
Δράσεις μας

  Δράσεις μας
    

        2005-2018   Διαρκής ενημέρωση του αρχείου "Ψυχαγωγία χωρίς καπνό", που περιλαμβάνει λίστα και χάρτη  με όλους σχεδόν τους χώρους ψυχαγωγίας στην Ελλάδα, που τηρούν το νόμο και εφαρμόζουν την απαγόρευση του καπνίσματος. (Όποιοι θέλετε να μας στείλετε αντίστοιχες πληροφορίες, στείλτε τις 
εδώ ).
 
    2/6/11   Εκδήλωση του παραρτήματος NoSmoke.gr στην Καρδίτσα  για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του καπνίσματος
 
    31/5/11   Υπαίθρια δράση NoSmoke.gr στον πεζόδρομο της Ερμού  για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του καπνίσματος. Συνδιοργάνωση: Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας
 
    31/5/11   Υπαίθρια δράση παραρτήματος NoSmoke.gr στην Κέρκυρα  για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του καπνίσματος.
 
    31/5/11   Δημιουργία μακέτας για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του
καπνίσματος 31 Μαΐου   
    29/5/11   Ίδρυση Παραρτήματος NoSmoke.gr στη Ρόδο   
    Μάιος 2011    Γενικές οδηγίες για αντικαπνιστικές παρουσιάσεις σε σχολεία  

    4/5/11    Επιστολή NoSmoke.gr προς τον Πρωθυπουργό για την
βράβευσή του από τον ΠΟΥ.  (Ελπίζουμε η βράβευση αυτή να συμβάλλει στην εφαρμογή του νόμου για το κάπνισμα που δεν έχει γίνει ως τώρα).  
    22/4/11   Ίδρυση παραρτήματος NoSmoke.gr στα Ιωάννινα   
    13/2/11   Ίδρυση παραρτήματος NoSmoke.gr στην Καρδίτσα
  
    Φεβρουάριος 2011   Παραγωγή και μετάδοση από τα ΜΜΕ ραδιοτηλεοπτικού σποτ
κατά του καπνίσματος με το γνωστό ηθοποιό Μάρκο Σεφερλή   
    7/2/11   Μαζικά τηλεφωνήματα, fax &amp; email  από τα μέλη του Nosmoke.gr προς τον Υπουργό Υγείας & τον Πρωθυπουργό ζητώντας να προσθέσουν στα ελεγκτικά όργανα και την Αστυνομία  
    Ιανουάριος 2011   Διεξαγωγή έρευνας για το κάπνισμα ανάμεσα σε 220 φοιτητές
από 4 πανεπιστήμια της χώρας.   
    19/1/11   Επιστολή Nosmoke.gr προς τον Πρωθυπουργό κ. Γ.Παπανδρέου
  
     19/1/11   Επιστολή Nosmoke.gr προς Υπουργούς, Υφυπουργούς, Γενικούς
Γραμματείς   
    10/1/11   Ίδρυση παραρτήματος NoSmoke.gr στην Κοζάνη   
    13/12/10   Καταγγελία Nosmoke.gr στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή &amp; στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  για την απροκάλυπτη καταστρατήγηση του νόμου απαγόρευσης του καπνίσματος και το συνεχιζόμενο εμπαιγμό των πολιτών από το κράτος.  
    Δεκέμβριος 2010   Τηλεφωνικός έλεγχος Nosmoke.gr στις Νομαρχίες για το αν
τους έχουν αποσταλεί τα προβλεπόμενα από το νόμο «μπλοκάκια» για τα πρόστιμα .
 
