://tinyurl.com/nicwars-Ecclestone 
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νικοτίνης17
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2. Καθιστώντας τη χρήση νικοτίνης 
ασφαλέστερη 

Αγόρι! Δεν θα ήταν υπέροχο αν η εταιρεία μας ήταν η 
πρώτη που παρήγαγε ένα τσιγάρο χωρίς καρκίνο; Τι θα 
μπορούσαμε να κάνουμε στον διαγωνισμό. " Εταιρεία 
καπνού MEMO, 1955 

Από τότε   που ήρθαν στο φως τα πρώτα σαφή στοιχεία βλάβης 
από το κάπνισμα , οι καπνοβιομηχανίες προσπάθησαν να βρουν 
τρόπους για να κάνουν την προϊόντα ασφαλέστερα .   Φυσικά, ο 
μεγάλος  καπνός δεν έχει καλυφθεί με δόξα σε διάφορα σημεία 
της ιστορίας του, είτε διεκδικώντας οφέλη για την υγεία για το ένα 
εμπορικό σήμα σε σχέση με το άλλο ή με την σύγχυση σχετικά με τους 
κινδύνους του καπνίσματος γενικά, κάτι σημερινό καπνό   στελέχη   

θα παραδεχόμουν αναμφίβολα ότι ήταν λάθος. Όπως ειπώθηκε, οι 
καπνοβιομηχανίες έχουν αντιμετωπίσει μια αμείλικτη    

αντιπολίτευση   για τους οποίους ρεαλιστικές λύσεις στα 
προβλήματα υγείας που συνδέονται με τον καπνό ήταν κατάρα. 
Η κατευθυντήρια αρχή των   αγωνιστών για την καταπολέμηση του 
καπνού και των αξιωματούχων ήταν να πουν στους καπνιστές ότι 
πρέπει να παραιτήθηκαν. Δεν μπορεί να υπάρξει εναλλακτική λύση. 
Αυτό έγινε άφθονα    σαφές στις βραχύβια προσπάθειες για τη 
δημιουργία ασφαλέστερων τσιγάρων.  
Το πρώτο πράγμα που πρέπει να καταστήσουμε σαφές είναι ότι η 
νικοτίνη θεωρείται ευρέως ακίνδυνη στις ποσότητες που 
καταναλώνονται από τους καπνιστές. Την υγεία     τα προβλήματα που 
προκαλούνται από τα τσιγάρα πρέπει να οφείλονται σε άλλες ουσίες 
στον καπνό, αποτέλεσμα του γεγονότος ότι ο καπνός δεν είναι πλήρως   
πιάστηκε σε ένα τσιγάρο.  Η πλήρης καύση σε υψηλή θερμοκρασία 

οργανικού υλικού όπως ο καπνός θα παρήγαγε μόνο διοξείδιο του 
άνθρακα, νερό και λίγες μικρές ποσότητες άλλων οξειδίων. Τα 

τσιγάρα δεν καίνε αρκετά καυτά για να το κάνουν αυτό (και θα 
ήταν αρκετά άχρηστο  Αν το έκαναν).   Η ατελής καύση σε ένα τσιγάρο 
παράγει χιλιάδες διαφορετικές χημικές ουσίες, οι περισσότερες από 
τις οποίες είναι πιθανόν να είναι αβλαβείς αλλά ορισμένες από τις 
οποίες είναι τοξικές ή καρκινογόνε ς. Με κάποιο τρόπο  ,     ένα 
ασφαλέστερο τσιγάρο θα πρέπει να κρατήσει τη νικοτίνη 
και ένα  ευχάριστη γεύση , ελαχιστοποιώντας αυτές τις επικίνδυνες 
χημικές ουσίες.  
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Ένας από τους πρώτους διεκδικητές του κακού στον καπνό 

ήταν το μονοξείδιο του άνθρακα. Όταν ο άνθρακας στο φύλλο καπνού 
καίγεται σε αρκετά υψηλή θερμοκρασία, όλος ο άνθρακας 
μετατρέπεται σε    διοξείδιο του άνθρακα (Co2), το οποίο είναι 
σχετικά ακίνδυνο.  Αλλά αν η   θερμοκρασία είναι πολύ 
χαμηλή, όπως σε ένα τσιγάρο, μερικά από τον άνθρακα 
μόνο  συνδυάζει με ένα άτομο οξυγόνου, που παράγει 
μονοξείδιο του άνθρακα (CO). Η παρούσα μπορεί να είναι έντονα   

δηλητηριώδες καθώς αποδίδει στην αιμοσφαιρίνη στα 

ερυθρά αιμοσφαίρια και έχει ως αποτέλεσμα τη δραστική μείωση 
της ποσότητα οξυγόνου που μεταφέρεται στα κύτταρα του 
σώματος από το αίμα – ως εκ τούτου, για παράδειγμα, η 
ανάγκη για ανιχνευτές μονοξειδίου του άνθρακα σε  τα 
σπίτια. 

Ωστόσο, το μονοξείδιο του άνθρακα είναι ευρέως παρόν στον  αέρα, 
κυρίως στις αναθυμιάσεις από την κυκλοφορία ή από ανοιχτές 
πυρκαγιές, σε υψηλότερα επίπεδα από ό, τι βιώνουν οι 
καπνιστές, αλλά συνήθως δεν ανησυχούμε   σχετικά με τα 
επίπεδα έκθεσης, οπότε η πιθανότητα ο άνθρακας να  

μονοξείδιο είναι το πρόβλημα είναι χαμηλό. Ο πιθανότερος 
ένοχος ή υπαίτιος είναι κάτι στο υπόλειμμα από την καύση του 
καπνού  συνήθως γνωστό απλά ως "tar". Η παραγωγή πίσσας 
από ένα τσιγάρο  μπορεί να μειωθεί . Το πρόβλημα είναι ότι είναι 
δύσκολο να μειωθεί η πίσσα χωρίς επίσης να μειωθεί η νικοτίνη. Οι 
αγωνιστές κατά του καπνίσματος  έχουν   τα τσιγάρα με χαμηλή 
πίσσα είναι ένα «τέχνασμα εμπιστοσύνης», επειδή η χαμηλή πίσσα 

σημαίνει χαμηλή νικοτίνη, έτσι οι καπνιστές απλά προσαρμόζουν 
τις συνήθειές τους για να πάρει   περισσότερη νικοτίνη. Οι καπνιστές 
μπορούν να αναπνέουν πιο βαθιά, καλύπτουν τρύπες εξαερισμού με 
τα δάχτυλά τους ή απλά καπνίζουν περισσότερα τσιγάρα για να πάρει 
το επίπεδο της νικοτίνης που λαχταρούν. (Όπως συμβαίνει, 
υπάρχει μια μικρή διαφοροποίηση μεταξύ των σημάτων 
τσιγάρων, έτσι ώστε οι καπνιστές να Επιλέξτε τα τσιγάρα με 
υψηλότερη αναλογία νικοτίνης σε πίσσα , έτσι ώστε να δυνητικά 
μείωση των κινδύνων για την υγεία.) Τα φίλτρα τσιγάρων, επίσης, 
μπορούν να μειώσουν την ποσότητα πίσσας που περνά στους 
πνεύμονες των καπνιστών, αλλά το αποτέλεσμα είναι γενικά μικρό.   
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Υπήρξαν κάποιες παράξενες προσπάθειες για την παραγωγή 
ασφαλέστερων   τσιγάρων. Η πιο ενδιαφέρουσα ήταν η  

ανακάλυψη της δεκαετίας του 1960 από τον Λέγκετ & Μάγιερ  

για τον καπνό πριν την καύση του, η πίσσα όπως προκύπτει   
δεν προκαλούν όγκους σε ποντίκια. Η εταιρεία είχε σχέδια για 
μια μάρκα βασισμένη σε αυτή την ίδια τη διαδικασία, επικό. Αλλά τα 
τσιγάρα  ήταν     ποτέ δεν διατίθενται στο εμπόριο, ίσως επειδή θα 
ισοδυναμούσε με παραδοχή ότι τα τσιγάρα ήταν δυνητικά επιβλαβή ή 
λόγω των φόβων ότι, κάπου στη γραμμή, ένα πρόβλημα θα βρεθεί με 

επικό   εκτός από τις συνήθεις ασθένειες που σχετίζονται με 
τον καπνό.  Το έργο εγκαταλείφθηκε στη δεκαετία του 1970.  
10

 

Αν δεν   υπάρχει ελπίδα για ένα ασφαλές τσιγάρο, όπως θα 

μπορούσε να ήταν το επικό , οι καπνοβιομηχανίες εξακολουθούν 
να αγωνίζονται να παράγουν ασφαλέστερα προϊόντα. 
 

5 "Ασφαλέστερα" τσιγάρα: ιστορικό,  Τάρα Πάρκερ-Πόουπ, π Νόβα https://tinyurl.com/nicwars-Epic
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Το πρόβλημα είναι ότι οι ακτιβιστές για την καταπολέμηση του καπνού, οι 
πολιτικοί και οι αξιωματούχοι, δεν ενδιαφέρονται ή, ακόμη 
χειρότερα, είναι εχθρικοί προς τις προσπάθειές τους. Κάθε πρόταση 
ότι μια συγκεκριμένη μάρκα  μπορεί να είναι λιγότερο επιβλαβής 
θεωρείται μόνο ως αραίωση του μηνύματος ότι οι καπνιστές 
πρέπει να σταματήσουν. Περιγραφές όπως το «φως» και η 
«χαμηλή   πίσσα» έχουν απαγορευτεί τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην ΕΕ. 
Επιπλέον, καθώς έχουν τεθεί όλο και περισσότεροι περιορισμοί στη 
διαφήμιση, δεν θα ωφελούνταν καθόλου  να παράγουμε ένα 
«ασφαλέστερο» τσιγάρο, διότι πώς θα μπορούσαν οι  πληροφορείται 
ότι υπάρχει μια «ασφαλέστερη» εναλλακτική λύση; 

Πρόσφατα υπήρξαν κινήσεις για την παραγωγή ενός «ασφαλέστερου» 
τσιγάρου με άλλα μέσα – μειώνοντας το περιεχόμενο της νικοτίνης.  Το 

φαγητό των ΗΠΑ    και η χορήγηση φαρμάκων (FDA) έχει ψάξει σε 
«χαμηλής   νικοτίνης» τσιγάρα ως μέσο για τη μείωση της εθιστικής 
του καπνίσματος ιδιότητες, με μία πρόταση είναι ότι η νικοτίνη ανά 
τσιγάρο να κοπεί από    1.1- 1.7 m g έως 0,3-0,5 m g. 11 συγκριτικά, 
όλα τα τσιγάρα στην ΕΕ, για  παράδειγμα, είναι «χαμηλής νικοτίνης» 
(μέγιστο 1,0 m g ανά τσιγάρο,  με πολλά εμπορικά σήματα 
σημαντικά χαμηλότερα), τουλάχιστον  πρότυπα, ως αποτέλεσμα 
της οδηγίας 2001 για τα προϊόντα καπνού . Στο παρελθόν , 

δημοφιλείς μάρκες μπορεί να έχουν καλά πάνω από 2 m g νικοτίνης 
ανά τσιγάρο και σε άλλες αγορές όπως η Ιαπωνία υψηλής νικοτίνης 
τσιγάρα είναι ακόμα  ευρέως διαθέσιμες .     

