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επωνύμως

Του 
Κώστα Μηλικούρη

Ας δούμε το ποτήρι μισογεμάτο και όχι μισοάδειο
Είναι πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να θυ-

μηθεί κανείς πόσες φορές ακούσαμε ότι το

εθνικό μας θέμα βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή.

Η εν εξελίξει διαδικασία όμως φαίνεται να

δικαιολογεί την κρισιμότητα στην οποία βρί-

σκεται το Κυπριακό, αφού ένα πιθανό ναυάγιο

στις συνομιλίες θα «παγώσει» τα τετελεσμένα

και τη διχοτόμηση.

Φαίνεται όμως ότι κάποιοι βολεύονται με

μια τέτοια εξέλιξη αφού στη διχοτόμηση, στον

μόνιμο διαχωρισμό των δύο κοινοτήτων του

νησιού, έχουν στηρίξει την όλη πολιτική τους

φιλοσοφία. Διαφορετικά δεν εξηγείται η εδώ

και καιρό εκστρατεία που έχουν εξαπολύσει για

εκφοβισμό του λαού εφευρίσκοντας μια σειρά

από ανύπαρκτες “συμφωνίες” στη διαδικασία

των συνομιλιών.

Τη μια ακούμε για το 80% του ΑΕΠ που

“συμφωνήθηκε” να χρησιμοποιηθεί για ανά-

πτυξη της τ/κ οντότητας, την άλλη ότι “δεν επι-

στρέφεται ούτε σπιθαμή εδάφους στην ε/κ

πλευρά”, την παρ’ άλλη ότι “συμφωνήθηκαν”

πολλά απαράδεκτα τα  οποία αποκρύβονται

από το λαό. Η περιβόητη “συσκότιση”...

Από πλευράς Προεδρικού και επίσημου δια-

πραγματευτή της ε/κ κοινότητας είναι γνωστό

ότι τα πρακτικά και τα έγγραφα των συνομι-

λιών βρίσκονται στη διάθεση των κομμάτων

για μελέτη και ενημέρωση. Προς τι λοιπόν όλη

αυτή η παραπληροφόρηση και η καλλιέργεια

κλίματος τρόμου για μια ενδεχόμενη λύση;

Γιατί δεν περιμένουν όλοι αυτοί που “ανη-

συχούν” περισσότερο από όλους τους άλλους

να δουν πρώτα πού θα καταλήξουν οι ηγέτες

των δύο κοινοτήτων και μετά να εκφράσουν τις

όποιες διαφωνίες έχουν;

Αλλωστε κανένας δεν διέγραψε τη βασική

αρχή ότι “τίποτα δεν συμφωνείται εάν δεν συμ-

φωνηθούν όλα”.

Γιατί λοιπόν σπεύδουν κάποιες πολιτικές

δυνάμεις να χρωματίσουν με μαύρο υπαρκτές

αλλά κυρίως ανύπαρκτες συγκλίσεις;

Ο μόνος λόγος που μπορεί ο μέσος νοήμων

πολίτης να σκεφτεί είναι ότι δεν θέλουν λύση.

Προτιμούν τη στασιμότητα (νομίζουν) γιατί με

την Κύπρο επανενωμένη στην πραγματικότητα

θα χάσουν το λόγο της πολιτικής τους ύπαρξης.

Γιατί, πώς να το κάνουμε, άλλο είναι να

μπαίνει κάποιος πολιτικός στον προσφυγικό

οικισμό και να υπόσχεται, όπως έμαθε για δε-

καετίες, επιστροφή όλων των προσφύγων στις

πατρογονικές τους εστίες και άλλο να μην βρί-

σκει προσφυγικό οικισμό να επισκεφθεί.

Ας κάνουμε λοιπόν όλοι υπομονή, τουλάχι-

στον όσοι δεν βολευόμαστε με τη διχοτόμηση,

να δούμε την κατάληξη των συνομιλιών και ας

μην ξεχνάμε ότι τον τελικό λόγο θα τον έχει ο

λαός.