    25/11/10   Μαζικά τηλεφωνήματα, fax & email από τα μέλη του Nosmoke.gr προς τον Υπουργό Υγείας & τον Πρωθυπουργό ζητώντας να εφαρμόσουν το νόμο ΤΩΡΑ, χωρίς να διανοούνται καν να προσθέσουν εξαιρέσεις και παραθυράκια ή να τον κάνουν πιο ελαστικό  
    22/10/10   Συμμετοχή Nosmoke.gr σε συνεδρίαση στο Υπουργείο Υγείας με θέμα την εφαρμογή του νόμου απαγόρευσης του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους (συμμετείχαν μεταξύ άλλων οι κ.κ. Αντώνης Δημόπουλος, Παναγιώτης Μπεχράκης, Γιάννης Τούντας, Αλέξανδρος Φωτεινός, Λάμπρος Λαζούρας)  
    Οκτώβ.2010   Σχεδιασμός  από το Nosmoke.gr δυο φυλλαδίων ενημέρωσης στοχευμένων ομάδων του πληθυσμού για τις βλαπτικές συνέπειες του καπνίσματος, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Υγείας  
    15/10/10   Επιστολή Nosmoke.gr με προτάσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης για την αναθεώρηση της Κοινοτικής Οδηγίας 2001/37/EC που αναφέρεται στα προϊόντα καπνού  
    2007 - σήμερα   Πλήθος ραδιοσταθμών απ’ όλη την Ελλάδα, καθώς και ορισμένα τηλεοπτικά κανάλια αναμεταδίδουν τα αντικαπνιστικά τραγούδια «Σε κάνει σκλάβο» & «Αγαπάω τη ζωή», παραγωγής Nosmoke.gr, στα πλαίσια μηνυμάτων με κοινωνικό χαρακτήρα  
    27/9/10   Ενημέρωση των μαθητών της Γ' τάξης του 1ου γυμνασίου
Κέρκυρας  για τις βλαπτικές συνέπειες του καπνίσματος. Πραγματοποιήθηκε από το παράρτημα Κέρκυρας του Nosmoke.gr.  
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    1/9/10   Σύντομο μήνυμα &amp; συνέντευξη του γνωστού ηθοποιού
Μάρκου Σεφερλή σχετικά με το κάπνισμα. Για το Nosmoke.gr.   
    24-30/8/10   Μαζικά τηλεφωνήματα, fax & email από τα μέλη του Nosmoke.gr προς την Υπουργό Υγείας & τον Πρωθυπουργό ζητώντας να εκδώσουν εγκαίρως την προβλεπόμενη Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) που θα θέσει το πλαίσιο εφαρμογής του νέου νόμου το αργότερο μέχρι 31/8/10  
    24/8/10   Επιστολή Nosmoke.gr προς την Υπουργό Υγείας ζητώντας να εκδώσει εγκαίρως την προβλεπόμενη Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) που θα θέσει το πλαίσιο εφαρμογής του νέου νόμου το αργότερο μέχρι 31/8/10  
    14/7/10   Αναλυτικές προτάσεις Nosmoke.gr για διορθώσεις & βελτιώσεις στο Σχέδιο Νόμου «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης». Στάλθηκαν στον Πρόεδρο της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής κ. Δημήτρη Κρεμαστινό καθώς και στους 51 Βουλευτές που συμμετέχουν στην Επιτροπή  
    13/7/10   Επιστολή προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής κ. Δημήτρη Κρεμαστινό καθώς και στους 51 Βουλευτές – μέλη της Επιτροπής με αίτημα να κληθεί το Nosmoke.gr στην αυριανή Κοινοβουλευτική διαβούλευση του νομοσχεδίου για το κάπνισμα  
      

        10/6/10   Επιστολή προς τo Υπουργείο Υγείας με τις προτάσεις του Nosmoke.gr για την αρτιότερη διαμόρφωση του νέου νομοσχεδίου για το κάπνισμα  
    9/6/10   Επιστολή προς τον κ. Παναγιώτη Μπεχράκη, Πρόεδρο της Εθνικής Συντονιστικής Επιτροπής για το κάπνισμα και Πρόεδρο του ENSP με τις προτάσεις του Nosmoke.gr για την αρτιότερη διαμόρφωση του νομοσχεδίου για το κάπνισμα  
    8/6/10   Ενημέρωση του Nosmoke.gr στους 2000 εργαζομένους της
εταιρείας Teleperformance σχετικά με το κάπνισμα , τους κινδύνους του και τους τρόπους διακοπής του πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια εβδομάδας ενημέρωσης για θέματα υγείας.
 
