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Οι καιροσκόποι γιατροί που κτύπησαν φλέβα χρυσού
Η

ιατρική γενικά έγινε εμπόρευμα, με μια
αγορά πάνω του ενός δισεκατομμυρίου
ετησίως και οι καιροσκόποι το θεωρούν
φλέβα χρυσού. Η επιβάρυνση του ασθενή, αν
έχει χρήματα, είναι πάνω από το 56%, κι αν
δεν έχει…

Πόσοι είναι οι καρκινοπαθείς
και οι ανάγκες σε ακτινοθεραπευτικά
μηχανήματα

lΤης Αλεξίας Καφετζή
akafedji@24h.com.cy
Δυστυχώς πολλοί γιατροί με το που μυρίστηκαν
τον χρυσό ξέχασαν ή καλύτερα έγιναν επίορκοι, αφού καταπάτησαν τον όρκο του Ιπποκράτη: «…Θα χρησιμοποιώ τη θεραπεία, για να
βοηθήσω τους ασθενείς κατά τη δύναμη και
την κρίση μου, αλλά ποτέ για να βλάψω ή να
αδικήσω. Ούτε θα δίνω θανατηφόρο φάρμακο
σε κάποιον που θα μου το ζητήσει, ούτε θα του
κάνω μια τέτοια υπόδειξη… Σε όσα σπίτια πηγαίνω, θα μπαίνω για να βοηθήσω τους ασθενείς και θα απέχω από οποιαδήποτε εσκεμμένη
βλάβη και φθορά… Αν τηρώ τον όρκο αυτό και
δεν τον παραβώ, ας χαίρω πάντοτε υπολήψεως
ανάμεσα στους ανθρώπους για τη ζωή και για
την τέχνη μου. Αν όμως τον παραβώ και επιορκήσω, ας πάθω τα αντίθετα».
Η ιατρική δεοντολογία όπως και η δημοσιογραφική δεοντολογία, δυστυχώς, μπήκαν στον κάλαθο των αχρήστων, καθώς η απόκρυψη ή/και
η διαστρέβλωση των πληροφοριών από τα
ΜΜΕ προς το κοινό, δημιουργούν λανθασμένες
αντιλήψεις, αφού επικρατούν ως διαφήμιση. Σε
καμιά χώρα του κόσμου ο Ιατρικός Σύλλογος ή
η δημοσιογραφία επιτρέπουν τέτοιες παραπληροφορήσεις ή απόκρυψη των πραγματικοτήτων… πλην της Κύπρου.

Η Novartis και η Κύπρος
Η Novartis διώκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες,
τη Γαλλία και την Ελλάδα, για πράξεις διαφθοράς και δωροδοκίας σε πολιτικούς, σε ιατρούς,
σε κυβερνητικούς υπαλλήλους αλλά και σε συνδέσμους καρκινοπαθών και ασθενών. Με λίγα
λόγια «λάδωνε» αδιακρίτως, προκειμένου να
πωλεί σε υψηλές τιμές τα ογκολογικά και άλλα
σκευάσματά της και να επιβαρύνει το κράτος,
τα ασφαλιστικά ταμεία και τις τσέπες των
ασθενών. Τα λόμπι των φαρμακευτικών εταιριών έχουν γραφεία στις Βρυξέλες και στο
Στρασβούργο για να επηρεάζουν ευρωβουλευτές και να επιτυγχάνουν ευνοϊκές νομοθεσίες
ή/και να μην προχωρήσουν σε κατηγορία τους
για κάποιο «έγκλημά» τους. Φυσικά κάποια από
τα υπερκέρδη καταλήγουν στις τσέπες όσων
βοηθούν, πολιτικούς ή μη και παράλληλα διοχετεύονται σε συλλόγους ασθενών οι οποίοι μετατρέπονται σε Δούρειο Ίππο και γίνονται τα
φερέφωνά τους κινδυνολογώντας. Οι φαρμακέμποροι «ψαρεύουν» ανθρώπους και οργανώσεις που είναι εθισμένοι στο χρήμα και
ασφαλώς δεν τους ενδιαφέρει ο ασθενής ή ο
όρκος του Ιπποκράτη.
Στην ΕΕ αποκαλύφθηκε από Γερμανίδα ευρωβουλευτή ότι το 86% των εσόδων της Europa
Donna προέρχεται από φαρμακευτικές εταιρίες και γενικά εταιρίες που ασχολούνται με
την υγεία. Απλά δείτε χωρίς παρωπίδες τι γίνεται και στην Κύπρο και θα καταλάβατε ότι κάποιοι «αγιοποιηθέντες» για τις δήθεν
υπηρεσίες τους προς τους καρκινοπαθείς και
τους ασθενείς γενικότερα, «κερδίζουν» τεράστια ποσά από τις υπηρεσίες τους.
Μόλις πρόσφατα ο γιατρός Γιώργος Κατσώνης
πέτυχε από το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωση
απόφασης του Πειθαρχικού Συμβουλίου των Ιατρών. Ο δρ Κατσώνης εμφανίστηκε στην τηλεοπτική εκπομπή «Από Μέρα σε Μέρα» του ΡΙΚ
και παρουσίασε το έργο του κάνοντας λόγο για
νίκη κατά του καρκίνου μέσω της ομοιοπαθητικής, ενώ κατηγόρησε τις φαρμακοβιομηχανίες

