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16 Σεπτεμβρίου 2021 

Αυτή η Γνωστοποίηση Ευθύνης έχει σταλεί σε εσάς 
προσωπικά.

Περαιτέρω  σε  επιστολή  καταγγελίας  μας  προς  τον  Αρχηγό
Αστυνομίας  Κύπρου  ημ.  21/01/2021,  (σύνδεσμος)  με  την  οποία
ζητούσαμε  την  έναρξη  ποινικής  διερεύνησης  αναφορικά  με  την
πιθανότητα διάπραξης σοβαρότατων ποινικών αδικημάτων διά της
παραβίασης 42 άρθρων του Ποινικού Κώδικα ΚΕΦ. 154,  επιστολών
μας, μεταξύ άλλων στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας ημ.
26/07/2021,  οι  οποίες  είναι  δημοσιευμένες  στον  ιστότοπο  της
δεξαμενής σκέψης  Alarmcall.org (οι  οποίες  παραμένουν  και  οι  δύο
αναπάντητες),  στην  Επίτροπο  Διοικήσεως  ημ.  09/07/2021  και
απάντησής της ημ. 31/07/2021, η οποία καυτηριάζει τις πρακτικές
της Κυπριακής Κυβέρνησης, ενετάλημεν υπό των 500 (Πεντακοσίων)
και  πλέον  πελατών  μας,  περιλαμβανομένων  Αστυνομικών,
Στρατιωτικών,  Πυροσβεστών,  Εκπαιδευτικών,  Γονέων,  Γιατρών και
Επιστημόνων,  Επαγγελματιών Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα και της
Δεξαμενής  Σκέψης  και  Ομάδας  Εμπειρογνωμόνων  του
Παρατηρητηρίου  Προάσπισης  Ανθρωπίνων  Δικαιωμάτων  και
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Βιοηθικής  Alarmcall,  όπως σας  επιδώσουμε  την  παρούσα επιστολή
ανάληψης ευθύνης, επ’  ευκαιρία της πρόσφατης εκλογής σας μετά
από  τις  εκλογές  ημ.  30/05/2021,  για  να  σας  αναφέρουμε  τα
ακόλουθα: 

1. Διά του παρόντος, επιθυμούμε πρωτίστως να σας γνωστοποιήσουμε
την  προσωπική ευθύνη που φέρετε για τις όποιες επιπτώσεις
έχουν  επιφέρει  τα μέτρα της Κυβέρνησης για  αντιμετώπιση  της
νόσου  COVID-19  στον  Κυπριακό  λαό,  ένεκα  πράξεων  αλλά  και
πιθανών παραλείψεων ή και αδράνειας σας. Συγκεκριμένα, με την
εκούσια  ή  και  ακούσια  εμπλοκή  σας  στην  εφαρμογή  των
κυβερνητικών  Διαταγμάτων/Κανονισμών/Νόμων  δύναται  να
θεωρηθείτε προσωπικά υπεύθυνος/η,  για οποιαδήποτε βλάβη,
ή/και  θάνατο  που  προκαλείται  από  την  εφαρμογή  των  ανωτέρω
Διαταγμάτων/Κανονισμών  ή  Νομοθεσίας,  τα  οποία  έχουν
διαμορφωθεί με σκοπό να εξαναγκάσουν είτε άμεσα, είτε έμμεσα
στην  ολική  αποδοχή  του  εμβολιασμού  με  μη  αδειούχα  και
αποδεδειγμένα θανατηφόρα πειραματικά σκευάσματα, ακόμα και σε
παιδιά. 

2. Δεύτερον, απαιτούμε όπως  προβείτε στον οφειλόμενο έλεγχο
των ακόλουθων ενεργειών της Κυβέρνησης και ενημερώσετε μας
ώστε να ενημερώσουμε και εμείς τους Κύπριους πολίτες – πελάτες
μας δεόντως:

2.1.  Τι  συμφωνίες  έχει  εν  τέλει  συνάψει  η  Κυπριακή
Κυβέρνηση με φαρμακευτικές εταιρείες για τη διάθεση των
πειραματικών  σκευασμάτων  (εμβολίων)  για  τον  νέο
κορωνοϊό  COVID-19; Σημειώνεται  ότι το Σύνταγμα, Άρθρο
45, προβλέπει τη διαδικασία ποινικής δίωξης εναντίον του
Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και για όλους τους
κατέχοντες δημόσια θέση ή αξίωμα,  κατάχρηση εξουσίας
μεταξύ άλλων (Άρθρο 105 του Ποινικού Κώδικα Κεφ. 154). 

Ποιοι είναι οι όροι των συμβολαίων αυτών; Είναι οι  όροι
στο  συμβόλαιο  της  Κύπρου/ΕΕ  με  τη  Pfizer-Biontech,
ομοίως  απαράδεχτοι με  αυτούς  της  Αλβανίας  και  της
Βραζιλίας που έχουν διαρρεύσει; 

Ποιος  τηρεί  και  που  βρίσκονται  αντίγραφα των εν  λόγω
Συμβολαίων και γιατί δεν δημοσιοποιήθηκαν μέχρι σήμερα;
Βλ.  Συμβόλαιο  Αλβανίας  -  Pfizer  για  προμήθεια  μη  αδειούχων
πειραματικών εμβολίων1.    [πηγή  1]   [πηγή2] [πηγή3] [πηγή4]
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2.2. Ενδεχόμενη  σύγκρουση  συμφερόντων  (ενδεικτικά
ερωτήματα): 

Σε ποιόν ανήκουν οι εταιρείες που εισάγουν, διαθέτουν
και διενεργούν τα τεστ ταχείας ανίχνευσης (rapid test); 

Γιατί η Κύπρος διαθέτει μια από τις πρώτες θέσεις στη
διενέργεια rapid test στην Ευρώπη2;[πηγή] 

Διερευνάται η υπόθεση της λήψης των 4 εκ.  ευρώ της
Επιτρόπου Υγείας της ΕΕ κας Κυριακίδου, υπόθεση που
διερευνά και η ΕΕ3; [πηγή1] [πηγή2]

Οι περισσότερες εταιρείες που κατασκευάζουν τα εμβόλια και
ιδίως η Pfizer,  το εμβόλιο της οποίας έχει λάβει η πλειοψηφία
των  Κυπρίων  αλλά  και  προωθείται  στους  ανήλικους,  έχουν
πληρώσει δισεκατομμύρια ευρώ σε αποζημιώσεις μέχρι σήμερα
για παραπληροφόρηση, δωροδοκίες και  διεφθαρμένες/ανήθικες
πολιτικές.4 [πηγή]

3. Τρίτον,  επιθυμούμε  να  σας  γνωστοποιήσουμε  άρθρα  του
Συντάγματος,  Διακηρύξεις,  Κανονισμούς,  καθώς  και  μικρό
δείγμα από  τα  σημαντικά  επιστημονικά  στοιχεία  που
έχουμε  στην  κατοχή  μας,  τα  οποία  παραγνωρίζονται  και
παραβιάζονται κατάφωρα από την Κυβέρνηση με πρόφαση την
πανδημία:

