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1 ΚΕΦΑΛΗ 

1.1 Μάτι/Κόγχος 

 1.1.1 Υπόθεση 

Με την υπό κρίση αγωγή ο ενάγοντας αξιώνει από τον εναγόμενο 

γενικές και ειδικές αποζημιώσεις λόγω ιατρικής αμέλειας.  Ο εναγόμενος 

ενάγεται υπό την ιδιότητά του ως εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας 

και των τμημάτων αυτής, συμπεριλαμβανομένων των Υπηρεσιών Δημόσιας 

Υγείας και του Υπουργείου Υγείας. 

 Με βάση τα γεγονότα που έχουν τεθεί ενώπιον του Δικαστηρίου και 

είναι παραδεκτά και από τα δύο μέρη, την 30.1.2004 ο ενάγοντας ενεπλάκη 

σε δυστύχημα.  Συγκεκριμένα, κατά τις πρωινές ώρες το όχημα που 

οδηγούσε ο ενάγοντας ανετράπη πλησίον των φώτων τροχαίας, γνωστά ως 

Fairways, εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, συγκρούστηκε με 

δένδρο, πάσσαλο και άλλα σταθμευμένα οχήματα και ακινητοποιήθηκε.  Η 

σύγκρουση ήταν σφοδρή, το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ ο 

ενάγοντας, που δεν έφερε ζώνη ασφαλείας, τραυματίστηκε στο κεφάλι, 

συγκεκριμένα στα μάτια και στο μέτωπο.  Μεταφέρθηκε στο Τμήμα Πρώτων 

Βοηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας και κρατήθηκε για νοσηλεία 

στο Νευροχειρουργικό Τμήμα.  Έλαβε εξιτήριο τη 10.2.2004. Τον Αύγουστο 

του 2004 επισκέφθηκε εκ νέου το νοσοκομείο, και συγκεκριμένα το Δρ. 

Παντέλα.  Την 26.8.2004 ο Δρ. Παντέλας, υπεύθυνος του Τμήματος της 

Γναθοπροσωποχειρουργικής του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, με γραπτό 

σημείωμά του σύστησε όπως ο ενάγοντας μεταβεί στο εξωτερικό για δεύτερη 

γνώμη και θεραπεία. Το Υπουργείο Υγείας, μετά από σχετική εισήγηση του 

Ιατροσυμβουλίου, κάλυψε τα έξοδα θεραπείας του ενάγοντα στο εξωτερικό, 
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ύψους Λ.Κ.13.134, ως επίσης και CHF 134.  Κατά το χρόνο του ατυχήματος 

ο ενάγοντας ήταν 22 ετών και εργαζόταν, ήταν συνιδιοκτήτης της 

επιχείρησης καφέ-μπαρ με την επωνυμία «ΕΡΜΟΥ 261» στη Λευκωσία.  Είναι 

απόφοιτος της Τεχνικής Σχολής, στον κλάδο του μηχανικού 

αυτοκινήτου.  Δεν υπηρέτησε στην Εθνική Φρουρά, του δόθηκε απαλλαγή 

μετά από τη διάγνωση του Ιατρικού Συμβουλίου ότι αυτός έπασχε από 

«βαριά διαταραχή της προσωπικότητάς του».   

 Είναι η θέση του ενάγοντα, ως αυτή καταγράφεται στην Έκθεση 

Απαίτησής του, ότι κατά την παραμονή του στο Γενικό Νοσοκομείο, οι 

γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό δεν επέδειξαν την αναμενομένη υπό 

τις περιστάσεις επιμέλεια, με αποτέλεσμα αυτός να υποστεί σωματικές 

βλάβες.  Παραπονείτο για βλάβες και στους δύο οφθαλμούς, οι οποίες 

προκλήθηκαν από τις ενέργειες και ή παραλείψεις των γιατρών του Γενικού 

Νοσοκομείου, στο στάδιο όμως των αγορεύσεων η απαίτησή του 

περιορίστηκε στις βλάβες του δεξιού ματιού.  Σύμφωνα με τις 

δικογραφημένες θέσεις του ενάγοντα, ο εναγόμενος παρέλειψε να πράξει τα 

πιο κάτω: 

  Ι.    Απέτυχε και ή αμέλησε να προχωρήσει εγκαίρως σε χειρουργική 

επέμβαση και/ή επέμβαση αναδιάταξης και/ή αποκατάστασης των 

τοιχωμάτων του οφθαλμικού κόγχου του δεξιού οφθαλμού με αποτέλεσμα 

να προκληθεί καθίζηση του οφθαλμού και/ή πρόκληση ενόφθαλμου στον 

ενάγοντα. 

  ΙΙ.    Δεν ακολούθησε την κατάλληλη θεραπεία και/ή τη θεραπευτική 

αγωγή. 

 ΙΙΙ.    Δεν προχώρησε στον έγκαιρο και/ή επιμελή καθαρισμό και/ή 

αποκατάσταση των τοιχωμάτων του οφθαλμικού κόγχου του δεξιού 
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οφθαλμού προς το σκοπό της άμεσης επέμβασης και/ή αναδιάταξης 

και/ή αποκατάστασης της περιοχής.  

ΙV.    Δεν συγκατατέθηκε εις και/ή ούτε ανεζήτησε εγκαίρως εξειδικευμένη 

ιατρική φροντίδα και περίθαλψη του ενάγοντος στην Κύπρο και/ή στο 

εξωτερικό και τούτο παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις και/ή 

προτροπές του ενάγοντος. 

  V.    Καθυστέρησε υπέρμετρα στην παροχή εξειδικευμένης ιατρικής 

φροντίδας και/ή εξέτασης και/ή περίθαλψης από ειδικό χειρούργο 

οφθαλμίατρο και/ή ειδικό γιατρό. 

Πέραν των πιο πάνω, παρατηρώ ότι αμφότεροι προσπάθησαν να 

παρουσιάσουν ότι όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο 

ενάγοντας, σωματικά και ψυχικά, οφείλονται στους γιατρούς του Γενικού 

Νοσοκομείου.  Προφανώς παραγνωρίζουν ότι ο ενάγοντας είχε εμπλακεί σε 

βίαιη σύγκρουση από την οποία τραυματίστηκε πολύ σοβαρά.  Εντύπωση μου 

έκανε και το γεγονός ότι προσπάθησαν να επιρρίψουν στους γιατρούς και 

την απώλεια της όρασης στον αριστερό οφθαλμό, ενώ δεν κατείχαν 

οποιαδήποτε στοιχεία που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν τη θέση αυτή. 

Έκπληξη επίσης μου προκάλεσε και η δήλωση του ενάγοντα ότι είχε 

κοροϊδεύσει το Ιατρικό Συμβούλιο ότι είχε ψυχολογικά προβλήματα για να 

αποφύγει να υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία.  Πρόκειται για άτομο 

που χωρίς κανένα ενδοιασμό καταφεύγει στο ψεύδος για να εξυπηρετήσει τα 

δικά του συμφέροντα. 

Επισημαίνω επίσης ότι υπάρχει ένα πέπλος σκότους σε σχέση με τις 

ενέργειες του ενάγοντα μετά που έλαβε εξιτήριο από το 

νοσοκομείο.  Περίγραψε με έμφαση την τυχαία συνάντηση με το Δρ. Διέτη, 

την οποία δεν ήταν σε θέση να  τοποθετήσει χρονικά, δεν ανάφερε όμως 

ο,τιδήποτε άλλο σχετικό με την πορεία της υγείας του.  Άξιον απορίας είναι 
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και το γεγονός ότι ο πατέρας του, ΜΕ2, επισκεπτόταν μόνος του το Δρ. 