ότι «πίνουν το αίμα των ανθρώπων και τους
προκαλούν συνειδητά βλάβη στην υγεία τους
ακόμα και θάνατο». Επίσης υποστήριξε, ότι οι
φαρμακοβιομηχανίες εκμεταλλεύονται τους
πάσχοντες και τους προκαλούν βλάβη στην
υγεία τους, ακόμη και θάνατο, με μοναδικό
σκοπό, στόχο και κίνητρο το κέρδος ενώ υποστήριξε πως μπορεί να μπει τέλος στις χημειοθεραπείες των ασθενών.
Φαρμακευτικές εταιρίες βρίσκονται και στην
Κύπρο και ακολουθούν την ίδια τακτική, ίσως
και χειρότερη. Έχουμε μαρτυρίες από πρώην
εργαζόμενους σε νοσηλευτήρια ότι κάθε μήνα
υπάλληλοι των εταιριών πηγαίνουν στα νοσηλευτήρια και μέσα από τους φακέλους των
ασθενών καταγράφουν ποιοι γιατροί συνταγογράφησαν τα δικά τους φάρμακά για να τους
ετοιμάσουν τη σχετική «αμοιβή».
Η λεγόμενη «αμοιβή» δίνεται σε μετρητά για να
μην υπάρχουν τεκμήρια ή με κατάθεση στο
εξωτερικό, με ταξιδάκια αναψυχής σε πολυτελή
ξενοδοχεία, με πολύτιμα δώρα κι άλλα είδη
αμοιβής. Το μέγα ερώτημα είναι: Με ποιο δικαίωμα βλέπουν τους φακέλους των ασθενών,
όπου καταγράφονται προσωπικά δεδομένα;
Καταλήγοντας, σ’ αυτό το θέμα όλοι οι πιο

πάνω δεν έχουν αναστολές προκειμένου να
κερδίσουν περισσότερα χρήματα.

Η ομερτά και οι στρουθοκάμηλοι
Στην προηγούμενη έκδοση της «24», δημοσιεύσαμε στοιχεία και έγγραφα από το Υπουργείο
Υγείας και το Ογκολογικό της Τράπεζας και
αποδείξαμε ότι ψεύδονται οι πιο πάνω ότι τάχατες τα νέα περιστατικά καρκίνου (ΝΠΚ) ετησίως είναι 3.300, ενώ εμείς ισχυριζόμαστε ότι
φέτος το 2018 θα είναι πάνω 4.500. Μάλιστα
προκαλέσαμε το Υπουργείο Υγείας και όσους
ισχυρίζονται ψευδώς ότι τα ΝΠΚ είναι 3.300 να
βγουν με έγγραφα και να αποδείξουν το αντίθετο. Περιμέναμε μια ολόκληρη εβδομάδα
αλλά αυτοί κρύβονται ή στρουθοκαμηλίζουν,
αποφεύγοντας να δουν την αλήθεια κατάματα.
Περιμέναμε από πολιτικούς, από τους θεσμούς
και από τα ΜΜΕ να ασχοληθούν αλλά επικρατεί η ομερτά, ο νόμος της σιωπής δηλαδή.
Όποια και αν είναι η αλήθεια κάνουν πως δεν
βλέπουν ούτε ακούν. Με λύπη μας παρατηρούμε ότι θεσμοί και πολιτικοί βρίσκονται σε
χειμερία νάρκη κι αναμένουμε ότι κάποτε θα
ξυπνήσουν!