3.1.Η  επιβολή  αποστολής  SMS,  επίδειξης  Safepass,  διενέργειας
rapid test, χρήσης μάσκας, υποχρεωτικού εμβολιασμού (άμεσα
η έμμεσα), ως απαραίτητων προϋποθέσεων για την διακίνηση
των πολιτών καθ’ οιονδήποτε τρόπο ή σκοπό, στα πλαίσια των
κυβερνητικών μέτρων για την αναχαίτιση της εξάπλωσης της
νόσου COVID-19,  παραβιάζουν το Σύνταγμα, την εργατική
νομοθεσία  κ.ά.  καθώς  και  τους  νόμους  με
υπερσυνταγματική  ισχύ,  που  αποτελούν  εφαρμογή  του
Διεθνούς  Δικαίου  και  των  Διεθνών  Συμβάσεων,  όπως η
Διακήρυξη για τη Βιοηθική και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η
Συνθήκη  για  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση,  ο  Κώδικας  Ιατρικής
Δεοντολογίας,  ο  Κανονισμός (ΕΕ)  2021/953 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου,  η  Σύμβαση  Οβιέδο  1997
Νόμος 31(ΙΙΙ)/2001, η Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων και
άλλων  τρόπων  σκληρής,  απάνθρωπης  ή  ταπεινωτικής
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μεταχείρισης  ή  τιμωρίας  (Παράρτημα  στην  Απόφαση  39/46
της Γενικής Συνέλευσης των  Ηνωμένων Εθνών),  το  Διεθνές
Σύμφωνο  για  τα  ατομικά  και  πολιτικά  δικαιώματα  (νόμος
2462/1997), ο εναρμονιστικός νόμος, ο περί της Κατοχύρωσης
και της Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ασθενών Νόμος
του 2004 (1(I)/2005), κ.ά.

3.2. Όσον αφορά την αναλογικότητα και αποτελεσματικότητα
των  μέτρων  που  λήφθηκαν  από  την  Κυβέρνηση  για
αντιμετώπιση  της  νόσου  COVID-19,  σας  επισυνάπτουμε
Έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως5 ημ. 29/07/2021, όπου,
λαμβάνοντας υπόψη τις Διεθνείς Συμβάσεις που υπέγραψε η
Κυπριακή  Δημοκρατία  καθώς  και  σειρά  Ευρωπαϊκών
Ψηφισμάτων,  Νόμων  και  Κανονισμών,  αναφέρεται  ότι  οι
διαγνωστικές  εξετάσεις  κορωνοϊού  θα  πρέπει  να  είναι
προσβάσιμες,  καθολικές  και  δωρεάν.  Συγκεκριμένα,  η
Επίτροπος  Διοικήσεως  με  την  Μελέτη  –  Εισήγησή  της
υποβάλλει τις ακόλουθες συστάσεις / εισηγήσεις: 

3.2.1. Στα  πλαίσια  της  θετικής  υποχρέωσης  του  κράτους  να
προστατεύσει  το  συλλογικό  αγαθό  της  υγείας  από  τις
επιπτώσεις  της  πανδημίας  του  COVID  –  19  θα  πρέπει  να
διασφαλιστεί  ότι,  όλα τα μέτρα που λαμβάνει  η Κυπριακή
Πολιτεία για τον σκοπό αυτό, συνάδουν με τις αρχές των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αναλύονται στην παράγραφο
ΙΙΙ της Τοποθέτησης. 

3.2.2. Ειδικότερα,  θα πρέπει  να  διασφαλιστεί  ότι,  τα  εκάστοτε
μέτρα που λαμβάνονται για καταπολέμηση της πανδημίας,
ειδικά  εκείνα  που  προνοούν  για  περιορισμό  ατομικών
δικαιωμάτων των πολιτών, τηρούν σε κάθε περίπτωση, τις
αρχές της αναγκαιότητας, της αναλογικότητας και της μη
διάκρισης, αλλά και τον προσωπικό χαρακτήρα του μέτρου.

3.2.3. Τα  μέτρα  που  εφαρμόζονται,  να  λαμβάνουν  υπόψη  τις
ειδικότερες περιστάσεις  των ατόμων που έχουν αυξημένη
ευαλωτότητα  (όπως  πρόσωπα  με  χαμηλά  εισοδήματα,
άνεργους,  άτομα με  μεταναστευτική  καταγωγή  κ.α.),  στα
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οποία  οι  επιπτώσεις  από  τα  μέτρα  ενδέχεται  να  είναι
μεγαλύτερες  και  δυσμενέστερες  σε  σύγκριση  με  τον
υπόλοιπο πληθυσμό.

 

3.2.4. Τα μηνύματα που στέλνονται προς την κοινωνία, αλλά και
τα ίδια τα μέτρα, να μην λειτουργούν ως μέσο διαχωρισμού
και διάκρισης των πολιτών, να μη διαχωρίζουν την κοινωνία
σε στρατόπεδα μεταξύ προσώπων που έχουν εμβολιαστεί και
προσώπων που  δεν  επιθυμούν  να εμβολιαστούν  και  να  μη
δημιουργούν πόλωση, εντάσεις και κοινωνικό στιγματισμό. 

3.2.5. Να επανεξεταστεί το μέτρο της απαγόρευσης εισόδου σε
άτομα  χωρίς  SafePass το  οποίο  περιλαμβάνει  μόνο
εμβολιασμένους και  νοσούντες,  ώστε να περιλαμβάνει  και
τις άλλες μορφές εξέτασης, ενώ κάτι τέτοιο δεν θα πρέπει
να  δημιουργεί  διάκριση  σε  πρόσβαση  σε  υπηρεσίες  και
αγαθά.

3.2.6.  Να επανεξεταστεί η απόφαση για κατάργηση της δωρεάν
παροχής εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου από την
1η  Αυγούστου  2021,  αφού  ληφθούν  υπόψη  οι  σχετικοί  με
αυτή  προβληματισμοί,  σε  συνδυασμό  με  τις  πρόσφατες
συστάσεις  του  Παγκόσμιου  Οργανισμού  Υγείας,  (ο  οποίος
συνέστησε την αύξηση της πρόσβασης σε δωρεάν τεστ) και
του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (ο οποίος
διατύπωσε τη θέση ότι οι διαγνωστικές εξετάσεις πρέπει να
είναι καθολικές, προσβάσιμες, έγκαιρες και δωρεάν).  

3.3. Ο  Παγκόσμιος  Οργανισμός  Υγείας  (ΠΟΥ)  θεωρεί
αναποτελεσματικό και αμφίβολο μέτρο τη συχνή μαζική
διενέργεια τεστ σε ασυμπτωματικούς ανθρώπους.6 [πηγή]

3.4. Τα  τεστ  ταχείας  ανίχνευσης  (rapid test)  είναι
αναξιόπιστα καθώς δεν ανιχνεύουν αποκλειστικά τον ιό
SARS-CoV-2.7  [πηγή]

3.5. Τα  τεστ  PCR αποσύρονται  από  τα  CDC καθώς  είναι
ακατάλληλα  να  διαφοροποιούν  μεταξύ  κορωνοϊού  και
κοινής γρίπης.8 [πηγή]
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3.6. 31 κλινικές έρευνες  αποδεικνύουν ότι  η χρήση μάσκας
είναι αναποτελεσματική έως και επιβλαβής στην υγεία.9

[πηγή]
3.7. Απαγορευμένη  τοξική  ουσία  (οξείδιο  αιθυλενίου)  στους

δειγματοληπτικούς  στειλεούς  (μπατονέτες)  των  τεστ.10

[Καταγγελία για Rapid test] 

