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ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Εάν δεν φοράμε μάσκες υπάρχει ενδεχόμενο να
οδηγηθούμε σε ένα νέο lockdown;

Β. ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Είναι στο χέρι μας να αποτραπούν τα τοπικά lockdowns,
όπως στο χέρι μας είναι αν – με τις πράξεις ή τις παραλείψεις μας – θα
πάμε με ασφάλεια εκτός της κρίσης, αντί να βυθιστούμε σε μια
προβληματική κατάσταση.
Η Κυβέρνηση έχει την ευθύνη να προστατεύσει τον πληθυσμό και τη χώρα
απέναντι σε μια πανδημία με πρωτοφανή χαρακτηριστικά, που χτύπησε
όλο τον κόσμο και μέχρι σήμερα (αντικειμενικά μιλώντας) η Ελλάδα
παραμένει πολύ χαμηλά και σε αριθμό κρουσμάτων και σε αριθμό
θυμάτων από την Covid-19. Ασφαλώς λοιπόν οι μάσκες είναι – μαζί με τα
αντισηπτικά και τις αποστάσεις – τα πιο αποτελεσματικά «αμυντικά όπλα»
μας απέναντι στον κορονοϊό και για μια ακόμη φορά ζητώ από όλους και
όλες να προστατευθούν και να προστατεύσουν τους γύρω τους.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κάποιοι γονείς επιμένουν πως δεν πρέπει να
φορούν μάσκες οι μαθητές στα σχολεία; Τι τους απαντάτε; Τι θα κάνετε αν
στέλνουν τα παιδιά χωρίς μάσκες στα σχολεία;

Β. ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Το να είσαι γονιός είναι ευθύνη. Ευθύνη ατομική, αλλά και
κοινωνική. Στο όνομα δεισιδαιμονιών και ιδεολογημάτων, δεν μπορούμε
να διακινδυνεύσουμε την υγεία των παιδιών μας.
Εμείς έχουμε ευθύνη και νοιαζόμαστε για όλα τα παιδιά και θα τα
προστατεύσουμε.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Μπορεί να δοθεί παράταση του ωραρίου στα
εστιατόρια και στα καφέ - μπαρ και μετά τις 24:00, όπως ζητούν οι
επιχειρηματίες;

Β. ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Η Κυβέρνηση παίρνει μέτρα ανάλογα με τη πορεία των
επιδημιολογικών δεδομένων. Όσο οι πολίτες προστατεύουν τους εαυτούς
τους και τους άλλους τηρώντας τα υγειονομικά πρωτόκολλα, τόσο
λιγότεροι θα είναι οι περιορισμοί. Υπάρχει μια αναλογικότητα. Η αυξημένη
ατομική και κοινωνική υπευθυνότητα οδηγεί σε μείωση των κρουσμάτων,
άρα και των μέτρων.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ο ΣΥΡΙΖΑ σας κατηγορεί ότι μετατρέψατε την
υγειονομική επιτυχία σε φιάσκο. Μάλιστα υποστηρίζει ότι τα νέα
κρούσματα προήλθαν από τους χειρισμούς της κυβέρνησης με το
βεβιασμένο άνοιγμα των συνόρων στο βωμό των τουριστικών
συμφερόντων. Τι απαντάτε;

Β. ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Ευτυχώς για την κοινωνία και δυστυχώς για τον ΣΥΡΙΖΑ, η
υγειονομική επιτυχία είναι μετρήσιμο μέγεθος. Όλοι οι στατιστικοί δείκτες
αποδεικνύουν ότι η χώρα μας παραμένει ανάμεσα στις πιο επιτυχημένες
χώρες, παγκοσμίως, στη διαχείριση της πανδημίας. Ορισμένοι μέσα στον
ΣΥΡΙΖΑ πέτυχαν να σύρουν το κόμμα τους, την Αξιωματική
Αντιπολίτευση, στο να πολιτικοποιήσει την υγεία, την προστασία της ζωής,
αντί σε αυτό το πεδίο να επιδείξουμε πολιτική ενότητα για να
προστατεύσουμε πιο αποτελεσματικά τους πολίτες. Λυπάμαι ειλικρινά,
γιατί δεν το περίμενα και γιατί προσπάθησα από την αρχή της κρίσης, να
είμαστε όλοι μαζί.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Σας ανησυχεί το γεγονός ότι πάγωσαν οι δοκιμές για
το εμβόλιο της AstraZeneca;

