Συζητήθηκε στη Βουλή η Επίκαιρη Ερώτηση του Αντιπροέδρου της
Βουλής και Βουλευτή Δωδεκανήσου Δημήτρη Κρεμαστινού προς τον
Υπουργό Υγείας με θέμα: «Καμία ορατή εξέλιξη για τη δημιουργία
θεραπευτικού Ογκολογικού Τμήματος στη Ρόδο». Την ερώτηση προσήλθε
για να απαντήσει ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης.
Ο Δημήτρης Κρεμαστινός έθεσε για ακόμα μια φορά την επιτακτική
ανάγκη για δημιουργία ακτινοθεραπευτικού τμήματος στο Νοσοκομείο
Ρόδου. Εξήγησε ότι η έλλειψή του αφήνει ακάλυπτους εκατοντάδες
ασθενείς οι οποίοι δεν έχουν τα χρήματα να μεταβαίνουν και να
διαμένουν στην Αθήνα για τις ακτινοθεραπείες, λέγοντας
χαρακτηριστικά ότι τελικά στερούνται χρόνια ζωής.
Ο Παύλος Πολάκης δεν έδωσε θετική απάντηση για τη δημιουργία
ακτινοθεραπευτικού τμήματος στη Ρόδο. Μετά από αρκετές αιτιάσεις
«εμποδίων» όπως παιδικός σταθμός και εκκλησία στο χώρο του νοσοκομείου
είπε ότι δεν πρόκειται να προκηρύξει θέσεις ακτινοθεραπευτών μέχρι
να γίνει μια μελέτη που ο ίδιος είπε ότι αργεί να ξεκινήσει, μέχρι να βρεθούν
χρήματα ΕΣΠΑ και δεν έκρυψε ότι αμφισβητεί αυτή καθαυτή την
αναγκαιότητα του Ακτινοθεραπευτικού στη Ρόδο ή την αδυναμία των
ασθενών να ανταπεξέλθουν, λέγοντας χαρακτηριστικά προς τον Δημήτρη
Κρεμαστινό:
«Μην χρησιμοποιείτε το σύνολο των ασθενών της χώρας και άλλα
παραδείγματα. Μιλάμε για την περιοχή. Και από τη Ρόδο πας στην Κρήτη ή
από τα άλλα νησιά. Έχει πτήσεις. Δηλαδή, δεν έρχονται όλοι στην
Αθήνα. Μην φέρνουμε την καταστροφή!»
Ερωτηθείς από δημοσιογράφους για την έκβαση της συζήτησης, ο
Αντιπρόεδρος Κρεμαστινός απάντησε:
«Είναι σαφές ότι η απάντηση του Υπουργείου Υγείας είναι αρνητική.
Πρώτον διότι δεν εζήτησα να διοριστούν γιατροί προτού γίνει το
ακτινοθεραπευτικό τμήμα. Δεύτερον, εζήτησα επιτέλους να γίνει η μελέτη
του τμήματος αλλά τέτοιο πράγμα δεν ανακοίνωσε το Υπουργείο. Τρίτον, ο
κ. Πολάκης επικαλέστηκε διάφορα πολεοδομικά εμπόδια για την
καθυστέρηση της μελέτης. Όμως του ανέφερα ότι όταν θεμελιώθηκε το
Νοσοκομείο Ρόδου το ’94, για να ξεπεραστούν αυτά τα θέματα, άρκεσε η
παρέμβαση του Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου ώστε σε μια μόνο
εβδομάδα να παραχωρηθεί το οικόπεδο του Υπ. Παιδείας στο Υπ. Υγείας.
Υπέδειξα στον κ. Πολάκη να πράξει το ίδιο.
Τέλος δε θα ήθελα να σχολιάσω τη φράση του κ. Πολάκη ότι οι
άρρωστοι της Δωδεκανήσου μπορούν να πηγαίνουν στην Κρήτη, αντί της
Αθήνας, γιατί –όπως είπε- υπάρχουν πτήσεις. Γιατί, απλούστατα, δεν είναι
θέμα συγκοινωνίας αλλά δεν υπάρχουν θέσεις θεραπείας με ακτινοβολίες.
Ανέφερα συγκεκριμένα παραδείγματα που αφορούν ακόμα και βουλευτές
του νομού μας. Μετά και τη σημερινή συζήτηση, φοβούμαι ότι θα
πρέπει να αναζητήσουμε άλλες λύσεις, εκτός του Υπουργείου
Υγείας.»
