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Στα τελευταία δημοσιεύματα της 
«24», αναδείξαμε με έγγραφα και 
αποδεικτικά στοιχεία τα παρασκή-
νια και τα «παιγνίδια» όσον αφορά 

τα ογκολογικά κέντρα στην Κύπρο.  Ανα-
φερθήκαμε με ντοκουμέντα και διασταυ-
ρωμένα στοιχεία στην εγκληματική συμπε-
ριφορά των τραπεζιτών απέναντι στους 
καρκινοπαθείς και τους προκαλέσαμε να 
μας διαψεύσουν. 

Καμιά απάντηση δεν πήραμε. Εκκωφαντική 
σιγή ή παραδοχή του εγκλήματος; 

Μάλλον το δεύτερο…

Τι να πουν; Ότι πράγματι αφήνουν καρκινοπα-
θείς χωρίς θεραπεία και δεν τους λένε, ότι πα-
ραπλανούν με ψεύτικες στατιστικές για τα νέα 
ετήσια περιστατικά καρκίνου που είναι φέτος 
4.500 και λένε ότι τάχατες είναι 3.200, για να 
μειώσουν τις ανάγκες σε ακτινοθεραπευτικά 
μηχανήματα ή ότι εκμεταλλεύονται παράνομα 
κρατική χορηγία εκατομμυρίων και κάνουν ότι 
θέλουν αφού αυτοβαφτίζονται δημόσιο τμήμα;

Η Κύπρος καταστράφηκε οικονομικά από τους 
τραπεζίτες. Ποιος τιμωρήθηκε; Κανένας! 

Ποιοι από την Τράπεζα Κύπρου ήταν επίτροποι 
στο Ογκολογικό της;  Κάποιοι από τους  σημερι-
νούς υπόδικους που ανεβοκατέβαζαν τιμές και 
αξίες, που με εξαγορές συνειδήσεων εξαπατού-
σαν τους πάντες, με πλήρη περιφρόνηση νόμων 
και  ηθικής.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ογκο-
λογικού Κέντρου της Τράπεζας Κύπρου το 2011, 
ήταν οι πιο κάτω:

 Όπως αναφέραμε σε προηγούμενο δημοσέυ-
μά μας, με την έναρξη των εργασιών του Ογκο-
λογικού της Τράπεζας το 1998, η κυβέρνηση 
αντιλήφθητε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και με 
την  απόφαση 48.753/2.12.1998 του Υπουργικού 
Συμβουλίου ζητείται η επαναδιαπραγμάτευση 
της Συμφωνίας με την Τράπεζα, θέτοντας κατά 
προτεραιότητα να επανεξεταστούν 3 σημεία: 
    

Α. Κατάργηση του μονοπωλίου των Ογκολογι-
κών Υπηρεσιών από την Τράπεζα, 

Β. Κατάργηση της κρατικής χορηγίας στο «δι-
ηνεκές»  προς το ΟΚΤΚ και στο εξής αγορά 
υπηρεσιών,  με βάση ενός προσυμφωνημένου 
τιμολογίου κατά πράξη και  

Γ. Επαναφέρεται το δικαίωμα του Κράτους να 
κάνει όσα Ογκολογικά Τμήματα θέλει και όπου 
θέλει στα Κρατικά Νοσοκομεία. 

Η Τράπεζα εκβιαστικά ηρνείτο να συζητήσει 
τα πιο πάνω και ροκάνιζαν το χρόνο. Παρόλα 
αυτά η τότε κυβέρνηση ετοίμασε ένα έγγραφο 
ως «Ενημερωτικό Σημείωμα» που αναφέρονται 
τα πιο πάνω τρία σημεία και που έγινε μεν με τη 
συνεργασία του Ογκολογικού Κέντρου της Τρά-
πεζας Κύπρου, αλλά ποτέ δεν το αποδέχτηκε 

Αυτό το έγγραφο στάλθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου 
2003 για γνωμάτευση στο γραφείο του Γενικού 
Ελεγκτή το οποίο στις 22 Δεκεμβρίου 2003 
στέλλει επιστολή στο Υπουργείο Υγείας με την 
οποία συμφωνεί ότι: 
«… η νέα προσέγγιση για αγορά υπηρεσιών 
από το Ογκολογικό Κέντρο συνιστά σημαντική 
βελτίωση σε σύγκριση με το υφιστάμενο καθε-
στώς…» και ζητά από το κράτος να σχολιάσει 
τη διαδικασία καθορισμού της αμοιβής πριν 
την τελική συμφωνία. 

