Κυβ. Εκπρόσωπος: Δεν υπάρχει επί του παρόντος πρόθεση για επιβολή σκληρότερων
μέτρων
Σε αυτό το στάδιο δεν υπάρχει πρόθεση εφαρμογής οποιωνδήποτε περαιτέρω δραστικών
μέτρων είπε, σήμερα, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κυριάκος Κούσιος.
Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους μετά τη συνεδρία του Συμβουλίου Αρχηγών των
πολιτικών κομμάτων, υπό την προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου
Αναστασιάδη, στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «ήταν μια εξαιρετικά
παραγωγικότατη συνεδρία του Συμβουλίου των πολιτικών αρχηγών τους οποίους θέλω να
ευχαριστήσω.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε τους πολιτικούς αρχηγούς για τη γενικότερη
πολιτική της Κυβέρνησης στο θέμα αντιμετώπισης της εξάπλωσης του κορωνοϊού και στη
συνέχεια οι αρμόδιοι Υπουργοί ενημέρωσαν τους πολιτικούς αρχηγούς για τα επιμέρους
μέτρα που λαμβάνονται και τους σχεδιασμούς των αντίστοιχων Υπουργείων.
Όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί έλαβαν τον λόγο και συνέδραμαν με τις προτάσεις των πολιτικών
τους κομμάτων, μέσα σε ένα πνεύμα απόλυτης συναντίληψης, στις αρχές των προτάσεων
που είχαν κατατεθεί.
Έχει συμφωνηθεί όλες οι προτάσεις, όπως αυτές έχουν ανακοινωθεί από την Κυβέρνηση
και όπως αυτές έχουν γίνει από τα πολιτικά κόμματα, να κωδικοποιηθούν και να
αποσταλούν στα κόμματα το ταχύτερο δυνατόν για επεξεργασία. Ευθύς μετά την
επεξεργασία – και πρέπει να σημειώσω ότι δεν προβλέπεται να υπάρξει οποιαδήποτε
διαφωνία, αντίθετα υπάρχει συναντίληψη – θα συνέλθει η Βουλή των Αντιπροσώπων, την
Τρίτη ή την Τετάρτη, σε ειδική συνεδρία, για να ψηφιστούν τα νομοσχέδια που κρίνονται
αναγκαία για την εφαρμογή των μέτρων.
Όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί εξέφρασαν την εκτίμηση και τις ευχαριστίες τους για όλους τους
λειτουργούς του δημοσίου που δίνουν τη μάχη ενάντια στην εξάπλωση του κορωνοϊού.
Ενωμένοι θα νικήσουμε.
Πρέπει, επίσης, να τονίσω ότι όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί απευθύνουν προς τον λαό μας την
παράκληση όλοι να αυτοπειθαρχήσουμε και επικαλούμενοι την ευαισθησία τους να
προστατεύσουμε την οικογένεια μας, τους συγγενείς μας, το σύνολο του λαού».
Ερωτηθείς αν κατά τη συνεδρία του Συμβουλίου Αρχηγών συζητήθηκε το θέμα λήψης
σκληρότερων μέτρων, όπως η απαγόρευση της κυκλοφορίας, ο Εκπρόσωπος είπε «όχι, δεν
υπάρχει επί του παρόντος απόφαση ή σκέψη για επιβολή τέτοιου μέτρου.
Δεν κρύβουμε, εντούτοις, ότι σχεδιασμοί υπάρχουν για όλα τα πιθανά σενάρια, αλλά αυτό
θα εξαρτηθεί από τις εξελίξεις. Πρέπει να τονίσουμε ότι η Κυβέρνηση παίρνει πολιτικές
αποφάσεις, αλλά πολιτικές αποφάσεις που εδράζονται και τεκμηριώνονται από τις
συμβουλές ειδικών. Σε αυτό, λοιπόν, το στάδιο δεν υπάρχει πρόθεση εφαρμογής
οποιωνδήποτε περαιτέρω δραστικών μέτρων. Αυτό δεν αποκλείει την έκδοση άλλων
Διαταγμάτων, αλλά όχι δραστικών».
Σε ερώτηση πού θα κληθούν να πάνε γιατροί και νοσηλευτές στη βάση του Διατάγματος
που εκδόθηκε σήμερα, ο Εκπρόσωπος είπε «να αναμένετε τις δηλώσεις του Υπουργού
Υγείας. Υπάρχει σχεδιασμός για το πού θα υπηρετήσει ο κάθε γιατρός που θα κληθεί από το
Υπουργείο Υγείας, αλλά τις λεπτομέρειες θα τις δώσει ο Υπουργός Υγείας».