Καλλή, τον επισκέφθηκε επανειλημμένα, και ο ενάγοντας, που ήταν ο άμεσα 

ενδιαφερόμενος, ο ασθενής, δεν τον ακολουθούσε. 

Η εικόνα που σχημάτισα από τη μαρτυρία αμφοτέρων ήταν ότι δεν 

επιθυμούσαν όπως ο ενάγοντας υποβληθεί σε επέμβαση στο Γενικό 

Νοσοκομείο για αποκατάσταση του κατάγματος στο δεξιό οφθαλμικό 

κόγχο.  Επιθυμία, ή μάλλον απαίτησή τους, ήταν όπως αυτός αποσταλεί για 

θεραπεία στο εξωτερικό με έξοδα της Κυπριακής Δημοκρατίας.  Στην ουσία 

το παράπονό τους δεν ήταν ότι ο Δρ. Παντέλας δεν τον χειρούργησε, αλλά 

ότι ο τελευταίος δεν σύστησε αμέσως την παραπομπή του στο εξωτερικό και 

το έπραξε αρκετούς μήνες αργότερα. 

 Εν κατακλείδι, αμφότεροι μου έδωσαν την εντύπωση ατόμων που δεν 

είχαν κανένα ενδοιασμό να υπερβάλουν ως προς τα γεγονότα, ακόμη και να 

αποκρύψουν την αλήθεια για να υποστηρίξουν την αξίωση του ενάγοντα. 

 Ο Δρ. Παντέλας μου έκανε πολύ καλή εντύπωση.  Η μαρτυρία του 

ήταν θετική, χωρίς περιστροφές και υπερβολές.  Ήταν γνώστης του θέματος 

και είχε πολυετή εμπειρία στο θέμα αυτό.  Η μαρτυρία του επί των 

επιστημονικών θεμάτων, η οποία δεν αμφισβητήθηκε  κατά την αντεξέταση, 

γίνεται αποδεκτή.  Η αντεξέταση του μάρτυρα αυτού περιορίστηκε 

ουσιαστικά σε ένα θέμα, ήτοι κατά πόσο ο ενάγοντας είχε εκδηλώσει την 

επιθυμία του να μεταβεί στο εξωτερικό για θεραπεία πριν τη 

17.8.2004.  Προβλήθηκε η θέση ότι η πρώτη φορά που ο ενάγοντας 

εξέφρασε την επιθυμία αυτή ήταν κατά την πιο πάνω ημερομηνία, ήτοι την 

17.8.2004.  Ο μάρτυρας απέρριψε την πιο πάνω θέση και τόνισε 

επανειλημμένα ότι ο λόγος που δεν παρασχέθηκε θεραπεία στον ενάγοντα σε 

σχέση με το κάταγμα στο δεξιό οφθαλμικό κόγχο, ήταν γιατί ο ίδιος δεν 

επιθυμούσε να υποβληθεί σε επέμβαση στην Κύπρο, αίτημά του ήταν όπως 

παραπεμφθεί για θεραπεία στο εξωτερικό.  Η μαρτυρία του ΜΕ2 επί του 
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συγκεκριμένου σημείου ενισχύεται, κατά την άποψή μου, και από τη 

μαρτυρία του ενάγοντα και του πατέρα του, ΜΕ2.  Υπενθυμίζω ότι με βάση 

τη δική τους μαρτυρία θεωρούσαν ότι η συγκεκριμένη εγχείριση θα έπρεπε 

να διενεργηθεί από πεπειραμένο γιατρό, καθότι σε περίπτωση αποτυχίας, ο 

ενάγοντας, που είχε ήδη χάσει την όρασή του από τον αριστερό οφθαλμό, θα 

έμενε εντελώς τυφλός.  Ο ίδιος ο ενάγοντας ανάφερε χαρακτηριστικά ότι 

προσπαθούσε να βρει γιατρό «κατάλληλο και οικονομικό».  

Τόσο ο ενάγοντας, όσο και ο πατέρας του, ΜΕ2, γνώριζαν ότι το 

κάταγμα θα έπρεπε να αποκατασταθεί έγκαιρα, εντός έξι εβδομάδων, καθότι, 

σε αντίθετη περίπτωση, υπήρχε μεγάλη πιθανότητα να δημιουργηθεί 

ενόφθαλμο, επέλεξαν όμως να μη δεχθούν τη θεραπεία που παρείχετο στο 

Γενικό Νοσοκομείο και να αναζητήσουν θεραπεία στο εξωτερικό.  Ο λόγος 

που δεν υποβλήθηκε ο ενάγοντας σε επέμβαση στην Κύπρο, δεν οφείλεται 

στην απροθυμία των γιατρών του Νοσοκομείου να διενεργήσουν τη 

συγκεκριμένη επέμβαση ή στην αμέλειά τους να διαγνώσουν το πρόβλημα, 

αλλά λόγω της πεποίθησης, τόσο του ιδίου όσο και του πατέρα του, ότι οι 

γιατροί του Νοσοκομείου δεν είχαν την αναγκαία πείρα να διενεργήσουν 

τέτοια επέμβαση.  Δέχομαι τη θέση του Δρ. Παντέλα ότι ήταν αδύνατο, με 

βάση την πάγια πρακτική που ακολουθείτο στο Γενικό Νοσοκομείο, να μην 

είχε προσφερθεί στον ενάγοντα θεραπεία για αποκατάσταση του κατάγματος. 

Είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι οι γιατροί του Νοσοκομείου παρέλειψαν 

να περιθάλψουν το κάταγμα στο δεξί οφθαλμό και ότι ο ΜΕ2, που γνώριζε 

όλους τους κινδύνους, παρέμεινε απαθής.  Ο ΜΕ2 γνώριζε ότι το κάταγμα θα 

δημιουργούσε ενόφθαλμο αν δεν αντιμετωπιζόταν έγκαιρα. Εάν ο ενάγοντας 

επιθυμούσε να υποβληθεί σε θεραπεία στο νοσοκομείο, απλώς θα έπρεπε να 

το ζητήσει.  Υπενθυμίζω ότι ο ΜΕ2 ήταν νοσηλευτής και το Γενικό 

Νοσοκομείο ήταν για εκείνο οικείος χώρος, υπήρξε ο χώρος εργασίας του για 

τέσσερις περίπου δεκαετίες.  Γνώριζε τους θεράποντες γιατρούς του 

ενάγοντα, είχε άμεση και τακτή ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας 
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του ενάγοντα και είχε άμεση και στενή επαφή με τους γιατρούς.  Δεν είχε 

κανένα ενδοιασμό να απαιτήσει από το Δρ. Παντέλα, με φορτικό τρόπο, να 

συγκατατεθεί στην παραπομπή του ενάγοντα στο εξωτερικό, ούτε δίστασε να 

απαιτήσει από τον Υπουργό Υγείας όπως μεριμνήσει για την αποστολή του 

γιου του στο εξωτερικό.  Τα πιο πάνω δεν τα αναφέρω με επικριτική διάθεση, 

αναγνωρίζω την αγωνία του σε σχέση με την υγεία του γιου του, τα 

αναφέρω όμως για να καταδείξω ότι ήταν άτομο που ήξερε να διεκδικεί.   

Με βάση τα στοιχεία που έχουν τεθεί ενώπιόν μου, δεν έχω 

ικανοποιηθεί ότι το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας ευθύνεται για τη βλάβη που 

είχε ο ενάγοντας στο δεξιό οφθαλμικό κόγχο. 