Ωστόσο , αν πιστεύεται ότι Οι επικριτές των  τσιγάρων  "χαμηλής 

πίσσας", οι καπνιστές απλά θα αντιστάθμιση για χαμηλότερες 
αποδόσεις νικοτίνης με  το κάπνισμα περισσότερο. Η θέσπιση 
κανονισμών που απαιτούν μικρά τσιγάρα νικοτίνης φαίνεται να είναι 
αντιφατική, δεδομένου ότι οι κατασκευαστές  είναι από τη χρήση 
«χαμηλής πίσσας» ή «φωτός». Στο βαθμό που οι καπνιστές θέλουν 
νικοτίνη, το μόνο λογικό "ασφαλέστερο" τσιγάρο είναι   ένα που 
παρέχει όσο το δυνατόν περισσότερη νικοτίνη χωρίς τα επιβλαβή 

υποπροϊόντα του ίδιου του καπνού, και αυτή η ιδέα είναι εντελώς 
εκτός  ατζέντα για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. 

Δεδομένου ότι πολλά εκατομμύρια καπνιστών δεν παραιτήθηκαν, το 
αποτέλεσμα της στέρησης της επιλογής των     ασφαλέστερα 
τσιγάρα – ή, τουλάχιστον,  την ενημέρωσή τους σχετικά με το 
ποιες μάρκες μπορεί να είναι λίγο λιγότερο επιβλαβείς – έχει 
οδηγήσει δυνητικά    περισσότερους θανάτους.  

6 FDA προκαταβολές σχέδιο για να περικόψει νικοτίνης στα τσιγάρα, ράδιο, 15 Μαρτίου   
2018 https://tinyurl.com/ nicwars-FDA-λόφσκι
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Καπνός από το στόμα: η περίπτωση της snus 

Η ιδέα  του καπνιστού και η τοποθέτηση του στο στόμα ή τη 
μύτη επιστρέφει αμέσως στον Jean Nicot και στο γαλλικό 
δικαστήριο της  δέκατο έκτο αιώνα. Ξηρό ταμπάκο, το οποίο είχε 
γίνει δημοφιλές   στη Γαλλία ως αποτέλεσμα. Αλλού υγρό ταμπάκο 
– που ονομάζεται snus στη Σουηδία ή «βύθισης καπνού» στην 
Αμερική – έγινε δημοφιλής Αντ. ' αυτού. Ο καπνός είτε τσιμπημένο είτε 
βυθίζεται από ένα δοχείο και συμπιέζεται σε ένα τμήμα που 
τοποθετείται ανάμεσα στο εσωτερικό του χείλους και το Κόμι, 
όπου η νικοτίνη απορροφάτε εύκολα. Το snus συνήθως 
πωλείται σε μικρά πορώδη σακουλάκια όπως φακελάκια τσαγιού. 
Η Σουηδική snus είναι λίγο διαφορετική από την Αμερικανική 

Έκδοση Με Κοινή Πρόσθετα Όπως Νάτριο Ανθρακικό Χρησιμοποιείται 
Να Κάνει  Καπνού Περισσότερες Αλκαλικό Να Ενίσχυση  Απορρόφηση 

της Νικοτίνη. Αλλά  Κρίσιμο Πράγμα  Δύο Έχουν In Κοινή Είναι  
Απουσία της Καύση Που Αποφεύγει  Πλήθος της Χημικές ουσίες 

Παράγεται Από Καύσης In Τσιγάρα. Ως a Αποτέλεσμα  Υγεία Κινδύνους της 

Snus Είναι Χαμηλή ύψους Να a Ελαφρώς Αυξημένη Κίνδυνο της a Μερικά 

Συγκριτικά Ασυνήθιστο Καρκίνων Ιδιαίτερα Στόματος Καρκίνου Και 
Παγκρέατος Καρκίνου Προτείνοντας Που  Απόλυτη Κινδύνους της 

Χρησιμοποιώντας Snus Είναι Μικρό.  Κινδύνους Από Snus Είναι Γενικά 

Συμφωνήσει Να Είναι Πολύ Χαμηλότερο Από Τσιγάρο Κάπνισμα. 
Πνεύμονα Καρκίνου Ποσοστά In Σουηδία Και Νορβηγία Είναι Σημαντικά 

Χαμηλότερο Από In  Υπόλοιπο της Ευρώπη Ακριβώς Επειδή της  

Δημοτικότητα της Snus. Ακόμα εδώ είναι  Τρίψτε. Snus Είναι 
Απαγορευτεί Καθ΄ ' όλη  Ε.Ε. Εκτός Από Σουηδία Που Διαπραγμάτευση 

Μια Απαλλαγή Όταν είναι Εντάχθηκαν In το 1995. (Snus Είναι Επίσης Πολύ 

Δημοφιλή In Νορβηγία Που Είναι Δεν Μια Ε.Ε. μέλος.) Η προφανής 
ερώτηση είναι, γιατί; Ένας κόσμος Υγεία Οργάνωση Έγγραφο 
(που) από 1987, Νομοθετικές στρατηγικές για την a Καπνό 

Δωρεάν Ευρώπη, Απαιτήσεις «Ένα We Απειλή Να Νεαρό Άνθρωποι 
Είναι Άκαπνων Καπνού Ή Καπνού Που Είναι Δεν Καπνιστό Αλλά 

Μάσημα Ή Αριστερά In  Στόμα Ακόμα Διανυκτέρευση Ή Μύρισε. 
Άκαπνων Καπνού Είναι a Σοβαρή Υγεία Κινδύνου: είναι Προκαλεί 
Καρκίνου της  Στόμα είναι Ως Εθιστικό Ως Τσιγάρο Κάπνισμα Και την 

Τους κινδύνους Είναι Δεν Ευρέως Γνωστό. Να Σταμάτα  

Χρησιμοποιήσετε της Άκαπνων Καπνού a Ποιος Μελέτη Ομάδα Hsa 

Ονομάζεται Για a Peremptive Απαγόρευση Όπου  Προϊόντος Hsa 

Δεν Ακόμα ήταν που εισήχθησαν.» 12 
Νομοθετικές στρατηγικές για μια Ευρώπη χωρίς καπνό, η οποία, 1987, P41 

https://tinyurl.com/nicwars-snus-που 
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Δεν υπήρχαν στοιχεία ότι ο καπνός καπνού  ήταν «σοβαρός 
κίνδυνος για την υγεία» και η εμπειρία της Σουηδίας και η Νορβηγία 
το επιβεβαιώνει αυτό. Η αντίδραση του που φαίνεται να έχει ζητηθεί 
από τη καπνοβιομηχανία που επιχειρεί να εισαγάγει άκαπνου καπνού, 
πιο διάσημα στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσω της μάρκας skoal ληστές, 
ως εναλλακτικό προϊόν για τους νεότερους ανθρώπους που ήταν 

απίθανο να ενδιαφέρονται για τα τσιγάρα, τα οποία φθίνουν σε 
δημοτικότητα. Οι ιστορίες εκφοβισμού για τον καπνό από το στόμα 
ήταν τόσο αποτελεσματικές που η Ιρλανδία την απαγόρευσε το 1988, 
ακολουθούμενη αμέσως μετά από το Ηνωμένο Βασίλειο και το 
Βέλγιο (1990), με την απαγόρευση σε όλη την ΕΕ    1992.13 

η απαγόρευση έχει αμφισβητηθεί έκτοτε, τόσο στο Ευρωπαϊκό 

Δικαστηρίου (Δεκ) και μέσω της σουηδικής άσκησης πιέσεων κατά 

τις  διαπραγματεύσεις για Οδηγία για τα προϊόντα των 2001 και  2014. 

Υπήρχε , Ωστόσο,  μικρό ενδιαφέρον από άλλες ευρωπαϊκές 

χώρες για την άρση της απαγόρευσης. Τον Απρίλιο του 2018, 
παρέχοντας συμβουλές για την έφεση του snus    Οι κατασκευαστές 
στο Δεκ, ο γενικός εισαγγελέας του Δικαστηρίου, Χένρικ 
Σόγκμανσγκαρντ ΟΕ, δήλωσε: «ο νομοθέτης της ΕΕ δεν υπερέβη   τα 
όρια της διακριτικής της ευχέρειας κατά το συμπέρασμα ότι 
η άρση της απαγορεύσεως της  η διάθεση στην αγορά καπνού 
για χρήση από το στόμα μπορεί να οδηγήσει σε συνολική αύξηση 
των επιβλαβών επιπτώσεων του καπνού στο  ΕΕ.» 14 η έφεση 
έπεσε σε κουφά αυτιά. Τον Νοέμβριο του 2018 το Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο αποφάσισε να μην ανατρέψει την απαγόρευση σε 
ολόκληρη την ΕΕ, μια χρήσιμη υπενθύμιση ότι μόλις θεσπιστεί η 
ποτοαπαγόρευση είναι πολύ δύσκολο να αντιστραφεί, ανεξάρτητα 
από τα στοιχεία. 
 

