
Η Εσρφπαχκή Επιηροπή καηηγορείηαι 
όηι αγνοεί ηην επιζηήμη ζε ζτέζη με ηο 
ηλεκηρονικό ηζιγάρο 

 
Πρόζθαηη δήλφζη ηης Εσρφπαχκής  Επιηροπής η οποία ζσγκρίνει ηο 
ηλεκηρονικό ηζιγάρο με «δηληηήριο» προκάλεζε ηην ένηονη ανηίδραζη 
ηφν θορέφν, οι οποίοι καηηγόρηζαν ηον εκηελεζηικό όργανο ηης 
Εσρφπαχκής Ένφζης για παράβλευη επιζηημονικών ζηοιτείφν. 

Μηιώληαο ζε εθδήισζε πνπ δηνξγαλώζεθε από ηε EURACTIV ζηηο 30 
Ιαλνπαξίνπ, ν Arūnas Vinčiūnas, ν επηθεθαιήο ηνπ γξαθείνπ ηνπ Επηηξόπνπ 
Υγείαο Vytenis Andriukaitis, αλέθεξε όηη ην ειεθηξνληθό ηζηγάξν ίζσο είλαη 
ιηγόηεξν επηβιαβέο, ζύκθσλα κε κειέηεο αιιά εμαθνινπζνύλ λα είλαη 
«δειεηήξην». 

«Υπάξρεη απξνζπκία θαη ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά πξνο ηηο βηνκεραλίεο 
θαπλνύ» πξόζζεζε ν Vinčiūnas. 

Πνιινί από ηνπο εκπιεθόκελνπο θνξείο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
θνηλόηεηαο εξεπλεηώλ, αληέδξαζαλ άκεζα. 

Ο Δξ Κσλζηαληίλνο Φαξζαιηλόο θαη ν Δξ Κσλζηαληίλνο Πνπιάο από ην 
Τκήκα Φαξκαθνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Πάηξαο ζηελ Ειιάδα έγξαςαλ 
κηα επηζηνιή ιέγνληαο όηη ε δήισζε ήηαλ αλαθξηβήο θαη δελ αληαπνθξίλεηαη 
ζηα ππάξρνληα ζηνηρεία απηώλ ησλ πξντόλησλ, όζνλ αθνξά ηελ αζθάιεηα θαη 
ηελ πξνβιεπόκελε ρξήζε. 

«Επηπιένλ, δίλνληαη ζπγθερπκέλα κελύκαηα ζηνπο θαπληζηέο νη νπνίνη 
ρξεηάδνληαη, αμίδνπλ θαη δηθαηνύληαη πξόζβαζε ζε ιηγόηεξν επηβιαβή 
πξντόληα, ζε κηα πξνζπάζεηα λα ζηακαηήζνπλ ην θάπληζκα, κηα πνιύ 
εμαξηεκέλε ζπκπεξηθνξά» αλέθεξαλ. 

«Ελώ έρεη γίλεη παγθνζκίσο απνδεθηό εληόο ηεο Ε.Ε. όηη ε  κείσζε ηε δεκηάο 
απνηειεί απαξαίηεηε θαη απνηειεζκαηηθή πξνζέγγηζε γηα ηε κείσζε ησλ 
αξλεηηθώλ επηπηώζεσλ ζηελ πγεία από ηελ ςπραγσγηθή ρξήζε λαξθσηηθώλ, 
ππάξρεη κεγάιε αληίζηαζε ζηελ απνδνρή κηαο παξόκνηαο πξνζέγγηζεο ζε 
ζρέζε κε ην ηζηγάξν» δήισζαλ νη εξεπλεηέο. 

Τν ειεθηξνληθό ηζηγάξν θαη ηα λέα πξντόληα θαπλνύ έρνπλ εκθαληζζεί σο 
ελαιιαθηηθά ηνπ παξαδνζηαθνύ θαπλίζκαηνο, ην νπνίν είλαη ππεύζπλν γηα 
700,000 ζαλάηνπο θάζε ρξόλν ζηελ Ε.Ε. 

Οη ππνζηεξηθηέο ησλ απνθαινύκελσλ «πξντόλησλ επόκελεο γεληάο» 
επηκέλνπλ όηη είλαη πνιύ ιηγόηεξν επηβιαβή από ην θάπληζκα, εθόζνλ δελ 
απνηεινύλ πξντόληα θαπλνύ πνπ κπνξνύλ λα κεηαθέξνπλ ληθνηίλε ζηνπο 



θαπληζηέο. Επίζεο, αλαθέξνληαη ζε κειέηεο πνπ ιέλε όηη ηα πξντόληα απηά 
κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ηνπο ρξήζηεο λα θαηαπνιεκήζνπλ πιήξσο ηε 
ζπλήζεηα. 