Ολόκληρη η συζήτηση της Επίκαιρης Ερώτησης ακολουθεί:
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ
(Ε΄
Αντιπρόεδρος
της
Βουλής): Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, η ερώτηση έχει να κάνει ακριβώς

με το πού ακριβώς βρίσκεται το θέμα της ολοκλήρωσης του Ογκολογικού
Τμήματος από πλευράς Ακτινοθεραπευτικού.
Όπως ξέρουμε, η ογκολογία, η θεραπευτική Ογκολογία, στηρίζεται
στη χημειοθεραπεία, στη χειρουργική και στην ακτινοθεραπεία. Σήμερα, με
τα σύγχρονα μηχανήματα, πολλοί υποστηρίζουν ότι η ακτινοθεραπεία αρχίζει
να υπερέχει της χειρουργικής θεραπείας. Πρόκειται, λοιπόν, για κάτι
ανεξάρτητο κατά κάποιον τρόπο, γιατί το Ακτινοθεραπευτικό τμήμα πρέπει
να έχει καταρχήν ακτινοθεραπευτές. Δεν έχει γιατρούς, δεν έχει ούτε
παθολόγους ούτε χειρουργούς.
Άρα, λοιπόν, η ερώτηση αφορά το Ακτινοθεραπευτικό τμήμα. Και το
λέω αυτό, διότι υπάρχει μία μεγάλη προϊστορία. Εδώ και τρία, τέσσερα
χρόνια άρχισε η ιστορία του Ακτινοθεραπευτικού. Έγινε η προμελέτη και
έκτοτε σταμάτησε. Στην αρχή, όταν ανέλαβε το Υπουργείο Υγείας ο κ.
Κουρουμπλής είπε ότι ξεκινάει η μελέτη, αλλά έκτοτε δεν γνωρίζουμε τι
ακριβώς έχει συμβεί, πότε ξεκίνησε αυτή η μελέτη, πού βρίσκεται, εάν
βρίσκεται και τι θα γίνει τελικά. Δηλαδή, θα γίνει το Ακτινοθεραπευτικό;
Γιατί, όπως ξέρετε, χωρίς να είναι υπερβολή, υπάρχουν εκατοντάδες
άνθρωποι, για να μην πω χιλιάδες, που περιμένουν μία θέση για
ακτινοθεραπεία σε όλη την Ελλάδα, αλλά ειδικά στην απομακρυσμένη
περιοχή των νησιών του Αιγαίου και της Δωδεκανήσου. Το αντιλαμβάνεστε;
Το θέμα παίρνει άλλο χαρακτήρα, παίρνει, θα έλεγα, εθνικό χαρακτήρα.
Οπότε, πρέπει να γνωρίζουμε πού ακριβώς βρίσκεται αυτή η μελέτη
και πότε θα αρχίσει η ιστορία του Ακτινοθεραπευτικού, διότι έχει γίνει η
προεργασία. Το «Αττικόν» που έχει πολύ καλό Ακτινοθεραπευτικό τμήμα
είναι συνδεδεμένο με το Νοσοκομείο της Ρόδου, που είναι το μεγαλύτερο
νοσοκομείο του Αιγαίου. Και αυτό δικαιωματικά. Αφού έχει όλα τα τμήματα,
δικαιούται να το αποκτήσει όχι πολιτικά, αλλά επιστημονικά. Αυτό το πράγμα
είναι μια θολή ιστορία την οποία αυτήν τη στιγμή εγώ τουλάχιστον -και όλοι
θα έλεγα- δεν γνωρίζουμε.
Σήμερα στη Σύρο όλοι οι Δήμαρχοι του Νοτίου Αιγαίου συνέρχονται
με θέμα το Ακτινοθεραπευτικό. Οι άρρωστοι που έχουν κάνει συλλόγους
επισκέπτονται πότε τους Βουλευτές, πότε τον Περιφερειάρχη, πότε τον
Δήμαρχο της Ρόδου και ζητούν βοήθεια πάνω σε αυτό το θέμα. Εμείς οι ιατροί
δεχόμαστε πίεση να βρίσκουμε θέσεις στα δημόσια νοσοκομεία για κάποιον
άνθρωπο να κάνει ακτινοθεραπεία. Και μιλώ κυρίως για τους ανώνυμους και
τους φτωχούς αρρώστους. Γιατί αυτοί δεν έχουν χρήματα να έρθουν να
μείνουν στην Αθήνα ή σε άλλη πόλη ή να πληρώσουν οτιδήποτε για να
τύχουν αυτής της θεραπείας. Διότι, το να μην κάνουν ακτινοθεραπεία
σημαίνει ότι χάνουν χρόνια ζωής. Δεν ξέρει κατά περίπτωση πόσα χρόνια
χάνει ο καθένας. Άρα, το θέμα δεν είναι ούτε πολιτικό ούτε καν
επιστημονικό. Είναι ανθρωπιστικό.