Όπως αναφέραμε στην προηγούμενη έκδοση
της «24» τα νέα περιστατικά καρκίνου (ΝΠΚ)
φέτος θα είναι περισσότερα από 4.500. Σύμφωνα με τον μέσο όρο παγκόσμια, το 65% από
αυτούς θα χρειαστούν ακτινοθεραπεία, δηλαδή
κάπου 2.925. Ένας Γραμμικός Επιταχυντής (ΓΕ)
μπορεί να κάνει ετησίως ακτινοθεραπεία σε
400-450 Καρκινοπαθείς. Το Ογκολογικό της
Τράπεζας έχει τώρα τρεις Γραμμικούς Επιταχυντές και κάνει ακτινοθεραπεία σε 1.400
άτομα. Όταν λειτουργήσει και το Γερμανικό
Ογκολογικό στη Λεμεσό, το οποίο έχει δυο
Γραμμικούς Επιταχυντές, θα κάνει ακτινοθεραπεία σε άλλους 800-900. Δηλαδή και στα δυο
ιδιωτικά ογκολογικά θα γίνεται ακτινοθεραπεία
σε 2.200 περίπου. Άρα, κάπου 900 καρκινοπαθείς θα μείνουν χωρίς ακτινοθεραπεία και το
χειρότερο ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΤΟ ΛΕΝΕ. Γιατί; Μα είναι
απλό. Η ακτινοθεραπεία σύμφωνα με την ΕΕ
στοιχίζει περίπου 2.500 ευρώ και δεν παίρνει
κανένας μίζες. Η χημειοθεραπεία, πάντα σύμφωνα με την ΕΕ, στοιχίζει κατά μέσο όρο
22.000 και από το ποσό αυτό, παίρνει ένα μεγάλο μέρος το εργοστάσιο της φαρμακευτικής
εταιρίας, ακολούθως ο εισαγωγέας φαρμακέμπορος που έχει κι αυτός το κέρδος του, ο γιατρός που έγραψε τη συνταγή και τέλος τα
φερέφωνα ή Δούρειοι Ίπποι. Με αυτά τα απλά
μαθηματικά βλέπουμε ότι δεν συμφέρει στους
εμπόρους υγείας η δημιουργία Κρατικών Ογκολογικών Ακτινοθεραπευτικών Τμημάτων και ας
ταλαιπωρείται ή και ας πεθαίνει ο καρκινοπαθής.
Με τα πιο πάνω δεδομένα έπρεπε να είχαμε
από το 2012 το λιγότερο 7 Γραμμικούς Επιταχυντές. Διεθνείς μελετητές έλεγαν το 2012 ότι
μέχρι το 2020 θα έχει αύξηση 50%, και θα χρειαστεί η Κύπρος 8-10 Γραμμικούς Επιταχυντές,
ενώ μέχρι το 2030 ίσως διπλασιαστεί.
Τα στατιστικά στην Ευρώπη λένε ότι το 2012 είχαμε μέσο όρο 62,5% που έχρηζαν ακτινοθεραπεία (περιοδικό Lencet Oncology), η ESTRO
έλεγε ότι είναι γύρω στο 65%, ενώ η ASTRO
λέει ότι χρειάζονται Ακτινοθεραπεία το 75%
λόγω της εξέλιξης των μηχανημάτων της ακτινοθεραπείας.
Τέλος να πούμε ότι γίνεται ακτινοθεραπεία και
για μη-κακοήθεις διαταραχές, μη καρκινοπαθείς, κάτι που ΔΕΝ γίνεται στην Κύπρο λόγο έλλειψης Γραμμικών Επιταχυντών. Το γνωρίζει το
Υπουργείο Υγείας και άλλοι αρμόδιοι φορείς
αλλά… «αγρόν αγόρασαν». Κάθε χρόνο, στη
Γερμανία, περίπου 50.000 ασθενείς παραπέμπονται και αντιμετωπίζονται με ακτινοθεραπεία
για «μη κακοήθεις διαταραχές». Αυτή η εξαιρετικά επιτυχημένη θεραπεία εφαρμόζεται μόνο
για συγκεκριμένες ενδείξεις όπως η διατήρηση
ή ανάκτηση της ποιότητας ζωής μέσω της μείωσης του πόνου ή του διαχωρισμού ή / και της
βελτίωσης της παλαιότερης βλάβης της φυσικής σωματικής λειτουργίας λόγω των συγκεκριμένων συμπτωμάτων που σχετίζονται με τη
νόσο κατάσταση της τεχνολογίας και επικαιροποίηση των κατευθυντήριων γραμμών που βασίζονται σε αποδεικτικά στοιχεία.
Στην «24» δεν κινδυνολογούμε, ούτε έχουμε κανένα οικονομικό ή άλλο συμφέρον ή όφελος
από τον αγώνα που διεξάγουμε. Απλά τιμούμε
τη δημοσιογραφική δεοντολογία και καταγράφουμε τις πραγματικότητες και τις αλήθειες.
Προσκαλέσαμε και προκαλέσαμε όσους καταγγέλλουμε να δώσουν έγγραφα και απαντήσεις.
Απλά κρύβονται! Τα φαινόμενα σήψης στην
Κύπρο οδηγούν σε αντιδημοκρατικές θέσεις,
ενώ το μέλημά τους θα έπρεπε να ήταν η διαφάνεια και το NAME & SHAME.
Η ατιμωρησία και τα διαπλεκόμενα συμφέροντα είναι αυτά που αντί να δουν το δάσος
των καρκινοπαθών, βάζουν στο κάδρο τους λίγους εμπόρους υγείας που αναζητούν περισσότερο χρυσό…
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ΜΚΟ ως φερέφωνα της φαρμακοβιομηχανίας
Ο

