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    Πιέζουμε μαζικά Υπουργό & Πρωθυπουργό με email &
τηλεφωνήματα
  14/1/2011
    

  

Φίλοι & φίλες, συναγωνιστές & συναγωνίστριες,

Έχουμε ένα ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΘΕΜΑ:
Παρόλο που η Βουλή σύσσωμη ψήφισε επιτέλους νόμο που απαγορεύει το κάπνισμα σε
όλους τους δημόσιους χώρους, ο υπουργός υγείας κ. Λοβέρδος (καπνιστής ο ίδιος)
ετοιμάζεται να τον ανακαλέσει, προσθέτοντας επιπλέον εξαιρέσεις και παραθυράκια και
πηγαίνοντας τη χώρα με τον τρόπο αυτό 10 χρόνια πίσω!

Κάτι τέτοιο δε θα πρέπει σε καμία περίπτωση να το δεχθούμε.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ κι εσείς ως ενεργός πολίτης με τον Υπουργό Υγείας (με e-mail ΚΑΙ
τηλέφωνο) και ζητήστε του ΑΝΤΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΕΙ ΝΑ ΤΟΝ
ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ!!!!!!!!!! Ταυτόχρονα ας πιέσουμε και στο γραφείο Πρωθυπουργού.

Παρακάτω ακολουθούν τα στοιχεία επικοινωνίας με Υπουργό Υγείας και Πρωθυπουργό,
καθώς και τα κείμενα που μπορείτε αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε στην τηλεφωνική σας
επικοινωνία, αλλά και στο email που θα στείλετε.

ΌΛΟΙ ΜΑΖΙ μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά.

ΝΑΙ στην υγεία! NAI στη ζωή!
NOSMOKE.GR M.K.O.

______________________________________

  Στοιχεία επικοινωνίας:
  

1. Γραφείο Υπουργού Υγείας: τηλ. στο Υπουργείο: 210 5235815, 5235819, 5239101
Πολιτικό του γραφείο : 2103315901-2, 2103314540, Fax : 2103314541
E-mail: minister@yyka.gov.gr & loverdos@hol.gr
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2. Γραφείο Πρωθυπουργού: email: dialogue@politicalforum.gr & gap@politicalforum.gr

3. Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας / Διεύθυνση Δημόσιας Υγιεινής: τηλ: 210 5237384

4. Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών: τηλ: 210 5239328

______________________________________

  Κείμενο τηλεφωνικής κλήσης προς τον Υπουργό:
  

«Καλημέρα σας, λέγομαι [...] και είμαι ενεργός πολίτης.
Θα σας παρακαλούσα να διαβιβάσετε στον Υπουργό να φροντίσει να εφαρμόσει την
υπάρχουσα νομοθεσία για το κάπνισμα, αντί να αναζητά τρόπους να την αλλάξει και να
πάει τη χώρα 10 χρόνια πίσω. Η δημόσια υγεία είναι αγαθό αδιαπραγμάτευτο. Προστατέψτε
επιτέλους τη δημόσια υγεία. Εφαρμόστε το νόμο άμεσα.
Ευχαριστώ».

______________________________________

  Κείμενο e-mail προς την Υπουργό
  

Θέμα: ΜΗΝ ΠΑΤΕ ΤΗ ΧΩΡΑ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΠΙΣΩ!!!

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Στις 3 Αυγούστου 2010 η Βουλή των Ελλήνων σύσσωμη ψήφισε το νόμο 3868, κάνοντας ένα
ιστορικό βήμα προς την προστασία της δημόσιας υγείας από τη μάστιγα του καπνίσματος.
Οι έρευνες όπως πολύ καλά γνωρίζετε δείχνουν πως οι πολίτες στη συντριπτική τους
πλειοψηφία υποστηρίζουν τα νέα μέτρα. Οι βασικότερες αντιστάσεις προέρχονται από
κάποιους πυρήνες με προσωπικά συμφέροντα, ολιγάριθμους πραγματικά, οι οποίοι όμως
έχουν καταφέρει να ακούγεται προς τα έξω η φωνή τους και να σας επηρεάζει.

Πιστεύουμε να συμφωνείτε πως η δημόσια υγεία είναι αγαθό αδιαπραγμάτευτο. Το
Υπουργείο σας πέρασε το νόμο 3868, που χωρίς να είναι τέλειος, είναι αρκετά καλός και αν
επιτέλους τον εφαρμόσετε, θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής των πολιτών, μειώνοντας
ταυτόχρονα τον αριθμό θανάτων και ασθενειών από το κάπνισμα.

Κύριε Υπουργέ, μην προσανατολίζεστε στα ημίμετρα και μην αναζητάτε τρόπους για να
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προσθέσετε κι άλλα παραθυράκια στο νόμο. Εφαρμόστε την υπάρχουσα νομοθεσία για το
κάπνισμα άμεσα!