Β. ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Προφανώς, κύριε Σιαδήμα, το εμβόλιο για τον κορονοϊό δεν
είναι μια απλή υπόθεση. Πρώτιστο μέλημα και βασική προϋπόθεση για να
βγει στην αγορά είναι να πληροί ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Θέλω
να πιστεύω ότι θα είμαστε εντός του χρονοδιαγράμματος, όπως έχει
ανακοινώσει η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και η εταιρεία. Και άλλα
εμβόλια, όμως, είναι σε πολύ ώριμη φάση, οπότε εκτιμώ ότι η κατάσταση
θα εξελιχθεί ομαλά. Και βέβαια, κανείς δε λέει ότι μόλις βγει το εμβόλιο,

αμέσως θα επιστρέψουμε στην προ κορονοϊού εποχή. Θα πρέπει να
συνεχίσουμε να προφυλασσόμαστε μέχρι να αποκτήσει ο πληθυσμό
τείχος ανοσίας.
Η έναρξη του εμβολιασμού, όμως, θα είναι η έναρξη μιας ελπιδοφόρας
αντίστροφης μέτρησης.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Το Εθνικό Σύστημα Υγείας θα αντέξει μέχρι τότε;
Υπάρχουν κρεβάτια στις ΜΕΘ; Προσωπικό;

Β. ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Το ΕΣΥ θα αντέξει, γιατί άντεξε στην πρώτη φάση και γιατί
στο μεσοδιάστημα φροντίσαμε να το ενισχύσουμε αποφασιστικά. Όταν
άλλες χώρες, ισχυρότερες και πλουσιότερες, κατέρρευσαν, εμείς αντέξαμε.
Γιατί δεν επιβιώνουν οι δυνατότεροι, αλλά αυτοί που ανταποκρίνονται
καλύτερα στις περιστάσεις. Οι δυσκολίες κάνουν κάποιους να λυγίζουν.
Αντίθετα, στις δυσκολίες οι Έλληνες συνήθως σπάμε τα ρεκόρ.
Σήμερα έχουμε 915 κλίνες ΜΕΘ σε λειτουργία, εκ των οποίων 217 ΜΕΘ
COVID. Επίσης, ο αριθμός απλών κλινών νοσηλείας COVID ανέρχεται σε
2.805 και μόνο το 1/5 είναι καλυμμένο από ασθενείς με κορονοϊό.
Από τον Μάρτιο έως σήμερα προχωρήσαμε σε περισσότερες από 6.000
προσλήψεις ιατρών, νοσηλευτών και λοιπού επικουρικού προσωπικού,
ενώ εντός Σεπτεμβρίου θα δημοσιευθεί νέα προκήρυξη 400 θέσεων
ιατρικού προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων, εκ των οποίων περίπου οι
μισές θα αφορούν τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.
Παράλληλα, τρέξαμε τις διαδικασίες ώστε να υλοποιηθούν οι προκηρύξεις
μόνιμων θέσεων στο ΕΣΥ:
942 ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων για τα Νοσοκομεία των επτά
Υγειονομικών Περιφερειών
81 ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων, σε νησιωτικές, παραμεθόριες και
απομακρυσμένες περιοχές
1209 ατόμων νοσηλευτικού, παραϊατρικού και λοιπού προσωπικού για
υγειονομικές δομές σε όλη την επικράτεια
Ειδικά αυτοί οι 1000 και πλέον μόνιμοι ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων θα
καλύψουν άμεσα με τους μόνιμους διορισμούς τους τις επόμενες
εβδομάδες τα Νοσοκομεία όλης της χώρας.
Επίσης, μέχρι το τέλος του μήνα εντάσσονται στο σύστημα Υγείας 1650
θέσεις επαγγελματιών νοσηλευτών για την απόκτηση ειδικότητας στην
επείγουσα-εντατική ιατρική και 600 ακόμα νοσηλευτών δημόσιας υγείας.

