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Λευκωσία, 15/06/2021
GRAMMAR JUNIOR SCHOOL Α.Ε.Π. 1303/2020-47
Προς: – Headmaster
Manoli Kalomiri & Theklas Street Street
P.O BOX 51340
Limassol ΑΝΕΥ ΒΛΑΒΗΣ ΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Τηλ. 25352141 Φαξ. 25352141 ΜΕ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ

ΘΕΜΑ:Α.Ε.Π 1303-2020-47. ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ: ---Υ Α.Δ.Τ --- ΚΑΙ ΚΑ. --- Υ Α.Δ.Τ. ---
ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ GRAMMAR SCHOOL JUNIOR  ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ.

Κύριε,

Ενετάλημεν υπό των πελατών μας κου__________________Α.Δ.Τ__________και της κα.
________________Α.Δ.Τ_________ πατέρα και μητέρα αντίστοιχα του ανήλικου
_______________________ Α.Δ. ____________ όπως σας απευθύνουμε την παρούσα
επιστολή διαμαρτυρίας για να σας αναφέρουμε τα ακόλουθα:

1. Οι πελάτες μας διαμαρτυρούνται έντονα ως απάντηση σε επιστολή ημ. 14/06/2021
δηλώνοντας ότι:

2. Το παιδί και οι πελάτες μας δεν θέλουν να κάνουν το rapid test ούτε τα εμβόλια για το
λόγο ότι αυτά τα τεστ και τα εμβόλια έχουν κριθεί μέσα από Δικαστικές Αποφάσεις
Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων ως πλέων άκυρα, όσον αφορά τα αποτελέσματα αφενός και
αφετέρου επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία. Το παιδί και οι γονείς του δεν παρουσιάζουν
κανένα σύμπτωμα και είναι υγιής και η επιβολή αυτών των μέτρων παραβιάζει και την Αρχή
της Αναλογικότητας και της Χρηστής διοίκησης.

3. Οι πελάτες μας και το παιδί τους έχουν χάσει πλέον κάθε εμπιστοσύνη σε αυτούς τους
αναρμόδιους που απέδειξαν πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας ότι δεν μπορούν να
διασφαλίσουν την υγεία σε συνάρτηση και με το συνταγματικώς καταχωρημένο δικαίωμα
των παιδιών στην εκπαίδευση.

4. Επιπρόσθετα, θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το παιδί των πελατών μας ούτε οι πελάτες
μας, δεν θα παρουσιάσουν σε οποιονδήποτε, αποτέλεσμα εξέτασης ελέγχου ταχείας
διάγνωσης (rapid test), ούτε το safe pass, το οποίο βάσει της ανακοίνωσης του Υπουργείου
απαιτείται για σκοπούς φυσικής παρουσίας του παιδιού και των γονιών στο σχολείο για την
τελική γιορτή η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Σχολείο σας στις 17/06/2021 η ώρα
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19:30μμ, που σύμφωνα με τα άρθρα του συντάγματος, του άρθρο 6 του ΕΣΔΑ (ανθρώπινα
δικαιώματα) άρθρο 7 (δικαίωμα στην ζωή), άρθρο 8 (απαγόρευση βασανιστηρίων) άρθρο
9 (δικαίωμα αξιοπρεπούς διαβίωσης), 10 (ουδείς τελεί σε κατάσταση υποτελείας ή
δουλείας), αρ. 11 (δικαίωμα ελευθερίας και προσωπικής ασφάλειας), δυνάμει των αρθ.12,
αρθ. 13 (δικαίωμα ελευθερίας μετακίνησης) αρθ. 14 (είσοδος προς την δημοκρατία),
άρθ.15 του Συντάγματος (δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και οικογενειακή ζωή) ,δυνάμει του
αρθ. 16 ( δικαίωμα στο απαραβίαστο κατοικίας), του αρθ. 17 (δικαίωμα στο απόρρητο) του
αρθ. 18 ( δικαίωμα στην ελευθερία σκέψεως), του αρθ. 19 (δικαίωμα στην ελευθερία του
λόγου) του άρθ.20 (δικαίωμα ελευθερίας εκπαίδευσης), του αρθ. 21 του Συντάγματος
(ελευθερία του συνάθροισης), αρ. 22 (δικαίωμα στον γάμο) του αρθ.23 (δικαίωμα στην
κατοχή ακίνητης παρουσίας), του αρθ. 24 (συνεισφορά στα δημοσία βάρη) του αρθ. 25
(δικαίωμα ελευθερίας άσκησης επαγγέλματος), του αρθ.26 (δικαίωμα στην ελευθερία
συμβάλλεσθε ελεύθερος),του αρθ. 28 (όλοι είναι ίσοι στο νόμο), του αρθ. 29 (δικαίωμα για
υποβολή παραπόνων από διοικούμενο προς δημόσιες αρχές), του αρθ. 31 (εκλογικοί
νόμοι), του αρθ. 33 (κατάσταση εκτάκου ανάγκης), του αρθ. 34 (διασφάλιση του
Συντάγματος) του αρθ. 35 (διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων).

