
 

Δελτίο Τύπου AlarmCall

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΠΡΟΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

16 Σεπτεμβρίου 2021

Αντιπροσωπεία  της  Δεξαμενής  Σκέψης  AlarmCall
παρευρέθηκε  σήμερα  στο  Συνεδριακό  Κέντρο  Φιλοξενία
στη Λευκωσία όπου παρέδωσε προσωπικές επιστολές σε
όλα  τα  μέλη  της  Βουλής  των  Αντιπροσώπων,  με  τις
οποίες  τους  καθιστά  προσωπικά  υπεύθυνους  για  τα
αποτελέσματα  της  διαχείρισης  της  πανδημίας  από  την
Κυβέρνηση,  ζητείται  η  οφειλόμενη  άσκηση
κοινοβουλευτικού  ελέγχου  και  απαντήσεις  σε  ζητήματα
που αφορούν τους χειρισμούς της Κυβέρνησης.

Μέσω των εκτενών επιστολών (αντίγραφο των οποίων 
επισυνάπτεται), 

Γνωστοποιείται  η  ευθύνη  που  προσωπικά  φέρουν  οι
βουλευτές  για  τις  όποιες επιπτώσεις  έχουν επιφέρει  τα
μέτρα  της  Κυβέρνησης  για  αντιμετώπιση  της  νόσου
COVID-19 στον Κυπριακό λαό και για οποιαδήποτε βλάβη
ή/και  θάνατο  προκαλείται  από  την  εφαρμογή
Διαταγμάτων/Κανονισμών ή Νομοθεσίας, τα οποία έχουν
διαμορφωθεί  με  σκοπό  να  εξαναγκάσουν  στην  ολική
αποδοχή του εμβολιασμού με πειραματικά σκευάσματα. 

Απαιτείται  να προβούν οι  βουλευτές  στον οφειλόμενο
έλεγχο των  ενεργειών  της  Κυβέρνησης  ώστε  να
ενημερωθούν δεόντως οι Κύπριοι πολίτες. Μεταξύ άλλων,
ζητείται  να  διερευνηθούν  οι συμφωνίες  που  έχει
συνάψει  η  Κυβέρνηση με  φαρμακευτικές  εταιρείες
για τη διάθεση των εμβολίων για τον κορωνοϊό, ενώ
σημειώνεται  ότι  στο  Άρθρο  45  του  Συντάγματος
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προβλέπεται η διαδικασία δίωξης του Προέδρου της
Δημοκρατίας και στο Κεφ. 154 του Ποινικού Κώδικα
προβλέπεται  η  δίωξη  για  όλους  τους  κατέχοντες
δημόσια θέση ή αξίωμα για κατάχρηση εξουσίας.

Βάσει  των  συμβολαίων  που  έχουν  διαρρεύσει  μεταξύ
Αλβανίας και Βραζιλίας με τη Pfizer, εύλογα απαιτούμε να
ξέρουμε αν οι όροι στο συμβόλαιο της Κύπρου/ΕΕ με τη
Pfizer είναι ομοίως απαράδεχτοι.

Ζητείται,  επίσης,  η  διερεύνηση ύπαρξης  σύγκρουσης
συμφερόντων  σε  θέματα  που  αφορούν  στα  rapid test
καθώς και την υπόθεση των 4 εκ. ευρώ προς την Επίτροπο
Υγείας κα Κυριακίδου.  

Επιπλέον,  στους  βουλευτές  γνωστοποιείται  αριθμός
Κανονισμών,  εκθέσεων,  εγγράφων  αλλά  και
επιστημονικών  τεκμηρίων,  τα  οποία  παραγνωρίζονται
και  παραβιάζονται κατάφωρα  από  την  Κυβέρνηση  με
πρόφαση την πανδημία, όπως συστάσεις του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας, στοιχεία για τα rapid test και τα τεστ
PCR, τη χρήση μάσκας, τα πρωτόκολλα χορήγησης των
πειραματικών εμβολίων, τον εμβολιασμό παιδιών κ.ά. 

Η ομάδα  AlarmCall θεωρεί  ότι  τα μέτρα που επέβαλε η
Κυβέρνηση  (η επιβολή  αποστολής  SMS,  επίδειξης
Safepass,  διενέργειας  rapid  test,  χρήσης  μάσκας,
υποχρεωτικού  εμβολιασμού,  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,  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 κ.ά.
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Η ομάδα AlarmCall, απαιτεί, τέλος, τα νόμιμα δικαιώματα
του  Κυπριακού  λαού  βάσει  του  Συντάγματος,  των
ανθρωπίνων  δικαιωμάτων  και  των  Διεθνών/Ευρωπαϊκών
Νόμων ή/και Συμβάσεων. Συγκεκριμένα:

 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. 

 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:

i. 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  και  ως  μέτρο
απορρίπτεται από πολλούς επιστήμονες. 

ii. 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.

iii. Απαγόρευση  κάθε  μορφής
υποχρεωτικότητας  για  εμβολιασμό.  Εφόσον
δεν  αναλαμβάνεται  εγγράφως  η  ευθύνη  από
οποιονδήποτε  αρμόδιο  για  τον  εμβολιασμό,  να
σταματήσουν  ΑΜΕΣΑ  οι  πιέσεις  από  πολιτικά
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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.

iv.  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.

v. 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 συνανθρώπων μας που έχουν λάβει το
πειραματικό σκεύασμα – «εμβόλιο». 

vi. Τον  έλεγχο  και  περιορισμό  της  μονόπλευρης,
ελλιπούς και παραπλανητικής πληροφόρησης από
τα ΜΜΕ. 

vii. Την  άσκηση  ελέγχου  και  διεξαγωγή
επιστημονικών  ερευνών  για  την
αποτελεσματικότητα  των  μέτρων  της
Κυβέρνησης  σε  επίπεδο  υγείας,  οικονομίας,
κοινωνίας, παιδείας κτλ.
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