Θα ήθελα, λοιπόν, στην απάντησή σας να ακούσω το εξής: «Βρίσκεται
εκεί η μελέτη, εκεί θα βάλουμε τα θεμέλια. Υπολογίζουμε να τελειώσει αυτό
το πράγμα τότε». Και τι άλλο μπορούμε να κάνουμε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεμένος): Ωραία. Τον λόγο έχει ο
κύριος Υπουργός. Να δούμε εάν θα πραγματοποιηθεί η επιθυμία σας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ (Ε΄ Αντιπρόεδρος της Βουλή): Το
λέω αυτό κύριε Πρόεδρε, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία το θέμα. Μην πάμε
πάλι σε άλλα θέματα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεμένος): Το καταλάβαμε, κύριε
Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Κύριε
Κρεμαστινέ, καταρχάς πριν σας απαντήσω, θα ήθελα να σας συγχαρώ για τη
στάση την οποία πήρατε στο θέμα με αυτήν τη προβοκάτσια -για να μην
χρησιμοποιήσω καμιά χειρότερη έκφραση- που ξεκίνησε από τον Πρόεδρο
της ΠΟΕΔΗΝ για το θέμα της χολέρας. Γιατί πραγματικά επειδή πρέπει να
αναγνωρίζουμε τα του Καίσαρος τω Καίσαρι, εγώ οφείλω να σας συγχαρώ
για τη στάση που πήρατε. Και νομίζω ότι η εξέλιξη δικαίωσε και την
αντίδραση του Υπουργείου και αυτά που είπατε εσείς. Βέβαια, δεν παίρνει το
ίδιο μέγεθος φιλοξενίας σε όλα τα ΜΜΕ τα οποία έτρεξαν εκείνη τη μέρα να
αναπαράγουν αυτές τις μπούρδες, τις προβοκάτσιες, την πρόκληση πανικού
στον πληθυσμό.
Όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα, κύριε Κρεμαστινέ, για να βάζουμε
τα πράγματα στη θέση τους, μέχρι τον Σεπτέμβρη του 2016 στη Ρόδο
θεραπεύονταν τριάντα έξι ασθενείς με ογκολογικό πρόβλημα από δύο
συναδέλφους αιματολόγους. Αυτό γινόταν μέχρι τον Σεπτέμβρη του 2016.
Σήμερα, που έχουμε Οκτώβρη του 2017, με δύο ογκολόγους που
υπάρχουν εκεί παίρνουν χημειοθεραπεία διακόσιοι ογδόντα έξι ασθενείς και
παρακολουθούν περίπου πεντακόσιους με βάση τα στοιχεία που μου
έστειλαν. Η μία είναι επικουρική ογκολόγος και η άλλη είναι από τον Στρατό
που έρχεται δύο φορές την εβδομάδα. Για να μην λένε ότι κάποια πράγματα
πέφτουν από τον ουρανό.
Και προσέξτε, στην πατρίδα σας μέχρι τον Σεπτέμβρη του 2016 όχι
μόνο δεν υπήρχε Ακτινοθεραπευτικό, αλλά δεν μπορούσαν πέρα από
συγκεκριμένα αιματολογικά περιστατικά να κάνει κανείς χημειοθεραπεία.
Σήμερα κάνουν διακόσιοι ογδόντα έξι και μάλιστα το κόστος σε φάρμακο
των ανθρώπων αυτών -και καλά κάνει- είναι 4 εκατομμύρια ευρώ από τον
προϋπολογισμό της Ρόδου και γι’ αυτό έχει ενισχυθεί και ο προϋπολογισμός
του Νοσοκομείου.