Θεραπείες αντικατάστασης νικοτίνης: πώς η μεγάλη 
φαρμακευτική υπερασπίζεται το έμπλαστρο της (και Κόμι) 

Εάν η κατανάλωση νικοτίνης για την απόλαυση είναι γενικά 
κατακριτέο από τη δημόσια υγεία, παρέχοντας νικοτίνη σε μια μορφή  

που θα βοηθήσει τους καπνιστές το να παραιτηθείς 
αποδείχτηκε μεγάλη δουλειά. Η ιδέα για μια τσίχλα νικοτίνης 
συνήθως πιστώνεται στον Κόβε Φερ’, έναν επιστήμονα στη 
σουηδική  φαρμακευτική εταιρεία Leo, και δύο Σουηδούς 
φυσιολόγους, 

7 Snus: απαγόρευση πώλησης της ΕΕ στις πωλήσεις snus, τακτικές καπνού 
https://tinyurl.com/nicwars-snusbans 

8 Σύμβουλος του Δικαστηρίου της ΕΕ αναφέρει απαγόρευση του σουηδικού προϊόντος 

καπνού, Reuters, 12 Απριλίου 2018 https://tinyurl.com/nicwars-snusappeal 
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Ο Στέφαν Λιχτνέκερτ και ο Κλας Λάντγκρεν.15 Η παρόρμηση να   

παράγει μια εναλλακτική λύση χωρίς καπνό για τα τσιγάρα 
προέκυψε όταν το σουηδικό Ναυτικό απαγόρευσε το κάπνισμα 
στη δεκαετία του 1960 και την πρώτη χρήση των   ούλων νικοτίνης 
ήταν το 1967. Στα τέλη της δεκαετίας του εβδομήντα, το προϊόν  

εμπορευόταν στους καπνιστές ως βοήθημα παύσης. Το έμπλαστρο 
νικοτίνης εφευρέθηκε από τον Δρα Μάρεϊ Τζάρβικ, ο οποίος είδε πώς 
οι καπνοκαλλιεργητές ανέπτυξαν "ασθένεια του πράσινου καπνού"   
και υπέθεσε ότι Πρέπει να απορροφά τη νικοτίνη μέσω του δέρματός 
τους. Έχοντας δοκιμάσει το προϊόν για τον εαυτό του και τους 
συναδέλφους του, τον Τζετ και τον Ντάνιελ Ρόουζ, η ιδέα πουλήθηκε 
στον Νόμαρτον και χτύπησε την αγορά το 1992 16 Άλλες μορφές 
θεραπείας αντικατάστασης νικοτίνης (NRT) περιλαμβάνουν  κασέτες, 
ρινικές σπρέι και παστίλιες. Οι πιο πρόσφατες προσπάθειες για την 
παραγωγή εναλλακτικής λύσης  στο κάπνισμα περιλαμβάνουν το 
Nicoccino, ένα λεπτό φιλμ που τοποθετείται κάτω από το Κόμι σε 

παρόμοιος τρόπος με τον snus, ο οποίος απελευθερώνει τη 
νικοτίνη κατά τη διάρκεια της  λίγα λεπτά. Αν και δεν έχουν 
αρχικά διατεθεί στο εμπόριο ως μορφή NRT, το προϊόν αποσύρθηκε 
το Δεκέμβριο του 2016 για να υποβληθούν σε δοκιμές Έτσι  ώστε να 

μπορεί να απελευθερωθεί ως NRT στο μέλλον. 17 Υπάρχει 
επίσης το nicofi, ένα δισκίο που τοποθετείται κάτω από τη γλώσσα και 
λιώνει μακριά, απελευθερώνοντας νικοτίνη, αφήνοντας ένα 
υπόλειμμα που μπορεί να καταπίνεται με ασφάλεια. Οι δημιουργοί 
του nicofi ισχυρίζονται ότι έχει σημαντικό όφελος έναντι 
άλλων μορφών ασφαλούς νικοτίνης. Η αύξηση της νικοτίνης 
είναι ταχύτερη, πιο στενά μιμείται τη βιασύνη που λαμβάνονται   από 
ένα τσιγάρο. Οι δημιουργοί υποστηρίζουν ότι το προϊόν τους είναι 
πιθανότερο να είναι δημοφιλές στους καπνιστές ως αποτέλεσμα. 
18 
Οι nrts δεν προορίζονται ως μακροπρόθεσμη αντικατάσταση του   

καπνίσματος, αλλά ως μονοπάτι για την τελική διακοπή της χρήσης 

της νικοτίνης συνολικά. Υπάρχει λίγο από το τελετουργικό του 
καπνίσματος. Ακόμα και οι εισπνοές νικοτίνης είναι φτωχό 
υποκατάστατο κάπνισμα. Ως εκ τούτου, φαρμακευτικές εταιρείες 
έχουν ενδιαφέρον για την προώθηση ρύθμισης για καταπολέμηση του 
καπνού και μεγαλύτερη  υποκατάστατων εκτός NRT. 

9 Υποκατάστατο του καπνίσματος, Κόβε Φερ’, Στέφαν Τζαζ Λιχτνετκερτ, Κλας 
Ψυχο-σκληρολογία, 1973 

10 Μάρεϊ JArvik: εφευρέτης του έμπλαστρο νικοτίνης,  ανεξάρτητο, 17 Μαΐου 2008 

https://tinyurl. com/nicwars-JArvik  
11 Ο ιστό τόπος της εταιρείας Nicoccino https://tinyurl.com/nicwars-

niccocino  

12 18 την ιστοσελίδα της εταιρείας Nicofi https://nicofi.com/
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Ηλεκτρονικά τσιγάρα 

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο πιο δημοφιλής νέος τρόπος για   

να καταναλώνουν νικοτίνη είναι μέσω του ηλεκτρονικού τσιγάρου. 
Αν και είχαν υπάρξει απομονωμένες προσπάθειες για την παραγωγή 
ηλεκτρονικών τσιγάρων πριν, ο άνθρωπος που κανονικά πιστώθηκε 
με την εφεύρεση αυτού που έχουμε σήμερα είναι ένα Κινέζος 
φαρμακοποιός.    Γλυκιά μου. Το σχέδιο του γλυκιά μου, πακεταρισμένο το 
2003, χρησιμοποίησε ένα πιεζοηλεκτρικό για να ατμών σένα διάλυμα 
νικοτίνης και αρτυμάτων, με την πράξη του να ρουφάει τη συσκευή 
ξεκινώντας τη διαδικασία της οξέωσης. Η ιδέα σύντομα πήρε και 
συσκευές  που    ο μιμητής της εμφάνισης και του μεγέθους 
των τσιγάρων ("Σικ-α-αρέσει") σύντομα άρχισε να 
εμφανίζεται  σε καταστήματα.  

Η αλήθεια είναι ότι τέτοιες συσκευές χαμηλής ισχύος 
αποδείχτηκαν απογοήτευση για πολλούς καπνιστές που έψαχναν για 
μια βιώσιμη εναλλακτική λύση στα τσιγάρα. Συσκευές δεύτερης γενιάς 
έχουν μικρές δεξαμενές για   να κρατήσουν   το διάλυμα νικοτίνης, 
και  μεγαλύτερες, πιο ισχυρές, μπαταρίες. Επίσης, έχουν δώσει το 
πρόσχημα ότι μοιάζουν με τσιγάρα. (Πράγματι, το να τους αποκαλείς 
ηλεκτρονικά τσιγάρα είναι παραπλανητικό και πρόβλημα, όπως θα 
δούμε.) Αυτά ήταν πολύ πιο αποδεκτά από  εκείνους που ήθελαν 

να σταματήσουν  το κάπνισμα, ειδικά σε συνδυασμό με υγρά 
υψηλότερης αντοχής. Τα τελευταία χρόνια η καινοτομία στην  αγορά 

υπήρξε δραματική . Οι συσκευές τρίτης και τέταρτης γενιάς είναι 
πολύ πιο   ισχυρές, έχουν μεγαλύτερες δεξαμενές και παράγουν πολύ 
περισσότερους ατμούς,  που οδηγεί στη μόδα για «σύννεφο 
κυνηγώντας» – εκπνέοντας τεράστιες   ατμών για οπτικό εφέ 
– μεταξύ κάποιων χρηστών . 19

 

Αυτό που δένει όλα αυτά τα προϊόντα μαζί είναι το   γεγονός ότι δεν 
υπάρχει καύση για να παραχθεί νικοτίνη. Το αρχικό e-υγρό 

μετατρέπεται απλά από υγρό σε αέριο. Σε ειδικές περιπτώσεις  – για 
παράδειγμα , εάν το υγρό στη δεξαμενή εξαντλείται και το πηνίο 
που   οι υδρατμοί φθάνουν σε υψηλή θερμοκρασία –  στη 
συνέχεια  , ορισμένες πιο προβληματικές ουσίες, όπως η 
φορμαλδεΰδη, μπορούν να παραχθούν σε σημαντικές 
ποσότητες. Όμως, σε τέτοιες περιπτώσεις   , θα μπορούσε να 
προκαλέσει μια δυσάρεστη γεύση, οπότε δεν υπάρχει λίγος 

λόγος να Πιστεύω ότι θα συμβεί συχνά. Διαφορετικά, οι συσκευές 
αυτές  περιέχουν μόνο ουσίες που θεωρούνται γενικά ασφαλείς 
για  

19 Οι 4 γενιές των ηλεκτρονικών τσιγάρων, Ecigclopedia https://tinyurl.com/nicwars -ecig- GEN. 
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κατανάλωση (ομολογουμένως, για φαγητό αντί για εισπνοή), συν την 
σημαντική νικοτίνη. Έχουν αναφερθεί ερωτηματικά σχετικά με την 
ασφάλεια των Κάποια Αρτύματα Όταν είναι Εισπνοή Αλλά Εκεί Είναι 
Κάθε Λόγο Να Πιστεύουν Που ηλεκτρονικά τσιγάρα Είναι ασφαλής 

Εντός Οποιαδήποτε Κανονική Ορισμός της  Word Και Συγκριθεί Να 

Πολλά Άλλα Κινδύνους Θα Υφίστανται κανονικά Πρόσωπο In Ζωή. 
Υγεία Κινδύνους Σχετίζονται Με ηλεκτρονικά τσιγάρα 

Χρησιμοποιώντας Εγκριθεί υγρά Είναι Αναμφίβολα Χαμηλή. Για 

Παράδειγμα In 2014, a Αναθεώρηση για δημόσια Υγεία Αγγλία PHE Από 

Καθηγητής John Britton το συμπέρασμα ότι «οι κίνδυνοι που 
συνδέονται με τη χρήση των προϊόντων που Αγορά Είναι Πιθανό Να 

Είναι Εξαιρετικά Χαμηλή Και Σίγουρα Πολύ Χαμηλότερο Από Κάπνισμα. 
Είναι Θα μπορούσε Είναι Μειωμένη Περαιτέρω Ακόμα Από 

εφαρμογή των κατάλληλων προδιαγραφών για τα προϊόντα.» 20 

Μια μεταγενέστερη έκθεση φ ανέφερε με έγκριση την εκτίμηση ότι   
τα ηλεκτρονικά τσιγάρα είναι τουλάχιστον 95 τοις εκατό ασφαλέστερα 
από τα τσιγάρα καπνού.  Ανεπίσημα στοιχεία , μαζί με την αρχική 
έρευνα, υποδηλώνει ότι vaping βελτιώνει μια ποικιλία από 
δείκτες υγείας στους καπνιστές.  Το 2018 , η πιο πρόσφατη 
ανασκόπηση του φ πήγε παραπέρα, αναφέροντας μία 
εκτίμηση ότι «οι   τα ηλεκτρονικά τσιγάρα ήταν σε μεγάλο βαθμό 
κάτω των  0,5  τοις εκατό του κινδύνου καπνίσματος».  21 ο 
οργανισμός της βρετανικής κυβέρνησης για την υγεία, 
Νίκαια, συνιστά την υγεία και την κοινωνική περίθαλψη το 
προσωπικό μπορεί να πει στους ασθενείς και τους πελάτες ότι τα 
«ηλεκτρονικά τσιγάρα είναι   σημαντικά λιγότερο επιβλαβή για την 
υγεία από το κάπνισμα αλλά δεν είναι  ελεύθεροι να 

ρισκάρουν».  Αυτό δεν σημαίνει ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα είναι η 
τέλεια λύση για όλους όσους θέλουν να σταματήσουν το κάπνισμα 
χωρίς να παραιτήθηκαν    νικοτίνη. Για παράδειγμα, ένας από τους 
κύριους διαλύτες που χρησιμοποιούνται, η προπυλενογλυκόζη, είναι 
ένα υγροσκοπικό – δηλαδή, ' το νερό από το περιβάλλον του. Αυτό 

είναι καλό ως ένας τρόπος για να κρατήσει νικοτίνη μέχρι 
να εισπνέεται και πολλοί vwι βρίσκουν ότι αναπαράγει  το 
"χτύπημα στο λαιμό" ενός τσιγάρου. Ωστόσο, πολλοί άλλοι βρίσκουν 
την εμπειρία πολύ στεγνή και   δεν είναι ασυνήθιστο να βρείτε 
έναν βετεράνο καπνιστής που χακάρει την πρώτη κλήρωση σε ένα 
ηλεκτρονικό τσιγάρο. Γλυκερίνη παρέχει μια ομαλότερη εμπειρία, 
αλλά είναι επιρρεπής σε γλίτσα πάνω στον εξοπλισμό. 