    31/5/10   Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την απαγόρευση του
καπνίσματος στους δημόσιους χώρους πραγματοποίησε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το
Nosmoke.gr  με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας κατά του καπνίσματος.  
    5/2010   Δημιουργία του αντικαπνιστικού τραγουδιού με τίτλο "Αγαπάω
τη ζωή" παραγωγής Nosmoke.gr.  Το τραγούδι απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους και διατίθεται δωρεάν μέσω internet.  
    6/5/10   Ενημέρωση των μαθητών του λυκείου Σκριπερού Κέρκυρας  για τις βλαπτικές συνέπειες του καπνίσματος. Πραγματοποιήθηκε από το παράρτημα Κέρκυρας του Nosmoke.gr.
 
    5/5/10   Ενημέρωση των μαθητών του γυμνασίου &amp; λυκείου
Αλκίνοος στην Κέρκυρα  για τις βλαπτικές συνέπειες του καπνίσματος. Πραγματοποιήθηκε από το παράρτημα Κέρκυρας του Nosmoke.gr.  
    3/5/10   Ενημέρωση των μαθητών του γυμνασίου Σκριπερού Κέρκυρας  για τις βλαπτικές συνέπειες του καπνίσματος. Πραγματοποιήθηκε από το παράρτημα Κέρκυρας του Nosmoke.gr.
 
    14/5/10   Συμμετοχή του Αλέξανδρου Φωτεινού, Προέδρου του Nosmoke.gr, στη συνεδρίαση των μελών του ENSP στην Ελλάδα υπό την Προεδρεία του κ. Παναγιώτη Μπεχράκη, Προέδρου του ENSP & Προέδρου της Εθνικής Συντονιστικής Επιτροπής για το κάπνισμα στη χώρα μας.  
    24/3/10   Ενημέρωση Nosmoke.gr στους μαθητές της Α' τάξης γυμνασίου
Πικερμίου  για τις βλαπτικές επιπτώσεις του καπνίσματος στην υγεία  
    2009-σήμερα   Πλήθος πάρτυ &amp; έξοδοι τα τελευταία 2 χρόνια σε άκαπνα
μέρη   
    4/3/10   Μέλη της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης Nosmoke.gr υπέβαλαν
και νέα μηνυτήρια αναφορά σε καλλιτέχνες και ιδιοκτήτη νυχτερινού κέντρου  για δημόσια προτροπή σε απείθεια κατά του νόμου απαγόρευσης του καπνίσματος στους χώρους ψυχαγωγίας
 
    26/2/10   Επιστολή του Nosmoke.gr προς την Υπουργό Υγείας &amp;
Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Ξενογιαννακοπούλου,  με προτάσεις  για το επικείμενο νέο θεσμικό πλαίσιο σχετικά με το κάπνισμα.
 
    24/2/10   Ίδρυση παραρτήματος Μ.Κ.Ο. Nosmoke.gr στην Κέρκυρα  με συντονιστή τον κ. Ε.Σημαντήρη
 
      

        15/2/10   Την Καθαρά Δευτέρα εκτός από τον αετό, πετάξτε και τα
τσιγάρα σας!  Δράση ενημέρωσης των πολιτών για τις βλαπτικές επιπτώσεις του καπνίσματος. Συνδιοργάνωση Nosmoke.gr & Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης.  
    28/12/09   Επιστολή Nosmoke.gr προς την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Διδακτικού & Ερευνητικού Προσωπικού (Π.Ο.Σ.Δ.Ε.Π.) με προτάσεις για την προστασία των φοιτητών από τους κινδύνους του παθητικού καπνίσματος  
    21/12/09-12/1/10   Διεξαγωγή έρευνας ανάμεσα στους 300 εν ενεργεία βουλευτές  σχετικά με τις θέσεις τους ως προς το πρόβλημα του καπνίσματος στη χώρα μας. Εν όψει της «επικαιροποίησης» της υπουργικής απόφασης για το κάπνισμα από 1/1/10
 