3.8. Ανακοίνωση Εθνικής Ακαδημίας Ιατρικής της Γαλλίας για
σοβαρές  επιπλοκές  εξαιτίας  των  ρινοφαρυγγικών
επιχρισμάτων  και  έντονη  προτροπή  για  χρήση  τεστ
σάλιου στα παιδιά11. Στην Κύπρο γιατί δεν είναι αποδεκτό
το τεστ  σάλιου  ως  πιστοποίηση ανίχνευσης κορωνοϊού
εφόσον  τεκμηριώνεται  πως  ανιχνεύει  με  την  ίδια
ακρίβεια τον ιό;12   [πηγή]  

3.9. O ΕΜΑ εξακολουθεί  να  παρέχει  ΜΟΝΟ άδεια  έκτακτης
χρήσης  για  όλα  τα  εμβόλια,  λόγω  του  ότι  δεν  έχουν
ολοκληρωθεί οι απαραίτητες μελέτες για την ασφάλειά
τους,  γεγονός  που  καθιστά  όλα  τα  σκευάσματα
πειραματικά. Ως  εκ  τούτου,  ο  εξαναγκασμός  του
κυπριακού  πληθυσμού  να  καταστούν  πειραματάνθρωποι
συνιστά έγκλημα κατά της ανθρωπότητας.13  [πηγή]

3.10.Οδηγίες  ΕΜΑ  και  ECDC για  διαδικασίες  εμβολιασμού,
παρακολούθηση  παρενεργειών  και  τήρηση  σχετικού
αρχείου. Τι  στοιχεία  δημοσιοποιούν  οι  αρμόδιες
Φαρμακευτικές Υπηρεσίες και η Κυβέρνηση; Υπάρχει
αδιαφάνεια  όσον  αφορά  στοιχεία  και  δεδομένα  για  το
εμβολιαστικό πρόγραμμα, τους θανάτους από  COVID-19
(χωρίς  νεκροψίες)  σε εμβολιασμένους/ανεμβολίαστους
και  τις  παρενέργειες  σε  εμβολιασμένους.  Εκτός
πρωτοκόλλων  η  χορήγηση  των  πειραματικών
σκευασμάτων  (δεν  λαμβάνονται  υπόψη  οι  ιατρικές
εξαιρέσεις ή ότι πρέπει να είναι παρόντες ειδικοί ιατροί ή
ότι  πρέπει  να  προηγηθεί  διενέργεια  τεστ  συν  άλλες
αναλύσεις ώστε να διαγνωστεί η κλινική κατάσταση του
κάθε λήπτη).14 [πηγή-καταγγελία]

3.11.EMA και ΠΟΥ δεν συστήνουν την 3η δόση εμβολίου,15

εκτός ευάλωτων ομάδων - η δε ΕΕ αναφέρεται σε νομικές
ευθύνες  των  κρατών  αν  προχωρήσουν  στην  3η
δόση.16 Βάσει  ποιων  μελετών  και  επιστημονικής
κατάρτισης, η επιδημιολογική επιτροπή συστήνει 3η δόση
εμβολιασμού;

6

https://www.alarmcall.org/wp-content/uploads/2021/09/1303-2020-43_Epistoli_Kataggelias_pros_Syndesmo_Farmakevtikwn_Etaireiwn_Kyprou_30-08-2021.pdf
https://history.nih.gov/display/history/Nuremberg%2BCode
https://www.academie-medecine.fr/nasopharyngeal-swabs-are-not-risk-free/?lang=en
https://www.alarmcall.org/document/epistoli-kataggelias-gia-oxeidio-ethyleniou-se-mpatonetes/825/
https://www.alarmcall.org/document/meletes-anapotelesmatikotitas-maskas/987/


3.12.Βάσει  των  ΠΟΥ,  JCVI  Αγγλίας  κ.ά.  δεν  συστήνεται  ο
εμβολιασμός  παιδιών κάτω  των  16  εκτός  ευάλωτων
ομάδων.17 Ακόμη και το COMIRNATY18 (εμβόλιο Pfizer), το
οποίο είναι το μόνο που αδειοδοτήθηκε πλήρως από την
FDA (αναρμόδια αρχή), δεν προορίζεται για χορήγηση σε
άτομα κάτω των 16 ετών.   Βάση ποιων μελετών και
επιστημονικής κατάρτισης, η Παιδιατρική Εταιρεία
Κύπρου  συστήνει   εμβολιασμό  παιδιών  κάτω  των
16; Σημειώνεται  ότι  έχουμε  αποστείλει  επιστολή  στην
Παιδιατρική  Εταιρεία  Κύπρου,  η  οποία  παραμένει
αναπάντητη.19 [πηγή]

3.13.Πρόγραμμα Vaccelerate:  Γιατί  η  Κύπρος συμμετέχει  στο
πρόγραμμα Vaccelerate και είναι από τις ελάχιστες χώρες
παγκόσμια  στις  οποίες  προωθούνται  πειράματα  για  να
μελετηθεί η ασφάλεια των εμβολίων στα ΠΑΙΔΙΑ; Έχει ήδη
γίνει γραπτή καταγγελία για το γεγονός ότι το ερευνητικό
πρόγραμμα  VACCELERATE  συμφωνήθηκε   ΧΩΡΙΣ  την
έγκριση της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής Κύπρου.  Γιατί
δεν  ρωτήθηκε  η  κοινωνία  ή/και  η  Βουλή  των
Αντιπροσώπων  για  τα  πειράματα  και  τις  πιθανές
παρενέργειές  τους  που  θα  γίνονται  εν  αγνοία  μας στα
ΠΑΙΔΙΑ;20

3.14.Επισυνάπτεται  νομική  Επιστολή-Γνωστοποίηση  από
Ιατρούς και Επιστήμονες προς τον ΕΜΑ και τα μέλη του
Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  με  ερωτήματα,  ανατρεπτικά
στοιχεία  και  ευρήματα  σχετικά  με  τους  εμβολιασμούς
κατά του SARS-Cov-2.21 [πηγή]

3.15. Δεδομένης  της  ύπαρξης  ποικίλων  φαρμακευτικών
αγωγών  καθώς  και  θετικά  αποτελέσματα  σε  αρκετές
χώρες,  πώς  αιτιολογούνται  τα  υγειονομικά  πρωτόκολλα
που ακολουθούνται για αυτούς που νοσούν με COVID-19;
Έχει  δεσμευτεί  η  Κυβέρνηση  να  μην  διακοπεί  ο
εμβολιασμός  ακόμη  κι  αν  υπάρχουν  αποτελεσματικές
θεραπείες, όπως στο συμβόλαιο Αλβανίας - Pfizer; Εκτός
από  μεγάλο  αριθμό  ερευνών  που  αποδεικνύουν  την
αποτελεσματικότητά  των  πιο  πάνω  φαρμακευτικών
αγωγών,22 λόγω  των  πρωτοκόλλων  σημειώνονται  και
αρκετές  αναφορές  και  καταγγελίες  για  ιατρική  αμέλεια
στην νοσηλεία στα κρατικά νοσοκομεία.23

3.16. Με  ποιους  τρόπους  έχουν  διατεθεί  ευρωπαϊκά
κονδύλια, χορηγήσεις,  δάνεια,  φόροι και άλλες εισφορές
των πολιτών, για σκοπούς αντιμετώπισης των συνεπειών

7

https://doctors4covidethics.org/wp-content/uploads/2021/09/Letter-and-Notice-of-Liability-to-EMA-and-MEPs.pdf
https://www.alarmcall.org/wp-content/uploads/2021/08/1303-2020-124_%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%9B%CE%97_%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3_%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A4%CE%A1%CE%99%CE%9A%CE%97_%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%99%CE%A1%25C


της νόσου COVID-19; Π.χ. Ειδικά επιδόματα, προμήθεια και
διενέργεια τεστ, επιχορηγημένα σχέδια διακοπών κ.ά.