20 Ηλεκτρονικά τσιγάρα: μια έκθεση που ανατέθηκε από τη δημόσια υγεία Αγγλία,   
2014 https:// tinyurl.com/nicwars-Ecig-phe2014 

21 Ανασκόπηση αποδεικτικών στοιχείων για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και τα θερμαινόμενα 

προϊόντα καπνού 2018: Περίληψη, δημόσια υγεία Αγγλία, 2 Μαρτίου 2018 

https://tinyurl.com/nicwars-phe2018 
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Άλλοι βρίσκουν τις συσκευές ή τη διαδικασία της τους ξαναγεμίζει 
άβολα και ακατάστατα, προτιμώντας την   απλότητα ενός τσιγάρου. 
Ωστόσο, η αύξηση του αριθμού των χρηστών του ηλεκτρονικού τσιγάρου 
στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει καθυστερήσει λίγο τα τελευταία χρόνια. 
Σύμφωνα με έρευνες που  διεξήχθησαν      για δράση στο κάπνισμα 
και την υγεία (τέφρα), υπήρχαν 700.000 χρήστες τσιγάρων στο 
Ηνωμένο βασίλειο το 2012. Αυτό σχεδόν τετραπλασιάστηκε σε 2.600.000 
από 2015, αλλά από τότε η άνοδος ήταν κάπως βραδύτερο, σε 
3.200.000 το 2018.  22 σχεδόν όλοι οι καπνιστές είναι πρώην 
καπνιστές. Πάνω από το ήμισυ έχουν αλλάξει εντελώς, οι υπόλοιποι 
είναι δύο χρήστες. Εν τω μεταξύ , πολλοί καπνιστές προσπάθησαν 
και συμπεράναν ότι προτιμούν τα παραδοσιακά τσιγάρα. 
Εναλλακτικά, είναι τόσο συγκεχυμένες από τις διαθέσιμες επιλογές, 
που μένουν με αυτό που είναι εξοικειωμένοι με. Μια απάντηση  στις 
πλάκες και την σύγχυση της επιλογής των ηλεκτρονικών 
τσιγάρων είναι η χρήση κασετών που μπορούν να πετάξουν 
μακριά και αντικαθίστανται όταν είναι κενή. Είναι το ισοδύναμο των 
μηχανών Nespresso για καφέ. Ένα brand χρησιμοποιώντας αυτή 
τη μέθοδο είναι η Juul η οποία έχει γίνει εξαιρετικά μόδας στις 
ΗΠΑ με ένα περιορισμένη επιλογή γεύσεων, συμπαγής 
σχεδιασμός και ευκολία χρήσης. Αλλά ο Juul έχει επίσης 
πυροδοτήσει έναν ηθικό πανικό για τους έφηβους.  Ως άρθρο 
στο Νιου Γιόρκερ σημείωσε: «κάθε εβδομάδα φέρνει 
δεκάδες τοπικές ειδήσεις ακούγονται το ίδιο συναγερμό: 
αθώος, ευάλωτοι, ύπουλος Αμερικανοί έφηβοι έχουν 
κολλήσει. Τα γυμνάσια κρατούν ενημερωτικές συνεδρίες για το 
vaping, στέλνοντας  επιστολές στους γονείς, επενδύοντας στο Vape 

ανιχνευτές.» 23 Αυτό φαίνεται περίεργη αντίδραση σε μια τάση 
που μπορεί να κρατά τους νέους μακριά από  το κάπνισμα 
προσφέροντας μια «δροσερή» ασφαλέστερη εναλλακτική 
λύση. Σε κάθε περίπτωση, βλέποντας το vaping απλά ως 
υποκατάστατο του καπνίσματος   αγνοεί το γεγονός ότι, για πολλούς 
ανθρώπους, το vaping είναι μια ευχάριστη εμπειρία που έχει 
αναπτυχθεί σε ένα χόμπι καθώς  και    μια συνήθεια, με τις 
συναντήσεις των Ντίβας να χαρακτηρίζονται από ατελείωτες 
συζητήσεις για νέα κιτς, τροποποιήσεις, γεύσεις και τα υπόλοιπα. Δεν 
θέλουν όλοι να υστερούν για το vaping, αλλά πολλοί το 
κάνουν, και έχουν αναπτύξει κοινότητες και "σκηνή" ως το 
αποτέλεσμα. Από την άλλη πλευρά, αυτή η υστερική πλευρά του 
vaping έχει δημιουργήσει αιρετική ποιότητα για την συνήθεια  

22 https://ash.org.uk/media-and-news/press-releases-media-and-news/ash-news-release- 

νέα-δεδομένα-επιδείξεις-καπνιστές-παίρνουν-το-μήνυμα-ηλεκτρονικά τσιγάρα/ 
23 Η υπόσχεση του βαπτίσματος και της ανόδου του Juul,   Νιου Γιόρκερ, 14 Μαΐου 2018
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που είναι εκτός δυνητικούς χρήστες. Συσκευές όπως η Juul μπορεί 
να είναι κατάρα για το σκληρό πόρνο, ακριβώς όπως η Nespresso 
είναι κατακριτέα από τους παραδοσιακούς του εσπρέσο, αλλά αυτή η 
ευκολία είναι μάλλον και σίγουρα το κλειδί για την επέκταση 
της δημοτικότητας του vaping, εκτός αν οι αγωνιστές κατά 
της νικοτίνης δημιουργούν αρκετό πανικό για τις συσκευές 

να τις στραγγαλίσει την γέννησή τους.  

 

Θερμότητα-όχι-κάψιμο: "καπνός" χωρίς τη φωτιά 

Ορισμένες  από τις μεγάλες καπνοβιομηχανίες αναπτύσσουν 
προϊόντα που θερμαίνουμε καπνό χωρίς να τα καίνε. Στόχος είναι να 
διατηρηθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος της εμπειρίας του 
καπνίσματος, μειώνοντας ή την εξάλειψη των επικινδύνων 
υποπροϊόντων της καύσης. Τα τελευταία χρόνια αρκετά 
θερμαινόμενα προϊόντα καπνού έχουν γίνει στην αγορά. Η συσκευή 
του ιios είναι ιδιαίτερα επιτυχημένη στην Ιαπωνία, με 5.400.000 

χρήστες το Μάρτιο του 2018. Με τον ικός, ένα μικρό, σαν τσιγάρο, 
κομμάτι καπνού εισάγεται σε μια συσκευή  στη συνέχεια 

θερμαίνεται ηλεκτρονικά σε 350 βαθμούς Κελσίου 
(σημαντικά κάτω η θερμοκρασία καύσης ενός τσιγάρου, η 
οποία είναι στην περιοχή των 600-900 βαθμών Κελσίου). 
Αυτό παράγει έναν ατμό που  είναι   μετά εισπνοή . Στοιχεία 
δείχνουν ότι η θέρμανση χωρίς καύση καπνού παράγει σημαντικά 
χαμηλότερα επίπεδα επικίνδυνων χημικών ουσιών, αλλά για 
προϊόντα όπως το ικίος δεν έχει γίνει αρκετή έρευνα   για 
την επιβεβαίωση των αναμενόμενων μειωμένων κινδύνων 
για την υγεία των χρηστών όταν σε σύγκριση με το κάπνισμα.  

Για τους καπνιστές, η εμπειρία της χρήσης θερμού καπνού λέγεται   ότι 
είναι πολύ πιο κοντά στο κάπνισμα ενός τσιγάρου από ένα 
ηλεκτρονικό τσιγάρο, με πολύ λιγότερα από τα δυνητικά τοξικά 
υποπροϊόντα. Επί του παρόντος,  το σύστημα είναι ακριβό – 

πάνω από £100 για το ίδιο το κιτ, αν και αυτό δεν είναι πολύ 
πιο ακριβό από ό, τι το πιο σοφιστικέ και     ισχυρές συσκευές 
vaping. Εάν οι εν λόγω συσκευές μπορούν να αποφύγουν τη 
ρύθμιση ή τη φορολόγηση της ύπαρξης θα πρέπει να παρέχουν 
μια βιώσιμη εναλλακτική λύση στο κάπνισμα για πολλούς 
ανθρώπους, ειδικά εκείνοι που δεν απολαμβάνουν τη χρήση snus 
ή ηλεκτρονικά τσιγάρα. Το σύστημα ικίου είναι πολύ 
ελαφρύτερο επειδή η συσκευή φορτίζεται από ένα πακέτο 
μπαταρίας που δεν απαιτείται όταν η συσκευή είναι σε χρήση. 
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Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, αντίθετα, μπορεί μερικές φορές να είναι 
ογκώδη και αγωνίζονται να αναπαράγουν τη γεύση του καπνού (εξ ου 
και η δημοτικότητα υγρών προϊόντων που δεν έχουν γεύση καπνού). 
Σύμφωνα με την Ευρώ-μεσογειακή κατηγορία, η έντονη 
καπνοβιομηχανία θα μπορούσε να παράγει $15.360.000.000   κατά 
2021, από $2,12 δισεκατομμύρια το 2016. Το μεγαλύτερο 
βραβείο είναι αναμφίβολα   η αγορά των ΗΠΑ όπου, νωρίτερα 
αυτό το έτος , Η ΙΜΙ έλαβε ρυθμιστική έγκριση για τον ικού.  

