
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Εκδήλωση διαμαρτυρίας στην Βουλή 4/11/21 στις 10:30 ενόψει της συζήτησης τηςκοινοβουλευτικής επιτροπής Υγείας για τον Επικίνδυνων Μολυσματικών ΑσθενειώνΝόμου

Επ` ευκαιρίας της συζήτησης στην βουλή για τον περί Επικίνδυνων Μολυσματικών ΑσθενειώνΝόμου η Δεξαμενή Σκέψης AlarmCall θα συμπορευτεί με τους ΕΝΩΜΕΝΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΥΠΡΟΥ για ναεκδηλώσουν τις έντονες ανησυχίες τους για τον υπό συζήτηση νόμο.

Καλούνται οι βουλευτές να μην εκχωρήσουν εξουσία στην Κυβέρνηση να ρυθμίζει τηδημόσια υγεία με διατάγματα και να αναζητήσουν σφαιρική επιστημονική ενημέρωση

Η Δεξαμενή Σκέψης AlarmCall σε συνέχεια την πρώτης επιστολής σε όλα τα μέλη της Βουλής τωνΑντιπροσώπων έχει αποστείλει εκ νέου ανοικτή επιστολή με απόψεις και αιτήματα πολιτών, γονέωνκαι εμπειρογνωμόνων που αφορούν συγκεκριμένα τη συζήτηση του νομοσχεδίου περί ΕπικίνδυνωνΜολυσματικών Ασθενειών - ζητώντας, ουσιαστικά, από τα 56 μέλη της Βουλής να επιτελέσουν τοκαθήκον που έχουν έναντι του κυπριακού λαού, ασκώντας και μη καταργώντας τον οφειλόμενοέλεγχο στις αποφάσεις της Κυβέρνησης.
(Νέα επιστολή εδώ: https://www.alarmcall.org/document/anoikti-epistoli-pros-vouleftes/1202/ ,Πρώτη εδώ: https://www.alarmcall.org/wp-content/uploads/2021/09/1303-2020-150_Epistoli-pros-voulevtes-16_09_2021.pdf )

Για δύο σχεδόν χρόνια, η Βουλή αποποιήθηκε της ευθύνης που έχει να ασκεί τον δέοντα και
αποτελεσματικό έλεγχο στις αποφάσεις της εκτελεστικής εξουσίας, συναινώντας εν σιγή και
επιτρέποντας την εφαρμογή δρακόντειων και αναποτελεσματικών μέτρων, που αποδείχθηκαν να
έχουν σκιώδεις και εκδικητικές, ρατσιστικές εφαρμογές προς όσους επέλεξαν να διαφυλάξουν
θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και το δικαίωμά τους να αποφασίζουν για την ίδια τους τη ζωή.
Αυτή τη συναίνεση επιχειρεί τώρα η Κυβέρνηση να νομιμοποιήσει μέσω της ψήφισης του πιο πάνω
νόμου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, ούτως ώστε να μπορεί η Κυβέρνηση να ρυθμίζει τη δημόσια
υγεία (και κατ’ επέκταση οικονομία, παιδεία και άλλους τομείς) με ανεξέλεγκτα και ατεκμηρίωτα
διατάγματα.
Είναι πασιφανές ότι η Κυβέρνηση, δυστυχώς, χωρίς την οποιαδήποτε παρέμβαση ή έλεγχο από τη
Βουλή, προσπάθησε, και προς τούτο καταβλήθηκαν πολλά χρήματα των φορολογουμένων
συμπολιτών μας, να πείσει τον πληθυσμό ότι η COVID-19 είναι μία επικίνδυνη μολυσματική ασθένεια,
κάτι το οποίο με βάση όλα τα τελευταία επιστημονικά στοιχεία και μελέτες, γνωρίζουμε, τουλάχιστον
από τον Οκτώβριο του 2020, ότι είναι αναληθές και ότι το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος του
πληθυσμού δεν απειλείται από την εν λόγω νόσο.
Ως Κύπριοι πολίτες και ψηφοφόροι, εκφράζουμε την έντονη δυσαρέσκειά μας τόσο με τη διαχείρισητης “πανδημίας” από την Κυβέρνηση όσο και με την έμμεση επικύρωση των χειρισμών της λόγωπαράλειψης των βουλευτών να επιτελέσουν το καθήκον τους. Οι Κύπριοι πολίτες έχουμε κουραστεί
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με τον συνεχή εμπαιγμό λόγω διαφθοράς και συμφερόντων των εμπλεκομένων πολιτικών καιαξιωματούχων του κράτους.
Απαιτούμε από τους βουλευτές να υπερασπιστούν το Σύνταγμα και τη Δημοκρατία: αν ψηφιστεί τονομοσχέδιο ως έχει, καταργείται ο ρόλος της Βουλής, δίνονται υπερεξουσίες στον εκάστοτε Υπουργόνα ρυθμίζει ανεξέλεγκτα με διατάγματα πρακτικά τη ζωή των πολιτών με σοβαρότατες και ολέθριες,όπως διαφάνηκε, επιπτώσεις.
Απαιτούμε από όλους τους βουλευτές ανεξαιρέτως, να εξετάσουν προσεκτικά τα στοιχεία που τουςέχουμε γνωστοποιήσει, να διαμορφώσουν το νόμο με τρόπο που να διατηρείται ο ρόλος τηςνομοθετικής εξουσίας, η αλήθεια, η νομιμότητα και η δικαιοσύνη.
Αν εκχωρήσουν την εξουσία που τους έδωσε ο λαός με τη ψήφο του και νομιμοποιήσουν τηνέκδοση λευκής επιταγής στην Κυβέρνηση, αυτό θα ισοδυναμεί με καταλυση της δημοκρατίας.Ελπίζουμε κατά τη συζήτηση του εν λόγω νομοσχεδίου να επικρατήσει η σωφροσύνη και η αγάπηγια την πατρίδα και τους ανθρώπους της, χωρίς πολιτικές, οικονομικές ή άλλες σκοπιμότητες.