Παρόμοιο έγγραφο στάλθηκε και στη Νομική 
Υπηρεσία η οποία όπως αναφέρει «είχε πολλα-
πλές συναντήσεις με αρμόδιους λειτουργούς 
του Υπουργείου Υγείας», με τους οποίους ετοί-
μασαν ένα Προσχέδιο Συμφωνίας με αναθεω-
ρημένα πολλά σημεία της αρχικής Συμφωνίας  

Από το Προσχέδιο που ετοιμάστηκε στις 21 
Ιανουαρίου 1994  παραθέτουμε κάποια άρθρα 
λόγω έλλειψης χώρου:

1.2 Το Κέντρο λειτουργεί ως ανεξάρτητο νομικό 
πρόσωπο και σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί 
να θεωρηθεί ότι ενεργεί εκ μέρους και/ή για 
λογαριασμό και/ή ως αντιπρόσωπος της Κυ-
βέρνησης.

1.3 Η Κυβέρνηση διατηρεί το δικαίωμα να πα-
ρέχονται στους ασθενείς οι υπηρεσίες από το 
Ογκολογικό της Κυβέρνησης που ενδεχομένως 
θα δημιουργηθεί και θα λειτουργεί μελλοντικά.

2. Η διάρκεια της Συμφωνίας ισχύει για 5 χρό-
νια (άρα θα έληγε το 2009).

3.2.1 Το Κέντρο δεσμεύεται ότι οι ιατρικές, νο-
σηλευτικές και γενικά όλες οι υπηρεσίες θα 
παρέχονται στους ασθενείς χωρίς διακρίσεις…

10.1 Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν και 
συμφωνούν ότι όλες οι πληροφορίες σχετικά 
με τις πρόνοιες και γενικά με το περιεχόμενο 
της παρούσας συμφωνίας είναι εμπιστευτικές 
και υποχρεούνται να μην αποκαλύψουν ή/και 
επιτρέψουν την αποκάλυψη σε οποιοδήποτε 
τρίτο πρόσωπο οποιεσδήποτε από τις εμπιστευ-
τικές πληροφορίες. Η Κυβέρνηση δύναται, εάν 
τούτο είναι αναγκαίο στα πλαίσια εκτέλεσης 
νομικών υποχρεώσεών της, να προβεί σε απο-
κάλυψη πληροφοριών νοουμένου ότι αυτές δεν 
αναφέρονται σε δεδομένα προσωπικού χαρα-
κτήρα.

Η Συμφωνία αυτή ποτέ δεν υπογράφτηκε από 
την Τράπεζα και το Ογκολογικό της. Αρνείται 
δε και οποιοδήποτε έλεγχο από τον Γενικό  Ελε-
γκτή επειδή είναι Ιδιωτικού Δικαίου. Παρόλα 
αυτά ακούμε το Υπουργείο Υγείας να μας λέει 
ότι: 

«Πρέπει να θεωρούμε το ΟΚΤΚ κρατικό επει-
δή (τάχατες) το κράτος το επιδοτεί με κρατική 
(και ανεξέλεγκτη) χορηγία εκατομμυρίων»! 

Ο καρκίνος δεν θεραπεύεται με παυσίπονα
Τα «εγκλήματα» για τα Ογκολογικά και οι καρκινοπαθείς έρμαια των οικονομικών 

συμφερόντων  - Διαφθορά, Διαπλοκή, Αδιαφάνεια 

ΥΓΕΙΑ

Της 
Αλεξίας Καφετζή
akafedji@24h.com.cy
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Αρνητικός φαίνεται να είναι ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νί-
κος Αναστασιάδης, όσον αφορά 
στο αίτημα πολιτικών κομμάτων 

όπως συγκαλέσει Εθνικό Συμβούλιο προ-
τού προχωρήσει στη λήψη απόφασης στις 
συνομιλίες. 