    18/12/09   Μέλη της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης Nosmoke.gr υπέβαλαν
μηνυτήρια αναφορά σε καλλιτέχνες και ιδιοκτήτη νυχτερινού κέντρου  για δημόσια προτροπή σε απείθεια κατά του νόμου απαγόρευσης του καπνίσματος στους χώρους ψυχαγωγίας
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    15/12/09   Και νέα υποβολή μήνυσης εναντίον καπνοβιομηχανίας και
διαφημιστικής εταιρείας  που διαφήμιζαν προϊόντα καπνού σε υπαίθριο χώρο – Διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί  
    30/11/09   Το Nosmoke.gr καθώς και πλήθος μελών του έστειλαν
επιστολές προς την υπουργό υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης κ. Μαριλίζα
Ξενογιαννακοπούλου , ζητώντας της να ψηφίσει ΥΠΕΡ της σύστασης του Συμβουλίου της Ε.Ε. για περιβάλλον χωρίς καπνό  
    29/11/09   Μήνυση καπνοβιομηχανίας από μέλος του Nosmoke.gr  για παραβίαση του νόμου απαγόρευσης της υπαίθριας διαφήμισης προϊόντων καπνού.
 
    16/11/09   Προσφυγή Nosmoke.gr στο Συμβούλιο της Επικρατείας  για τις εξαιρέσεις και τα «παραθυράκια» από την αρχή της πλήρους απαγόρευσης του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους
 
    19/10/09   Επιστολή του Nosmoke.gr προς τον Πρωθυπουργό  & 
προς την Υπουργό Υγείας &amp; Κοινωνικής Αλληλεγγύης , που περιλαμβάνει τις προτάσεις του Nosmoke.gr για άμεσες ενέργειες στα πλαίσια του αγώνα κατά του καπνίσματος στη χώρα μας
 
    16/10/09   Ίδρυση παραρτήματος Μ.Κ.Ο. Nosmoke.gr στη Θεσσαλονίκη με συντονιστή τον κ. Ιωάννη Παπαδόπουλο, νομικό, επίκουρο καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας  
    10-24/9/09   Διεξαγωγή έρευνας ανάμεσα στους 300 εν ενεργεία βουλευτές  σχετικά με τις θέσεις τους ως προς το πρόβλημα του καπνίσματος στη χώρα μας. Εν όψει των εκλογών της 4/10/09
 
      

        1/6/2009   Συμμετοχή σε ανοιχτή εκδήλωση με τίτλο «Μην
αφήνεις το μέλλον σου να γίνει καπνός», που πραγματοποιήθηκε στην κεντρική πλατεία
Κομοτηνής στις 1/6/2009  με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του καπνίσματος. Το Nosmoke.gr απέστειλε 400 CD με το αντικαπνιστικό τραγούδι «Σε κάνει σκλάβο», τα οποία διανεμήθηκαν από εθελοντές στους περαστικούς, με αντάλλαγμα το πακέτο των τσιγάρων τους, τον αναπτήρα τους κλπ. Συνδιοργάνωση: Νομαρχία Ροδόπης, Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης του Δ.Π.Θ., Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Κομοτηνής – Europe Direct, Γραφείο Αγωγής Υγείας της Δ/νσης Α΄θμιας Εκπαίδευσης Ν.Ροδόπης και Αντικαρκινική Εταιρεία Κομοτηνής.
 
