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ΕΠΕΙΓΟΝ: ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ 
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Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολούθησης Σχεδίων Αναπτύξεως 
και Δημοσίων Δαπανών 
 
 

Θέμα: Άμεση συζήτηση στην Επιτροπή το θέμα του Κρατικού Ογκολογικού 
 
 Αναφερόμαστε στην εσκεμμένη άρνηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Παρακολούθησης Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημοσίων Δαπανών από τις 2 Οκτωβρίου 
2014 να συζητήσουν το θέμα του Κρατικού Ογκολογικού του Γεν. Νοσοκομείου Λευκωσίας. 
Προς τούτο σας επισυνάπτουμε το σχετικό έγγραφο υπογεγραμμένο από πέντε (5) βουλευτές οι 
οποίοι ζήτησαν να συζητηθεί άμεσα το όλο θέμα και να εξεταστούν και οι απόψεις του Γεν. 
Ελεγκτή, όπως αυτές αναφέρονται στην επιστολή του προς τη Βουλή, ημερ. 26 Μαΐου 2014 
(επισυνάπτεται). Δυστυχώς το αίτημα έτυχε της αδιαφορίας από την Επιτροπή!  
 Παρόμοιες προσπάθειες έγιναν και τα επόμενα χρόνια, 2015-2016, χωρίς αποτέλεσμα. Στο μεταξύ το 
Κρατικό Ογκολογικό του ΓΝ Λευκωσίας ουσιαστικά κατέρρευσε και κινδυνεύει να κλείσει από έλλειψη 
ιατρών, σήμερα έχει μόνο 2 Ογκολόγους από τους 6 που είχε. Το Κράτος αδιαφορεί παντελώς, δίνοντας 
προτεραιότητα και οικονομική ενίσχυση στο Ιδιωτικού Δικαίου Ογκολογικό της Τράπεζας και σε ιδιώτες. 
Κυριαρχεί η άποψη ότι η Κυβέρνηση εσκεμμένα υποβαθμίζει το Κρατικό Ογκολογικό και ίσως να στοχεύει 
να το διαλύσει αδιαφορώντας για τις συνέπειες. 
 Η Βουλή ψήφισε ΟΜΟΦΩΝΑ το 2009 τη «Στρατηγική του Καρκίνου», που προνοεί 
Κρατικό Ογκολογικό πλήρως εξοπλισμένο και με Ακτινοθεραπευτικό Τμήμα, αλλά την πέταξαν 
στον κάλαθο των αχρήστων. Παράλληλα, τα Υπουργεία Υγείας και Οικονομικών δίνουν 
παράνομα κρατική χορηγία στο Ιδιωτικού Δικαίου Ογκολογικό της Τράπεζας που ανέρχεται μέχρι 
σήμερα στα €400 εκ. περίπου (1998-2015) και του επιτρέπουν να προσλαμβάνει γιατρούς (35 
σήμερα), πάντα με λεφτά του Κράτους και στην κλίμακα Α13 φουλ, που αντιστοιχεί σε €71.000 
ετησίως, ενώ στο Κρατικό Ογκολογικό προσφέρεται η κλίμακα Α11+4, που αντιστοιχεί σε 
€29.900 ετησίως! Αυτό είναι 2 μέτρα και 2 σταθμά σε βάρος του Κρατικού Ογκολογικού. 
 Σύμφωνα με τις στατιστικές του ίδιου του Υπ. Υγείας, που αποκρύβουν και παραπλανούν, 
φέτος το 2016 θα έχουμε 4.500 νέα περιστατικά Καρκίνου, από αυτούς το 65% θα χρειαστούν 
ακτινοβολία, δηλαδή κάπου 2.925 Καρκινοπαθείς. Το ΟΚΤΚ, που έχει το μονοπώλιο της 
ακτινοθεραπείας με 3 Γραμμικούς Επιταχυντές, μπορεί να κάνει ακτινοθεραπεία το μάξιμουμ σε 
1.400 Καρκινοπαθείς το χρόνο, αφού η Κύπρος χρειάζεται μίνιμουμ 7 Γραμμικούς Επιταχυντές. 
Συνεπώς, κάπου 1.500 Καρκινοπαθείς ΔΕΝ θα υποβληθούν στην επιβαλλόμενη θεραπεία της 
ακτινοβολίας! Τους παραπλανούν και τους λένε ψέματα! Από αυτούς τους 1.500, σύμφωνα με 
ανακοίνωση της Παγκ. Οργάνωσης Υγείας (WHO) του 2014, το 60% ενδέχεται να πεθάνουν, 
δηλαδή φέτος το 2016 ενδέχεται να πεθάνουν κάπου 900 ΣΥΝΑΝΘΩΠΟΙ μας 
ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΕΙΣ εξαιτίας της μη πρέπουσας ακτινοθεραπείας. Εμείς αυτό το ονομάζουμε 
εσκεμμένη ΔΟΛΟ-Φονία και παραπλάνηση, εν γνώσει του Κράτους  αλλά και πολιτικών και των 
ΜΜΕ που αποκρύβουν την ΑΛΗΘΕΙΑ και παρεμποδίζουν κάθε συζήτηση. 
  