ι δημόσιες παρεμβάσεις μου στον ελληνόφωνο χώρο ξεκίνησαν το 2002
και ολοκληρώθηκαν στις 12/12/12 με
την ομιλία «Kαρκίνος και Kοινωνία σε
Kρίση».

l © Δρ. Θανάσης Μπαγκατζούνης,
Ακτινοθεραπευτής-Ογκολόγος

Εδώ ανέλυσα, μεταξύ άλλων, τον ρόλο που
έπαιξαν κάποιες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) στην απορρύθμιση των δημόσιων
συστημάτων υγείας και τις ύποπτες σχέσεις
τους με τη φαρμακοβιομηχανία (βλ. βίντεο).
Νόμιζα πως ήταν το επιμύθιο. Όχι πως υπέκυψα στιγμή στην προσπάθεια φίμωσης του
επιστημονικού λόγου (βλ. Εφημερίδα ΧΑΡΑΥΓΗ, 02/08/2008) ή ότι αναίρεσα όσα με
πάθος και τεκμήρια υποστήριζα, αλλά κάποτε
βάζεις μια άνω τελεία. Και όταν ωριμάσει ο
χρόνος συνεχίζεις.

Ο πολυφαρμακωμένος τομέας
της Υγείας
Το επίκαιρο σκάνδαλο της Novartis – χωρίς να
διεκδικώ επουδενί τον τίτλο του «Μετά Χριστόν» προφήτη − με έκανε λοιπόν να «ξεσκονίσω» το ψηφιακό μου αρχείο και ν’
αναμοχλεύσω το παρακάτω άρθρο με τίτλο
«Ο πολυφαρμακωμένος τομέας της Υγείας»:
«Ο αδυσώπητος ανταγωνισμός της φαρμακευτικής βιομηχανίας σε μια παγκοσμιοποιημένη
αγορά με τεράστια οικονομικά συμφέροντα
ενέχει σημαντικούς κινδύνους για τον γιατρό,
τον καταναλωτή και, φυσικά, για την οικονομία
του συστήματος υγείας. Τα οργανωμένα σύνολα των ασθενών ίσως να είναι και τα πλέον
ευάλωτα στην χειραγώγηση και παραπληροφόρηση».
Εδώ φωτογράφιζα ασφαλώς τις ΜΚΟ, οι
οποίες όχι μόνο χειραγωγήθηκαν αλλά λειτούργησαν κυριολεκτικά ως «κράχτες» της
φαρμακοβιομηχανίας και, γενικότερα, της βιο-