3.17.Το Ισραήλ με εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού στο
80%  και  διακίνηση  με  “Green  Pass”,  σημείωσε  ρεκόρ
κρουσμάτων  τελευταίως,24 ενώ  σημειώθηκε  δραματική
αύξηση θανάτων μετά την έναρξη χορήγησης της 3ης
δόσης.25 Η  δε  Ρουμανία,  έχοντας  από  τα  πιο  χαμηλά
ποσοστά  εμβολιασμού,  περίπου  30%  και  χωρίς
περιοριστικά  μέτρα,  σημειώνει  από  τα  πιο  χαμηλά
ποσοστά κρουσμάτων. Πώς τεκμηριώνεται αυτό και σε τι
συμπεράσματα μας οδηγεί; Βλ. Σχετικά γραφήματα.26 

3.18.Επιπλέον,  είναι  ενδιαφέρουσα  η  σύγκριση  Ισραήλ  με
Σουηδία:  To  Ισραήλ  με  Green  Pass,  3η  δόση,  μάσκες,
εμβολιασμό  παιδιών,  και  lockdowns  σημειώνει  ψηλούς
αριθμούς κρουσμάτων και θανάτων, ενώ η Σουηδία χωρίς
επιβολή περιοριστικών μέτρων ούτε 3η δόση, σημειώνει
σαφέστατα  χαμηλότερους.27  Στα  συνημμένα
γραφήματα  η  σύγκριση  αφορά  στα  βραχυπρόθεσμα
αποτελέσματα μόνο – στα μακροπρόθεσμα θα πρέπει να
ληφθεί υπόψη και ο αρνητικός αντίκτυπος που επιφέρουν
τα lockdowns σε οικονομία και ψυχολογία βάσει ερευνών.

 

4. Τέταρτον,  απαιτούμε  τα  νόμιμα  δικαιώματα  των  πελατών  μας
βάσει  του  Συντάγματος  της  Κυπριακής  Δημοκρατίας,  των
ανθρωπίνων  δικαιωμάτων  και  των  Διεθνών/Ευρωπαϊκών  Νόμων
ή/και Συμβάσεων. Συγκεκριμένα:

4.1. Τη  μη  εκχώρηση  εξουσίας  στην  Κυβέρνηση  να
διαχειρίζεται  τη  δημόσια  υγεία  με  διατάγματα και  να
επιβάλλει  μέτρα χωρίς  έλεγχο ή  έγκριση  από τη  Βουλή των
Αντιπροσώπων, ως η τελευταία οφείλει να πράττει. Η εξουσία
που έχει παραχωρηθεί στον Υπουργό Υγείας μέχρι στιγμής είχε
ως  αποτέλεσμα  την  εφαρμογή  παράλογων,  ασύμμετρων,
εκβιαστικών  και  επιστημονικά  ατεκμηρίωτων  μέτρων  που
καταπατούν  το  Κυπριακό  Σύνταγμα,  Ευρωπαϊκούς/Διεθνείς
Νόμους/Συμβάσεις,  θεμελιώδη  ανθρώπινα  δικαιώματα  και
ελευθερίες.
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4.2. Την  άμεση κατάργηση κάθε  μέτρου της  Κυβέρνησης  που
παραβιάζει  τόσο  το  Σύνταγμα,  τον  Κώδικα  Ιατρικής
Δεοντολογίας,  τα  ανθρώπινα,  εργατικά,  εκπαιδευτικά
δικαιώματα  και  τα  δικαιώματα  των  παιδιών  όσο  και
υπερσυνταγματικές διακηρύξεις και κανονισμούς:

4.2.2. Κατάργηση  της  υποχρεωτικής  χρήσης  μάσκας,  της
οποίας  η  αποτελεσματικότητα όχι  μόνο  αμφισβητείται,  αλλά
από κλινικές μελέτες απορρέει ότι πολύ πιθανόν να προκαλεί
και διάφορες επιπλοκές υγείας (ιδίως σε ανήλικους)  και ως
μέτρο απορρίπτεται από πολλούς επιστήμονες. 

4.2.3. Κατάργηση  του  παράνομου  και  παράλογου
“Safepass” εφόσον,  α)  τεκμηριωμένα  πλέον,  αποδεικνύεται
ότι  και  οι  εμβολιασμένοι  μεταδίδουν τον ιό  με το ίδιο ή/και
περισσότερο  ιικό  φορτίο,  β)  καταπατά  το  Σύνταγμα,  τα
Ανθρώπινα Δικαιώματα και γ) οδηγεί σε κοινωνικές διακρίσεις
και διαχωρισμό των πολιτών.

4.2.4. Απαγόρευση  κάθε  μορφής  άμεσης  ή  έμμεσης
υποχρεωτικότητας  για  εμβολιασμό.  Εφόσον  δεν
αναλαμβάνεται εγγράφως η ευθύνη από οποιονδήποτε αρμόδιο
για  τον  εμβολιασμό,  να  σταματήσουν  ΑΜΕΣΑ  οι  πιέσεις  από
πολιτικά πρόσωπα, εκπαιδευτικούς, ιεράρχες και ΜΜΕ, οι οποίοι
είναι  καθόλα αναρμόδιοι  να δίνουν ιατρικές συμβουλές στην
κοινωνία.   Επίσης,  να  σταματήσει άμεσα  η  διαφήμιση
οικονομικών κινήτρων και ο έμμεσος ή/και άμεσος εκβιασμός
εργαζομένων από εργοδότες  που  παρακινεί ή ωθεί άλλους σε
εμβολιασμό. Διαπράττονται μαζικά σοβαρά ποινικά αδικήματα
εξαναγκασμού σε εμβολιασμό με ενθάρρυνση  από το επίσημο
κράτος και τα κοινοβουλευτικά κόμματα.

4.2.5.  Άμεση  ενίσχυση  του  συστήματος  υγείας με
υφιστάμενους  οικονομικούς  πόρους  και  εκστρατεία
ενημέρωσης του κόσμου για τους φυσικούς τρόπους ενίσχυσης
του  ανοσοποιητικού  συστήματος  και  άλλων  θεραπευτικών
αγωγών.

4.2.6. Διαφάνεια μέσω  λεπτομερούς  τήρησης  και  δημοσίευσης
στοιχείων σχετικά με  τους εμβολιασμούς και  της  ασφάλειας
τους  (κατά  τα  πρότυπα  άλλων  χωρών,  π.χ.  ΗΠΑ,  ΗΒ)  και
αποζημίωση από  τυχόν  παρενέργειες  ή  ακόμα  και  θάνατο
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συνανθρώπων μας που έχουν λάβει το πειραματικό σκεύασμα –
«εμβόλιο». 