  
 Είναι ασύδοτη η εκμετάλλευση των Καρκινοπαθών και η χειραγώγηση των Ογκολογικών 
Υπηρεσιών από τραπεζίτες, επίορκους γιατρούς κι εμπόρους υγείας, που μετέτρεψαν τον Καρκίνο 
σε δικό τους χρυσορυχείο! Τους κυριαρχεί η αλαζονεία και η αδιαφορία προς το καλό νοούμενο 
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κοινό και δημόσιο συμφέρον, η κακοδιαχείριση, η διασπάθιση δημοσίου χρήματος και τα άμετρα 
σκάνδαλα έγιναν το χόμπι τους. Όμως, όλα αυτά οδηγούν τους Καρκινοπαθείς στην ταλαιπωρία 
και στον θάνατο.  
 Υποβάλλουμε ότι ΟΦΕΙΛΕΙ ο Ναός της Δημοκρατίας, η βάση του πολιτεύματός μας, η 
Βουλή, να είναι ανοικτή στις κοινωνικές διεργασίες και να έχει την ευαισθησία να τερματίσει την 
αποσιώπηση. Πρέπει να τερματιστεί η ασέλγεια από βουλευτές πάνω στον δικό τους ψήφο 
(Στρατηγική του Καρκίνου) και η Πολιτεία οφείλει να σέβεται του Νόμους, αλλά και προπαντός 
πρέπει να τερματιστεί από όλους η συγκάλυψη του ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ, η ποδηγέτησης, η 
κατάχρηση εξουσίας και η παραβίαση του Συντάγματος, των Νόμων και των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων: για τη Ζωή, την Υγεία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.  
 Όλα τα πιο πάνω «μυρίζουν» ομερτά, τον σικελικό κώδικα τιμής, που είναι ο υπέρτατος 
νόμος που διέπει τη Μαφία και που απαγορεύει την παροχή πληροφοριών στη Βουλή και τα 
ΜΜΕ για εγκλήματα τα οποία θεωρούνται προσωπική υπόθεση των εμπλεκομένων ατόμων και 
που με δήθεν φιλανθρωπία και γενναιοδωρία καταφέρνουν σχεδόν να σβήσουν, που εδώ είναι μια 
ανελέητη εγκληματική συμπεριφορά σε βάρος των Καρκινοπαθών και του δημοσίου χρήματος! Η 
ποντιοπιλατική στάση και η πολιτική ανοχής και αποσιώπησης από τη Βουλή και τα ΜΜΕ, που 
δυστυχώς προσπερνιόνται αδιάφορα στα όσα συμβαίνουν, είναι, λυπάμαι να πω, συνενοχή στο 
έγκλημα κατά των Συνανθρώπων μας και του Κράτους. Η επί 2 χρόνια άρνηση της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής να συζητήσει τα πιο πάνω, με το γνωστό «εγώ εν τζαι», γεννά 
ερωτηματικά και παραπέμπει σε εύλογους συνειρμούς. Δυστυχώς, όμως, τον λογαριασμό 
καλούμαστε να πληρώσουμε όλοι εμείς οι φορολογούμενοι πολίτες, οι δεινοπαθούντες 
Καρκινοπαθείς και οι μαυροφορημένοι γονείς, αδέλφια, φίλοι και συγγενείς. Ως πότε θα κυβερνά 
το παρακράτος με τη διαπλοκή, την παραπλάνηση και εξαπάτηση και τη διαφθορά και η Βουλή 
θα τα ανέχεται; Ως πότε θα βλέπουμε τα αποκαΐδια του φοβερού αυτού εγκλήματος και τη 
διάλυση των Κρατικών Νοσοκομείων κι όλοι να σιωπούν;  
  