Δεύτερον, υπάρχουν σε εξέλιξη δύο θέσεις ογκολόγων, επιμελητών,
χημειοθεραπευτών οι οποίες είναι σε διαδικασία κρίσης. Πιέζουμε και εμείς
τους εισηγητές να τελειώσουν -γιατί έχουν προκηρυχθεί πριν από τρεις,
τέσσερις μήνες- για να προσληφθούν και να στελεχωθεί πλήρως το
Χημειοθεραπευτικό τμήμα, ώστε να μπορέσουν περισσότεροι ασθενείς που
χρειάζονται να κάνουν χημειοθεραπεία.
Αυτό είναι το πρώτο βήμα, το οποίο σιγά σιγά, με κόπο, με πίεση, το
λήγουμε και το οργανώνουμε.
Δεύτερον, πάμε στο Χημειοθεραπευτικό. Αυτό, το οποίο παραλάβαμε
ήταν μία προμελέτη, η οποία είχε πληρωθεί 40.000 ευρώ και τώρα είναι σε
εξέλιξη μία άλλη μελέτη.
Μόνο που υπάρχει το εξής πρόβλημα, κύριε Κρεμαστινέ, και θέλω να
μου πείτε πώς να το λύσουμε με αυτό το γκουβέρνο που έχουμε και με αυτό
το πράγμα που μας παραδώσατε.
Διότι εγώ δεν πρόκειται να προκηρύξω θέσεις ακτινοθεραπευτών, εάν
δεν λήξει το θέμα σχετικά με το ότι μπορούμε να κατασκευάσουμε, να
αγοράσουμε και να προκηρύξουμε, με βάση και τα επιδημιολογικά στοιχεία
που θα δούμε κ.λπ. Μην χρησιμοποιείτε το σύνολο των ασθενών της χώρας
και άλλα παραδείγματα. Μιλάμε για την περιοχή. Και από τη Ρόδο πας στην
Κρήτη ή από τα άλλα νησιά. Έχει πτήσεις. Δηλαδή, δεν έρχονται όλοι στην
Αθήνα. Μην φέρνουμε την καταστροφή!
Όμως, από ό,τι λένε οι μελετητές που το έχουν αναλάβει, έχουν
τελειώσει τις αρχιτεκτονικές, ηλεκτρομηχανολογικές, τις στατικές μελέτες,

είναι σε επίπεδο της τελικής μελέτης και θα ξεκινήσουν τις απαραίτητες
εγκρίσεις. Πού έχουν κολλήσει;
Ακούστε, για να καταλάβετε την κακομοιριά του ελληνικού κράτους,
την οποία κληρονομήσαμε. Έχετε ευθύνη σε αυτό! Λένε ότι δεν μπορούν να
πάρουν μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τον χώρο που θα στηθεί το
κτήριο, γιατί το 2000 έχτισε, λέει, εκεί όποιος ήταν αρμόδιος -εσείς πρέπει
να ήσασταν- χτίσατε εκεί μία εκκλησία και έναν παιδικό σταθμό χωρίς
οικοδομική άδεια μέσα στην αυλή του νοσοκομείου. Και είναι παράνομα αυτά
και δεν μπορούν να πάρουν μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων γι’ αυτό.
Τώρα που πέρασε ο κ. Σταθάκης το νομοσχέδιο για τη νομιμοποίηση
των δημοσίων κτηρίων, μπορούν να νομιμοποιηθούν αυτά. Οπότε, τι με
ρωτάτε τώρα; Θεωρώ αδύνατο να μην τα ξέρετε αυτά!
Άρα, θα νομιμοποιηθούν τα κτίσματα αυτά, η εκκλησία και ο παιδικός
σταθμός που κτίστηκαν παράνομα το 2000 μέσα στο Νοσοκομείο, θα βγουν
οι οριστικές μελέτες, θα μιλήσουμε και με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου,
θα δούμε και τις δυνατότητες του ΠΔΕ που υπάρχει, για να
προγραμματίσουμε το χτίσιμο και την εγκατάσταση και μετά θα μιλήσουμε
για γιατρούς. Πώς να το κάνουμε, δηλαδή; Να πάρω τόσους
ακτινοθεραπευτές και τι να τους κάνω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεμένος): Προφανώς, για την
εκκλησία θα ίσχυε η άδεια του Κυρίου!
Κύριε Κρεμαστινέ, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ
(Ε΄
Αντιπρόεδρος
της
Βουλής): Κύριε Πρόεδρε, κατ’ αρχάς ο Υπουργός είπε για τη θέση μου όσον
αφορά στη χολέρα. Η θέση μου ήταν καθαρά επιστημονική, όπως και τώρα
είναι επιστημονική. Δεν μπορούσα να πω κάτι που αύριο θα αποδεικνυόταν
ότι δεν ήταν σωστό.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Κι εγώ
σας συγχάρηκα γι’ αυτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ
(Ε΄
Αντιπρόεδρος
της
Βουλής): Δεν ήταν δηλαδή υποστηρικτική πολιτικά η δήλωση για κάποιον.