Πρόθεση του ΠτΔ είναι να ενημερώσει την πο-
λιτική ηγεσία για τις συνομιλίες της Ελβετίας 
όταν επιστρέψει στο νησί και όχι προηγουμέ-
νως, σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν μέ-
χρι την ώρα που γράφεται το παρόν άρθρο.
Η Παρασκευή θεωρείτο μια κρίσιμη ημέρα, 
ίσως μια από τις πιο σημαντικές ημέρες στην 
όλη διαδικασία, δήλωσε την Πέμπτη το βράδυ 
ο Ειδικός Σύμβουλος του ΓΓ των ΗΕ για την Κύ-
προ, `Εσπεν Μπαρθ `Ειντε προσθέτοντας πως 
έχει προσδοκίες.
Σε δηλώσεις του, έξω από το εστιατόριο στο 
Μοντρέ, όπου τα Ηνωμένα `Εθνη παρέθεσαν 
δείπνο για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, 
Νίκο Αναστασιάδη, τον Τ/κ ηγέτη, Μουσταφά 
Ακιντζί και τις διαπραγματευτικές τους ομάδες 
που βρίσκονται στο Μοντ Πελεράν, ο κ, `Ειντε 
ανέφερε πως έχει γίνει πολλή πρόοδος αλλά 
υπάρχουν εκκρεμούντα θέματα, σημειώνοντας 
πως βρισκόμαστε σε μια φάση της διαδικασίας 
στην οποία δεν υπάρχουν ταμπού και πως όλα 
είναι στο τραπέζι.
Ο κ. `Ειντε χαρακτήρισε πολύ-πολύ ενδιαφέ-
ρουσα αυτή την εβδομάδα, σημειώνοντας πως 
έγινε πολύ σκληρή δουλειά και από τους δυο 
ηγέτες και τους διαπραγματευτές και τις δια-
πραγματευτικές ομάδες για τα πιο δύσκολα 
θέματα του Κυπριακού.
Ανέφερε πως είναι συνεχώς εντυπωσιασμέ-
νος από την αφοσίωση των δυο ηγετών και το 
κουράγιο που επιδεικνύουν για να επιλύσουν 
αυτά τα θέματα, τα οποία όπως επεσήμανε δεν 
έχουν ακόμη επιλυθεί.
Είπε πως άκουσε τις δηλώσεις που οι ηγέτες 
έκαναν έξω από το εστιατόριο και πως συμφω-
νεί μαζί τους απόλυτα.
Ανέφερε πως αυτές τις τελευταίες ημέρες 
έχουν επικεντρωθεί τον περισσότερο χρόνο 
στα θέματα του εδαφικού, στα κριτήρια για το 
εδαφικό, πάντα ενθυμούμενοι το πλαίσιο μέσα 
στο οποίο γίνεται αυτό.
Aπηχώντας, όπως είπε, αυτά που ανέφεραν και 
ο κ. Ακιντζί και ο κ. Αναστασιάδης, σημείωσε 

πως αύριο, την Παρασκευή δηλαδή, είναι μια 
κρίσιμη ημέρα, ίσως μια από τις πιο σημαντικές 
ημέρες στην όλη διαδικασία. Και έχω προσδο-
κίες ότι θα το κάνουμε αυτό σωστά, ανέφερε.
Ερωτηθείς για το βαθμό αισιοδοξίας του ότι θα 
φθάσουν σε αποτέλεσμα την Παρασκευή, ο κ. 
Ειντε είπε πως είναι πάντα ρεαλιστικά αισιό-
δοξος και πως αυτό σημαίνει πως πιστεύει πως 
αυτό είναι δυνατό.
«Αλλά γνωρίζω επίσης τις προκλήσεις που 
ακόμη έχουμε να ξεπεράσουμε», ανέφερε, 
σημειώνοντας πως δεν υπήρξε προηγουμένως 
περίπτωση στην οποία οι ηγέτες των δυο κοινο-
τήτων να κάνουν απευθείας διαπραγμάτευση 
για αυτά τα θέματα.
`Όποτε νομίζαμε ότι είχαν λυθεί ήταν απλά 
επειδή κάποιος άλλος τους το επέβαλλε, κά-
ποιος από τα ΗΕ, κάποιος από τους προκατό-

χους μου ή κάποιος άλλος. Τώρα είναι δική τους 
επιλογή, είναι δική τους διαδικασία και θεωρώ 
ότι χρειάζεται όλοι να καταλάβουν ότι είναι 
πολύ δύσκολο, ανέφερε.