μηχανίας του καρκίνου. Με το αζημίωτο φυσικά…

Με την ευγενική χορηγία
της φαρμακοβιομηχανίας…

Κλασικό παράδειγμα αποτελεί η οργάνωση
EUROPA DONNA, ο «Ευρωπαϊκός Συνασπισμός κατά του καρκίνου του μαστού» με έδρα
το Μιλάνο της Ιταλίας και παραρτήματα σε 47
χώρες, από την Ισλανδία μέχρι το Τατζικιστάν
και από την Φιλανδία μέχρι το Ισραήλ. Κατάφερε μάλιστα ν’ αποκτήσει τεράστια επιρροή
στα κέντρα εξουσίας και να καθορίζει σε πολλές χώρες την πολιτική φαρμάκων για τον καρκίνο του μαστού, αλλά και την πολιτική υγείας
γενικότερα.
Μόνο για την περίοδο 2006-2007, η EUROPA
DONNA του Μιλάνου πήρε ως χορηγία από
την φαρμακοβιομηχανία 1.300.000 €. Τo
2008 δημοσιοποίησε η κ. Karin Jöns, τότε πρόεδρος της EUROPA DONNA Γερμανίας και
ευρωβουλευτής του σοσιαλδημοκρατικού κόμματος, ότι αποχωρεί γιατί το 86% της χρηματοδότησης της κεντρικής οργάνωσης του
Μιλάνου προερχόταν από χορηγίες της φαρμακοβιομηχανίας. Με την αποχώρησή της
Karin Jöns διαλύθηκε και η οργάνωση EUROPA DONNA Γερμανίας.
Μια μικρή, μα σημαντική λεπτομέρεια: Το
2006 η ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή φαρμάκων EMEA ενέκρινε σε χρόνο ρεκόρ, εντός 27
ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης,
την επέκταση της χρήσης του φαρμάκου τραστουζουμάμπη ως «προληπτική θεραπεία»
ενός έτους σε γυναίκες με μη μεταστατικό
καρκίνο του μαστού που εκφράζουν τον δείκτη
HER2neu.

Σκέψου καλά πριν κοινοποιήσεις
πληρωμένες δακρύβρεχτες
καμπάνιες στα κοινωνικά δίκτυα…
Στην έγκριση του φαρμάκου σε χρόνο ρεκόρ,

όπως και στην ραγδαία αύξηση του καρκίνου
του μαστού είχε παίξει σημαντικό ρόλο η EUROPA DONNA, μέσω των εκστρατειών ευαισθητοποίησης
για
την
προληπτική
μαστογραφία. Το κέρδος για την φαρμακοβιομηχανία είναι τεράστιο, καθώς η προληπτική
χορήγηση του φαρμάκου σε 30 ασθενείς για 1
χρόνο κοστίζει περίπου 1.000.000 €.
Με μισό εκατομμύριο νέα περιστατικά καρκίνου του μαστού στις χώρες επιρροής της EUROPA DONNA, 1 στα 4 περιστατικά παίρνει
για ένα χρόνο προληπτικά το φάρμακο, μπορεί
κανείς να υπολογίσει το τεράστιο κέρδος της
φαρμακοβιομηχανίας. Να σημειωθεί ότι το
φάρμακο βελτιώνει μόνο κατά 7,6% (από
85,8% έως 78,2%) την επιβίωση χωρίς νόσο και
κατά μόνο 0,5% (από 2,2 σε 1,7%) την θνησιμότητα. Το ίδιο ποσοστό, μια στις διακόσιες γυναίκες που έλαβαν το φάρμακο, είχαν σοβαρή
καρδιοτοξικότητα.
Άρα, ξοδεύτηκαν πολλά δισεκατομμύρια τις
δύο τελευταίες δεκαετίες για την προληπτική
θεραπεία του καρκίνου με πολύ μικρό όφελος
για τους ασθενείς αλλά τεράστια κέρδη για
την φαρμακοβιομηχανία και τους κράχτες της,
επιστημονικούς και μη.

Προσωπικά οφέλη
και παθιασμένες «ακτιβίστριες»
Η κ. Στέλλα Κυριακίδου, πρόεδρος της EUROPA DONNA Κύπρου που διετέλεσε αντιπρόεδρος της EUROPA DONNA Ευρώπης την
περίοδο 1999-2003 και πρόεδρός της (20042006), αγωνίστηκε με πάθος όλα αυτά τα χρόνια εναντίον της δημιουργίας ολοκληρωμένων
υποδομών για τον καρκίνο του μαστού στα δημόσια νοσοκομεία και υπερασπίστηκε με
ακόμη μεγαλύτερο πάθος τη μονοπώληση του
καρκίνου από τον ιδιωτικό τομέα και τα οργανωμένα συμφέροντα του κυκλώματος της Τράπεζας Κύπρου.
Δεν θα σταθώ ούτε στο συνεπακόλουθο της
πολιτικής καριέρας ούτε στην απεγνωσμένη