Σε σχέση με τις ζημιές του ενάγοντα είναι παραδεκτό και από τις δύο 

πλευρές ότι το ενόφθαλμο έχει πλήρως θεραπευτεί. Ο ίδιος ο ενάγοντας, 

καταθέτοντας ενώπιον του Δικαστηρίου, αναφέρθηκε στην παραμόρφωση 

της αριστερής πλευράς του προσώπου, η οποία, ως ανάφερε χαρακτηριστικά, 

του προκαλεί αισθήματα μειονεξίας.  Καμία μνεία γίνεται σε παραμόρφωση ή 

οποιαδήποτε βλάβη στο δεξί μάτι.  Παρατηρώ επίσης ότι ούτε στην έκθεση 

του Ιατροσυμβουλίου ημερομηνίας 8.9.2008, Τεκμήριο 25, γίνεται αναφορά 

σε οποιαδήποτε βλάβη στο δεξί οφθαλμό.  Ως αναφέρεται στην πιο πάνω 

έκθεση, δεν φαίνεται κλινικά ενόφθαλμο και δεν παρουσιάζονται εμφανείς 

οστικές παραμορφωτικές αλλοιώσεις.  Τέλος, θα ήθελα να επισημάνω ότι 

ούτε ο γιατρός Σταύρος Ελευθερίου αναφέρθηκε σε οποιοδήποτε πρόβλημα 

στο δεξί οφθαλμό.  Εν κατακλείδι, κανένα στοιχείο έχει τεθεί ενώπιον του 

Δικαστηρίου ότι η καθυστέρηση που παρατηρήθηκε στην αποκατάσταση του 

κατάγματος στο δεξί οφθαλμικό κόγχο, που στη συνέχεια δημιούργησε 

ενόφθαλμο, επέφερε οποιαδήποτε μόνιμη βλάβη στον ενάγοντα. 

 Με βάση τα στοιχεία που έχουν τεθεί ενώπιόν μου, και δεν έχουν καν 

αμφισβητηθεί, προκύπτει ότι για τη διόρθωση του ενόφθαλμου ο ενάγοντας 

υποβλήθηκε σε δύο επεμβάσεις στην Ελβετία, τον Απρίλιο του 2005 και τον 
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Ιούνιο του 2006.  Στη γραπτή δήλωση που ο ενάγοντας παρουσίασε στο 

Δικαστήριο ισχυρίστηκε ότι υποβλήθηκε και σε «τρίτη διορθωτική επέμβαση» 

στο πρόσωπο, το Μάιο του 2007, για καθαρισμό των πόρων του δεξιού 

οφθαλμού.  Καμία επιστημονική μαρτυρία έχει τεθεί ενώπιον του 

Δικαστηρίου ότι η πιο πάνω θεραπεία συνδέεται με το ενόφθαλμο, ή γενικά 

με την καθυστέρηση αποκατάστασης του κατάγματος στο δεξιό οφθαλμικό 

κόγχο.  Πέραν τούτου, καμία επιστημονική μαρτυρία προσκομίστηκε ότι θα 

χρειαστεί, λόγω του ενόφθαλμου, μελλοντική επέμβαση.   

Τόσο ο ενάγοντας όσο και ο πατέρας του προσπάθησαν να πείσουν το 

Δικαστήριο ότι μετά τον τραυματισμό του έχει απομονωθεί κοινωνικά και 

αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.  Αναγνωρίζω ότι μετά το ατύχημα 

και τους τραυματισμούς που υπέστη στο πρόσωπο, πιθανό να απόφευγε τη 

συχνή συναναστροφή με κόσμο, ιδιαίτερα με άτομα που τον γνώριζαν πριν 

το ατύχημα.  Αυτό όμως διήρκησε σύντομο χρονικό διάστημα.  Με βάση τη 

μαρτυρία του ιδίου είναι ιδιοκτήτης bar και παράλληλα εργάζεται ως 

Dj.  Αμφότερα επαγγέλματα προϋποθέτουν, ως εκ της φύσεώς τους, 

καθημερινή συναναστροφή με κόσμο.  Είναι λοιπόν φανερό πως η πιο πάνω 

θέση του ότι αποφεύγει τη συναναστροφή με κόσμο δεν ευσταθεί.   Δέχομαι 

ότι ο ενάγοντας νοιώθει κάπως μειονεκτικά σε σχέση με την εμφάνισή του, 

αυτό όμως οφείλεται κυρίως στην απώλεια όρασης του αριστερού οφθαλμού 

και της παράλυσης της αριστερής πλευράς του προσώπου του και όχι στη 

δημιουργία του ενόφθαλμου που έχει πλέον αποκατασταθεί. 

Καταλήγω ότι σε περίπτωση που η αξίωση του ενάγοντα πετύχαινε, αυτός θα 

δικαιούτο το ποσό των €5,000, πλέον νόμιμο τόκο από 10.2.2004 μέχρι 

εξοφλήσεως.  

Η αγωγή απορρίπτεται.  
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Γεώργιου Νικολαΐδη v. Γενικού Εισαγγελέως , Αρ. Αγωγής  856/2006 , E.Δ. 

Λευκωσίας , 31 Μαρτίου  2015 

1.2 Μάτι/Κερατοειδής 

 1.2.1 Υπόθεση  

Ο ενάγοντας αξιώνει από τη Δημοκρατία την καταβολή αποζημιώσεων 

συνεπεία ιατρικής αμέλειας που επέδειξαν οι υπηρέτες και οι αντιπρόσωποι 

και εκπρόσωποι αυτής κατά τη διάρκεια της θεραπείας που έλαβε και των 

χειρουργικών επεμβάσεων στις οποίες υποβλήθηκε κατά τη χρονική περίοδο 

1996-2007. 

 Σύμφωνα με τις λεπτομέρειες της Έκθεσης Απαίτησης, ο ενάγοντας 

ήταν, κατά πάντα ουσιώδη χρόνο, κυβερνητικός εργάτης,  και εργαζόταν ως 

μηχανικός οχημάτων στην Εθνική Φρουρά.  Κατά ή περί την 9.9.1996, ενώ 

εργαζόταν, αισθάνθηκε πόνο και ένα ξένο σώμα στον αριστερό οφθαλμό, «. 

μετέβηκε στις Πρώτες Βοήθειες και ακολούθως στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο 

B.M.H., όπου του έγινε περίθαλψη από το Στρατιωτικό Οφθαλμίατρο». Στην 

Έκθεση Απαίτησης γίνεται περιγραφή της θεραπείας που έλαβε τόσο στην 

Κύπρο, στα κρατικά νοσηλευτήρια, όσο και στο εξωτερικό, μέχρι και το 

2007.   

 Αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι διεγνώσθη έλκος κερατοειδούς στον 

αριστερό οφθαλμό, προσβλήθηκε από σταφυλόκοκκο, η κατάστασή του στη 

συνέχεια χειροτέρευσε και παρουσίασε «οίδημα, διήθηση του έλκους και 

αιμορραγικό υποπύον».  Προσβλήθηκε από μύκητες, fusarium solani και 

παραπέμφθηκε στο εξωτερικό για θεραπεία.  Υποβλήθηκε σε 

κερατοπλαστική, το μόσχευμα παρουσίασε επιπλοκές και αναγκάστηκε να 

υποβληθεί σε ακόμη τρεις επεμβάσεις της ιδίας φύσης.  Τον Ιούνιο του 2003 
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υποβλήθηκε σε εγχείριση δευτεροπαθούς καταρράκτη στην Αγγλία.  Είναι η 

δικογραφημένη θέση του ενάγοντα ότι κατά την παραμονή του στην 

Οφθαλμολογική Κλινική ως εσωτερικός ασθενής, ήτοι από την 8.11.1996 

μέχρι την 5.12.1996, παρέμεινε «. χωρίς καμία απολύτως θεραπεία, και ή 

αντιμετώπιση της ασθένειας αυτού».  Παραπονείται επίσης ότι, παρά τις 

διαβεβαιώσεις των γιατρών, ότι «. θα τύγχανε σωστής θεραπευτικής αγωγής 

και/ή θεραπείας άνευ κινδύνων και ή επιπλοκών και/ή με πλήρη επιτυχία και 

παρόλο που είχε αποδεχθεί τις συστάσεις και ή τις συμβουλές του 

Εναγομένου και ή αντιπροσώπου αυτού», η κατάστασή του χειροτέρευε 

καθημερινά λόγω της αμελούς ιατρικής φροντίδας που έτυχε.   