Έκανε λόγο για ένα συναισθηματικά φορτισμέ-
νο θέμα και για τις δυο πλευρές, αναφέροντας 
πως είναι πολύ σημαντικό αυτά τα θέματα να 
διευθετηθούν σωστά και πως εάν τα καταφέ-
ρουν αύριο, τότε ο ίδιος θα είναι πάρα πολύ 
αισιόδοξος για τον υπόλοιπο δρόμο προς το 
μέλλον.
Κληθείς να πει εάν η διαδικασία θα συνεχιστεί 
το Σάββατο, ο Νορβηγός διπλωμάτης ανέφε-
ρε πως από τεχνικής απόψεως ασφαλώς αυτό 
είναι δυνατόν, χωρίς να λέει ωστόσο ότι αυτό 
μπορεί να συμβεί. Μπορεί να μην είναι απαραί-
τητο, πρόσθεσε.

Ερωτηθείς ποια είναι η διαφορά του ότι δια-
βουλεύονται εδώ παρά στην Κύπρο, ανέφερε 
πως είναι πάρα πολύ καλό που οι δυο ηγέτες 
βρίσκονται συνεχώς μαζί για αρκετές ημέρες, 
ζουν στον ίδιο χώρο, τρώνε πρόγευμα, γεύ-
μα και δείπνο μαζί και εργάζονται 13-14 ώρες 
«κάνουν διάλειμμα, πάνε έξω, έρχονται πίσω, 
έχουν σύντομες συναντήσεις, πιο μακρές συνα-
ντήσεις, έχουν συναντήσεις μόνο οι δυο τους, 
μόνο οι τρεις μας, ή όλοι μας».
«Αυτή είναι μια εντελώς διαφορετική ατμό-
σφαιρα και θεωρώ ότι ήταν μια καλή επιλογή 
γιατί αυτά τα θέματα που βρίσκονται τώρα στο 
τραπέζι απλά δεν προσφέρονται για τρεις, τέσ-
σερις ή πέντε ώρες στη νεκρή ζώνη με τους ηγέ-
τες που είναι συνεχώς απασχολημένοι και με 
άλλα θέματα τα οποία πρέπει να χειριστούν. Για 
αυτό ναι, σίγουρα άξιζε τον κόπο», επεσήμανε.

Παράλληλα, περιφρονούν την έκθεση «Λόρ-
δος» στην οποία οι ίδιοι συμμετείχαν, περι-
φρονούν τη «Στρατηγική του Καρκίνου» που 
συμμετείχαν στις συζητήσεις για την ετοιμασία 
της και που ψήφισε ομόφωνα η Βουλή, περι-
φρονούν τους Νόμους και το Ευρωπαϊκό Κεκτη-
μένο, περιφρονούν τα Θεμελιώδη Δικαιώματα 
για τη Ζωή, την Υγεία και τα Ανθρώπινα Δικαιώ-
ματα, αδιαφορούν ότι χάνονται ζωές ΑΝΘΡΩ-
ΠΩΝ  και ταλαιπωρούνται καρκινοπαθείς και 
ζητούν με απύθμενο θράσος από την κυβέρνη-
ση να τους παραχωρήσει τα δυο Κρατικά Ογκο-

λογικά, της Λευκωσίας και της Λεμεσού, για 
εκμετάλλευση με το ψευδές επιχείρημα «για 
αναβάθμιση»!

Για όλα αυτά θα επανέλθουμε στην επόμενη 
έκδοση με αριθμούς και έγγραφα και θα κατο-
νομάσουμε άτομα που εμπλέκονται.  

Υ.Γ. Αν και όταν αποφασίσουν όσους καταγγέλ-
λουμε να απαντήσουν στα όσα αναφέρουμε η 
«24» τους αναμένει. 

«Ιδού η Ρόδος, ιδού το πήδημα»!

ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ και Συμμαχία Πολιτών θέλουν 
συζήτηση πριν τη σύγκληση πολυμερούς

«Μπλόκο» στο αίτημα κομμάτων για Εθνικό Συμβούλιο

ΡΕΠΟΡΤΑΖ


	24H_6-6_inn
	24H_7-7_inn