5. Βάση τον πιο πάνω οι πελάτες μας με βάση του αρ. 29 (δικαίωμα για υποβολή παραπόνου
από διοικούμενο προς δημόσιες αρχές) του Συντάγματος ζητούν:

1) Το δικαίωμα του παιδιού και των γονέων του να παραβρεθούν στην τελική γιορτή του
παιδιού τους με την φυσική παρουσία τους και να σταματήσει ο ρατσισμός και το bulling
εναντίον τους.

2) Την διερεύνηση για τυχών πειθαρχικά ή/και διοικητικά ή/και ποινικά αδικήματα του
διευθυντή κ.____________.

6. Ενημερωτικά σας αναφέρουμε ότι το παιδί και οι γονείς του, δεν έχουν κανένα σύμπτωμα,
ούτε έχουν έρθει σε επαφή με πιθανό, ή επιβεβαιωμένο «κρούσμα».

7. Επιφυλασσόμαστε για όλα τα νόμιμα δικαιώματα των πελατών μας και είμαστε έτοιμοι να
προσφύγουμε στην δικαιοσύνη σε οποιαδήποτε περίπτωση κρίνουμε ότι θίγονται, ή/και
καταπατούνται τα δικαιώματα των  πελατών μας.

Διατελούμεν,

______________________________
Χρίστος Α. Νεοφύτου
BEng, BSc,.MSc, MBA, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ (Insolvency Practitioner)
PgDL(Law), Barrister – At – Law, Δικηγόρος Π.Δ.Σ. &Δ.Σ.Α.
ΝΕΟΦΥΤΟΥ & ΝΕΟΦΥΤΟΥ  Δ.Ε.Π.Ε.
ΛΕΥΚΩΣΙΑ/ΚΥΡΗΝΕΙΑ – ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ – ΛΑΡΝΑΚΑ – ΛΕΜΕΣΟΣ – ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ – ΛΟΝΔΙΝΟ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ – ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Υπουργό Παιδείας κο ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας
Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδου Ακρόπολη, 1434 Λευκωσία
Τηλ. 22-809554, 22-809555, Φαξ. 22-426349

Προς: Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Υπόψη Επιτρόπου κα Μαρία Στυλιανού - Λοττίδη
Era House, Διαγόρου 2, 1097, Λευκωσία
Τ.Θ. 22166, 1518, Λευκωσία
Τηλ. 22-405500 / 501, Φαξ. 22-672881

Προς: ΕΠΙΤΡΟΠΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
Κα Δέσπω Μιχαηλίδου - Λιβανίου
Γωνία Απελλή και Παύλου Νιρβάνα
5ος όροφος, 1496, Λευκωσία
Τηλ. 22-873175, Φαξ. 22-872365
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