4.2.7. Τον έλεγχο και περιορισμό της μονόπλευρης, ελλιπούς και
παραπλανητικής πληροφόρησης από τα ΜΜΕ και το ΡΙΚ.

4.2.8. Την  άσκηση  ελέγχου  και  διεξαγωγή  επιστημονικών
ερευνών για  την αποτελεσματικότητα των μέτρων  της
Κυβέρνησης σε επίπεδο υγείας, οικονομίας, κοινωνίας, παιδείας
κτλ.  Π.χ.  Δεδομένου ότι  και  οι  εμβολιασμένοι  μεταδίδουν το
ίδιο  με  τους  ανεμβολίαστους,  είναι  αποτελεσματικό  το
“Safepass”; Ήταν  αποτελεσματικά  τα  lockdown;
Προστατεύθηκε η δημόσια υγεία ή επιδεινώθηκε (λόγω παύσης
θεραπειών  καρκίνου  και  εγχειρήσεων);  Η  δημόσια  υγεία
σχετίζεται και με την οικονομική και ψυχολογική πτυχή - έγιναν
επιστημονικές έρευνες; Βελτιώθηκαν ή επιδεινώθηκαν αυτοί οι
τομείς;  Έγκυρες έρευνες σε άλλες χώρες δείχνουν ότι οι
καθολικές  επιπτώσεις  από  τα  παραπάνω  μέτρα  είναι
καταστροφικές.28 [πηγή1  ]   [πηγή2  ]   [πηγή3]  Διασφαλίστηκε η
καταλληλότητα των δομών υγείας ή σχολείων; Διασφαλίστηκε
η κοινωνική ισότητα; 
 

5. Επισημαίνουμε  ότι  τα  μέτρα  ελέγχου  που  έχουν  επιβληθεί  με
βάσει  τις  εκάστοτε  ανακοινώσεις  του  Υπουργείου  Υγείας
δυνατόν να παραβιάζουν συγκεκριμένα άρθρα του Συντάγματος
για τα οποία να απαιτείται κοινοβουλευτικός έλεγχος εκ μέρους
σας,  όπως  του  άρθρου  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), αρθ.12, αρθ. 13  (δικαίωμα ελευθερίας
μετακίνησης), αρθ. 14 (είσοδος προς την δημοκρατία),  άρθ.15
του Συντάγματος (δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και οικογενειακή
ζωή), αρθ. 16 ( δικαίωμα στο απαραβίαστο κατοικίας), αρθ. 17
(δικαίωμα στο απόρρητο),  αρθ.  18 (  δικαίωμα στην ελευθερία
σκέψεως), αρθ. 19 (δικαίωμα στην ελευθερία του λόγου), άρθ.20
(δικαίωμα ελευθερίας εκπαίδευσης),  αρθ.  21 του Συντάγματος
(ελευθερία  του  συνάθροισης),  άρθ.  22  (δικαίωμα  στον  γάμο),
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αρθ. 23 (δικαίωμα στην κατοχή ακίνητης παρουσίας),  αρθ. 24
(συνεισφορά στα δημοσία βάρη), αρθ. 25 (δικαίωμα ελευθερίας
άσκησης  επαγγέλματος),  αρθ.26  (δικαίωμα  στην  ελευθερία
συμβάλλεσθε ελεύθερος), αρθ. 28 (όλοι είναι ίσοι στο νόμο), αρθ.
29  (δικαίωμα   για  υποβολή  παραπόνων  από  διοικούμενο  προς
δημόσιες αρχές), αρθ. 31 (εκλογικοί νόμοι), αρθ. 33 (κατάσταση
εκτάκτου ανάγκης), αρθ. 34 (διασφάλιση του Συντάγματος) του
αρθ. 35 (διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων).
 

6. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πιο πάνω, αντιλαμβανόμαστε ότι το
Υπουργείο  επιβάλλει  την  υλοποίηση  Διαταγμάτων  χωρίς  την
έγκριση  της  Βουλής  αλλά  και  χωρίς  τον  οποιονδήποτε
Κοινοβουλευτικό Έλεγχο. 

7. Για να είσαστε σε θέση να εκτελέσετε ορθά το Κοινοβουλευτικό
σας έργο, θα πρέπει να έχετε ως προμετωπίδα την προάσπιση
των Νόμων, του Συντάγματος και των Διεθνών Συμβάσεων, οι
οποίες νομοθεσίες, σε εθνικό επίπεδο, όταν θα ψηφίζονται, δεν
θα πρέπει  να  συγκρούονται  είτε  με  το  Ευρωπαϊκό  Κεκτημένο,
είτε με τις Διεθνείς Συμβάσεις, κάτι που ήδη έψεξε η Επίτροπος
Διοικήσεως,  την  ύπαρξη  δηλαδή  παραβιάσεων,  με  την
Γνωμάτευσή της ημ. 29/07/2021. 

8. Κατ’  ισχυρισμό μας,  τα μέτρα κατά του  Covid-19 τέθηκαν σε
ισχύ  κατά  παραβίαση  του  άρθρου  33  (κατάσταση  εκτάκτου
ανάγκης)  του  Συντάγματος,  αλλά  και  κατά  παράβαση  του
άρθρου  17  (κατάσταση  ανάγκης)  του  κεφ.  154  (Ποινικού
Κώδικα), αφού η χώρα δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση εκτάκτου
ανάγκης,  και  εφόσον  η  χώρα  δεν  βρίσκεται  σε  κατάσταση
εκτάκτου  ανάγκης  δεν  είναι  υποστατά  και  καθόλα  νόμιμα  τα
μέτρα αυτά.

9. Τόσο ο νυν, όσο και ο προηγούμενος Υπουργός Υγείας, κάνοντας
κατάχρηση των εξουσιών τους Άρ.  105 Κεφ. 154, ενεργώντας
καθ’   υπέρβαση  εξουσίας  και  αμελώντας  να  εξετάσουν  την
αναλογικότητα  των  μέτρων  που  εν  τέλει  επέβαλαν  και
επιβάλλουν,  λανθασμένα,  ή/και  παράνομα,  εξέδωσαν,  και
συνεχίζουν  να  εκδίδουν,  από  καιρού  εις  καιρόν,  διάφορα
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διατάγματα,  τα  οποία  ουσιαστικά  υπερκέρασαν  και  ακύρωσαν
όλους τους νόμους αλλά και το ίδιο το Σύνταγμα της Κυπριακής
Δημοκρατίας, όπου, και με βάση το άρθ. 3(1) του Ν. 99/1989 που
αναφέρει  ότι,  «Ανεξάρτητα  από  τις  διατάξεις  οποιουδήποτε
άλλου Νόμου, όταν δυνάμει Νόμου ή με εξουσιοδότηση Νόμου το
Υπουργικό Συμβούλιο, ή οποιοδήποτε Μέλος αυτού έχει εξουσία
να εκδίδει Κανονισμούς, οι Κανονισμοί αυτοί κατατίθενται στη
Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση» αφού και το άρθρο 6 του
κεφ. 260 αναφέρει για κανονισμούς και όχι διατάγματα. Από τη
στιγμή που τα διατάγματα αυτά, δεν έτυχαν κοινοβουλευτικού
ελέγχου  και  δεν  εγκρίθηκαν  από  τη  Βουλή,  (ή/και  δεν
προβλέπονται καν από το κεφ. 260), ήτοι, από την Νομοθετική
εξουσία  της  Κυπριακής  Δημοκρατίας,  που  είναι  η  Βουλή  των
Αντιπρόσωπων,  δεν  έχουν  καμία  νομική  υπόσταση (Ίδε  επίσης
Γνωμάτευση της Επιτρόπου Διοικήσεως ημ. 29/07/2021). 