Ήταν απλά η αλήθεια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεμένος): Σας απηύθυνε εύφημο
μνεία, δεν είναι θέμα αυτό. Περάστε στην ερώτηση, κύριε Κρεμαστινέ!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ
(Ε΄
Αντιπρόεδρος
της
Βουλής): Το λέω για άλλον λόγο: Επειδή κινούμαι πάντα με αυτόν τον
στόχο, δεν μπορεί δηλαδή χθες να κινούμην με αυτόν τον στόχο και σήμερα
με διαφορετικό στόχο. Και σήμερα κινούμαι με την ίδια λογική.
Κατ’ αρχάς, το 2000 δεν ήμουν Υπουργός. Το Νοσοκομείο έγινε και
παραδόθηκε το 2000, αλλά εγώ το θεμελίωσα το 1994 και με σχέδια που δεν
είχαν ούτε εκκλησίες, ούτε ναούς, ούτε τίποτα.
Άρα, επειδή αναφέρθηκε το όνομά μου, δεν ήμουν Υπουργός το 2000.
Ήμουν το 1994. Επομένως, δεν με αφορά αυτό, ούτε είμαι διατεθειμένος να
γνωρίζω
τι
έγινε
όσον
αφορά
το
Ογκολογικό,
Θεραπευτικό,
Χημειοθεραπευτικό, Παθολογικό τμήμα, δηλαδή αυτά τα τμήματα που είπε ο
κ. Πολάκης.
Εγώ άλλο λέω: Ότι το Ακτινοθεραπευτικό είναι άλλο τμήμα
ουσιαστικής θεραπείας του καρκινοπαθούς σήμερα. Αυτό λέω! Επειδή,
λοιπόν, τα δέχομαι εν πολλοίς όλα αυτά, χωρίς να τα γνωρίζω, έχω να σας

πω ότι για να γίνει το Νοσοκομείο της Ρόδου, το μισό οικόπεδο ήταν του
Υπουργείου Υγείας και το άλλο μισό ήταν του Υπουργείου Παιδείας.
Το ίδιο πράγμα έγινε και στην Αλεξανδρούπολη και εγώ τότε δεν
ήμουν Βουλευτής, αλλά εξωκοινοβουλευτικός Υπουργός. Δηλαδή, δεν έκανα
καμία παροχή.
Εάν τα αφήναμε τα πράγματα να εξελιχθούν έτσι τότε, τα δύο
Υπουργεία θα βρίσκονταν ακόμα σε διένεξη. Πήγα τότε στον Πρωθυπουργό
και αυτό συνιστώ να κάνετε και εσείς: Να του πείτε: «Εδώ έχουμε αυτή την
ιστορία. Είναι παραμεθόριος, είναι αυτοί οι άνθρωποι, κάνετε ό,τι έγινε και
τότε». Δηλαδή, να επιταχύνει τη διαδικασία, εάν δεν μπορεί το Υπουργείο να
το κάνει.
Αυτό έγινε τότε. Σας διαβεβαιώ ότι έτσι έγινε και εντός μίας
εβδομάδας πήραμε το οικόπεδο και έγινε το Νοσοκομείο. Δυστυχώς, έτσι
κινείται το δημόσιο. Τι να κάνουμε; Δεν το κρύβω!
Όμως, θέλω να πω το εξής, για να μην θεωρηθεί τίποτα υπερβολικό
απ’ όσα είπα. Καλά, τους ανώνυμους ασθενείς δεν μπορούμε να τους
ξέρουμε, τους επώνυμους όμως τους γνωρίζουμε. Ο πρώην νομίατρος -και
το λέω αυτό δημόσια γιατί έγραψε ο ίδιος επιστολές προς τις εφημερίδες της
Ρόδου- έστειλε σε όλες τις εφημερίδες γι’ αυτό το θέμα, λέγοντας ότι
νοσήλευσε τη γυναίκα του στην Αθήνα και ό,τι οικονομίες είχε
κατατεθειμένες στην τράπεζα τις εξαφάνισε. Ο πρώην νομίατρος! Είναι
δημοσιευμένα αυτά που σας λέω σε όλες τις εφημερίδες. Και αδημοσίευτα,
σας διαβεβαιώ ότι και συνάδελφοι Βουλευτές ζητούν για οικογενειακούς
λόγους -και καλά κάνουν που το ζητούν- να τύχουν κάποιας προστασίας να
πάνε να κάνουν ακτινοθεραπεία γιατί οι άνθρωποι, ενδεχομένως, δεν
μπορούν να προσεγγίσουν τα δημόσια νοσοκομεία.