Ας δούμε το ποτήρι μισογεμάτο και όχι μι-

σοάδειο.

Στη Λεμεσό το πρώτο Ακτινοθεραπευτικό
Μέχρι το 2020 επτά γραμμικοί επιταχυντές στην Κύπρο, λέει ο Υγείας

Η απίστευτη ταλαιπωρία των καρκινοπαθών

που διαμένουν εκτός Λευκωσίας και μεταβαί-

νουν καθημερινά στην πρωτεύουσα και δη στο

Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου για

υπηρεσίες ακτινοθεραπείας τέθηκε χθες στο μι-

κροσκόπιο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής

Ελέγχου με τον Υπουργό Υγείας, Γιώργο Παμπο-

ρίδη, να ανακοινώνει τη δημιουργία Ογκολογι-

κού-Ακτινοθεραπευτικού Κέντρου στο Νοσοκο-

μείο της Λεμεσού. Στους σχεδιασμούς του

Υπουργείου εντάσσεται και η τοποθέτηση ενός

γραμμικού επιταχυντή (ακτινοθεραπευτικό μη-

χάνημα) στο νέο Ογκολογικό της Λεμεσού. 

Και ωσάν να μην φτάνει η ταλαιπωρία -από

το πολύωρο ταξίδι μέχρι τη Λευκωσία- των καρ-

κινοπαθών, ως κράτος φαίνεται πως δεν μερι-

μνήσαμε ούτε για τα αυτονόητα: την τοποθέτηση

αριθμού γραμμικών επιταχυντών που να αντα-

ποκρίνονται στις ανάγκες του πληθυσμού της

Κύπρου. Σήμερα υπάρχουν τοποθετημένοι τρεις

γραμμικοί επιταχυντές στο Ογκολογικό Κέντρο

της Τράπεζας Κύπρου την ίδια ώρα που αρκετές

μελέτες που έγιναν στο παρελθόν- μεταξύ των

οποίων και η πιο πρόσφατη (2015)- καταδει-

κνύουν ότι κατ’ αναλογία πληθυσμού θα έπρεπε

να υπήρχαν στην Κύπρο 7 γραμμικοί επιταχυν-

τές. Μιλώντας στην Επιτροπή ο Υπουργός ανα-

φέρθηκε στις δύο ιδιωτικές πρωτοβουλίες που

βρίσκονται στα σκαριά, οι οποίες αφορούν στη

δημιουργία Ογκολογικών-Ακτινοθεραπευτικών

στην πόλη και την επαρχία της Λεμεσού. Οπως

είπε, στο ένα Κέντρο υπάρχει σχεδιασμός για το-

ποθέτηση δύο γραμμικών επιταχυντών και στο

δεύτερο αναμένεται η τοποθέτηση ενός ακτινο-

θεραπευτικού μηχανήματος. «Προσδοκούμε», εί-

πε, «σε συνεργασία με αυτά τα Κέντρα τόσο σε

ό,τι αφορά τις υπηρεσίες ακτινοθεραπείας όσο

και για άλλες εξειδικευμένες εξετάσεις που δεν

προσφέρονται σήμερα στην Κύπρο». Συγκεκρι-

μένα ο Υπουργός αναφέρθηκε στη διαγνωστική

εξέταση PETCTscan, η οποία ανιχνεύει τις καρ-

κινικές, κυρίως μεταστατικές, εστίες. Εχει ήδη

ανακοινωθεί πως το ένα Κέντρο της Λεμεσού θα

διαθέτει PETCTscan. Σήμερα οι ασθενείς που

χρειάζονται την εξέταση αυτή παραπέμπονται σε

κέντρα της Ελλάδας. Περσι, σύμφωνα με τον

Υπουργό, 300 ασθενείς εγκρίθηκαν για αυτή την

εξέταση, από σύνολο 650 αιτημάτων. Είπε ακό-

μη ότι θα γίνει προσπάθεια για τοποθέτηση ενός