Ο θερμαινόμενος καπνός δεν αποτελεί νέο σύστημα.  Πρώτη Προσπάθεια 

Στο a Εμπορική Συσκευή Ήταν Premier Ξεκίνησε Από Rd Reynolds Τι είναι 
αυτό; In το 1988. Ωστόσο  Προϊόντος Υπέστη Από Δυσκολίες Από  

Ξεκινήσετε. Ένα Ήταν  Οικονομική Κράτος της  Εταιρεία Στο  Χρόνο Άλλο 

Ήταν  απειλή της Κανονισμού Ως a Φάρμακο Από  Μας Τροφίμων Και 
Φάρμακο Διοίκηση. Αλλά  Σημαντικό Πρόβλημα Ήταν Που 

Καπνιστές Ποτέ Πήρε Να είναι. Ως Συγγραφέας Tara Ο Πάρκερ-

Πόουπ παρατήρησε, "πολλοί καπνιστές Παραπονέθηκε Για  Γεύση Που 

Κάποια Καπνιστές Είπε Αριστερά a Κάρβουνο Γεύση στην Στόματα. RJR 

Hda Επίσης Έπαιξα Που Καπνιστές Θα Είναι πρόθυμος να Δώσει Premier 

Αρκετές Προσπαθεί Πριν αποφάσεων a Τελικό Απόφαση Για Αν Να 

Καπνού είναι. RJR Εκτιμώμενη Που Να Αποκτήσουν a Γεύση Για 
Premier Καπνιστές Θα Έχουν Να Καταναλώνουν Δύο Να Τρεις Πακέτα 

Να Είναι Κέρδισε πάνω από. Αλλά Ως είναι Γύρισε έξω Πιο Καπνιστές 

Πήρε Ένα τσιγάρο και Κοινόχρηστο  Υπόλοιπο της  Park Με Τους 
φίλους Και Μερικά Ενοχλούνται για να αγοράσετε είναι Ξανά. RJR 

Διαλυθεί  Μάρκα In Νωρίς 1989, Λιγότερο Από a Έτος μετά την που 
εισήχθησαν.». 

Η RJR επέστρεψε στην αγορά το 1994 με έκλειψη, η οποία   

χρησιμοποίησε ένα διαφορετικό σύστημα για τη θερμότητα καπνού και 
ανασυνταχθέντα καπνό. Η έκλειψη δεν διατίθεται στο εμπόριο ως 
«ασφαλές τσιγάρο», αλλά ως εναλλακτική λύση  που θα ήταν λιγότερο 
προσβλητική για μη καπνιστές. Ωστόσο, μερικά από τα καπνά ήταν 
ακόμα καμένα, έτσι δεν ήταν αυστηρά ένα προϊόν θερμότητας-όχι-
καψίματος, και εξακολουθεί να παράγει πίσσα σε επίπεδο  

εξαιρετικά ελαφριά τσιγάρα. Η έκλειψη εμφανίστηκε στη συνέχεια σαν 
τον Έμπα, αλλά αποδείχθηκε ότι ήταν εμπορική αποτυχία. Η πρώτη 
προσπάθεια της ουμι για θερμότητα-όχι-κάψιμο ήταν η συμφωνία, 
στην οποία οι χρήστες εισέπνευσε σε ένα ραβδί σε ένα κουτί που 
μοιάζει με ένα συγκεκριμένο τσιγάρο που περιείχε ένα ειδικό 
τσιγαράκι. Μια ανίχνευση έδειξε στους χρήστες πώς πολλές 
εισπνοές έμειναν, και το κουτί έπρεπε να επαναφορτιστεί   
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μετά από κάθε αγέλη. Και πάλι, η συμφωνία απαιτούσε από τους 
καπνιστές να μάθουν μια ολοκαίνουργια τελετουργία για να 
χρησιμοποιήσουν το προϊόν, το οποίο αποδείχθηκε εμπόδιο στην 
πρόσληψη. 

Μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση σε ένα δικαστήριο του Μόντρεαλ, τον   
Νοέμβριο του 2013, του Τζέφρεϊ Τζέρι, εκτελεστικού αντιπροέδρου 
Επιστημών στο RJR  Καπνός, αποκάλυψε ένα κοινό πρόβλημα τόσο 
για συσκευές vaping και θερμότητα-όχι-κάψιμο: τα προϊόντα δεν 
καίγονται κάτω, σημαίνει «δεν υπήρχαν αισθητηριακές ατάκες ότι το 
προϊόν προοδεύει». Το πρόβλημα της ευκολίας επηρεάζει επίσης και 
τις δύο αυτές συσκευές. Έτοιμα τσιγάρα  αντικαθιστούν σωλήνες 
και καπνό για μάσημα κυρίως λόγω της διευκόλυνσή τους:  
Ανοίξτε ένα πακέτο, χτυπήστε ένα φως και μπορείτε να φυσήξω 

μακριά. Ένα πακέτο τσιγάρα και ένας αναπτήρας μπορούν εύκολα 
να αγοραστούν σε οποιοδήποτε γωνιακό κατάστημα και δεν 
απαιτούν καμία επένδυση σε συγκριτικά ακριβά Kit. Ενώ το ζεστό 
κάπνισμα και τα περισσότερα ηλεκτρονικά τσιγάρα είναι αρκετά 
εύκολα για χρήση, ιδιαίτερα όταν η μέθοδος χρήσης είναι κατανοητό, 
τα τσιγάρα κερδίζουν ακόμα για καθαρή απλότητα.  

Ο θερμός καπνός χώρισε την καπνοβιομηχανία. Μαζί με την Ομι 
στην αγορά είναι Βρετανοί Αμερικανοί καπνοί ,    και Κλπ., η 
οποία έχει δρομολογήσει έναν αριθμό « ατμών καπνού προϊόντα 
«κάτω από την επωνυμία της. Αντίθετα, οι αυτοκρατορικές  μάρκες 

ήταν πιο επιφυλακτικοί . Το 2015, ο Μάθιου Φίλιπς, ο   διευθυντής 
εταιρικών υποθέσεων της εταιρείας, ανέφερε σε δημοσιογράφους ότι 
η τεχνολογία ήταν Δεν είναι κάτι που η εταιρεία ενδιαφερόταν, 
προσθέτοντας: « δεν υπάρχει διαφορά πραγματικά μεταξύ αυτών των 
προϊόντων και των παραδοσιακών  προϊόντων καπνού. Είναι 
μάλλον καλύτερα να περιγράφει γενικά ως "θερμότητα   και κάψιμο" 
αντί για "θερμότητα δεν "Κάψε" . Το Μάιο του 2018, Ωστόσο, η 

διευθύντρια της αυτοκρατορικής, Άλυσών Κούπερ, είπε σε 
δημοσιογράφους ότι η εταιρεία στην Ιαπωνία και την Ευρώπη  , αλλά 
εξακολουθούσε να αξιολογεί τις δοκιμασίες της των 
δυνατοτήτων». Δώδεκα μήνες αργότερα, το Μάιο του 2019, το Imperial 
εκτόξευσε ένα ζεστό προϊόν καπνού, pulze, στην Ιαπωνία. 
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3. Ο νέος πόλεμος στη νικοτίνη 

Όπως έχει ήδη σημειωθεί, η νικοτίνη είναι σχετικά  ακίνδυνη, σίγουρα 

Όχι πιο επιβλαβής από την καφεΐνη που συχνά απολαμβάνει  από 
δισεκατομμύρια ανθρώπους κάθε μέρα. Και η νικοτίνη είναι 
αναμφισβήτητα ένα φάρμακο που είναι τουλάχιστον εξίσου 
ευεργετική με την καφεΐνη, ανακουφίζοντας το στρες και τη βελτίωση 
της συγκέντρωσης. Φαίνεται φυσικό, επομένως, ότι εάν τα 

προβλήματα υγείας που σχετίζονται με το κάπνισμα τσιγάρων – και   
είναι πραγματικά το συγκεκριμένο «σύστημα παράδοσης» του 
τσιγάρου που είναι η συντριπτική αιτία των προβλημάτων υγείας – θα 
μπορούσε να αποφευχθεί, Τότε θα μπορούσαμε όλοι να απολαύσουμε 
τη νικοτίνη ειρηνικά. Δυστυχώς, το σημερινό κίνημα κατά του 
καπνού χωρίζεται στη μέση επί ερώτησης ελάττωση ζημίας.  
Το πρόβλημα είναι ότι  οι απαγορευτικές τάσεις στον έλεγχο του 
καπνού τείνουν πάντα στην απολυταρχία. Έχοντας αποκτήσει 
δύναμη και επιρροή μέσω του πολέμου στον καπνό, η 
κατεύθυνσή τους είναι πάντα προς έναν όλο και μεγαλύτερο 
έλεγχο.  Κανένα προϊόν που φέρει    οποιαδήποτε σχέση με το κάπνισμα 
μπορεί να επιτραπεί. Υπάρχει τεράστια  σειρά με ηθικολογία 

για τις ομάδες. Όλα τα ναρκωτικά αντιμετωπίζονται με υποψία , ως 

βήμα προς την αντί-γενίκευση. Αλλά είναι ηθικολογία που δεν 
τολμά να μιλά το όνομά του για δεκαετίες έχει ντυθεί ως 

ανησυχία για την υγεία – και με μεγάλη επιτυχία.   

Η σταυροφορία κατά του καπνίσματος έχει αναμειχθεί με ένα άλλο 
στέλεχος της σκέψης, ένα που είναι σθεναρά αντίθετη με τις μεγάλες 
επιχειρήσεις. Μερικοί ακτιβιστές της δημόσιας υγείας 
φαίνεται να θέλουν να αναδιατάξετε την κοινωνία κατά 
μήκος των γραμμών του ψεύτικων σοσιαλισμού. Αλλά αυτός 
δεν είναι ο σοσιαλισμός που οδηγείται από τις δυνάμεις της τάξης που 
είναι αποκρουστικοί εναντίον των αφεντικών. Είναι ένας σοσιαλισμός 
που επιβάλλεται από πάνω από φωτισμένους ειδικούς να παίρνουν τα 
χέρια τους στους μοχλούς της κυβέρνησης. Μακριά από την 

εκπροσώπηση των εργατών, θέλουν να τους ελέγξουν. Τα 
φτωχότερα τμήματα της κοινωνίας, που κάποτε θεωρούνται ενεργοί 
παράγοντες για πολιτικές και κοινωνικές αλλαγές, αντιμετωπίζονται τα 

αντικείμενα που χειραγωγούνται για τη «σωστή» τους συμπεριφορά. 
Για πολλούς ακτιβιστές της δημόσιας υγείας κατά του καπνού,  οι 
εταιρείες έχουν ξεγελά τους καταναλωτές μέσω έξυπνου 
μάρκετινγκ για την αγορά δυνητικά θανατηφόρων προϊόντων όπως 
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ο καπνός και αλκοόλ. Αυτό που χρειάζεται, φαίνεται να λένε, είναι 
όλο και περισσότερο νομοθεσία και ρύθμιση που επινοήθηκε από 
φωτισμένους εμπειρογνώμονες οι οποίοι με κάποιο τρόπο 
δραπέτευσαν από το θρόνο όλων αυτών των ύπουλα υπνωτικών 

συσκευών ως πακέτα τσιγάρων. Ομολογουμένως, οι μεγάλες 

καπνοβιομηχανίες δεν έχουν κάνει στον εαυτό τους καμία εύνοια στο 
θέμα αυτό. Με την έλλειψη εμπιστοσύνης για τους κινδύνους του 
καπνίσματος για δεκαετίες, το αποτέλεσμα ήταν η πλήρης απώλεια 
οτιδήποτε κάνει η βιομηχανία, αν και οι καπνοβιομηχανίες βρίσκονται 
τώρα στην πρώτη γραμμή της εξεύρεσης μειωμένων εναλλακτικών 
λύσεων κινδύνου στο κάπνισμα.  

