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Νικήτας Κακλαμάνης στο pemptousia.fm: Στις
δύσκολες στιγμές λέμε «Βοήθα Παναγιά»
/ Pemptousia.FM / Συνεντεύξεις
Νικήτας Κακλαμάνης, Α΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων

Στην εκπομπή «η Επικαιρότητα στην Πεμπτουσία» και τη δημοσιογράφο Μαρία
Γιαχνάκη μίλησε σήμερα ο Α’ αντιπρόεδρος της Βουλής, βουλευτής της Α’ Αθηνών
της Νέας Δημοκρατίας, τέως Υπουργός Υγείας και Δήμαρχος Αθηναίων, Νικήτας
Κακλαμάνης, ιατρός και πανεπιστημιακός στο επάγγελμα. Ο κύριος Κακλαμάνης
αναφέρθηκε στο φλέγον ζήτημα της πανδημίας αλλά και στις πρόσφατες
αντιδράσεις του Νίκου Φίλη και άλλων για την προβολή του προσώπου της
Παναγίας στην πρόσοψη του Κοινοβουλίου.
%video%
«Σε ώρες μάχης τα πολλά λόγια και η άστοχη κριτική δεν κάνουν καλό. Αυτό το
λέω περισσότερο σαν γιατρός… Τι πρέπει να κάνουμε αυτή την περίοδο;
Επικεντρώνω σε τρία σημεία:
1. Mε θρησκευτική ευλάβεια να τηρήσουμε τα μέτρα τα οποία έχει εξαγγείλει η

κυβέρνηση. Αν το πράξουμε, δεν θα χρειαστεί να πάρει περαιτέρω μέτρα η
πολιτεία. Να ξεχάσουμε την 30η Νοεμβρίου. Τα μέτρα θα πρέπει να
συνεχιστούν έως τις 15 Δεκεμβρίου, ώστε να έχουμε παγιώσει μια καλή
υγειονομική κατάσταση.
2. Να πάψουν οι άσκοπες, άκαιρες και χωρίς καμία επιστημονική τεκμηρίωση
απόψεις εναντίον του εμβολιασμού. Το εμβόλιο είναι από τα ισχυρότερα όπλα
από τα οποία θα έχουμε.
3. Να γίνουν προσλήψεις με fast track διαδικασίες και όχι γραφειοκρατικές
καθυστερήσεις. Κάνω και προσωπική έκκληση προς την κυβέρνηση: Έχουν
γίνει πολλά βήματα προς την ενίσχυση του ΕΣΥ, αυτή την στιγμή, όμως,
υπάρχει ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης και δεν πρέπει να υπάρξουν διαδικασίες
καθυστέρησης», είπε μεταξύ άλλων ο κ. Κακλαμάνης.
Σε ερώτηση για την ελάχιστη ανταπόκριση ιδιωτών ιατρών στο κάλεσμα της
κυβέρνησης (μόνο 8 γιατροί), ο κ. Κακλαμάνης απάντησε: «Σε αυτή την
περίπτωση, εγώ μιλάω για τους επικουρικούς γιατρούς και νοσηλευτές, που
ματώνουν ήδη μέσα στα νοσοκομεία τόσον καιρό. Πρέπει με γρήγορες διαδικασίες
να μονιμοποιηθούν, ώστε να νιώσουν ασφαλείς. Δεν είναι ώρα, για να πάμε σε
προσλήψεις με την τυπική διαδικασία μέσω ΑΣΕΠ. Χρειάζονται μήνες για να
ολοκληρωθεί αυτή…
Όσον αφορά την έκκληση σε ιδιώτες, ο πρώην Υπουργός Υγείας είπε: «Τα
νοσοκομεία

χρειάζονται

αυτή

τη

στιγμή

παθολόγους,

πνευμονολόγους

και

εντατικολόγους… Κάνω έκκληση στους συναδέλφους μου να προσέλθουν και να
βοηθήσουν».
Ο κύριος Κακλαμάνης υποστήριξε ότι το πλάνο αντιμετώπισης του κορωνοϊού
στηρίχθηκε επάνω στο «σχέδιο Άρτεμις«, που είχε δημιουργήσει ο ίδιος ως
Υπουργός Υγείας για την αντιμετώπιση της γρίπης των πτηνών. Επίσης, δήλωσε
αισιόδοξος ότι πριν από το καλοκαίρι του 2021 αυτός ο τρομακτικός εφιάλτης θα
έχει

ξεπεραστεί

-τουλάχιστον

σε

πολύ

σημαντικότερο

βαθμό

απ’

ότι

το

προηγούμενο καλοκαίρι, ενώ προσπάθησε να συσπειρώσει τον κόσμο.
«Σε περιόδους κρίσης, ο κόσμος, στη μεγάλη του πλειοψηφία, συσπειρώνεται γύρω
από την κυβέρνηση, την οποία έχει εκλέξει, όποια κι αν είναι αυτή. Δεν κάνει
κριτική. Αν κάναμε ένα λάθος, είναι ότι πιστέψαμε ότι κερδίσαμε τον πόλεμο. Είναι
χρήσιμη αυτή η εμπειρία τώρα».

Όσον αφορά την αντίδραση Φίλη για την προβολή του προσώπου της Παναγίας
στην πρόσοψη της Βουλής, ο κ. Κακλαμάνης τόνισε ότι είχε γίνει ενημέρωση στους
εκπροσώπους και των 6 κομμάτων και δεν είχε αντιδράσει κανείς.
«Ο κ. Τασούλας ενημέρωσε για την προβολή του βίντεο τους εκπροσώπους και των
6 κομμάτων. Περιέγραψε λεπτομερώς το βίντεο. Δεν αντέδρασε κανείς. Η εικόνα
της Παναγίας εμφανιζόταν για τρία ή τέσσερα δευτερόλεπτα…Οι Ένοπλες
Δυνάμεις έχουν επιλέξει την ημέρα των Εισοδίων της Παναγίας, για να εορτάζουν.
Τι τους πείραξε; Στις δύσκολες στιγμές τι λέμε πάντα; «Βόηθα, Παναγιά μου…».
Ήταν μια επαφή της Βουλή με τον έξω κόσμο, που δεν μπορεί πια -λόγω των
μέτρων- να την επισκεφθεί. Σέβομαι την άποψη του οποιουδήποτε Έλληνα πολίτη,
αλλά είναι καλό να σέβονται κι εκείνοι την δική μου: Πιστεύω πως οι περισσότεροι
Έλληνες βουλευτές συγκινήθηκαν από αυτά τα τρία δεύτερα…».
https://bit.ly/2UTiBAU