10. Το  γεγονός  αυτό  συνδέεται  επίσης  στενά  και  με  τα  ατομικά
δικαιώματα των πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας,  αρ.  13
δικαίωμα ελεύθερης μετακινήσεως, άρ. 19 ελευθερία του λόγου
και  της  έκφρασης,  αρ.  20  δικαίωμα  στην  εκπαίδευση,  αρ.  21
δικαίωμα του συνέρχεσθαι ειρηνικώς, αρ. 25 δικαίωμα άσκησης
του επαγγέλματος αρ. 27 δικαίωμα του απεργείν. Τα διατάγματα
θα ήταν νόμιμα μόνο για σκοπούς δημοσίας υγείας σε περίπτωση
που είχε προηγηθεί κήρυξη της χώρας σε κατάσταση εκτάκτου
ανάγκης, κάτι που δεν έγινε,  ενώ η ισχύς τους, σε κάθε άλλη
περίπτωση, θα πρέπει να περάσει μόνο μέσω νομοθετημάτων με
έγκριση  της  Βουλής  και  όχι  μέσω  κανονισμών  ή  υπουργικών
διαταγμάτων, τα οποία καταργούν τόσο τη Βουλή, όσο και τους
νόμους,  αλλά  και  το  Σύνταγμα  της  Κυπριακής  Δημοκρατίας.
Επίσης,  το  αρ.  7  (δικαίωμα  στην  ζωή)  του  Συντάγματος  δεν
προβλέπει  οποιουσδήποτε  περιορισμούς  για  λόγους  δημόσιας
υγείας.

11. Βάση του άρ. 179 του συντάγματος, «Ουδείς νόμος ή απόφασις
της  Βουλής  των  Αντιπροσώπων  ή  εκατέρας  Κοινοτικής
Συνελεύσεων  ως  και  ουδεμία  πράξις  ή  απόφασις  οιουδήποτε
οργάνου,  αρχής  ή  προσώπου  εν  τη  Δημοκρατία  ασκούντος
εκτελεστικήν  εξουσίαν  ή  οιονδήποτε  διοικητικόν  λειτούργημα
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δύναται  να  είναι  καθ’  οιονδήποτε  τρόπον  αντίθετος  ή
ασύμφωνος προς οιανδήποτε των διατάξεων του Συντάγματος»,
επομένως τα εκδοθέντα διατάγματα δεν είναι καθόλα νόμιμα, ή
είναι  ανυπόστατα  και  θα  πρέπει  να  ακυρωθούν.  Επίσης,
τροποποίηση  του  Συντάγματος  επιτρέπεται  βάση  του  άρθρου
182 που αναφέρει ότι για να υπάρχει έγκυρος νόμος θα πρέπει να
υπάρχει  πλειοψηφία  των  2/3  των  βουλευτών.  Περαιτέρω,
υπάρχουν  πρόνοιες  στο  άρθρο  183  του  Συντάγματος  όπου
κηρύσσεται κατάσταση έκτακτης ανάγκης,  κάτι  που δεν έγινε
στην παρούσα περίπτωση. Και εφόσον τα διατάγματα δεν είναι
ψηφισμένα με την προβλεπόμενη διαδικασία όπως αναφέρει το
σύνταγμα αρ. 179 και το αρ. 3(1) ν. 99/1989 από τη Βουλή όπως
θα έπρεπε, θεωρούμε ότι έχει γίνει κατάφωρη καταπάτηση της
διάκρισης των εξουσιών: άλλη είναι η εξουσία του νομοθετικού
οργάνου και άλλη η εξουσία του εκτελεστικού όργανου και βάση
των  πιο  πάνω,  όπου,  ουσιαστικά  καταργήθηκε  ο  ελεγκτικός
ρόλος της βουλής επί της εκτελεστικής εξουσίας, θεωρούμε τα
διατάγματα αντισυνταγματικά και άκυρα και ότι θα πρέπει να
παρέμβετε  εσείς  ως  αντιπρόσωποι  του  λαού  άμεσα  και
αποφασιστικά προς διασφάλιση του Νόμου και της Τάξης αλλά
και της Πειθαρχίας προς την προάσπιση του Συντάγματος και
των Νόμων.  

12. Σας υπενθυμίζουμε δε,  ότι,  δεν υφίσταται  καμία νομοθετική ή
άλλη  πρόνοια  για  οποιαδήποτε  εκχώρηση  των  εξουσιών  της
Νομοθετικής  Εξουσίας  προς  την  Εκτελεστική  Εξουσία,  και
μάλιστα εν λευκώ, κάτι που θα ισοδυναμούσε με αυτοκατάργηση
της  Βουλής  και  θα  άφηνε  έκθετη  τη  λειτουργία  της
Δημοκρατίας.

13. Ζητούμε  όπως  μας  επιτραπεί  να  είμαστε  παρόντες,  μέσω
αντιπροσωπείας εμπειρογνωμόνων μας (επιστήμονες, νομικούς,
ιατρούς,  ειδικούς  σε  ψυχολογία/κοινωνιολογία  κ.ά.),  για  να
παρουσιάσουμε  περαιτέρω  στοιχεία στις  αρμόδιες
Κοινοβουλευτικές  Επιτροπές  που  συνεδριάζουν  για  όλα  όσα
αναφέρονται πιο πάνω. 

14. Επιφυλασσόμαστε για όλα τα νόμιμα δικαιώματα των πελατών
μας  και  είμαστε  έτοιμοι  να  προσφύγουμε  στη  δικαιοσύνη  σε
οποιαδήποτε  περίπτωση  κρίνουμε  ότι  θίγονται  ή/και
καταπατούνται τα δικαιώματα των πελατών μας. 
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15. Σε  περίπτωση  μη  τεκμηριωμένης  απάντησης  σας  περί  του
αντιθέτου  εντός  30  (τριάντα)  ημερών,  θα  θεωρήσουμε  ότι
συμφωνείτε με το περιεχόμενο της πιο πάνω επιστολής και θα
αναμένουμε όπως αναλάβετε τις ευθύνες σας και να εκτελέσετε
προσηκόντως τα καθήκοντα σας, ως εκλεγμένοι βουλευτές. 

16. Ευελπιστούμε  στην  θετική  προσέγγισή  σας  στα  πιο  πάνω
σοβαρότατα θέματα, ούτως ώστε να πρυτανεύσει η λογική για
το καλό και την ελευθερία όλων των πολιτών. 

17. Είμαστε  στη  διάθεσή  σας  για  οποιαδήποτε  περαιτέρω
διευκρίνιση.

18. Εν αναμονή της σύντομης απάντησής σας.  