Άλλοι ακτιβιστές κατά του καπνίσματος είναι πιο ρεαλιστές. Ορισμένες 
από τις ηγετικές φωνές σε αυτή την πλευρά του ελέγχου του καπνού 
έχουν δει τα προβλήματα που δημιουργούνται από την απαγόρευση σε 
σχέση με τα σκληρά ναρκωτικά και βλέπουν τα οφέλη της μείωσης  

της ζημίας και όχι της ολικής αποχής από τη νικοτίνη. Για 
παράδειγμα, σε μια ενημέρωση για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για 
τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, ο Κλάιβ Μπεις (πρώην διευθυντής δράσης για 
το κάπνισμα και την υγεία) υποστήριξε ότι τα ηλεκτρονικά 
τσιγάρα παρέχουν ικανοποιητική εναλλακτική να καπνίζουν 
με πολύ χαμηλότερους κινδύνους για την υγεία και να 
προσφέρουν μια λύση με βάση την αγορά δημόσιες δαπάνες, 
εξαναγκασμός, ποτοαπαγόρευση, τιμωρίες, φόβος, στιγματισμός ή 
θεραπεία των καπνιστών ως αν και είναι άρρωστοι.  

Ως εκ τούτου, είναι διατεθειμένοι να καλωσορίσετε καινοτομίες ή   

εναλλακτικές λύσεις στο κάπνισμα.  Ωστόσο, ακόμη και αυτά τα 
πιο μετριοπαθή αριθμητικά στοιχεία συχνά συμμερίζονται 
την παραδοχή ότι ο «εμπειρογνώμονας» γνωρίζει καλύτερο.  
Οι καπνιστές πρέπει να σωθούν από τον εαυτό τους και κάποιοι είναι 
διατεθειμένοι να γίνουν όλοι σαν τους φιλελεύθεροι που 
περιορίζουν την ελευθερία μας να επιλέξτε όταν πρόκειται να κάνετε 
τις «λανθασμένες» επιλογές.  Έτσι, η δράση  για το κάπνισμα 

και την υγεία, ο πιο κραυγαλέος υποστηρικτής του 
Ηνωμένου Βασιλείου για τους κανονισμούς κατά του 
καπνίσματος, μπορεί να έχει έρθει σε την υποστήριξη της 
χρήσης των ηλεκτρονικών τσιγάρων ως εργαλείου διακοπής του 
καπνίσματος, αλλά η ομάδα αρνείται  για την υποστήριξη της 
νομιμοποίησης ενός άλλου προϊόντος μείωσης του 
κινδύνου.   
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Παρόλο που το snus είναι πολύ λιγότερο ριψοκίνδυνο από το 
κάπνισμα τσιγάρων, είναι ένα προϊόν καπνού και πολύ λίγοι 
άνθρωποι σε το κίνημα δημόσιας υγείας εκτός 
σκανδιναβικών φαίνεται διατεθειμένο να το υπερασπιστεί. 
Για τους περισσότερους υποστηρικτές της δημόσιας υγείας, όχι μόνο 
θα μπορούσε μια πιο φιλελεύθερη στάση έναντι οποιουδήποτε 
προϊόντος καπνού να φέρει τον κίνδυνο να νομιμοποιεί τον καπνό 
γενικά, αλλά θα υπονόμευε την στόχους κατά του καπνού. 
Καλύτερα, φαίνεται, να περιορίσει την επιλογή και να 
αρνηθεί την πρόσβαση των καπνιστών σε ένα προϊόν 
μειωμένου κινδύνου από ό, τι κάνει τίποτα αυτό μπορεί να 

υπονομεύσει τα διαπιστευτήριά τους κατά του καπνού.   

Αλλά οι εντάσεις στην Κοινότητα δημόσιας υγείας έχουν πραγματικά να έρθει στο 
προσκήνιο όσον αφορά τα ηλεκτρονικά τσιγάρα. Η αρχική αντίδραση των 
ομάδων δημόσιας υγείας ήταν σχεδόν καθολικά να προωθήσουν τους 
φόβους για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, να συντρίψουν την αγορά πριν 

μπορέσει να φύγει. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κάλεσε για απαγόρευση των 
βαπτίσματος σε δημόσιους χώρους, αυστηρούς περιορισμούς στη διαφήμιση και την 
προώθηση των ηλεκτρονικών τσιγάρων, και απαγόρευση των ισχυρισμών σχετικά 
με την υγεία.  

24 Οι υπάλληλοι υγείας στις περισσότερες χώρες απαίτησαν απαγορεύσεις ή 
περιορισμούς στα ηλεκτρονικά τσιγάρα, παρά την απουσία αποδεικτικών 
σημαντικό κίνδυνο για την υγεία από τα προϊόντα αυτά. Η αξιολόγηση από τη 
δημόσια υγεία στην Αγγλία ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα είναι τουλάχιστον 
95 τοις εκατό λιγότερο επιβλαβή από τα τσιγάρα έχουν υποβληθεί σε 
επιθέσεις στο Lancet και το βρετανικό ιατρικό περιοδικό που προτιμούν 
να κηλιδώσει τους συγγραφείς αντί να αμφισβητήσει τα στοιχεία.  

26 Από αυτή την άποψη, υπάρχει κάτι μια ανίερη συμμαχία   μεταξύ των ομάδων 
υγείας και των μεγάλων φαρμακευτικών εταιρειών. Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα 

αποτελούν σημαντική απειλή για τις προσοδοφόρες θεραπείες αντικατάστασης 
νικοτίνης, οπότε η μεγάλη φαρμακευτική ήταν πρόθυμη να δει μεγαλύτερη ρύθμιση. 
Οι φαρμακευτικές εταιρείες έχουν λάβει από καιρό σημαντικούς   χρηματοδότες 

των εκστρατειών κατά του καπνίσματος και περιορισμοί στα τσιγάρα, χορηγίες 
συνόδων σε μεγάλα συνέδρια (όπως  αυτά για τη σύμβαση-πλαίσιο του ΟΗΕ για Τον 
έλεγχο του καπνίσματος ), δημιουργώντας εταιρικές σχέσεις με τον οποίο 
και άλλους διεθνείς οργανισμούς, και χορηγώντας τεράστιες 
επιχορηγήσεις σε μια ποικιλία τις αιτίες. 
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27 Για παράδειγμα, ο χρηματιστικός για τα παιδιά χωρίς καπνό (TFK), μια 
συνεργασία πολυάριθμων ομάδων υγείας που ξεκίνησαν το 1996, ήταν το ίδρυμα 
Ρόμπερτ Τζόνσον Γούντ, το οποίο με τη σειρά του χρηματοδοτείται από 
τη φαρμακοβιομηχανία Τζόνσον & Τζόνσον. Η TFK  σχεδιάστηκε εξαρχής 
ως «οργανισμός που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως εθνικός της 
φωνής, της συναίτιας και του διοικητήριο για τα διάφορα, 
κατακερματισμένα οι δυνάμεις ελέγχου του καπνού στη χώρα». Τα παιδιά 
χωρίς καπνό είναι ένα ιδιαίτερα συναισθηματικό όνομα για μια ομάδα η οποία έχει 
ως στόχο «την προώθηση πολιτικών και περιβαλλοντικών αλλαγών που θα 
αποτρέψουν και ελαττώσουν τον καπνό» και χρήση και έκθεση σε παθητικό 
καπνό, ιδίως μεταξύ των παιδιών». 

24 Ηλεκτρονικά συστήματα παράδοσης νικοτίνης, αναφορά από ποιος, Σεπτέμβριος 
2014    http://Tiny.CC/ nicotine_wars_026 
25 Ρύθμιση των ηλεκτρονικών τσιγάρων, Βικιπαίδεια   http://Tiny.CC/nicotine_wars_027 

26 Κηλίδες ή επιστήμη; Η   επίθεση της BMJ στη δημόσια υγεία, Αγγλία και τα ηλεκτρονικά 
τσιγάρα της , ο Κλάιβ Μπεις, 5 Νοεμβρίου  2015  http://Tiny.CC/nicotine_wars_027A 

27 Φαρμακευτική, τακτική ελέγχου του καπνού http://Tiny.CC/nicotine_wars_029  
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Με άλλα λόγια, μια καμπάνια για τον περιορισμό της επιλογής 