    26/5/2009   Ομιλία του Αλέξανδρου Φωτεινού στην Ημερίδα με τίτλο
«Κινητοποίηση της Κοινωνίας των Πολιτών και του Επιστημονικού Κόσμου για ένα δημόσιο
περιβάλλον ελεύθερο από καπνό» , που οργάνωσε το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης στις 26/5/2009 στο ξενοδοχείο Park.  
    13/3/2009   Συμμετοχή του Αλέξανδρου Φωτεινού στη Δημόσια Διαβούλευση
που πραγματοποιήθηκε στις 13/3/09 στο Υπουργείο Υγείας , με θέμα τη συνεργασία για την εφαρμογή των καινούριων αντικαπνιστικών μέτρων
 
    12/2008   Ομιλία του Αλέξανδρου Φωτεινού στο «4ο Πανελλήνιο Συνέδριο
για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά &amp; τις Πολιτικές Υγείας» που οργανώθηκε 3-6/12/08
από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Πρόνοιας στο ξενοδοχείο Hilton.  Θέμα της ομιλίας «Η άποψη των πολιτών», όπου ο κ. Φωτεινός ανέπτυξε τις απόψεις και αντιρρήσεις του Nosmoke.gr ως προς το νέο νομοσχέδιο για το κάπνισμα.
 
    09/2008   Αποστολή στο ΤΟ.ΣΥ.Ν. Πορταριάς Βόλου 100 CD με το τραγούδι «Σε κάνει σκλάβο» και 200 αντικαπνιστικά προσπέκτους, για εκδήλωσή τους. Χρηματοδότηση Δήμου Πορταριάς.  
    09/2008   Συμβολή στην προώθηση και προβολή του 8ου Διεθνούς Αντικαπνιστικού Φεστιβάλ Νέων, που οργανώθηκε 26-28/9/2008 στην Τεχνόπολη από την Ελληνική Αντικαρκινική Δράση, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, του Δήμου Αθηναίων και του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων. Συμμετοχή στην τελετή λήξης με
ζωντανή ερμηνεία του τραγουδιού «Σε κάνει σκλάβο»  και διανομή φυλλαδίων κατά του καπνίσματος.
 
    09/2008   Συμμετοχή στο φεστιβάλ νεολαίας του Δήμου Κομοτηνής με δικό μας περίπτερο, ενημερωτικά φυλλάδια κατά του καπνίσματος και 100 CD με το τραγούδι «Σε κάνει σκλάβο». Σε συνεργασία με το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης – Europe Direct Κομοτηνής και με την υποστήριξη του Δήμου και του ΤΟ.ΣΥ.Ν. Κομοτηνής  
    08/2008   Πραγματοποίηση συναυλίας υπέρ της υγείας και κατά του καπνίσματος στην παραλία Ελιά του Δήμου Μολάων,
σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Μολάων   
    07/2008   Πραγματοποίηση συναυλίας υπέρ της υγείας και κατά του καπνίσματος στην κεντρική πλατεία Καλαμπάκας, σε
συνδιοργάνωση με το Δήμο Καλαμπάκας  

    05/2008   Διοργάνωση πάρτυ χωρίς καπνό στο club «Nostos» στο κέντρο
της Αθήνας στις 30/5/08 , με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του καπνίσματος  
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Δράσεις μας

        10/2005 - σήμερα   Δημιουργία mailing list 25.000 μελών, που αυξάνονται καθημερινά  
    18/04/2008   Επιστολή του Μακαριώτατου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης
Ελλάδος προς το Nosmoke.gr  με την οποία εγκρίνει το τραγούδι «Σε κάνει σκλάβο» για να μεταδίδεται από το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο  
    05/2008   Συνεργασία με τη μη κερδοσκοπική εταιρεία Praksis στο
πρόγραμμα «Πρώτα ρώτα» για τη δημιουργία αντικαπνιστικού φυλλαδίου  που διανεμήθηκε σε χώρους ψυχαγωγίας νέων σ’ όλη την Ελλάδα
 
    04/2008   Υπόμνημα του Nosmoke.gr προς τον Υπουργό Υγείας με τις
αντιρρήσεις και προτάσεις μας σχετικά με το Εθνικό σχέδιο δράσης για το κάπνισμα
 