 Σήμερα παρουσιάζει «συγκλίνοντα στραβισμό», ψηλό αστιγματισμό, 

διαταραχές στην περιοχή της ωχράς κηλίδας του αριστερού οφθαλμού και 

μειωμένη όραση.  Υπάρχει δε πιθανότητα στο μέλλον να χρειαστεί όπως 

υποβληθεί σε νέες χειρουργικές επεμβάσεις.  Δεν είναι σε θέση να εκτελεί 

την εργασία που εκτελούσε στο παρελθόν, ενώ η «ικανότητά του προς το 

κερδίζειν (earning capacity)", έχει επηρεαστεί σε «ύψιστο βαθμό».  Υποφέρει 

από σοβαρή μελαγχολία και κατάθλιψη, έχει χάσει τις χαρές και τις 

απολαύσεις της ζωής.  Αποδίδει την κατάστασή του στους γιατρούς του 

δημοσίου.  Παραθέτω αυτούσιες τις λεπτομέρειες αμέλειας: 

 «α. Ο Εναγόμενος και/ή αντιπρόσωποι και/ή υπηρέτες αυτού απέτυχαν να 

προβούν σε ορθή διάγνωση του προβλήματος του Ενάγοντος. 

  β.  Ο Εναγόμενος δεν επέδειξε τη δέουσα σοβαρότητα και/ή 

ικανότητα και/ή προσοχή και ή επιμέλεια που έπρεπε να 

επιδείξει ένας λογικός οφθαλμίατρος. 

  γ.  Ο Εναγόμενος δεν υπέβαλε τον Ενάγοντα στις απαιτούμενες και 

ή ορθές και/ή αναγκαίες ιατρικές εξετάσεις προτού καταλήξει 
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στη διάγνωση του και/ή οι εξετάσεις στις οποίες υπέβαλε τον 

Ενάγοντα δεν ήταν οι ορθές και/ή διενεργήθηκαν λανθασμένα.  

 δ.  Ο Εναγόμενος δεν ενήργησε στην περίπτωση του Ενάγοντα με 

την ιατρικά ενδεδειγμένη και πρακτικά εφαρμόσιμη και 

αναμενόμενη υπό τις περιστάσεις επιμέλεια, φροντίδα και 

ικανότητα. 

 ε.   Γενικώς ενήργησε αμελώς μέσα στα πλαίσια εκτελέσεως των 

καθηκόντων του σε σχέση με τον Ενάγοντα και τη διενέργεια 

εξέτασης αυτού καταλήγοντας σε λανθασμένη διάγνωση.» 

 Ο ενάγοντας αξιώνει το ποσό των €20.195,67 ειδικές αποζημιώσεις, 

γενικές αποζημιώσεις για πόνο και ταλαιπωρία, ως επίσης και 

τιμωρητικές και ή παραδειγματικές αποζημιώσεις. 

Στο εν λόγω έγγραφο συνοψίζεται η πορεία της υγείας του ενάγοντα 

σε σχέση με τον αριστερό οφθαλμό και ως εκ τούτου θεωρώ σκόπιμο να το 

παραθέσω αυτούσιο:  

«Ο πιο πάνω ασθενής αναφέρει ότι στις 09/09/96 

επισκέφθη τις πρώτες βοήθειες του Γενικό Νοσοκομείο 

Λευκωσίας, διότι κατά την διάρκεια της εργασίας του 

αισθάνθηκε πόνο και ξένο σώμα στο αριστερό οφθαλμό. 

Στις 11/09/96 μετέβη στο στρατιωτικό Νοσοκομείο ΒΜΗ 

στο Δρ. Βιολεττή στρατιωτικό οφθαλμίατρο που 

περιέθαλψε τον ασθενή. Στις 12/09/96 μετέβη στα 

εξωτερικά οφθαλμολογικά ιατρεία όπου παρακολουθείτο 

και μετά εισήχθη στην οφθαλμολογική κλινική ΝΑΜΙΙΙ με 

διάγνωση έλκους κερατοειδούς στον αριστερό οφθαλμό. 
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Παρέμεινε στην κλινική μας μέχρι τις 14/10/96 όπου του 

παρεσχέθη τοπική και συστηματική θεραπεία με καλά 

αποτελέσματα.  

Οι εργαστηριακές εξετάσεις από τον αριστερό οφθαλμό 

έδειξαν μόλυνση από σταφυλόκοκκο.  

Στις 16/10/96 επανεισήχθην στην κλινική μας με τα ίδια 

συμπτώματα με χειροτερεύσεις της κλινικής εικόνας του 

αριστερού οφθαλμού (οίδημα, διήθηση του έλκους και 

αιμορραγικό υποπύον).  

Στις 01/11/96 εξετάστηκε ο ασθενής και από τον Mr. 

Cooling (φιλοξενούμενος οφθαλμίατρος από Λονδίνο) και 

πήραμε υλικό από το κερατοειδή και του υποπύου για 

καλλιέργεια η οποία υπήρξε αρνητική. Παρ'όλες τις 

προσπάθειες μας η κατάσταση του δεν καλυτέρευε και στις 

08/11/96 ο ασθενής εστάλη στο Moorfields Eye Hospital, 

Αγγλία μέσω του σχεδίου αποσταλών ασθενών στο 

εξωτερικό για περαιτέρω διερεύνηση και θεραπεία, αυτό 

έγινε στις 08/11/96.  

Στις 12/11/96 του έγινε κερατοπλαστική στον αρ. οφθαλμό 

λόγω βλάβης του κερατοειδούς από μύκητες (fusarium 

solani).  

Λόγω επιπλοκών του μοσχεύματος χρειάστηκε να γίνουν 

ακόμη 2 κερατοπλαστικές (12/12/96, 10/1999) Στις 

19/08/97 εισήχθη στην κλινική μας λόγω ιριδοκυκλίδιτος 

και έλκους του κερατοειδούς αριστερού οφθαλμού. 
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Απελύθη στις 29/08/97 μετά που του παρεσχέθη 

συστηματική και τοπική θεραπεία.  

Στις 23/02/99 εισήχθη στην κλινική μας λόγω οιδήματος 

και φλεγμονής στον αρ. οφθαλμό που μεταμοσχεύθηκε 

στην Αγγλία.  

Τον Οκτώβριο 1999, του έγινε τρίτη κερατοπλαστική στην 

Αγγλία Moorefields Eye Hospital λόγω απορρίψεως του 

μοσχεύματος.  

Στις 03/06/2003 ο ασθενής υπέστη εγχείρηση 

δευτεροπαθούς καταρράκτη στο Ην. Βασίλειο.  

Ο ασθενής σήμερα παρουσιάζει συγκλίνοντα στραβισμό, 

ψηλό αστιγματισμό και διαταραχές στην περιοχή της ωχράς 

κοιλίδος του αριστερού οφθαλμού.  

Για τους πιο πάνω λόγους η όραση του είναι μειωμένη και 

πιθανόν μελλοντικά να χρειασθεί χειρουργική επέμβαση.» 

