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Λευκωσία, 8 Δεκεμβρίου 2020 

 

Προς: Εξοχώτατο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας 

 

Κοιν: Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομο Β’ 

          και Αρχιερείς – Μέλη της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου 

          Υπουργούς – Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου 

          Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων 

          Πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου 

          Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας 

          Αρχηγούς και Εκπροσώπους των Κοινοβουλευτικών Κομμάτων 

 

Εξοχώτατε κ. Πρόεδρε, 

 

Απευθύνομαι δημόσια προς εσάς ώστε να εκθέσω την γνώμη μου σχετικά με τα 

τεκταινόμενα σε σχέση με την επιδημία του κορωνοϊού. Μετά από 8 μήνες εμπειρίας 

από την διασπορά του κορωνοϊού στον πληθυσμό της Κύπρου και μετά από την λήψη 

δεκάδων διαφορετικών μέτρων ελέγχου, βρισκόμαστε περίπου στον ίδιο σταθερό 

παρονομαστή. Βλέπουμε δηλαδή να συνεχίζεται η εξάπλωση του κορωνοϊού στον 

πληθυσμό, όπως άλλωστε συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Το φαινόμενο δεν είναι 

παράξενο διότι ουσιαστικά όποια μέτρα και να λάβουμε, ο κορωνοϊός θα συνεχίσει 

να διασπείρεται στον πληθυσμό ιδιαίτερα τώρα τον χειμώνα που οι καιρικές και 

άλλες συνθήκες ευνοούν την μετάδοσή του. 

 

Με μεγάλη μου λύπη παρακολουθώ το Υπουργείο Υγείας να επικεντρώνει το 

ενδιαφέρον του στην πραγματοποίηση χιλιάδων εξετάσεων ανάμεσα στον υγιή 

πληθυσμό, καθώς και στην κατατρομοκράτηση του κόσμου με την καθημερινή 

ανακοίνωση των θετικών δειγμάτων με τον καταχρηστικό και παραπλανητικό όρο 

«κρούσματα» ο οποίος δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Βλέπω επίσης το 

Υπουργείο Υγείας να ανακοινώνει τους όποιους θανάτους και να τους  παρουσιάζει 

ως αποτέλεσμα της επιδημίας του κορωνοϊού, τρομοκρατώντας ακόμα περισσότερο 

τον λαό. Θλίβομαι από την εκφοβιστική και τιμωρητική πολιτική της κυβέρνησης 

που εξοντώνει οικονομικά τον λαό με υπέρογκα πρόστιμα για ασήμαντους και 

άσχετους με την επιδημία λόγους, και αγωνιώ για τη συνέχιση λήψης αντι-

επιστημονικών μέτρων τα οποία ταλαιπωρούν αφάνταστα τους συμπατριώτες μας 

χωρίς να έχουν μετρήσιμο όφελος για τον έλεγχο της διασποράς του ιού. Τέλος, με 

απέραντη απογοήτευση διαβάζω ότι η κυβέρνηση προσανατολίζεται να λάβει ακόμα 

αυστηρότερα μέτρα κατά την διάρκεια των Χριστουγέννων. 

 

Εξοχώτατε κύριε Πρόεδρε, ο λαός βρίσκεται σε απόγνωση λόγω της οικονομικής 

καταστροφής, της απώλειας των εισοδημάτων του, τους κινδύνους από τα δάνεια που 

κρέμονται πάνω από το κεφάλι του, την ανεργία και την φτώχεια που καλπάζει. 

Αγωνιά ακόμα για το γιορτινό τραπέζι των Χριστουγέννων που φέτος θα είναι πολύ 

φτωχότερο, ενώ πολλοί συμπατριώτες μας ίσως δεν θα έχουν καθόλου φαγητό.  

 

Όπως γνωρίζετε, ένας σημαντικός λόγος που συμβαίνουν όλα τα πιο πάνω είναι και η 

λήψη πολύ αυστηρών μέτρων ελέγχου της επιδημίας τα οποία έχουν τεράστιο 

αντίκτυπο στην οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου μας. Η δικαιολογία που 

προβάλλεται είναι ότι προέχει η υγεία και η ζωή των συμπατριωτών μας. Ως Ιατρός, 

συμφωνώ απόλυτα με το καθήκον της πολιτείας να προστατεύσει την ζωή των 
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συμπολιτών μας. Τα μέτρα όμως που λαμβάνονται δεν έχουν παρά ελάχιστη συμβολή 

στον έλεγχο της διασποράς του ιού όπως τεκμηριώνεται από τον αριθμό των θετικών 

δειγμάτων που ανιχνεύονται ανάμεσα στον πληθυσμό. Όπως επίσης γνωρίζετε, η 

μεγάλη πλειοψηφία των θετικών δειγμάτων είναι υγιείς φορείς του ιού. Είναι επίσης 

ιδιαίτερα ενθαρρυντικό το γεγονός ότι παρατηρείται πολύ χαμηλή νοσηρότητα και 

θνητότητα του ιού στον πληθυσμό της πατρίδας μας. 