Οι χιλιάδες ζωές που θα σωθούν θα σας ευγνωμονούν.

Με εκτίμηση,
................

___________________________________

  Κείμενο e-mail προς τον Πρωθυπουργό
  

Θέμα: ΜΗΝ ΠΑΤΕ ΤΗ ΧΩΡΑ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΠΙΣΩ!!!

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,

Στις 3 Αυγούστου 2010 η Βουλή των Ελλήνων σύσσωμη ψήφισε το νόμο 3868, κάνοντας ένα
ιστορικό βήμα προς την προστασία της δημόσιας υγείας από τη μάστιγα του καπνίσματος.
Οι έρευνες όπως πολύ καλά γνωρίζετε δείχνουν πως οι πολίτες στη συντριπτική τους
πλειοψηφία υποστηρίζουν τα νέα μέτρα. Οι βασικότερες αντιστάσεις προέρχονται από
κάποιους πυρήνες με προσωπικά συμφέροντα, ολιγάριθμους πραγματικά, οι οποίοι όμως
έχουν καταφέρει να ακούγεται προς τα έξω η φωνή τους και να σας επηρεάζει.

Πιστεύουμε να συμφωνείτε πως η δημόσια υγεία είναι αγαθό αδιαπραγμάτευτο. Η
Κυβέρνησή σας πέρασε το νόμο 3868, που χωρίς να είναι τέλειος, είναι αρκετά καλός και
αν επιτέλους τον εφαρμόσετε, θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής των πολιτών, μειώνοντας
ταυτόχρονα τον αριθμό θανάτων και ασθενειών από το κάπνισμα.

Κύριε Πρωθυπουργέ, μην προσανατολίζεστε στα ημίμετρα και μην αναζητάτε τρόπους για
να προσθέσετε κι άλλα παραθυράκια στο νόμο. Εφαρμόστε την υπάρχουσα νομοθεσία για
το κάπνισμα άμεσα!

Οι χιλιάδες ζωές που θα σωθούν θα σας ευγνωμονούν.

Με εκτίμηση,
................
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___________________________________

  

  Εναλλακτικό κείμενο email προς Υπουργό & Πρωθυπουργό
  

Προς: minister@yyka.gov.gr, loverdos@hol.gr
Κοινοποίηση: dialogue@politicalforum.gr, gap@politicalforum.gr

Κύριε Υπουργέ,

To ότι είστε ο ίδιος καπνιστής είναι πρόβλημά σας, αλλά δεν έχετε το δικαίωμα να
σαμποτάρετε την εφαρμογή του νόμου 3868, που σύσσωμη η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε,
κάνοντας ένα ιστορικό βήμα προς την προστασία της δημόσιας υγείας από τη μάστιγα του
καπνίσματος. 

Και το χειρότερο! Να το κάνετε κλείνοντας το μάτι στους ανθρώπους της νύχτας, συνάμα
επικαλούμενος εισπρακτικά οφέλη. Αν δεν το πιστεύετε μπορείτε και να παραιτηθείτε! 

Αλλιώς η «προσαρμογή» του νόμου αυτού είναι ντροπή για ευνομούμενο κράτος και θα το
πληρώσετε από την ελληνική κοινωνία των λογικών ανθρώπων.

Κύριε Πρωθυπουργέ, 

Μην αφήσετε να συντελεστεί αυτό το έγκλημα και απαιτήστε την εφαρμογή του νόμου από
τους  υπεύθυνους για τη τήρησή του υπουργούς σας!

Οι χιλιάδες ζωές που θα σωθούν θα σας ευγνωμονούν.

..................................
(ονοματεπώνυμο / πόλη)
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  ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
  

Το Nosmoke.gr έχει άμεση ανάγκη από εθελοντική βοήθεια στα εξής:
1) Γραμματεία στην Αθήνα (ημιαπασχόληση μια σταθερή μέρα και ώρα τη βδομάδα ή αν
μπορείτε και δυο)
2) Webmasters - γνώστες joomla - web experts
3) Δικηγόρους - κυρίως του ποινικού
4) Καταγραφή εκπομπών TV & ραδιοφώνου (εκπομπές κυρίως που συμμετέχει το
Nosmoke.gr)
5) Στοιχειώδη επεξεργασία video (συνήθως απλά κόβουμε ένα τμήμα του video και το
ανεβάζουμε στο youtube)
6) Οικονομική υποστήριξη  (τα λόγια περιττεύουν. Μέχρι τώρα μόνο πληρώνουμε…)

Επίσης επισκεφθείτε το παρόν link  και δείτε με ποιους άλλους τρόπους μπορείτε αν
θέλετε να βοηθήσετε στον αγώνα μας:

Σας ευχαριστούμε θερμά! Όλοι μαζί έχουμε δύναμη! Ας την αξιοποιήσουμε!
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