Μεγάλο μέρος της ακροαματικής διαδικασία αναλώθηκε στην κατάθεση 

μαρτυρίας σε σχέση με το fusarium solani και τα αίτια της πάθησης 

αυτής.  Όπως φαίνεται και από τη μαρτυρία που παρέθεσα πιο πάνω, αποτελεί 

παραδεκτό γεγονός ότι ο ενάγοντας προσβλήθηκε από σταφυλόκοκκο και στη 

συνέχεια από fusarium solani και ότι οι δύο αυτές παθήσεις είναι 

ανεξάρτητες.  Δεν προσφέρθηκε όμως οποιαδήποτε μαρτυρία ότι οι 

θεράποντες γιατροί δεν διέγνωσαν τις συγκεκριμένες παθήσεις ή ότι 

καθυστέρησαν να τις διαγνώσουν.  Ούτε κατατέθηκε μαρτυρία ότι η θεραπεία 

που προσφέρθηκε στον ενάγοντα δεν ήταν η ενδεδειγμένη, ή ότι κατά την 

παραμονή του στην Οφθαλμολογική Κλινική και/ή μεταγενέστερα παρέλειψαν 

να του παράσχουν οποιαδήποτε θεραπεία ή ότι απέτυχαν να αντιμετωπίσουν 
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την ασθένειά του. Τέτοιες θέσεις δεν υποβλήθηκαν καν σους μάρτυρες 

υπεράσπισης κατά την αντεξέτασή τους.  Αντιθέτως, από την προσκομισθείσα 

μαρτυρία, διαφάνηκε ότι οι θεράποντες γιατροί διέκριναν από τα αρχικά 

στάδια τη σοβαρότητα της κατάστασής του, τον περιέθαλψαν με τα μέσα που 

διέθεταν, και όταν έκριναν ότι οι ίδιοι δεν ήταν σε θέση να του παράσχουν 

την καλύτερη δυνατή θεραπεία, παραπέμφθηκε σε ιατρικό κέντρο στο 

εξωτερικό, με έξοδα της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Ούτε η μαρτυρία του Οφθαλμίατρου Χρήστου Κωνσταντίνου ρίχνει 

φως επί του συγκεκριμένου θέματος.  Υπενθυμίζω ότι ο μάρτυρας δεν είχε 

εξετάσει τον ενάγοντα κατά τον επίδικο χρόνο,  αλλά εικοσιπέντε περίπου 

χρόνια αργότερα.  Τα ό,σα ανάφερε ο γιατρός περί γρέζου και αφαίρεσης 

γρέζου, βασίστηκαν στα ό,σα του είχε αναφέρει ο ενάγοντας το 2012. 

 Πέραν τούτου όμως, εκείνο που διαπιστώνω είναι ότι η συγκεκριμένη 

θέση δεν δικογραφείται.  Πουθενά στην Έκθεση Απαίτησης δεν αναγράφεται 

ότι η περίθαλψη που δέχθηκε ο ενάγοντας στο Τμήμα Πρώτων Βοηθειών, 

ήτοι ο καθαρισμός του ματιού με ξυλάκι των αυτιών, «μπατονέτα», δεν ήταν 

η ενδεδειγμένη και ότι η συγκεκριμένη ενέργεια ήταν η αιτία των παθήσεων 

του ενάγοντα.  Το μόνο που αναφέρεται σε σχέση με το Τμήμα Πρώτων 

Βοηθειών ήταν ότι είχε μεταβεί εκεί.  Σχετική είναι η παράγραφος 4 της 

Έκθεσης Απαίτησής του, την οποία παραθέτω αυτούσια πιο κάτω:  

«Κατά ή περί την 9 Σεπτεμβρίου 1996 και ενώ ο Ενάγων 

ασχολείτο με την εργασία του αισθάνθηκε πόνο και ξένο σώμα 

στον αριστερό οφθαλμό του.  Μετέβηκε στις Πρώτες Βοήθειες 

και ακολούθως στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο B.M.H. όπου του 

έγινε περίθαλψη από το Στρατιωτικό Οφθαλμίατρο.» 

Η παράλειψη του ενάγοντα να δικογραφήσει την πιο πάνω θέση επί της 

οποίας στηρίζεται η απαίτησή του, ήτοι ότι η αμέλεια του εναγομένου 
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εδράζεται στο γεγονός ότι στο Τμήμα Πρώτων Βοηθειών έγινε καθαρισμός 

του ματιού του με λανθασμένη μέθοδο, είναι καθοριστική για την έκβαση της 

υπόθεσής του.  

Η αγωγή απορρίπτεται. 

Λεύκου Χαραλάμπους v. Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας , Αρ. Αγωγής  

3290/2007 , E.Δ. Λευκωσίας , 24 Ιουνίου  2015 

 1.2.2 Υπόθεση 

Αμέλεια ― Ιατρική αμέλεια ― Κατά πόσο οφθαλμίατρος ο οποίος 

διενήργησε επέμβαση με ακτίνες λέιζερ στην ενάγουσα για μείωση μυωπίας, η 

οποία προκάλεσε σοβαρή ζημιά στους κερατοειδείς χιτώνες και των δύο 

οφθαλμών της, ήταν υπεύθυνος ιατρικής αμέλειας ― Κατά πόσο ο 

οφθαλμίατρος ήταν ή όχι αμελής για τον τρόπο που προειδοποίησε την 

ενάγουσα σε σχέση με τους κινδύνους και τις επιπλοκές που ενδεχομένως να 

προέκυπταν από την επέμβαση, πριν αυτή δώσει τη συγκατάθεσή της ― 

Αρχές που διατυπώθηκαν στην υπόθεση Bolam v. Friern Hospital 

Management Committee [1957] 2 All E.R. 118 (Bolam test) και πεδίο 

εφαρμογής τους ― Ποίο το νέο κριτήριο που διαμορφώθηκε σε σχέση με το 

θέμα της αποκάλυψης των σχετικών πληροφοριών από τον ιατρό στον 

ασθενή των ενδεχομένων κινδύνων μιας επέμβασης ή μιας θεραπείας. 

ΑΘΗΝΑ ΒΑΡΙΑΝΟΥ v. ΔΡ. ΑΝΔΡΕΑ Π. ΒΟΡΚΑ , Πολιτική Έφεση Αρ. 269/2006 

, 24 Σεπτεμβρίου  2010 

1.3 Μάτι/Καταρράκτης 

 1.3.1 Yπόθεση 

ΨΑΡΑ-ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ, Δ.:  Η έφεση αυτή στρέφεται κατά απόφασης του 

πρωτοδίκου Δικαστηρίου να απορρίψει την αγωγή της εφεσείουσας εναντίον 

του εφεσιβλήτου, αγωγή που αφορούσε ιατρική αμέλεια πριν, κατά ή μετά 
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την εγχείρηση καταρράκτη στην οποία υποβλήθηκε η εφεσείουσα στο Γενικό 

Νοσοκομείο Λεμεσού. 

Η εφεσείουσα προώθησε το θέμα της αποδιδομένης στον εφεσίβλητο 

αμέλειας με τους εξής κυρίως τρόπους: 

(α)  Είχε υψηλή τιμή σακχάρου και/ή αρρύθμιστο σάκχαρο κατά την 

εγχείρηση και συνεπώς η εγχείρηση έπρεπε να αναβληθεί.   

(β)  Λόγω της μη αναβολής και λόγω της υψηλής τιμής σακχάρου το 

αποτέλεσμα ήταν η μη επούλωση του χειρουργικού τραύματος με 

επακόλουθο την πρόπτωση της ίριδος.   