προσπάθεια να μας πείσουν πως το Κέντρο
Μαστού που δημιούργησαν στο Κρατικό Νοσοκομείο Λευκωσίας δεν είναι υποτυπώδες.
Είναι λεπτομέρειες που δεν αφορούν τους
αναγνώστες.
Η όποια κίνηση αναφοράς επ’ αυτών, θα επισκιάσει το ζητούμενο που είναι το εξής:
Η μονοπωλιακή διαχείριση του καρκίνου του
μαστού σε κέντρα συνεργαζόμενα με την φαρμακοβιομηχανία, ή και πλήρως ελεγχόμενα
από αυτήν, έπαιξε κομβικό ρόλο στην προώθηση της κλινικής έρευνας και στην έγκριση
των πανάκριβων φαρμάκων της με συνοπτικές
διαδικασίες.

Το τίμημα θα πληρώνουν για πολλές
δεκαετίες οι πολίτες και μόνο
Τη στιγμή που ξοδεύονταν δισεκατομμύρια για
τις λεγόμενες προληπτικές θεραπείες του καρκίνου, συμπεριλαμβανομένης και της καθιερωμένης μίζας σε γιατρούς, πολιτικούς και ΜΚΟ,
το κράτος αδιαφορούσε για την δημιουργία
δημοσίων υποδομών υγείας και πολύς κόσμος
πέθαινε πρόωρα και άδικα.
Θέλω να ελπίζω ότι το σκάνδαλο Novartis θα
είναι μόνο η αρχή. Πολλοί καρκίνοι και άλλες
ασθένειες μπορούν να προληφθούν ή να θεραπευτούν πλήρως, ακόμα και όταν διαγνωσθούν σε προχωρημένο στάδιο.
Όμως η πρόσβαση σε ποιοτικές προληπτικές
εξετάσεις και θεραπείες τεκμηριωμένης αποτελεσματικότητας είναι πλέον πολυτέλεια για
την πλειοψηφία των πολιτών και σ΄ αυτό
έχουν συμβάλει τα μέγιστα οι ΜΚΟ σε ρόλο
φερέφωνα των πολυεθνικών.
'Ήγγικεν η ώρα, οι πολίτες να ενημερώνονται
σωστά, να είναι καχύποπτοι, να εμπιστεύονται
το ένστικτό τους και να μην θεοποιούν επιστημονικά πιόνια της φαρμακοβιομηχανίας.
Αξίζει ν’ αναδειχθεί ο ρόλος όλων εξ’ ημών. Ας
ανοίξει ο καθένας τα χαρτιά του.

Ο Σελίμ Β’ και ο Ερντογάν
νας μύθος ιστορεί πως τάχα ο Σουλτάνος Σελίμ Β’ (γνωστός επίσης ως
«Σελίμ, ο μέθυσος»), εισέβαλε στο
νησί μας το 1570 γιατί ενθουσιάστηκε από
το κρασί που του έστειλαν πεσκέσι οι Κύπριοι. Δεν ξέρω πόση αλήθεια περιέχει ο
μύθος. Πάντως ένα είναι το σίγουρο. Πολλές φορές ο γητευτής, μετατρέπεται σε
θύμα όταν υπερεκτιμήσει τις δυνατότητες
του και έχει παράλληλα υποτιμήσει το υποψήφιο θηρίο που θέλει να δελεάσει. Τα όσα
έχουν συμβεί τελευταία στην Κυπριακή
ΑΟΖ με την παρεμπόδιση της ΕΝΙ από τα
Τουρκικά πολεμικά, θυμίζουν αυτήν την
ιστορία. Είπαμε η ιστορία επαναλαμβάνεται ως τραγωδία.