    02/2008   Αντικαπνιστική παρουσίαση του Nosmoke.gr στους εργαζομένους της εταιρείας Βιβεχρώμ με αφορμή την εφαρμογή απαγόρευσης καπνίσματος στις εγκαταστάσεις της εταιρείας. Διανομή 300 CD με το τραγούδι «Σε κάνει σκλάβο» στους παρευρισκομένους. Προσφορά της εταιρείας Βιβεχρώμ  
    02/2008   Συνέντευξη του γνωστού τραγουδιστή Γιάννη Πλούταρχου κατά
του καπνίσματος . Τοποθέτηση του σχετικού βίντεο στις ιστοσελίδες nosmoke.gr, ploutarxosfanclub.gr, youtube.com & facebook.com  
    12/2007 - 03/2008   Πραγματοποίηση 3 μεγάλων πάρτυ χωρίς καπνό στο Ελεύθερο
Ωδείο   
    12/2007   Συμμετοχή Αλέξανδρου Φωτεινού με πρωταγωνιστικό ρόλο στο ντοκιμαντέρ της Νομαρχίας Λασιθίου «Πες όχι στο κάπνισμα, νιώσε ελεύθερος»  
    12/2007   Διανομή 200 CD με το τραγούδι «Σε κάνει σκλάβο»
στους συμμετέχοντες στο «3ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη διοίκηση, τα οικονομικά και τις πολιτικές υγείας», (15/12/07, ξενοδοχείο Χίλτον - www.healthcongress.gr). Προσφορά της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας
  
    12/2007   Κυκλοφορεί το βιβλίο του δημοσιογράφου Κώστα Τσαρούχα «Κάπνισμα η απόλαυση που σκοτώνει», βασισμένο στο ομώνυμο ντοκιμαντέρ. Συμμετέχουν ο Αλέξανδρος Φωτεινός και 4 ακόμα μέλη του Nosmoke.gr  
      

        09/2007 - σήμερα   Δωρεάν προσφορά 300 CD με το τραγούδι «Σε κάνει σκλάβο» σε μαθητές του Ελεύθερου Ωδείου 6 έως 22 ετών  
    09/2007 - σήμερα   Τοποθέτηση του παραπάνω τραγουδιού καθώς και των
αντίστοιχων Ringtones σε διάφορες ιστοσελίδες, όπου οι χρήστες μπορούν να τα ακούνε ή
να τα κατεβάζουν δωρεάν  (nosmoke.gr, youtube.com, facebook.com, myspace.com, anthropos.gr κλπ). Τουλάχιστον 40.000 δωρεάν downloads μέχρι σήμερα.  
    09/2007   Ηχογράφηση CD single με το πρωτότυπο αντικαπνιστικό τραγούδι «Σε κάνει σκλάβο»  σε στίχους και μουσική Αλέξανδρου Φωτεινού. Παραγωγή Nosmoke.gr
 
    06/2007   Πρώτη δημόσια εκτέλεση του παραπάνω τραγουδιού στη συναυλία του Ελεύθερου Ωδείου στο ανοιχτό θέατρο του Ολυμπιακού Συγκροτήματος Γουδίου, παρουσία 300 θεατών  
    14/05/2007   Ίδρυση της μη κερδοσκοπικής εταιρείας με επωνυμία «Μηνύματα ζωής» και διακριτικό τίτλο «Nosmoke.gr»  
    03/2007   Συμμετοχή του Αλέξανδρου Φωτεινού και 4 ακόμη μελών του Nosmoke.gr στο αντικαπνιστικό ντοκιμαντέρ του δημοσιογράφου Κώστα Τσαρούχα «Κάπνισμα η απόλαυση που σκοτώνει». Προβλήθηκε από την ΕΤ3 το Μάρτιο 2007 και σε επανάληψη τον Ιούλιο 2007 και τον Ιούλιο 2008  
    09/2006 – σήμερα   Πλήθος συνεντεύξεις στα media   
    10/2005 – 11/2007   Πραγματοποίηση 12 μικρών πάρτυ χωρίς καπνό με Latin μουσική και χορό  
    10/2005   Δημιουργία ιστοσελίδας nosmoke.gr (και κατοχύρωση domain names: nonsmokers.gr & antikapnistes.gr). Πάνω από 10.000 μοναδικοί επισκέπτες το μήνα σήμερα  
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