(γ)  Η πρόπτωση της ίριδος έχει επέλθει και λόγω ενδοφθάλμιας πίεσης, 

αιτίας που ανάγεται στην εγχείρηση ή στο χειρουργικό τραύμα. 

(δ)  Η εφεσείουσα θα έπρεπε να αποσταλεί για θεραπεία στο εξωτερικό 

ενωρίτερα.   

Διαπιστώνεται ότι οι 7 από τους 10 λόγους αφορούν συνολικά ή 

επιμέρους ευρήματα του Δικαστηρίου ως προς την μη ύπαρξη ευθύνης του 

εφεσίβλητου, ειδικά επειδή η μαρτυρία των ιατρών Ραζή και Ιωάννου έγινε 

αποδεκτή.  Με τον 1ο λόγο έφεσης πλήττεται η κρίση του πρωτόδικου 

Δικαστηρίου - ότι ελλείπει ικανή και αποδεκτή μαρτυρία που να αποδεικνύει 

την αμέλεια του εφεσίβλητου.  Με το 2ο λόγο η εφεσείουσα αναφέρει ότι το 

Δικαστήριο δεν προέβη σε σαφή ευρήματα. Ακόμη θεωρείται ότι η κρίση του 

Δικαστηρίου πως η εφεσείουσα παρουσίασε επιπλοκές και πρόπτωση, 3 μήνες 

μετά την επέμβαση, είναι επισφαλής αφού δεν δικαιολογείται από τη 

μαρτυρία που κρίθηκε αξιόπιστη.  (3ος λόγος).  Είναι η θέση της εφεσείουσας 

ότι η κρίση αυτή δεν βρίσκει έρεισμα ούτε στη μαρτυρία του ιατρού 

Μαυρομμάτη ως προς τα γεγονότα.  Στον 4ο λόγο ομοίως προσβάλλονται 

ευρήματα του Δικαστηρίου. 

Ο 5ος λόγος αφορά το διατυπωθέν συμπέρασμα του Δικαστηρίου ότι δεν 

καλύπτετο δικογραφικά η αμέλεια ως εκ των μετεγχειρητικών επιπτώσεων 

λόγω της ύπαρξης υψηλού και ή αρρύθμιστου σακχάρου στην εφεσείουσα, 
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θεωρώντας λανθασμένα ότι το θέμα δεν δικογραφείται.  Είναι η θέση της 

εφεσείουσας ότι ο παράγοντας του αρρύθμιστου σακχάρου αίματος 

δικογραφείται επαρκώς και εν πάση περιπτώσει ο εφεσίβλητος δεν ζήτησε 

λεπτομέρειες.   

Τέλος, δύο λόγοι έφεσης (9ος και 10ος) αφορούν το θέμα των 

αποζημιώσεων και θα μας απασχολήσουν μόνο εφόσον επιτύχει η έφεση επί 

της αμέλειας. 

 Εχουμε παραθέσει τις πιο πάνω κατευθύνσεις της μαρτυρίας των 

ιατρών, διότι το πρωτόδικο Δικαστήριο τους θεώρησε αξιόπιστους και δεν 

προέβη σε επιλογή μαρτυρίας ενώ όφειλε να το πράξει αφού υπήρχε σοβαρή 

διάσταση στις θέσεις τους. 

Παρατηρούμε ότι υπήρχε σοβαρή διάσταση στη δοθείσα μαρτυρία, σε 

ουσιώδη σημεία, όπως τα εξής: 

(α)  Στο θέμα κατά πόσο ο λόγος της τύφλωσης ήταν η αυξημένη 

ενδοφθάλμια πίεση. 

(β)  Στο πότε παρατηρήθηκε η πρόπτωση της ίριδας και αν αυτή 

συσχετίζεται και πώς με την ενδοφθάλμια πίεση.  (Θυμίζουμε ότι ο Μ.Υ.1 

απέκλεισε ως αιτία της πρόπτωσης της ίριδας την υψηλή ενδοφθάλμια 

πίεση.  Κατ΄αντίθεση με τον Μ.Ε.3).  

(γ) Στο πώς πρέπει να αντιμετωπισθεί ιατρικώς το αρρύθμιστο σάκχαρο 

πριν από την εγχείρηση. 

Το πρωτόδικο Δικαστήριο, εν μέρει, αντιμετωπίζει τις διαφορετικές 

θέσεις σαν διαφορετικές σχολές σκέψης και πρακτικής.  Όμως, το θέμα δεν 

ήταν έτσι.  Πρόκειται για αντιφάσεις ουσίας και το πρωτόδικο Δικαστήριο δεν 

ενδιέτριψε στις αντίστοιχες - αντίθετες θέσεις με κατάληξη στέρεου 

ευρήματος. 

΄Ηταν σημαντικό το πότε επήλθε η πρόπτωση της ίριδος και ποια ήταν 

τα αίτια της.  Περαιτέρω, όπως διαφαίνεται και από τον τρίτο λόγο έφεσης η 

εφεσείουσα χαρακτηρίζει την κρίση του πρωτόδικου Δικαστηρίου ότι 
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παρουσίασε επιπλοκές και πρόπτωση, 3 μήνες  μετά την επέμβαση, 

λανθασμένη.    

Προκύπτει σαφώς ότι το πρωτόδικο Δικαστήριο αποδέχεται δύο 

αντίθετες εκδοχές για τα πιο πάνω θέματα, χωρίς να επιλέξει, με αιτιολογία, 

τις θέσεις, που με βάση τη μαρτυρία, ήσαν πειστικές.  Δεν μπορούσαν τα πιο 

πάνω σημαντικά σημεία να καλυφθούν επί τω ότι  απλώς οι ιατροί έδωσαν 

διαφορετικές θέσεις ανάλογα με τη σχολή σκέψης που ακολουθούσαν.  ΄Ηταν 

καθήκον του πρωτόδικου Δικαστηρίου να επιλέξει εκδοχή και να την 

αιτιολογήσει.  

Διάσταση υπάρχει στη θέση της ίδιας της εφεσείουσας και της κόρης της 

για φρικτούς πόνους στο μάτι μετά την εγχείρηση, με την αντίθετη θέση του 

ΜΥ1.  Παρατηρούμε ότι και πάλι δεν συντελείται επαρκώς το έργο της 

αξιολόγησης, με επιλογή εκδοχής. 

Η ίδια πλημμέλεια (απουσία επιλογής εκδοχής και απουσία ευρήματος) 

παρατηρείται και για το πότε η εφεσείουσα παρουσίασε επιπλοκές. Ενώ, το 

πρωτόδικο δικαστήριο, αποδέχθηκε τη μαρτυρία της εφεσείουσας (και της 

κόρης της) ότι η πρώτη είχε πόνους και ενοχλήσεις και επισκεπτόταν το 

νοσοκομείο και το γιατρό της, ταυτόχρονα δέχεται  και την αντίθετη θέση του 

ΜΥ1 ότι όσες φορές την είδε δεν είχε επιπλοκές.  Πρόκειται για ουσιώδη 

διάσταση στη μαρτυρία που επίσης παραβλέπεται και δεν διατυπώνεται θετικό 

εύρημα.  Επίσης κενό παρατηρείται στο πότε ο ΜΥ1 είδε την εφεσείουσα - 

μετά τις 5.2.2004.  Ενώ η εφεσείουσα και η κόρη της κατέθεσαν για επίσκεψη 

τους στο γιατρό μετά τις 5.2.2004, αφού είχε πόνους στο μάτι, ο ΜΥ1 λέει ότι 

την είδε 2-3 μήνες μετά.  Πρόκειτο για κρίσιμο χρόνο και δεν υπάρχει 

επιλογή εκδοχής και αξιολόγηση των εκδοχών. 