γραμμικού επιταχυντή στο Νοσοκομείο Λευκω-

σίας, ενώ θα δημιουργηθεί πολυθεματική ομάδα

για τον καρκίνο στο Υπουργείο Υγείας, η οποία

θα εποπτεύει και θα καθοδηγεί τους φορείς, του

ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, που ασχολούνται

με θέματα καρκίνου. Αντικείμενο συζήτησης

στην Επιτροπή και η επιστολή του Γενικού Ελεγ-

κτή Οδυσσέα Μιχαηλίδη στο Υπουργείο Υγείας,

η οποία βρίσκεται στα συρτάρια εδώ και 2,5 χρό-

νια, περίπου. Οπως ο ίδιος κ. Μιχαηλίδης ανέ-

φερε, υπάρχει τρόπος να δημιουργηθούν τα

κρατικά ακτινοθεραπευτικά χωρίς να δαπανηθεί

ούτε σεντ από τους κρατικούς προϋπολογισμούς.

Ενδεικτικά αναφέρθηκε στη σύμπραξη ιδιωτι-

κού και δημοσίου τομέα. Στο μεταξύ, ο ισχυρι-

σμός του Πρόεδρου του ΕΛΑΖΩ, Χρ. Ανδρέου, ότι

1.500 περίπου ασθενείς κάθε χρόνο μένουν χω-

ρίς ακτινοθεραπεία (αφήνοντας αιχμές κατά του

Ογκολογικού της Τράπεζας Κύπρου) προκάλεσε

τη σφοδρή αντίδραση του βουλευτή του ΑΚΕΛ,

Αδάμου Αδάμου, ο οποίος απέκλεισε κάθε πιθα-

νότητα το Κέντρο να μην προσφέρει τη θεραπεία

σε όλους όσοι παραπέμπονται εκεί. Αφησε ωστό-

σο ανοικτό το ενδεχόμενο κάποιοι ιατροί να μην

παραπέμπουν περιστατικά για ακτινοθεραπεία.
Μαρίνα Κουμάστα

Συναντήσεις με Βρετανό Υπατο Αρμοστή και πρέσβη της Παλαιστίνης
Κυπριακό και Brexit κυριάρχησαν στη συ-

νάντηση που είχαν χθες στη Βουλή ο Πρό-

εδρος του Σώματος Δημήτρης Συλλούρης

και ο Υπατος Αρμοστής του Ηνωμένου Βασι-

λείου στη Λευκωσία, Matthew Kidd. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι κύ-

ριοι Συλλούρης και Kidd αντάλλαξαν από-

ψεις για την πορεία των διαπραγματεύσεων

για την επίλυση του κυπριακού προβλήματος

και συζήτησαν θέματα σχετικά με την έξοδο

του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊ-

κή Ενωση και τη διαδικασία αποχώρησης.

Εγινε επίσης συζήτηση για τη λειτουργία της

Βουλής των Αντιπροσώπων και το ρόλο της

στο πολιτειακό σύστημα της Κύπρου, σε σύγ-

κριση και με συστήματα σε άλλες χώρες.

Εξάλλου, ο πρόεδρος της Βουλής συναν-

τήθηκε και με τον πρέσβη της Παλαιστίνης

στην Κύπρο, Walid Hasan. Συζητήθηκε η

ενίσχυση των διμερών σχέσεων Κύπρου-Πα-

λαιστίνης, ιδιαίτερα στο κοινοβουλευτικό

επίπεδο, ενώ ο Παλαιστίνιος πρέσβης διαβί-

βασε πρόσκληση του προέδρου του Παλαι-

στινιακού Εθνικού Συμβουλίου, Saleem Al-

Zanoun, προς τον Πρόεδρο της Βουλής των

Αντιπροσώπων, για επίσημη επίσκεψη στη

χώρα.