ενηλίκων . 28 Αλλά αυτό το εγχείρημα επεκτάθηκε στα ηλεκτρονικά 
τσιγάρα   τα τελευταία χρόνια. Μια μορφή που έχει ληφθεί ήταν σε 
σχέση με την ιατρική ρύθμιση των ηλεκτρονικών τσιγάρων. Αυτό 
σχεδόν έγινε ο νόμος στο ΗΒ, το οποίο θα σκότωνε μια 
αναπτυσσόμενη βιομηχανία για ψυχαγωγικούς σκοπούς 
της νικοτίνης. Από την άποψη των φαρμακευτικών εταιρειών, εάν η 
nrts πρέπει να εγκριθεί μέσω τόσο δαπανηρού κανονισμού, 
θα πρέπει να είναι και τα e-τσιγάρα .  Το αποτέλεσμα , ωστόσο, 
θα ήταν να αφαιρέσουμε ή να περιορίσουμε σε μεγάλο βαθμό έναν 
σημαντικό ανταγωνιστή από την αγορά, όπως οι φαρμακευτικές εταιρείες 
είναι πολύ ενήμεροι.  Οι καπνοβιομηχανίες κατηγορούνται ότι 
θέτουν βραχυπρόθεσμα κέρδη εν όψει της ευημερίας των 
πολιτών. Αλλά σίγουρα η ίδια κατηγορία θα πρέπει να ισχύει και για 
τις φαρμακευτικά επιχειρήσεις; Έχοντας αποτύχει να 
διασφαλίσει την ιατρική ρύθμιση των ηλεκτρονικών τσιγάρων, η 
υπηρεσία τροφίμων και ναρκωτικών των ΗΠΑ βρήκε ένα άλλο μέσο 
για τη ρύθμισή τους – με τη θεραπεία των ηλεκτρονικών τσιγάρων ως 
προϊόντων καπνού. Κάθε προϊόν που παράγεται μετά τον 
Φεβρουάριο του 2007 πρέπει να περάσει  μια εξαιρετικά 
δαπανηρή ρυθμιστική διαδικασία, εκτός κι αν μπορεί να 
αποδειχθεί ότι ουσιαστικά ισοδύναμη με ένα υπάρχον προϊόν. Αυτός 
ο κανόνας θα ισχύει για όλες εκτός από τις πιο πρωτόγονες 
συσκευές ηλεκτρονικού τσιγάρου και πιθανότατα θα καταστήσει 
αδύνατη την πώληση σύγχρονων, ισχυρών ηλεκτρονικών 
τσιγάρων.  29ης   Ωστόσο, στο Ηνωμένο Βασίλειο ειδικότερα, εκείνοι 
που προώθησαν τη μείωση της ζημίας βλέπουν τα ηλεκτρονικά 
τσιγάρα ως έναν τρόπο για το "φινάλε του καπνού". Πολύ λογικά, 
ισχυρίζονται ότι το κάπνισμα δεν θα Τέλος μέσω της απαγόρευσης, 
αλλά μέσω της αγοράς τσιγάρων απλά ξεθωριάζουν ως τρέχοντες 
καπνιστές και νέοι Οι μη καπνιστές εκτρέπονται σε ηλεκτρονικά 
τσιγάρα. Το αποτέλεσμα αυτών των επιχειρημάτων ήταν η μετατροπή 
σημαντικών οργανώσεων όπως η έρευνα για τον καρκίνο στο ΗΒ για    

την υιοθέτηση ενός πιο   θετική άποψη για τα ηλεκτρονικά 
τσιγάρα, ενώ η ενέργεια των απαγωγών για το κάπνισμα και 
την υγεία – πάρα πολύ στην ηθικολογική πτέρυγα του ελέγχου του   

καπνού – έχουν επίσης έρθει στην ιδέα ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα 
είναι μια αποτελεσματική ενίσχυση για τη διακοπή του καπνίσματος,  

28 Η εκστρατεία για τα παιδιά χωρίς καπνό: ένα εθνικό πρόγραμμα των Ρουτ, Μάρτιος   

2009 http://Tiny. CC/nicotine_wars_030 

29 Για μια χρήσιμη Περίληψη των κανόνων των ΗΠΑ, δείτε: οδηγός του Bluf's για την 
κανονιστική ρύθμιση του  καπνού και προϊόντα νικοτίνης, Κλάιβ Μπεις, Ενημερώθηκε 
Αύγουστος 2016   http://Tiny.CC/nicotine_wars_028 
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αν όχι μια συσκευή αναψυχής για να απολαύσετε τη χρήση νικοτίνης 
μακροπρόθεσμα. Ωστόσο, ως ένας ή δύο σχολιαστές όπως ο 
Αμερικανός συγγραφέας και ερευνητής Car   V Φίλιπς έχουν ακόμη 
και χαμηλός σχετικός κίνδυνος  των ηλεκτρονικών τσιγάρων - 

Ίσως το ένα τοις εκατό του κινδύνου των παραδοσιακών τσιγάρων-   

εξακολουθεί να υπονοεί ότι εκατοντάδες ζωές μπορεί τελικά να 
χαθούν κάθε χρόνο στο vaping.   Εάν το κάπνισμα εξακολουθεί να 
μειώνεται στη δημοτικότητα, με   τον αριθμό των  καπνιστών, δεν 
θα ήταν έκπληξη, δεδομένης της καταγραφής του ελέγχου 
του καπνού   λόμπι, για να δείτε τους αγωνιστές της 
δημόσιας υγείας  Γυρίστε εναντίον των ηλεκτρονικών τσιγάρων 
άλλη μια φορά...  

Παρόμοια τμήματα έχουν ανοίξει στον κόσμο του ακτιβισμού 
vaping . Σχεδόν όλοι οι vwς είναι πρώην καπνιστές ενώ ένας 
σημαντικός αριθμός εξακολουθεί να καπνίζει σε κάποιο βαθμό. Ως 
εκ τούτου,  πολλοί είναι συμπονετικός με τη δυστυχία των 
καπνιστών που αντιμετωπίζουν ποτέ  μεγαλύτεροι περιορισμοί στην 
ελευθερία τους να απολαμβάνουν ένα τσιγάρο και αναγνωρίζουν 
ότι τέτοιοι περιορισμοί θα μπορούσαν να καταλήξουν να 
εφαρμόζονται  και στους vwς.  Υπάρχουν καλοί λόγοι να 
φοβόμαστε τέτοιους περιορισμούς. Η κυβέρνηση της Ουαλίας 
απέτυχε μόνο να εισαγάγει μια δημόσια  απαγόρευση του 

Μαρτίου 2016. Παραδόξως, ένα προσβλητικό σχόλιο  από έναν 
υπουργό εργασίας, Λέιτον Άντριους, που υποδηλώνει ότι το 
καρό τα μέλη της Συνέλευσης του ΚΥ κυρού ήταν «φτηνό ραντεβού» 

στη διαπραγμάτευση άλλης συμφωνίας, προκάλεσαν την απόσυρση 
της υποστήριξής τους από τους Ουαλικούς εθνικιστές για τον λογαριασμό.   

Ωστόσο, άλλοι ακτιβιστές και ομάδες του vaping έχουν τον  ζήλο 

της μετατροπής, προσπαθώντας συνεχώς να αποστασιοποιηθούν 
από το vaping   από το κάπνισμα με την ελπίδα ότι οι φι 
φιλελεύθερες νέες ρυθμίσεις για τους καπνιστές δεν θα 
εφαρμοστεί στο vaping ή ακόμη και να απαιτείτε   με ζήλο τέτοιους 
περιορισμούς, προσπαθούν να επιτύχουν ένα "   φινάλε του 
καπνού ". Τουλάχιστον , πολλοί ακτιβιστές που έχουν 
καλλιεργήσει δεσμούς με φορείς δημόσιας υγείας αρνούνται να 
επικρίνουν περαιτέρω     κατά του καπνίσματος, μια στρατηγική 
που μπορεί κάλλιστα να αποδειχθεί κοντόφθαλμοι Όταν 
επιβάλλονται Παρόμοιοι κανονισμοί στα ηλεκτρονικά τσιγάρα και 
στην vaping.



 

36   πόλεμοι 
νικοτίνης
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4. Αναπαριστώντας υπόθεση για επιλογή 

ΠΟΛΛΆ πράγματα πρέπει να δηλώνονται όσο το δυνατόν πιο δυνατά. 
Το πρώτο είναι ότι η νικοτίνη ήταν ένα εξαιρετικά δημοφιλές 
φάρμακο για αιώνες. Δεύτερον, η ίδια η νικοτίνη δεν είναι πιο 
επικίνδυνη από την καφεΐνη. Τρίτον, η νικοτίνη δεν 
πρόκειται να πάει δεν έχει σημασία ο μακροπρόθεσμος 

στόχος των υπερασπιστών της δημόσιας υγείας που συχνά μιλούν 
για Εναλλακτικά προϊόντα νικοτίνης είναι ένα σκαλοπάτι για να 
«βοηθήσει» τους ανθρώπους  να κόψει το κάπνισμα πριν δώσουν 
τη νικοτίνη εντελώς.  Ωστόσο, όπως όλοι γνωρίζουμε, ακόμη 
και η απαγόρευση του οινοπνεύματος στην Αμερική και η ο 
« πόλεμος κατά των ναρκωτικών», όπως η ηρωίνη και η 
κοκαΐνη, απέτυχαν να αποτρέψουν τη χρήση τους.  Απλά 
άλλαξε την πηγή από τους νόμιμους προμηθευτές σε ποινικές  

συμμορίες. Αυτό που είναι επίσης σαφές είναι ότι το πιο 
δημοφιλές σύστημα παράδοσης της νικοτίνης – το τσιγάρο – έχει 
τη δυνατότητα να προκαλέσει μια σειρά από χρόνιας υγείας   
προβλήματα, ιδίως αν χρησιμοποιούνται τακτικά  για πολλά χρόνια. 
Από την αρχή της δεκαετίας του 1950 τα στελέχη της εταιρείας καπνού 
συζήτησαν ιδιωτικά τα πλεονεκτήματα της παραγωγής ασφαλέστερου    

προϊόν και όλες οι μεγάλες καπνοβιομηχανίες πασχίζουν να 
παράγουν ή αγοράσεις στην αγορά για τα προϊόντα αυτά. 

Τον Νοέμβριο του 2016 ο Διευθύνων διευθυντής του Φίλιπ Μόρις, 

ο Αντρέ Καλαντζόπουλος, πήγε παραπέρα και  είπε στο BBC Radio 4  

Το σημερινό πρόγραμμα «πιστεύω ότι θα έρθει μια στιγμή που θα 
έχουμε επαρκή έγκριση του εναλλακτικό προϊόν και επαρκή 
επίγνωση για να αρχίσει  να σχεδιάζει - μαζί με τις κυβερνήσεις – μια 
περίοδο σταδιακής κατάργησης για τα τσιγάρα. Ελπίζω αυτή τη 
φορά να έρθει σύντομα.».  Αντίθετα, οι περισσότεροι από τους 
ανταγωνιστές της ρ ‘μι βλέπουν εναλλακτικές λύσεις για τα 
παραδοσιακά τσιγάρα ως «επέκταση της επιλογής» αντί να 
αντικαθιστούν μια προϊόν που εξακολουθεί να απολαμβάνει 
εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπων σε όλο τον κόσμο.  

Η αγορά έχει πλέον παράσχει ορισμένες εναλλακτικές λύσεις για 
το κάπνισμα. Το πρόβλημα είναι ότι η ίδια προοπτική που έχει  δει  
το κάπνισμα που ρυθμίζεται όλο και περισσότερο έχει επίσης 
καταστροφικές επιπτώσεις στις προσπάθειες για την παραγωγή 
ασφαλέστερων τρόπων κατανάλωσης νικοτίνης. Οδηγείται από μια 
ένθερμη επιθυμία να δει το λεγόμενο «φινάλε του καπνού», 



  39  Νικοτίνη 

Πολέμους

 

αυτά τα εναλλακτικά προϊόντα έχουν υποστεί υπερβολική 

ρύθμιση από όλα ανάλογα με τους ασήμαντους κινδύνους που 
συνδέονται με αυτά. Ειδικότερα, πολλοί οργανισμοί – από φορείς 
εκμετάλλευσης αμαξοστοιχιών έως τοπικές αρχές  -  έχουν λάβει μια 
προληπτική και συχνά νωθρή στάση προς ηλεκτρονικά τσιγάρα, με 
την εφαρμογή των ίδιων κανόνων και κανονισμών όπου 

επιβάλλονται για το κάπνισμα. 