Τι θέλω να πω; Ότι στο θέμα αυτό πρέπει να γίνει κάποια υπέρβαση.
Δεν μπορούμε, δηλαδή, να κρίνουμε και αυτόν τον τομέα, όπως κρίνουμε τα
άλλα έργα του Δημοσίου. Γι’ αυτό ακριβώς σας θέτω το πρόβλημα.
Δηλαδή, δεν είμαι διατεθειμένος ούτε να μην αναγνωρίσω τι έγινε,
ούτε πάλι από την άλλη πλευρά να πω ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι
διαφορετικό. Μπορεί να γίνει. Και πρέπει να σας πω ότι την πρώτη φορά ο
πρώην Δήμαρχος της Ρόδου είχε κάνει μια προμελέτη για να γλιτώσουμε τα
λεφτά -κατά το κοινώς λεγόμενο- και ο Δημόκριτος την απέρριψε. Ο πρώην,
πάλι, δήμαρχος της Ρόδου κάνει τώρα αυτήν τη μελέτη, αλλά ο άνθρωπος
προσπαθεί εδώ και δύο χρόνια. Εγώ δεν ρωτώ αυτό. Εγώ λέω να
κινητοποιηθεί το Υπουργείο, να τους φωνάξετε όλους αυτούς και να τους
πείτε «Βρε παιδιά, πότε τέλος πάντων; Σε έναν χρόνο; Σε δύο χρόνια; Σε
πέντε χρόνια»; Αυτό είναι το ερώτημα, το οποίο είναι αγωνιώδες και αφορά
συγκεκριμένο θέμα.
Θα χαρώ, λοιπόν, στη δευτερολογία σας να μου πείτε αυτό.
Διαφορετικά, να μου πείτε τι θα γίνει. Διότι σήμερα είναι οι δήμαρχοι, εκεί,
στη Σύρο, θα έρθουν μετά στα γραφεία σας να σας πουν τα ίδια πράγματα
που σας λέω εγώ τώρα. Δεν θα σας πουν κάτι διαφορετικό. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεμένος): Ωραία. Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Κύριε
Κρεμαστινέ, δεν έχω να σας πω τίποτα περισσότερο από την πρωτομιλία μου.
Θα τελειώσει αυτή η μελέτη. Για να τελειώσει απαιτείται η μελέτη
περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ξέρετε πολύ καλά πώς γίνονται. Αν δεν
πέρναγε τον νόμο ο Σταθάκης, αυτό δεν θα προχώραγε, δεν μπορούσε να
νομιμοποιηθεί. Με το να μην νομιμοποιηθεί, δεν μπορούσε να γίνει.

Δεύτερον, αφού τελειώσουν αυτά και παρθούν οι εγκρίσεις, πρέπει να
βρούμε χρηματοδότηση είτε από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας είτε από
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ιδίων πόρων. Τότε θα έχουμε τον
προγραμματισμό του τι μέλλει γενέσθαι και τότε θα μιλήσουμε για
προκήρυξη θέσεων. Αλλιώς δεν γίνεται.
Διότι όταν παραλάβαμε μια κατάσταση όπου εξυπηρετούνταν μόνο
τριάντα έξι άρρωστοι και ήταν δύο συνάδελφοι αιματολόγοι, αυτήν τη στιγμή
νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική πρόοδος το γεγονός ότι τριακόσιοι,
σχεδόν, άνθρωποι κάνουν χημειοθεραπεία στη Ρόδο και αυτοί δεν
μετακομίζουν και αυτοί δεν πληρώνουν χρήματα πάνω κ.λπ. Τώρα αν
αρχίσω εγώ να λέω το τι γράμματα μου έχουν έρθει για το τι έχει γίνει και
πώς ξεπαραδιαστήκανε και στην περίοδο 2012-2014, δεν θα τελειώσουμε
ποτέ. Αυτά είχα να πω και νομίζω ότι ήμουν σαφής.