Απευθείας δρομολόγια -
σύνδεση της Πόλης
Χρυσοχούς με τα δύο
αεροδρόμια 

Αθέτηση δεσμεύσεων της κυβέρνη-

σης και καθυστέρηση σε έργα ανα-

γκαία για την ανάπτυξη της περιοχής,

διαπιστώνει ο Δήμαρχος Πόλης Χρυ-

σοχούς, Αγγελος Γεωργίου. Για το λόγο

αυτό έθεσε τέσσερα βασικά αιτήματα

ενώπιον του Υπ. Μεταφορών, κ. Μάρι-

ου Δημητριάδη, κατά τη χθεσινή τους

συνάντηση.

Εκφράσθηκε δυσαρέσκεια για την

καθυστέρηση που παρατηρείται στην

υλοποίηση των έργων εξωραϊσμού και

αναβάθμισης του λιμανιού του Λατσι-

ού. Σε επιστολή που παραδόθηκε στον

Υπ. Μεταφορών σημειώνεται πως

«παρ’ όλες τις υποσχέσεις και δεσμεύ-

σεις που δόθηκαν  δυστυχώς δεν έχου-

με δει καμιά ενέργεια και κανένα απο-

τέλεσμα μέχρι σήμερα». Ζητείται ενη-

μέρωση για το αίτημα του δήμου για

επέκταση του βόρειου κυματοθραύστη,

για  δημιουργία προβλήτα πρόσδεσης

κρουαζιερόπλοιων και κατάλληλη δια-

μόρφωση της ανατολικής πλευράς του

λιμανιού, ώστε κατά τους καλοκαιρι-

νούς μήνες να δένουν σκάφη. Ζητήθη-

κε επίσης ενημέρωση για τις διαδικα-

σίες για δημιουργία σταθμού καυσί-

μων που θα εξυπηρετούν τις ανάγκες

των σκαφών που ελλιμενίζονται στο

λιμάνι. Τέθηκε και το θέμα του εξωραϊ-

σμού και αξιοποίησης των πετρόκτι-

στων αποθηκών, για την αύξηση των

θέσεων ελλιμενισμού και την ανέγερ-

ση δημοσίων χώρων υγιεινής στη νέα

λιμενολεκάνη του Λατσιού. Κατά τη

συνάντηση έχει ζητηθεί η σύνδεση της

Πόλης Χρυσοχούς με τα αεροδρόμια

Πάφου και Λάρνακας με τακτικά δρο-

μολόγια λεωφορείων. Για το θέμα εξε-

τάζονται δύο σενάρια: η απευθείας

σύνδεση της Πόλης Χρυσοχούς με τα

αεροδρόμια 3 φορές την εβδομάδα με

3 δρομολόγια τις ημέρες Τετάρτη, Σάβ-

βατο και Κυριακή, που είναι αυξημέ-

νες οι πτήσεις προς το αεροδρόμιο Πά-

φου ή σύνδεση αεροδρομίου Πάφου

με στάση «Καραβέλλα» ολόκληρη την

εβδομάδα με 5 διαδρομές τη μέρα, με

ολιγόλεπτη αναμονή για μεταφορά

τους από την «Καραβέλλα» με άλλο λε-

ωφορείο στην Πόλη Χρυσοχούς. Αίτη-

μα του δήμου είναι όπως μέχρι να κα-

τασκευαστεί ο νέος αυτοκινητόδρομος

να γίνει άμεσα βελτίωση του υφιστά-

μενου δρόμου, όπως η δημιουργία τρί-

της λωρίδας σε σημεία που είναι εφι-

κτό. Τέλος, αίτημα του Δημάρχου της

Πόλης Χρυσοχούς είναι η συνέχιση

του ποδηλατόδρομου -  πεζόδρομου

από τη διασταύρωση των δρόμων

προς Δρούσεια και προς Πόλη και Λα-

τσί, μέχρι την είσοδο της Πόλης. Με το

πέρας της συνάντησης υπήρξε εκ νέου

δέσμευση εκ μέρους του Υπ. Μεταφο-

ρών για εξέταση των αιτημάτων.
Δημήτρης Στρατής