Όπως έχει ήδη ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, το
επικουρικό νοσηλευτικό προσωπικό που έδωσε και δίνει τη μάχη με τον
κορονοϊό, θα παραμείνει στο δημόσιο σύστημα Υγείας.
Παράλληλα, κατασκευάζουμε νέες, λειτουργικές ΜΕΘ με σύγχρονες
προδιαγραφές και σε σύντομο χρονικό διάστημα θα φτάσουμε τον
ευρωπαϊκό μέσο όρο, για πρώτη φορά στη χώρα, τις 1200 κλίνες.
Δε μένουμε όμως μόνο εκεί, καθώς, όπως είπα και το περασμένο Σάββατο
που επισκέφτηκα τα έργα στο «Σωτηρία», εκπαιδεύουμε και το
προσωπικό μας ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες μιας
εντατικής. Αυτό περιλαμβάνει και η δωρεά της Βουλής των Ελλήνων.
Τώρα, βέβαια, για όσους σπεύδουν να υποβαθμίσουν αυτή την
προσπάθεια, χαρακτηρίζοντάς την «εύκολη», ρωτώ ευθέως: εάν ήταν
τόσο εύκολη, γιατί δεν αύξαναν αυτοί τα κρεβάτια ΜΕΘ στα 4,5 χρόνια
διακυβέρνησης τους;

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Οι 13.000 μετανάστες στη Μόρια αποτελούν
υγειονομική βόμβα; Τι μέτρα θα πάρετε για να διασφαλίσετε ότι ο
κορονοϊός δεν θα εξαπλωθεί στην Μυτιλήνη, αφού κάποιοι από αυτούς
έχουν διαγνωστεί θετικοί;

Β. ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Η προστασία της Δημόσιας Υγείας είναι για εμάς πρώτη
προτεραιότητα. Αυτό κάνουμε για τους Έλληνες πολίτες, τους κατοίκους
του νησιού, καθώς και πρόσφυγες και μετανάστες. Έτσι, ενισχύουμε το
Νοσοκομείο Λέσβου με ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, την επιχειρησιακή
ετοιμότητα του ΕΚΑΒ, αυξάνουμε τα κλιμάκια του ΕΟΔΥ, εντατικοποιούμε
τους ελέγχους και τεστ.
Από την πρώτη στιγμή έδωσα εντολή να μεταβούν στο νησί τόσο ο
Πρόεδρος του ΕΟΔΥ, όσο και ο Πρόεδρος του ΕΚΑΒ.
Θυμίζω πως είχαμε προχωρήσει σε εκτενείς ελέγχους και τεστ σε
διαμένοντες του ΚΥΤ, όπως και σε εμβολιασμό όλων των παιδιών, πολύ
πριν λάβει χώρα η καταστροφή του καταυλισμού. Στόχος μας τώρα είναι
να συγκρατηθεί τυχόν διασπορά του κορονοϊού.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Παρά το γεγονός ότι ασκούνται πιέσεις από την
Ευρώπη και τις ΗΠΑ για αποκλιμάκωση της κατάστασης στην ανατολική
Μεσόγειο, ο Ερντογάν συνεχίζει να προκαλεί. Ανησυχείτε για θερμό
επεισόδιο;

Β. ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Όπως γράφει και στο άρθρο του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης, «η Τουρκία εμφανίζεται λιγότερο ως εταίρος και περισσότερο
ως προβοκάτορας… Η Ελλάδα έχει τη στρατιωτική δυνατότητα να
αποκρούσει κάθε τουρκική επίθεση».
Σίγουρα, όμως, ένα στρατιωτικό επεισόδιο μεταξύ των δύο χωρών μας δεν
είναι προς το συμφέρον κανενός. Με άλλα λόγια, δεν ανησυχούμε, αλλά
επαγρυπνούμε και προετοιμαζόμαστε. Έχουμε θάρρος και πίστη, γι' αυτό
δεν πάμε ποτέ χαμένοι.