Πριν τη διατύπωση της καταληκτικής διαταγής μας, θεωρούμε σκόπιμο, 

ενόψει της ιδιομορφίας της υπόθεσης, ειδικά σε συνάρτηση με το ότι η 

εφεσείουσα είναι ένα ηλικιωμένο άτομο, να προτρέψουμε τις δύο πλευρές 

όπως, σοβαρά και με την αίσθηση καθήκοντος, ως συλλειτουργοί της 

δικαιοσύνης, προσπαθήσουν να επιτύχουν εξώδικο συμβιβασμό της τόσο 

ταλαιπωρημένης αυτής υπόθεσης.   
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Για τους λόγους που έχουμε εξηγήσει, η έφεση επιτυγχάνει.  Η 

πρωτόδικη απόρριψη της αγωγής και το συναφές διάταγμα για έξοδα 

ακυρώνονται.  Διατάσσεται η επανεκδίκαση της υπόθεσης από άλλο Δικαστή 

του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, ως άνω, το συντομότερο δυνατόν.  Τα 

πρωτόδικα έξοδα θα ακολουθήσουν την πορεία του αποτελέσματος της 

επανεκδίκασης.  

 ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ v. ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

, Πολιτική Εφεση Αρ. 65/2012 , ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ , 12 

Μαρτίου  2018 

 1.3.2 Υπόθεση  

            Στις 28.1.2004 η ενάγουσα, ηλικίας τότε 71 ετών, εισήχθηκε στο 

Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού όπου, την επομένη, στις 29.1.2004 υποβλήθηκε 

σε χειρουργική επέμβαση καταρράκτη στο αριστερό μάτι.  Αποτελεί τη θέση 

της ενάγουσας ότι μετεγχειρητικά ο εγχειρισμένος οφθαλμός της 

χειροτέρευσε, προκλήθηκε βλάβη στον κερατοειδή χιτώνα με συνέπεια να 

δημιουργούνται συχνές επώδυνες μολύνσεις και φλεγμονές και να υφίσταται 

ταλαιπωρία, πόνο και δυσχέρεια.  Σύμφωνα με την έκθεση απαιτήσεως η 

ενάγουσα παραπονείτο στους εναγόμενους αλλά οι τελευταίοι αδιαφορούσαν 

και δεν λάμβαναν υπόψη την κατάσταση της.  Συνέχισε όμως να επισκέπτεται 

το θεράποντα ιατρό του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού, κ. Μαυρομμάτη, ο 

οποίος της χορηγούσε κάποιες σταγόνες και ενέσεις παρόλο που ο οφθαλμός 

της δεν βελτιωνόταν και η ίδια παραπονείτο για πόνους και για μη βελτίωση 

της κατάστασης της.  Ο ανωτέρω ιατρός την παρέπεμψε σε ιατρό του 

Μακάρειου Νοσοκομείου Λευκωσίας ο οποίος επίσης της χορήγησε σταγόνες 

χωρίς περαιτέρω γνωμάτευση και θεραπεία.    Οι επισκέψεις της ενάγουσας 

συνεχίστηκαν για αρκετό χρονικό διάστημα, ο ένας κρατικός ιατρός την 

παρέπεμπε σε άλλο ενώ η κατάσταση μέρα με τη μέρα γινόταν ολοένα πιο 
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επώδυνη και ανυπόφορη.  Συνεπεία των πιο πάνω αναγκάστηκε να 

επισκεφθεί άλλους ιδιώτες ιατρούς τόσο στο εσωτερικό όσο και στο 

εξωτερικό.  Εγκρίθηκε επίσης σχετικό αίτημα της προς τον Υπουργό Υγείας 

για αποστολή της σε νοσηλευτικό ίδρυμα για περίθαλψη και μεταμόσχευση 

κερατοειδούς.   Τον Σεπτέμβριο του 2006 η ενάγουσα με τον υιό της κατόπιν 

παραπομπής τους από το Υπουργείο Υγείας της Κύπρου μετέβησαν με δικά 

τους έξοδα στην Αθήνα όπου επισκέφθηκαν ιατρό του Περιφερειακού Γενικού 

Νοσοκομείου Αθηνών.  Οι ιατροί που την εξέτασαν διέγνωσαν πρόπτωση 

ίριδος από τη χειρουργική τομή και μη ρυθμιζόμενο γλαύκωμα.  Της 

ανέφεραν ότι η βλάβη είναι σοβαρή και την απέστειλαν πίσω στην Κύπρο 

διότι δεν αναλάμβαναν το συγκεκριμένο περιστατικό.  Λόγω του γεγονότος 

ότι η κατάσταση της επιδεινωνόταν ραγδαία, το Νοέμβριο του 2006 μετέβηκε 

με τη θυγατέρα της στην Αγγλία στο ιατρικό κέντρο Moorfields eye hospital 

το οποίο περιέθαλπε ασθενείς με προβλήματα στους οφθαλμούς.  Και εκεί ο 

γιατρός που την εξέτασε διέγνωσε την πρόπτωση της ίριδος και μειωμένη έως 

και καθόλου όραση από τον αριστερό οφθαλμό.   Στις 27.6.2006  ιατρός από 

το εν λόγω κέντρο συνέστησε στην ενάγουσα αφαίρεση του αριστερού 

οφθαλμού και αντικατάσταση του με ξένο, δεδομένου ότι η όραση δεν 

υπήρχε περίπτωση να θεραπευθεί και ή επαναφερθεί.   

             Η ενάγουσα θεωρεί υπαίτιο για την κατάσταση στην οποία περιέπεσε 

τον εναγόμενο και παραθέτει σχετικές λεπτομέρειες αμέλειας.  Ισχυρίζεται 

περαιτέρω ότι διακατέχετο από συνεχές άγχος, στρες, φόβο και πόνο και ότι η 

ψυχική της υγεία και ηρεμία έχει κλονιστεί και επηρεαστεί σημαντικά 

συνεπεία των πιο πάνω περιστατικών.  Είναι η θέση της ενάγουσας ότι 

συνεπεία της εν λόγω αμέλειας και παράλειψης του εναγόμενου υπέφερε και 

θα υποφέρει και στο μέλλον, η ζωή της έχει αλλάξει σημαντικά αφού α) δεν 

μπορεί πλέον να έχει φυσιολογική ζωή, β) ο τρόπος ζωής της έχει ουσιαστικά 

αλλάξει και η απώλεια της όρασης από τον εγχειρισμένο οφθαλμό, της 

δημιούργησε μεταξύ άλλων, αισθήματα άγχους, φόβου, στρες και αδυναμίας 
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και γ) θα υφίσταται καθόλην τη διάρκεια της ζωής της ζημιές και έξοδα διότι 

θα χρειάζεται μακροχρόνια παρακολούθηση από ιατρούς διαφόρων 

ειδικοτήτων (ψυχολόγων, οφθαλμίατρων, μικροβιολόγων κλπ). Ισχυρίζεται 

περαιτέρω, ότι έχει υποστεί αρκετές ζημιές και έξοδα ύψους £29.747 τα οποία 

και αξιώνει όπως και γενικές αποζημιώσεις για τις σωματικές βλάβες και 

ταλαιπωρίες που υπέστη.   

Συνεπώς είναι αποδεκτή η μαρτυρία των ανωτέρω ιατρών και θεωρώ ότι η 

διαφορετική θέση που είχαν σε κάποια θέματα όπως την τιμή σακχάρου, η 

οποία είναι ασφαλής για να χειρουργηθεί ένα άτομο, αντικατοπτρίζει την 

αντίληψη που είχαν για το θέμα τούτο, βασιζόμενοι σε διαφορετικές σχολές 

σκέψης και πρακτικής. 