  
 Μην αφήσετε να διαλυθεί το Κρατικό Ογκολογικό γιατί αυτό θα είναι η αρχή 
αποδυνάμωσης του Κρατικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, που έγινε πρόσφατα και 
Πανεπιστημιακό, γιατί στη συνέχεια θα δοθεί προς εκμετάλλευση στους υποθάλποντας ιδιώτες… 
που δήθεν ξέρουν καλύτερο μάνατζμεντ.   
 Ζητάμε ως ΔΣ του ΕΛ.Α-ΖΩ να σας δούμε επειγόντως. Παράλληλα ζητάμε, χωρίς άλλη 
καθυστέρηση και ενόψει της συζήτησης για την Αυτονόμηση των Νοσοκομείων και την 
εφαρμογή του ΓεΣΥ, να συζητηθεί το θέμα των Καρκινοπαθών από την Κοινοβουλευτική σας 
Επιτροπή. Υπενθυμίζουμε: Ταλαιπωρούνται και χάνονται ζωές Καρκινοπαθών, 
παραβιάζονται οι Νόμοι, οι αποφάσεις της Βουλής και τα Θεμελιώδη Δικαιώματα, 
σπαταλείται δημόσιο χρήμα. Επιτέλους, δεν μπορεί μια φούχτα εκμεταλλευτών των 
Καρκινοπαθών και έμποροι της υγείας να επιβάλλουν στη Βουλή τη σιωπή, όπως ακριβώς 
επιβάλλουν και στα ΜΜΕ με την απειλή να τους αποκοπεί η διαφήμιση ή να απαιτηθούν άμεσα 
το κόκκινα δάνειά τους αν αναφερθούν στο εγκληματικό θέμα των Καρκινοπαθών και τη 
αποκάλυψη «οικείων κακών». Εμείς θα συνεχίσουμε να  υπερασπιζόμαστε τους Καρκινοπαθείς 
αλλά και το πολίτευμα, μέχρι να αποκαλυφθούν οι ενέχοντες κι αποδοθούν ευθύνες στους 
ενόχους κι αρθούν οι παρανομίες. Δεν μπορεί να καταλυθεί η Δημοκρατία. 
 Εν αναμονή της πρόσκλησης, με εκτίμηση, 
 
 
 
 Χρ. Ανδρέου 
 Πρόεδρος ΕΛ.Α-ΖΩ 
 

Επισυνάπτονται οι επιστολές: 1. Το ενυπόγραφο αίτημα των 5 βουλευτών προς την Κοιν. Επιτροπή 
Ελέγχου Δημοσίων Δαπανών 2. Την επιστολή του Γεν. Ελεγκτή του Κράτους. 3. Πίνακας με τα ψέματα και 
τις αλήθειες για τους Καρκινοπαθείς 4. Έντυπο του ΕΛ.Α-ΖΩ που αποκαλύπτει τη διαπλοκή και τα ψέματα. 