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.
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ – ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΛΕΥΚΩΣΙΑ/ΚΥΡΗΝΕΙΑ – ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ – ΛΑΡΝΑΚΑ – ΛΕΜΕΣΟΣ – ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ -ΛΟΝΔΙΝΟ 
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1 Συμβόλαιο Αλβανίας - Pfizer 
https://gogo.al/wp-content/uploads/2021/01/LEXO-KONTRATEN-E-PLOTE.pdf  
Σχετικές αναλύσεις-άρθρα εδώ: 
PfizerLeak: A Look at PFIZER's contract with Brazil & Albania https://asmaa-
algarve.org/covid-19/vaccines/pfizerleak-a-look-at-pfizer-s-one-sided-contract-
with-governments 
Information security expert on revealed Pfizer agreements: ‘There’s good 
reason Pfizer fought to hide the details of these contracts’ 
https://americasfrontlinedoctors.org/frontlinenews/information-security-expert-
on-revealed-pfizer-agreements-theres-good-reason-pfizer-fought-to-hide-the-
details-of-these-contracts/2 
Το μυστικό συμβόλαιο στραγγαλισμού της Pfizer: το υπέγραψε και η Ελλάδα; 
https://choratouaxoritou.gr/?p=147399&cn-reloaded=1/ 
2 Rapid test από εταιρεία "αλεξίπτωτο" και αμφισβητούμενες διαγνώσεις 
https://economytoday.sigmalive.com/oikonomia/kypros/34370_rapid-test-apo-
etaireia-alexiptoto-kai-amfisvitoymenes-diagnoseis
3 Υποπτος  για  διαφθορά  ο  σύζυγος  της  επιτρόπου  Στέλλας  Κυριακίδου
https://www.euro2day.gr/news/Cyprus/article/2073291/ypoptos-gia-diafthora-o-
syzygos-ths-epitropoy-stel.html 

EU’s  biggest  corruption  scandal  unfolds  as  €4M appear  on Commissioner  s
account  https://v4na.com/en/eu-s-biggest-corruption-scandal-unfolds-as-4m-
appear-in-commissioner-s-account-44487/ 

4 Violation Tracker Parent Company Summary 
https://violationtracker.goodjobsfirst.org/prog.php?parent=pfizer 
5 Έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως, σελ. 5
 https://www.alarmcall.org/wp-content/uploads/2021/08/1303-2020-124_%CE
%95%CE%A0%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%9B%CE%97_%CE
%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3_%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%94%CE
%99%CE%91%CE%A4%CE%A1%CE%99%CE%9A%CE%97_%CE%95%CE
%A4%CE%91%CE%99%CE%A1%CE%95%CE%99%CE%91_%CE%9A%CE
%A5%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A5_13.08.2021.pdf
6 Recommendations for national SARS-CoV-2 testing strategies and diagnostic 
capacities https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-lab-testing-
2021.1-eng
7 https://www.fda.gov/media/136625/download  
8 07/21/2021: Lab Alert: Changes to CDC RT-PCR for SARS-CoV-2 Testing 
https://www.cdc.gov/csels/dls/locs/2021/07-21-2021-lab-alert-
Changes_CDC_RT-PCR_SARS-CoV-2_Testing_1.html?fbclid=IwAR1-
Zke0FocPsKznps4weu7RCDaercTXmuGCDYqzDuZerbovtbx81Bjk5Lg 
9 Λίστα 31 ερευνών για τη χρήση μάσκας: 
10 https://www.alarmcall.org/document/meletes-anapotelesmatikotitas-
maskas/987/ 
10  Επιστολή  Καταγγελίας  για  Οξείδιο  Αιθυλενίου  σε  μπατονέτες
https://www.alarmcall.org/document/epistoli-kataggelias-gia-oxeidio-
ethyleniou-se-mpatonetes/825/

1111 Nasopharyngeal swabs are not risk-free - Press release of the French 
National Academy of Medicine, April 8, 2021 https://www.academie-
medecine.fr/nasopharyngeal-swabs-are-not-risk-free/?lang=en
12 Saliva Equals Nasal Swab for COVID Test Accuracy 
https://www.webmd.com/lung/news/20201211/saliva-equals-nasal-swab-for-

https://www.webmd.com/lung/news/20201211/saliva-equals-nasal-swab-for-covid-test-accuracy#1
https://www.academie-medecine.fr/nasopharyngeal-swabs-are-not-risk-free/?lang=en
https://www.academie-medecine.fr/nasopharyngeal-swabs-are-not-risk-free/?lang=en
https://www.alarmcall.org/document/epistoli-kataggelias-gia-oxeidio-ethyleniou-se-mpatonetes/825/
https://www.alarmcall.org/document/epistoli-kataggelias-gia-oxeidio-ethyleniou-se-mpatonetes/825/
https://www.alarmcall.org/document/meletes-anapotelesmatikotitas-maskas/987/
https://www.alarmcall.org/document/meletes-anapotelesmatikotitas-maskas/987/
https://www.cdc.gov/csels/dls/locs/2021/07-21-2021-lab-alert-Changes_CDC_RT-PCR_SARS-CoV-2_Testing_1.html?fbclid=IwAR1-Zke0FocPsKznps4weu7RCDaercTXmuGCDYqzDuZerbovtbx81Bjk5Lg
https://www.cdc.gov/csels/dls/locs/2021/07-21-2021-lab-alert-Changes_CDC_RT-PCR_SARS-CoV-2_Testing_1.html?fbclid=IwAR1-Zke0FocPsKznps4weu7RCDaercTXmuGCDYqzDuZerbovtbx81Bjk5Lg
https://www.cdc.gov/csels/dls/locs/2021/07-21-2021-lab-alert-Changes_CDC_RT-PCR_SARS-CoV-2_Testing_1.html?fbclid=IwAR1-Zke0FocPsKznps4weu7RCDaercTXmuGCDYqzDuZerbovtbx81Bjk5Lg
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-lab-testing-2021.1-eng
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-lab-testing-2021.1-eng
https://www.alarmcall.org/wp-content/uploads/2021/08/1303-2020-124_%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%9B%CE%97_%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3_%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A4%CE%A1%CE%99%CE%9A%CE%97_%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%99%CE%A1%CE%95%CE%99%CE%91_%CE%9A%CE%A5%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A5_13.08.2021.pdf
https://www.alarmcall.org/wp-content/uploads/2021/08/1303-2020-124_%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%9B%CE%97_%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3_%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A4%CE%A1%CE%99%CE%9A%CE%97_%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%99%CE%A1%CE%95%CE%99%CE%91_%CE%9A%CE%A5%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A5_13.08.2021.pdf
https://www.alarmcall.org/wp-content/uploads/2021/08/1303-2020-124_%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%9B%CE%97_%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3_%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A4%CE%A1%CE%99%CE%9A%CE%97_%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%99%CE%A1%CE%95%CE%99%CE%91_%CE%9A%CE%A5%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A5_13.08.2021.pdf
https://violationtracker.goodjobsfirst.org/prog.php?parent=pfizer
https://v4na.com/en/eu-s-biggest-corruption-scandal-unfolds-as-4m-appear-in-commissioner-s-account-44487/
https://v4na.com/en/eu-s-biggest-corruption-scandal-unfolds-as-4m-appear-in-commissioner-s-account-44487/
https://www.euro2day.gr/news/Cyprus/article/2073291/ypoptos-gia-diafthora-o-syzygos-ths-epitropoy-stel.html
https://www.euro2day.gr/news/Cyprus/article/2073291/ypoptos-gia-diafthora-o-syzygos-ths-epitropoy-stel.html
https://economytoday.sigmalive.com/oikonomia/kypros/34370_rapid-test-apo-etaireia-alexiptoto-kai-amfisvitoymenes-diagnoseis
https://economytoday.sigmalive.com/oikonomia/kypros/34370_rapid-test-apo-etaireia-alexiptoto-kai-amfisvitoymenes-diagnoseis
https://choratouaxoritou.gr/?p=147399&cn-reloaded=1/
https://americasfrontlinedoctors.org/frontlinenews/information-security-expert-on-revealed-pfizer-agreements-theres-good-reason-pfizer-fought-to-hide-the-details-of-these-contracts/2
https://americasfrontlinedoctors.org/frontlinenews/information-security-expert-on-revealed-pfizer-agreements-theres-good-reason-pfizer-fought-to-hide-the-details-of-these-contracts/2
https://americasfrontlinedoctors.org/frontlinenews/information-security-expert-on-revealed-pfizer-agreements-theres-good-reason-pfizer-fought-to-hide-the-details-of-these-contracts/2
https://asmaa-algarve.org/covid-19/vaccines/pfizerleak-a-look-at-pfizer-s-one-sided-contract-with-governments
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https://asmaa-algarve.org/covid-19/vaccines/pfizerleak-a-look-at-pfizer-s-one-sided-contract-with-governments
https://gogo.al/wp-content/uploads/2021/01/LEXO-KONTRATEN-E-PLOTE.pdf