Αποδέχομαι ότι είχε ενοχλήσεις στο μάτι και επισκεπτόταν με τον υιό της το 

νοσοκομείο και έπαιρνε τα φάρμακα που απαιτούσε η θεραπεία της. 

             Όμως, όπως ορθά υποδεικνύει ο κ. Κυριακίδης, και όπως 

αναδεικνύεται από τα τεκμήρια 23 και 25 που παρουσιάζουν την 

μετεγχειρητική πορεία της ενάγουσας πριν να πάρει εξιτήριο, και την 

εισαγωγή της λόγω λιποθυμικού επεισοδίου, η ενάγουσα δεν παραπονείτο για 

φρικτούς πόνους στο μάτι. 

  Η ενάγουσα, σε τούτο το θέμα, δεν ήταν ξεκάθαρη ούτε σαφής για το 

χρονικό σημείο έναρξης των φρικτών, όπως τους χαρακτήριζε, 

πόνων.  Μπορώ όμως να την χαρακτηρίσω ειλικρινή στην απλότητα και 

λιτότητα της και αποδέχομαι ότι ένοιωθε ενοχλήσεις και πόνο στο μάτι.  Όμως 

αποδέχομαι τη θέση του  Δρ. Μαυρομμάτη (ΜΥ1) πως όσες φορές την είδε και 

εξέτασε, η ενάγουσα δεν είχε επιπλοκή, πριν το Μαίο του 2004.   

             Η ΜΕ1, θυγατέρα της ενάγουσας, παρουσίασε με πάθος, μπορώ να 

χαρακτηρίσω, την υπόθεση της μητέρας της.  Κάποια υπερβολή χαρακτήρισε 

τις περιγραφές της, αλλά κρίνεται πως οφείλονται στο γεγονός ότι βιώνει και 
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η ίδια την άσχημη κατάσταση του ματιού της μητέρας της.  Παρατηρήθηκε 

διαφορά στην περιγραφή των λεχθέντων μεταξύ ενάγουσας και 

Γαλατόπουλου κατά την τελευταία επίσκεψη της ενάγουσας στον ιατρό.  Η 

ΜΕ1  παρουσίασε την ενάγουσα να μην μιλά, ενώ ο ΜΕ2, περιέγραψε, 

διάλογο μεταξύ τους.      

            Κρίνεται πως η ΜΕ1, παρά την κάποια υπερβολή που διέκρινε τις 

περιγραφές κυρίως των προβλημάτων της ενάγουσας, όμως μετέφερε τα 

γεγονότα, όσα η ίδια εβίωσε, ορθά.  Όσα γεγονότα, της μεταφέρθηκαν από 

άλλους, ή όσα η ίδια μετέφερε από ιατρούς που δεν κατέθεσαν και όσα η ίδια 

έκρινε για την ιατρική κατάσταση της μητέρας της, μόνο βλέποντας την, 

χωρίς ιατρική γνώμη, δεν μπορούν να τύχουν αποδοχής. 

ΝΟΜΙΚΗ ΠΤΥΧΗ 

Και το ερώτημα είναι: 

             Υπάρχει αμέλεια του εναγόμενου για τούτα;  Οι απόψεις των 

συνηγόρων, όπως είναι φυσικό διϊστανται.  Ο συνήγορος της ενάγουσας 

υποδεικνύει πως ενώ η πελάτιδα του υπεβλήθη σε μια απλή εγχείρηση 

καταρράκτη, κατέληξε με τυφλό μάτι.  Επιρρίπτει ευθύνη στον θεράποντα 

ιατρό, διότι υπέβαλε την ενάγουσα στη συγκεκριμένη επέμβαση, ενώ η 

τελευταία είχε αρύθμιστο σάκχαρο.  Υποδεικνύει ότι μια εγχείρηση 

καταρράκτη είναι απλή και γρήγορη και θέτει  το εξής ερώτημα: «Πως γίνεται 

αυτή η ασθενής να παρέμεινε τόσες μέρες στο νοσοκομείο; η απάντηση είναι 

ότι κάτι δεν πήγε καλά. Αναμφισβήτητα της δημιούργησαν πρόβλημα κακής 

επούλωσης, δημιουργήθηκε ψηλή πίεση με επακόλουθο την πρόπτωση 

ίριδος.  Το νοσοκομείο φταίει για τα προβλήματα που σίγουρα 

προκλήθηκαν.  Το κακό δεν ήρθε από μόνο του.»  
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            Απ΄ την αντίπερα όχθη, ο συνήγορος του εναγομένου, κ. 

Κυριακίδης, υποδεικνύει με αναφορά στη μαρτυρία, πως οι αιτιάσεις της 

ενάγουσας, για ύπαρξη ψηλού σακχάρου κατά την εγχείρηση, το οποίο 

καθόρισε στις 300 μονάδες εισήχθησαν καθυστερημένα στην ακροαματική 

διαδικασία, και εν πάσει περιπτώσει καταρρίπτεται, από το τεκμήριο 17 από το 

οποίο προκύπτει πως η τιμή σακχάρου ήταν στην τιμή των 116. 

             Υπέδειξε το γεγονός πως ο Δρ. Ραζής διαπίστωσε στις 10.5.2004, 

πρόπτωση ίριδας, η οποία δημιουργήθηκε προ ημερών και συμπεραίνει πως 

«με δεδομένο ότι οι μετεγχειρητικές επιπλοκές δηλαδή κάτι να μην έχει πάει 

καλά με την εγχείρηση θα παρουσιαστούν το αργότερο 30 ημέρες μετά την 

εγχείρηση καταλήγουμε στο εξής ασφαλές κατά την άποψη μου 

συμπέρασμα.  Εάν η κατάσταση του ματιού της ενάγουσας οφείλετο στις 

ενέργειες του Δρ. Μαυρομμάτη ή του ιατρικού προσωπικού τότε αυτές θα 

παρουσιάζονταν το αργότερο μέχρι 29.2.2004». 

             Η ύπαρξη σακχάρου ή όχι κατά την διάρκεια της χειρουργικής 

επέμβασης και ιδίως η υποβολή της ενάγουσας σε χειρουργική επέμβαση, ενώ 

είχε υψηλό σάκχαρο, εξελίχθηκε σε μείζον θέμα και αποτέλεσε ξεχωριστή 

μαρτυρία αλλά και κατέλαβε μεγάλο μέρος της εξέτασης του ΜΕ3 και της 

αντεξέτασης του ΜΥ1.  Η χρήση του όρου «εξελίχθηκε» γίνεται συνειδητά 

αφού:  Δεν έγινε μνεία αυτού από την ΜΕ1, η οποία πρώτη κλήθηκε να 

αναφέρει τα γεγονότα που περιβάλλουν την υπόθεση, και εισήχθηκε σταδιακά 

το θέμα τούτο, αλλά κυρίως δεν δικογραφείται. 

             Στις λεπτομέρειες αμέλειας γίνεται λόγος παράλειψης διενέργειας 

παρακλινικών και ή αναγκαίων εξετάσεων και αναλύσεων.  Από τη μαρτυρία 

προκύπτει σαφέστατα ότι έγιναν τέτοιες εξετάσεις.  Προκύπτει επίσης πως η 

τιμή σακχάρου στις 29.1.2004 ήταν 116 και όχι 300, όπως πίστευε η 

ενάγουσα και όπως πληροφόρησε τον Δρ. Ραζή.  Για τούτο και η 

ενάγουσα  προέβαλε πλέον τον ισχυρισμό περί αρύθμιστου σακχάρου.  Αυτός 