Ε

l Του Γιώργου Περδίκη,
Πρόεδρος Κινήματος Οικολόγων
– Συνεργασία Πολιτών

Με την πειρατική της ενέργεια η Τουρκία
έστειλε προς όλες τις κατευθύνσεις ένα ξεκάθαρο μήνυμα: Δεν μπορεί να γίνει εκμετάλλευση του φυσικού αερίου της
Ανατολικής Μεσογείου χωρίς να την ελέγχει
πλήρως η ίδια. Μας εξήγησε πως θα γίνει
αυτό. Είτε θα υπάρξει συμφωνία τουρκικών
προδιαγραφών στο Κυπριακό, που θα τους

επιτρέπει μέσω του Κυπριακού κράτους (με
την αξιοποίηση της Τουρκοκυπριακής ηγεσίας και των προνομίων που θα τους παρέχει η συμφωνία) να ελέγχουν πλήρως την
εξόρυξη και εκμετάλλευση των Κυπριακών
κοιτασμάτων αλλά και να καθορίσουν την

πορεία των αγωγών (μέσω Τουρκίας προφανώς) προς την Ευρώπη. Είτε θα γίνει ειδική
συμφωνία για τη διαχείριση του φυσικού αερίου που θα περιλαμβάνει και τον αγωγό
μέσω της Τουρκίας πριν και χωρίς την όποια
συμφωνία για το Κυπριακό. Η οκκά τετρακόσια δηλαδή. Το επικίνδυνο στοιχείο που
διαβλέπω είναι το γεγονός ότι αυτή η αντίληψη καλλιεργείται στην Κυπριακή κοινή
γνώμη και προβάλλεται από πολιτικούς και
δημοσιογράφους και αρχίζει να εμπεδώνεται ευρέως. Δημιουργούνται δηλαδή οι προϋποθέσεις για αποδοχή των νέων
προκλητικών απαιτήσεων στο τραπέζι των
διαπραγματεύσεων, προκειμένου τάχα να
αποφύγουμε τις επικίνδυνες εντάσεις με
την Τουρκία και να έχουμε πρόσβαση στα
υποτιθέμενα αμύθητα πλούτη που κρύβει η
Κυπριακή ΑΟΖ. Με άλλα λόγια το φυσικό
αέριο, επιχειρείται να μετατραπεί από δέλεαρ προς την Τουρκία για να επιτρέψει
λύση στο Κυπριακό, σε θηλειά στο λαιμό
των Ελληνοκυπρίων. Αυτή η κατάσταση πρέπει να ανατραπεί με πολιτική απόφαση. Πολιτική απόφαση που θα αντικρούει αυτή τη
«φιλοσοφία ήττας» και θα προχωρεί σε πρακτικά μέτρα ανατροπής των Τουρκικών σχεδιασμών. Ένα τέτοιο πρακτικό μέτρο θα
είναι η προώθηση της μεταφοράς του φυσι-

κού αερίου στην Αίγυπτο. Όταν το Κυπριακό
φυσικό αέριο φτάσει στα εργοστάσια υγροποίησης της Αιγύπτου και αρχίσει η αξιοποίηση του μαζί με την Αίγυπτο (και Ισραήλ)
τότε ξηλώνεται ο σχεδιασμός της Τουρκίας.
Γι’ αυτό η πρόταση μου είναι να δώσουμε έμφαση και να επιταχύνουμε τις διαδικασίες
με την Αίγυπτο. Και μην μου πείτε πάλι για
τις τιμές του φυσικού αερίου που είναι τάχα
χαμηλές, γιατί βλέπω να γίνονται συμφωνίες πώλησης φυσικού αερίου παγκόσμια
(ακόμα και δίπλα μας μεταξύ Αιγύπτου και
Ισραήλ) χωρίς να επηρεάζονται από τις «χαμηλές τιμές». Ας μην πει κανείς, ας περιμένουμε και άλλο, μέχρι να ανεβούν κι άλλο οι
τιμές. Θα πάθουμε χειρότερα από τις
«μωρές παρθένες» του Ευαγγελίου.
Ας μην νομίσετε όμως ότι η Τουρκία θα καθίσει ήσυχα να περιμένει ή να παρακολουθεί την ανατροπή των σχεδίων της. Ακόμα
και στην περίπτωση της αξιοποίησης του
κοιτάσματος Αφροδίτη, όπου εμπλέκονται
ΗΠΑ, Ισραήλ και Αίγυπτος, πρέπει να αναμένονται δυναμικές αντιδράσεις από τους
Τούρκους. Ο εχθρός δεν πρέπει να υποτιμάται, ποτέ! Είναι απρόβλεπτος από τη φύση
του. Άρπαγας και ληστής, από το γέννημα
της Ιστορίας. Ο Σελίμ Β’ ο μέθυσος αναβιώνει, αλλάζει όνομα και μας απειλεί.