 

Εξοχώτατε κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας διαβιβάσω το πιο αισιόδοξο και γιορτινό 

νέο ! Μελετώντας τα στατιστικά δεδομένα της Πατρίδας μας (Eurostat) θα ήθελα να 

σας ενημερώσω ότι οι θάνατοι που έχουν καταγραφεί στην Κύπρο αυτή την χρονιά, 

το 2020, είναι ΛΙΓΟΤΕΡΟΙ σε σχέση με πέρυσι και σε σύγκριση με τα τρία τελευταία 

χρόνια !!! Μετά από τόση κατατρομοκράτηση του λαού και τόση πανικόβλητη 

θανατολογία, φέτος έχουν πεθάνει λιγότεροι συμπατριώτες μας σε σύγκριση με τα 

προηγούμενα χρόνια !!! Ασφαλώς και αυτό επιβεβαιώνει ότι η νοσηρότητα και η 

θνητότητα του κορωνοϊού είναι πολύ μικρή, όπως έχει τεκμηριωθεί επιστημονικά, 

παρόλη την εκτεταμένη διασπορά του ιού στον πληθυσμό της Κύπρου. 

 

Σας παρακαλώ να λάβετε υπόψη σας το συνταρακτικό και πολύ θετικό αυτό 

δεδομένο και σας παρακαλώ όπως αποσύρετε τα αυστηρά μέτρα ελέγχου αφού είναι 

φανερό ότι δεν έχουν πια κανένα νόημα για την διασπορά του ιού ενώ προκαλούν 

πλήθος αρνητικών επιπτώσεων. Είναι πια φανερό ότι οι φόβοι της κυβέρνησης για τις 

πιθανές θανατηφόρες επιπτώσεις της επιδημίας στην Κύπρο ΔΕΝ έχουν επαληθευτεί. 

 

Σας παρακαλώ όπως επικεντρώσετε όλη την προσοχή της πολιτείας με στοχευμένα 

μέτρα στα δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, τα γηροκομεία, τους οίκους ευγηρίας 

και τις κλειστές δομές της πατρίδας μας με την εφαρμογή συστηματικής, σε 

εβδομαδιαία βάση, παρακολούθησης της διασποράς του ιού στους εργαζόμενους με 

εξετάσεις ταχείας δοκιμασίας με δαπάνες του δημοσίου. Το ίδιο μέτρο ελέγχου θα 

πρέπει να ισχύει και για όλους τους εισερχόμενους στην Κύπρο από τις πύλες 

εισόδους της Πατρίδας μας και τα σημεία ελέγχου των κατεχομένων εδαφών μας.  

 

Ασφαλώς και θα πρέπει να γίνουν επίσης διορθωτικές κινήσεις όσον αφορά στα 

πρωτόκολλα νοσηλείας των συμπατριωτών μας και την χρήση των θεραπευτικών 

σχημάτων ώστε να ελαφρυνθεί το βάρος του συστήματος υγείας. Κατά την ταπεινή 

μου άποψη όλα τα υπόλοιπα μέτρα δεν δικαιολογούνται. Άλλωστε όλος ο σχεδιασμός 

ελέγχου της επιδημίας με τις μάσκες έχει ανατραπεί με την πρόσφατη επιστημονική 

δημοσίευση που τεκμηριώνει ότι οι ασυμπτωματικοί φορείς ΔΕΝ μεταδίδουν τον ιό.  

 

Ευελπιστώ ότι το χαροποιό νέο των μειωμένων θανάτων φέτος, το οποίο προβάλλει 

παράλληλα με το χαρμόσυνο μήνυμα των Χριστουγέννων, θα σας επιτρέψει να 

στοχεύσετε τα μέτρα όπως περιγράφω πιο πάνω, επιτρέποντας στους συμπατριώτες 

μας να αναπνεύσουν τον καθαρό και γιορτινό αέρα των Χριστουγέννων με 

μεγαλύτερη αισιοδοξία για το μέλλον της πατρίδας μας χωρίς τον αδικαιολόγητο 

φόβο και πανικό που έχει επικρατήσει σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Σας 

ευχαριστώ εκ των προτέρων για τον χρόνο σας. 

 

Με εκτίμηση, 

Ελπιδοφόρος Σωτηριάδης, MD, SM, ScD 

Αναπληρωτής Καθηγητής Επιδημιολογίας και Δημόσιας Υγείας 

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου 