covid-test-accuracy#1
13 Israeli Health Minister admitting vaccine passports are really about coercion 
https://www.naturalnews.com/2021-09-13-hot-mic-vaccine-passports-are-
about-coercion.html 
14  Επιστολή καταγγελίας προς Σύνδεσμο Φαρμακευτικών Εταιρειών Κύπρου  
https://www.alarmcall.org/wp-content/uploads/2021/09/1303-2020-
43_Epistoli_Kataggelias_pros_Syndesmo_Farmakevtikwn_Etaireiwn_Kyprou_30-
08-2021.pdf 
15  ECDC and EMA highlight considerations for additional and booster doses of 
COVID-19 vaccines  https://www.ema.europa.eu/en/news/ecdc-ema-highlight-
considerations-additional-booster-doses-covid-19-vaccines 
16 Τρίτη δόση: Νομικοί κίνδυνοι χωρίς την έγκριση του ΕΜΑ 
https://www.philenews.com/koinonia/eidiseis/article/1276721 
17 WHO - COVID-19 advice for the public: Getting vaccinated 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-
vaccines/advice 
JCVI statement on COVID-19 vaccination of children aged 12 to 15 years: 3 
September 2021 https://www.gov.uk/government/publications/jcvi-statement-
september-2021-covid-19-vaccination-of-children-aged-12-to-15-years/jcvi-
statement-on-covid-19-vaccination-of-children-aged-12-to-15-years-3-
september-2021 
18 Consumer Medicine Information (CMI) summary - Comirnaty COVID-19 
Vaccine https://www.tga.gov.au/sites/default/files/cmi-comirnaty-bnt162b2-
mrna.pdf 
19 Επιστολή καταγγελίας προς Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου 
https://www.alarmcall.org/wp-content/uploads/2021/08/1303-2020-124_%CE
%95%CE%A0%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%9B%CE%97_%CE
%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3_%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%94%CE
%99%CE%91%CE%A4%CE%A1%CE%99%CE%9A%CE%97_%CE%95%CE
%A4%CE%91%CE%99%CE%A1%CE%95%CE%99%CE%91_%CE%9A%CE
%A5%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A5_13.08.2021.pdf 
20 Επιστολές Καταγγελίας για Παρενέργειες Εμβολίων και Απαγορευμένη Ουσία
σε Μπατονέτες Δειγματοληψίας https://www.alarmcall.org/document/epistoles-
kataggelias-gia-parenergeies-20210901/898/ 
21  OPEN LETTER AND NOTICE OF LIABILITY FROM DOCTORS AND SCIENTISTS 
TO THE EMA AND THE MEMBERS OF THE EUROPEAN PARLIAMENT REGARDING 
COVID-19 VACCINATION 
https://doctors4covidethics.org/wp-content/uploads/2021/09/Letter-and-Notice-
of-Liability-to-EMA-and-MEPs.pdf 
22 Ivermectin  for  COVID-19:  real-time  meta  analysis  of  63  studies:
https://ivmmeta.com/   

Η  Σκόπιμη  Συσκότιση  για  την  Ιβερμεκτίνη  στην  Ινδία:
https  ://  www  .  alarmcall  .  org  /  medical  /  skopimi  -  syskotisi  -  gia  -  ivermectin  -  stin  -  india  /  
564/

Debating  Ivermectin,  Hydroxychloroquine,  and  Colchicine
https://www.thedesertreview.com/news/local/debating-ivermectin-
hydroxychloroquine-and-colchicine/article_01fbb380-d917-11eb-91c2-
73cdf82fa113.html 
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India: Study of health care workers demonstrates that ivermectin can prevent
Covid infection https://bird-group.org/health-professionals-resources/ 

Ivermectin,  a  potential  anticancer  drug  derived  from  an  antiparasitic  drug
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1043661820315152 

Επικεφαλής  Ιατρικού  Συλλόγου  του  Τόκιο:  «Πρέπει  να  δοκιμάσουμε  την
ιβερμεκτίνη  -  Μειώνει  θανάτους  και  κρούσματα»
https://www.pronews.gr/ygeia/1012740_epikefalis-iatrikoy-syllogoy-toy-tokio-
prepei-na-dokimasoyme-tin-ivermektini-ligoteroi 

23 India Could Sentence WHO Chief Scientist to Death for Misleading Over 
Ivermectin and Killing Indians https://www.nextbigfuture.com/2021/06/india-
could-sentence-who-chief-scientist-to-death-for-misleading-over-ivermectin-
and-killing-indians.html
24 REUTERS COVID-19 TRACKER - ISRAEL https://graphics.reuters.com/world-
coronavirus-tracker-and-maps/countries-and-territories/israel/ 
25 Ultra-Vaxxed, Booster-Heavy Israel Now Has More Covid Infections per Capita
Than Any Country in the World 
https://basedunderground.com/2021/09/03/ultra-vaxxed-booster-heavy-israel-
now-has-more-covid-infections-per-capita-than-any-country-in-the-world/ 
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27 Public Health Agency of Sweden https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-
public-health-agency-of-sweden/communicable-disease-control/covid-19/
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28 ΟΗΕ: «Οι απαγορεύσεις και τα lockdown για τον κορωνοϊό συνέβαλαν στη 
μεγαλύτερη αύξηση της πείνας εδώ και δεκαετίες»! 
https://www.pronews.gr/kosmos/1001617_kampanaki-apo-ton-oie-ta-metra-gia-
ton-koronoio-synevalan-sti-megalyteri-ayxisi-tis 
Καθηγητής Γ.Ιωαννίδης: «10.000 νεκρούς θα έχει η Ελλάδα μέχρι τον 
Φεβρουάριο» - «Καταστροφή το lockdown» 
https://www.pronews.gr/ygeia/940930_kathigitis-gioannidis-10000-nekroys-tha-
ehei-i-ellada-mehri-ton-fevroyario-logo 
Impact of COVID-19 and lockdown on mental health of children and 
adolescents: A narrative review with recommendations 
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