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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το ηλεκτρονικό τσιγάρο έφερε νέα δεδομένα στις καπνιστικές συνήθειες πολλών
καπνιστών. Παράλληλα με αυτό, αναδείχτηκαν και πολλά ερωτήματα σχετικά με την
ασφαλή χρήση του, καθώς και για τα συστατικά που εισπνέονται και τις επιπτώσεις που
έχουν στην υγεία των χρηστών. Πρόσφατα, το θερμαινόμενο τσιγάρο έκανε την εμφάνισή
του, υποσχόμενο νέες προκλήσεις, αλλά και αλλάζοντας την γενικότερη συζήτηση για τον
περιορισμό της χρήσης της νικοτίνης. Ακόμα πιο πρόσφατα, νέα προϊόντα ή συστατικά
έχουν εμφανιστεί στην αγορά, ειδικά των Ηνωμένων Πολιτειών: θερμαινόμενος
αεριοποιητής αλάτων νικοτίνης, αεριοποιητές διάφορων φυτικών προϊόντων, αυξημένη
χρήση προϊόντων κάνναβης σε προϊόντα καπνού, χρήση συνθετικής κάνναβης,… Οι
επιπτώσεις δεν είναι ανώδυνες: ήδη η χρήση συνθετικής κάνναβης προκαλεί δεκάδες
νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες σε ΗΠΑ, Ρωσία, Νέα Ζηλανδία και αλλού. Ο δρόμος
για την απλούστευση της χρήσης ουσιών που έχουν είτε εθιστικές είτε ναρκωτικές
ιδιότητες, αλλά και άλλων των οποίων οι επιπτώσεις στην υγεία δεν είναι γνωστές, έχει
ανοίξει. Παρότι η νομοθεσία και η επιστήμη προσπαθούν απεγνωσμένα να
προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα, είναι σίγουρο ότι η σημερινή κατάσταση θα μας
φαίνεται ήδη πολύ μακρινή μόλις τα πρώτα χρόνια της τρίτης δεκαετίας του 21ου αιώνα.
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Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
Ο Ευθύμιος Ζέρβας είναι Χημικός Μηχανικός του ΕΜΠ και έχει αποκτήσει το διδακτορικό
του δίπλωμα από το Γαλλικό Ινστιτούτο Πετρελαίου. Έχει εργαστεί στην Γαλλία στον τομέα
των πετρελαίων και της αυτοκινητοβιομηχανίας, κυρίως σε θέματα καύσης και εκπομπών
ρύπων από τα καυσαέρια. Από το 2005 βρίσκεται στην Ελλάδα σε ερευνητικές θέσεις
(ΕΚΕΤΑ, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο), και ασχολείται
ερευνητικά με θέματα καύσης, ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ανάλυσης αερίων ρύπων και
κλιματικής αλλαγής. Σήμερα είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο ΕΑΠ, Διευθυντής του
Μεταπτυχιακού προγράμματος Σπουδών «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός», Διευθυντής του
«Εργαστηρίου Τεχνολογίας και Πολιτικής Ενέργειας και Περιβάλλοντος», εθνικός
εκπρόσωπος (μέσω της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας) στο Ευρωπαϊκό Joint Action
on Tobacco Control, expert και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκού Independent Advisory Panel
on Characterising Flavours in Tobacco Products και expert της ομάδας Tobacco and Vaping
Products του Γαλλικού Φορέα ANSES (French Agency for Food, Environmental and
Occupational Health & Safety).