Από ηελ άιιε κεξηά, ε Επξσπατθή Επηηξνπή δελ βιέπεη ηα πξντόληα απηά κε 
θαιό κάηη. 

Σε ζπλέληεπμε ηνπ ζηε EURACTIV ηνλ Μάην ηνπ 2018, ν Επίηξνπνο 
Andriukaitis αλέθεξε όηη ην ειεθηξνληθό ηζηγάξν δελ απνηειεί ηνλ ηξόπν γηα 
λα ζηακαηήζεη θάπνηνο ην θάπληζκα. 

«Είλαη θαιό γηα ηελ πγεία λα θαπλίδεη θαλείο ειεθηξνληθό ηζηγάξν; Πνηνο ζα 
ππνζηεξίμεη όηη είλαη πνιύ θαιό γηα ηελ πγεία;» αλαξσηήζεθε, πξνζζέηνληαο 
όηη ν θαιύηεξνο ηξόπνο λα ζηακαηήζεη θαλείο ην θάπληζκα είλαη λα επηζθεθηεί 
έλαλ γηαηξό ή έλαλ ςπρνιόγν θαη λα πάξεη ηα απαξαίηεηα θάξκαθα. 

«Εάλ ην ρξεζηκνπνηνύλ ζαλ κέζνδν δηαθνπήο, ηόηε κπνξεί θάπνηνο λα ην 
θάλεη, ππό ηελ επίβιεςε ησλ γηαηξώλ. Εθείλνη μέξνπλ πώο λα ζε βνεζήζνπλ. 
Μελ ην θάλεηε κόλνη ζαο», αλέθεξε ν Andriukaitis. 

Όκσο νη Έιιελεο εξεπλεηέο επέκεηλαλ όηη ελώ ηα θάξκαθα δηαθνπήο 
θαπλίζκαηνο είλαη δηαζέζηκα εδώ θαη πνιιά ρξόληα, είλαη επξέσο γλσζηό όηη ε 
δεκνηηθόηεηά ηνπο είλαη ρακειή θαη ε απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπο πεξηνξηζκέλε. 

«Ελώ ν θαζέλαο ζα επρόηαλ ε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο λα είλαη κηα απιή θαη 
εύθνιε δηαδηθαζία γηα θαιύηεξε πγεία, δπζηπρώο, ε πξαγκαηηθόηεηα είλαη 
απνγνεηεπηηθή.» 

«Οη θαπληζηέο δελ ζα πξέπεη λα ηηκσξνύληαη γηα ηε ιάζνο απόθαζε ηνπο λα 
κπεζνύλ ζην θάπληζκα, ζπλήζσο πνιύ λσξίο ζηε δσή ηνπο, θαη γηα ηελ 
έιιεηςε πςειώλ απνηειεζκαηηθώλ παξεκβάζεσλ ζεξαπείαο γηα ηε δηαθνπή 
ηνπ θαπλίζκαηνο» αλέθεξαλ. 

Επηπιένλ, ε Γεξκαληθή Έλσζε Εκπνξίαο Ηιεθηξνληθνύ Τζηγάξνπ (VdeH) 
αληέδξαζε επίζεο ζηηο παξαηεξήζεηο ηεο Επηηξνπήο, θαηεγνξώληαο ην 
εθηειεζηηθό όξγαλν γηα έιιεηςε ζηνηρείσλ ηεθκεξίσζεο. 

«Είλαη πνιύ αλεζπρεηηθό ην γεγνλόο όηη ν επηθεθαιήο ηνπ γξαθείνπ ηνπ 
Επηηξόπνπ ηεο Ε.Ε. απνθάιπςε ηελ έιιεηςε ηεθκεξίσζεο. Τν ειεθηξνληθό 
ηζηγάξν έρεη ην βαζηθό πιενλέθηεκα όηη δελ πεξηέρεη θαπλό, ην νπνίν 
πξνθαλώο ζεκαίλεη όηη δελ γίλεηαη θακία θαύζε θαπλνύ θαηά ηε δηάξθεηα 
θαηαλάισζεο ηέηνησλ πξντόλησλ» αλέθεξε ν Πξόεδξνο ηεο Γεξκαληθήο 
Εκπνξίαο Ηιεθηξνληθνύ Τζηγάξνπ Michal Dobrajc. 

[Edited by Zoran Radosavljevic] 

 
  Πηγή: EURACTIV.com 

Μτφ: Γραμματεία Ο.Α.Τ.Υ.Ε. 

https://www.euractiv.com/section/health-consumers/news/andriukaitis-e-cigarettes-under-thorough-scrutiny-and-not-the-way-to-stop-smoking/