Για παράδειγμα, το Συμβούλιο του Ίπσουιτς είπε   ότι θεωρεί ότι η 
χρήση των ηλεκτρονικών τσιγάρων είναι μια μορφή καπνίσματος, 
ενώ Ο Χάρλοου Συμβούλιο δήλωσε ότι οι «ίδιες διαδικασίες 
ισχύουν και για τους δύο  του καπνίσματος . Το Δημοτικό Συμβούλιο 
του Γλασκόβη δήλωσε ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα δεν επιτρέπεται να 
χρησιμοποιούνται ή να χρεώνονται στο πλαίσιο των χώρων  του 
Συμβουλίου και/ ή οχήματα και πρέπει να καπνίζουν 
εξωτερικά, σύμφωνα με τρέχουσα πολιτική». Πέρσι το Δημοτικό 
Συμβούλιο του Νταντί ανακοίνωσε ότι ήταν η απαγόρευση του 

καπνίσματος και vaping κατά τη διάρκεια των ωρών γραφείου. 
Πολλοί από  τους οποίους προσπαθούν να σταματήσουν το 
κάπνισμα, συχνά υποφέρουν από τις ίδιες ταπεινώσεις   ως 
καπνιστές, όπως η αναγκαστική χρήση των ίδιων 
υπαίθριων καταφυγίων  – αληθινά «κάδους αμαρτίας» – αντί να 
κάθονται άνετα στα γραφεία τους.  

Κυβέρνηση, εθνική και τοπική, φαίνεται να είναι 
νυμφευμένη, αν όχι  εθισμένους, στους κανονισμούς ως μέσο 
βελτίωσης της «δημόσιας» υγείας.  Ωστόσο, σε θέματα υγείας, τα 
πραγματικά κέρδη στη διακοπή του καπνίσματος  πολύ πριν 
επιβληθούν υπερβολικοί κανονισμοί στις  καπνιστές.  Τα ποσοστά 
καπνίσματος ήταν σε παρακμή από τη δεκαετία του 1960 και μετά, 
καθώς οι αναφορές για προβλήματα υγείας έγιναν ευρύτερα γνωστές, 
αλλά εκτός από τις απαγορεύσεις διαφήμισης τηλεοπτικών 
διαφημίσεων και τις προειδοποιήσεις για την υγεία σε 
συσκευασίες,  ήταν σχετικά μικρή κυβερνητική παρέμβαση. 
Οι καταναλωτές έχουν αποφασίσει αν θα σταματήσουν το 
κάπνισμα ή δεν θα  συνήθεια εξαρχής. Πράγματι, εκατομμύρια 
καπνιστές έχουν παραιτηθεί χωρίς   την  της επίσημης «βοήθειας» ή 
της ρύθμισης και της απαγόρευσης.  

Θα ήταν πολύ καλύτερα να υιοθετήσουμε τις φιλελεύθερες ιδέες του  

Ιωάννη  Ο Στιούαρτ Να συνεχίσουμε τον πόλεμο με τη νικοτίνη. Στην 
περίφημη έκθεσή του, στην ελευθερία, ο μύλος ορθώς τόνισε 
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ότι οι πολίτες πρέπει να   μπορούν να ασκούν οποιαδήποτε 
δραστηριότητα η οποία δεν προκάλεσε τραυματισμό σε 
άλλους – η περίφημη «αρχή του βλάβης» – «ο μόνος σκοπός 
για την οποία η εξουσία  μπορεί να ασκηθεί δικαιωματικά σε 
οποιοδήποτε μέλος μιας πολιτισμένης Κοινότητας, ενάντια στη 
θέλησή του, είναι να αποτρέψει άλλοι.».  

Αυτή η αρχή θα πρέπει οπωσδήποτε να ισχύει για όποιον επιθυμεί να 

χρησιμοποιήσει νικοτίνη. Οι νεότερες μορφές χρήσης νικοτίνης 

δεν αποτελούν απειλή για τους άλλους. Ακόμη και με το 
κάπνισμα των τσιγάρων, οι κίνδυνοι από το «παθητικό κάπνισμα» 
είναι υπερβολικά υπερβολικοί για να δικαιολογήσουν ποινικής 
νομοθεσίας. Οι χαμηλοί αυτοί κίνδυνοι θα μπορούσαν να 
μετριαστούν   αρκετά εύκολα – για παράδειγμα, μέσω της ορθής 
χρήσης της τεχνολογίας στην καθορισμένα δωμάτια καπνιστών, 
όπως έχουν βιώσει στους θαλάμους καπνιστών που 
βρίσκονται σε πολλά ευρωπαϊκά αεροδρόμια.  

Οι ιδέες του Μιλς υποδεικνύουν ότι είμαστε οι καλύτεροι άνθρωποι για   

να καθορίσουμε Πώς να ζήσουμε τη ζωή μας, πώς να 
εξισορροπήσουμε τον κίνδυνο κατά της ευχαρίστησης. Και 
εκατομμύρια καπνιστές απολαμβάνουν το κάπνισμα 
τσιγάρων. Μακριά από τους ανθρώπους που συνεχίζουν να 
καπνίζουν μόνο και μόνο επειδή είναι εθισμένοι στη 
νικοτίνη (μερικοί είναι, μερικοί όχι) Πολλοί ενήλικες που 
συνεχίζουν να  καπνίζουν   κάντε το για έναν πρωταρχικό λόγο – 

ευχαρίστηση. 

Το φθινόπωρο του 2016, οι ερευνητές στο κέντρο έρευνας για την χρήση 
ουσιών στη Γλασκόβη έλαβαν μια καινοτόμο προσέγγιση για την 
εξεύρεση Γιατί οι άνθρωποι καπνίζουν: τους ρώτησαν. Η 
απόλαυση του καπνίσματος: οι απόψεις των 
επιβεβαιωμένους καπνιστές (που χρηματοδοτούνται από το 
FOREST) ερευνήθηκαν 650  έκανε τους καπνιστές να 
ανακαλύψουν τι τους άρεσε και τι αντιπαθούσαν για το κάπνισμα.  30 

η έκθεση παρείχε ορισμένες χρήσιμες πληροφορίες για το 
κάπνισμα   συνήθειες. Περισσότερα από τα τρία τέταρτα των 
ερωτηθέντων θα μπορούσαν να   δουν τον εαυτό τους να καπνίζουν 
καλά στο μέλλον · σχεδόν όλοι οι ερωτήθηκαν (95 τοις εκατό) Είπαν 
ότι κάπνιζαν επειδή το απολαμβάναμε. το ένα τρίτο των  Αυτοί που 
ρώτησαν είδαν το κάπνισμα ως μέρος της ταυτότητάς τους.  
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Πρέπει να επιτρέπεται στα ενήλικα άτομα να επιλέγουν για τον εαυτό 
τους, ακόμη και αν – όπως συμβαίνει με το κάπνισμα τσιγάρων – αυτό    

που επιλέγουμε είναι η κυβέρνηση και οι «εμπειρογνώμονες» είναι 
λάθος ή δεν ενδείκνυται. Ευτυχώς, τα εναλλακτικά προϊόντα 

νικοτίνης, όπως ηλεκτρονικά τσιγάρα και καπνός της 
θέρμανσης, έχουν δώσει στον καταναλωτή μειωμένες επιλογές 
κινδύνου από ποτέ.  Τώρα πρέπει να μας επιτραπεί να κάνουμε τις 
δικές μας τεκμηριωμένες αποφάσεις. Το να απαιτούμε ελευθερία της 
επιλογής πρέπει να είναι ο σκοπός που όλοι υποστηρίζουν, 
ιδιαίτερα  όσοι θέλουν να χρησιμοποιήσουν την νικοτίνη, σε 
οποιαδήποτε μορφή  το προτιμήσουν.  

30 Η απόλαυση του καπνίσματος: θέα των επιβεβαιωμένους καπνιστές, FOREST, 27 

Δεκεμβρίου 2016   https:// tinyurl.com/nicwars-Pleasure-Reports 
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Μερικά προϊόντα νικοτίνης 

Κατασκευασμένο τσιγάρο 

Στενός κύλινδρος από λεπτοκομμένο καπνό που έλασης σε 
λεπτό   χαρτί για κάπνισμα. 

Ρίξε το δικό σου τσιγάρο. 
Τσιγάρα φτιαγμένα από χαλαρό καπνό και τροχαίο χαρτί. 

Πούρο 

Κυλινδρική ρολό αποξηραμένων και έλασης καπνών φύλλων για 
κάπνισμα. 

Σωλήνα 

Συσκευή που χρησιμοποιείται για το κάπνισμα καπνού, που 
αποτελείται από   ένα στενό σωλήνα κατασκευασμένο από 
ξύλο ή πηλό με ένα μπολ στο ένα άκρο στο οποίο το  ο καπνός 

καίγεται, με τον καπνό να μπαίνει στο στόμα   την άλλη 
άκρη .  

Ταμπάκο 

   Καπνά καπνός με τη μορφή σκόνης που εισπνέεται ή 
γίνεται εισπνοή στη μύτη. 

Ηλεκτρονικό τσιγάρο 

Συσκευή που λειτουργεί με μπαταρία που εκπέμπει ατμούς 

από νικοτίνη, ή διαλύματα μη νικοτίνης, για να εισπνέει 
ο χρήστης. 

Θερμός καπνός 

Ηλεκτρονική συσκευή που, σε αντίθεση με το e-Cigarette, περιέχει 
καπνό που θερμαίνεται σε υψηλή θερμοκρασία, που παράγει 
ατμό   που μπορεί να εισπνεόμενο. 

Snus (δεξιά) 
Υγρός καπνός σε σκόνη σε ένα μικρό σακουλάκι με σακουλάκια, 
που συνήθως   διατηρούνται στο στόμα μεταξύ των χειλιών 
και των ούλων. Δημοφιλής στη Σουηδία, αλλά απαγορευμένη 
στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε κάθε άλλο κράτος μέλος   της ΕΕ 

. 

Θήκη νικοτίνης 

Υποκατάστατο νικοτίνης χωρίς καπνό αναπτύχθηκε  στη 

Σουηδία και τώρα διατίθεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. 
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