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 Ο Γ. Παπαδόπουλος 
του «Πολίτη»
πίσω από την 

κόντρα
Αβέρωφ - Γ. Ελεγκτή 

Σ.Α.Λ.
Έβαλαν 

το «λύκο» 
να φυλάει 

τα πρόβατα

-Προσπάθησε να βγάλει «τρελούς» όλους τους 
βουλευτές ο Δ. Αλετράρης του ΟΠΑΠ Κύπρου

-Ο διαγωνισμός για τα τυχερά παιχνίδια πρέπει να 
βάζει «δικλείδες» ασφαλείας για τα κρατικά έσοδα. 
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«δούρειος ίππος» 
για τον καρκίνο
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Μαντούκα στο Balla: 
«Μετάνιωσα, έκανα λάθη 

στον ΑΠΟΕΛ, αλλά...»

Τρανς άτομα: 
Μια... 

σκοτεινή 
τοιχογραφία 
διακρίσεων

«Φοβούνται» 
το χαρτοφυλάκιο 
της ΕτΕ (Κύπρου)

Κερδίζει €40 εκ. παράνομα το χρόνο!

Η «24» τρέχει και στους 4 τροχούς!!!
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Νέα Εθνική Επιτροπή για τον Καρ-
κίνο ή «If you want to kill an idea 
commit a commission»!    
(Αν θέλεις να σκοτώσεις μια ιδέα 

φτιάξε μια επιτροπή)

Στις 28 Σεπτεμβρίου 2016, το Υπουργικό 
Συμβούλιο διόρισε νέα Εθνική Επιτροπή για 
τον Καρκίνο. Η σχετική ανακοίνωση, μεταξύ 
άλλων έκανε αναφορά στο : «…για να δια-
μορφώσει εισηγήσεις και να λειτουργήσει 
υποστηρικτικά στη διάγνωση και θεραπεία 
του Καρκίνου με την αναβάθμιση του Ογκο-
λογικού της Τράπεζας Κύπρου σε Κέντρο 
προσφοράς εξειδικευμένων ογκολογικών 
υπηρεσιών υψηλού επιπέδου. Ακόμη, στη 
δημιουργία ογκολογικών κέντρων πλήρως 
στελεχωμένων και εξοπλισμένων. Τα τριτο-
βάθμια αυτά κέντρα θα συνδέονται μελλο-
ντικά με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστη-
μίου Κύπρου».

Απύθμενο πολιτικό θράσος:

Α. «Αναβάθμιση του Ογκολογικού της Τρά-
πεζας Κύπρο», άρα εξαρχής μας λένε ότι 
η έγνοια τους είναι του Ιδιωτικού Δικαίου, 
επιχρυσωμένου με κρατική χορηγία Ογκο-
λογικό της Τράπεζας, ενώ συνεχίζει και μας 
λέει, 

Β. «Δημιουργία ογκολογικών κέντρων πλή-
ρως στελεχωμένων και εξοπλισμένων», 
δηλαδή εσκεμμένα λείπει η λέξης «κρατικά 
κέντρα» που με την εσκεμμένη αυτή ασά-
φεια μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι αυτά 
τα κέντρα μπορεί να είναι και ιδιωτικά. 

Συμπερασματικά, ενώ στις δυο μεγάλες με-
λέτες, αυτή του «Λόρδου» και  εκείνη της 
«Στρατηγικής του Καρκίνου», υποβάλλεται 
η ανάγκη όπως  το Κράτος να έχει Κρατικό 
Ογκολογικό στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκω-
σίας και εξηγεί τους λόγους , τώρα εύσχημα 
και με δημιουργική ασάφεια προοιωνίζεται 
το ξεπούλημα των Ογκολογικών Υπηρεσιών 
σε ιδιώτες.

«Οι πιο επικίνδυνες ιδέες δεν είναι αυτές 
που είναι λανθασμένες, αλλά αυτές που εί-
ναι εν μέρει σωστές» Nicolas Gomez Davil

Ποια είναι, λοιπόν, η νέα Επιτροπή Καρκίνου, 
ποιο το παρελθόν και το παρόν αυτών των 
ανθρώπων και τι να προσδοκούμε;  

Δείτε τα ονόματά τους και στη συνέχεια το 
βιογραφικό τους.
1. Στέλλα Κυριακίδου, Πρόεδρος 
2. Δρ Αδάμος Αδάμου 
3. Δρ Άννα Αχιλλεούδη  
4. Δρ Δημήτρης Παπαμιχαήλ 
5. Δρ Σίμος Μαλάς  
6. Δρ Άντυ Άνταμς και 
7. Δρ Μυρτώ Αζίνα 

Δρ Στέλλα Κυριακίδου, παιδοψυχολόγος, 
τέως Πρόεδρος και Ιδρυτής της Europa 
Donna, Αντιπρόεδρος και Βουλευτής του 
ΔΗΣΥ.

Οικογενειακό Δέντρο οικογέ-
νειας  Τριανταφυλλίδη
Πριν δώσουμε τις πλη-
ροφορίες για τη 
συμμετοχή της κας 
Κυριακίδου στη 
νέα Επιτροπή 
Καρκίνου και για 
να αντιληφθεί 
ο αναγνώστης 
τι εννοούμε, 
οφείλουμε να 
διευκρινίσουμε 
τα εξής: Η κα Κυ-
ριακίδου βρίσκε-
ται στα τραπεζιτικά 
κυκλώματα λόγω οι-
κογενειοκρατίας και έχει 
οικονομικά συμφέροντα με 
σοβαρά πακέτα μετοχών στην 
Τράπεζα Κύπρου, αφού η οικογένεια 
Τριανταφυλλίδη είναι από τους ιδρυτές της. 
Είναι κόρη του μ. Μιχάλη Τριανταφυλλίδη, 
πρώην Γενικού Εισαγγελέα, πρώτου προέ-
δρου  του Ογκολογικού της Τράπεζας Κύ-
πρου, ανιψιά του Σόλωνα Τριανταφυλλίδη 
για χρόνια προέδρου της Τράπεζας Κύπρου,  
ξαδέλφη του δικηγόρου της Τράπεζας Κύ-
πρου Πόλη Πολυβίου, γαμπρού του Σόλωνα 
Τριανταφυλλίδη. Ο προπάππος της είναι ο 
Αντώνης Τριανταφυλλίδης, μεγαλέμπορος 
και εκ των ιδρυτών, το 1899, του Ταμιευτηρί-
ου «Η Λευκωσία», που αργότερα (19/2/1912) 
μετατρέπεται σε Τράπεζα Κύπρου. Ακολού-
θως, ανέλαβε τη συνέχιση ο εγγονός του, 
ο παππούς της κας Στέλλας Κυριακίδου, ο 
Αντώνιος Τριανταφυλλίδης, που πέθανε το 
1934. Μετά το θάνατο του πατέρα, τη σκυ-
τάλη πήραν τα παιδιά του Μιχαλάκης και 
Σόλων Τριανταφυλλίδης. Τα οικονομικά συμ-
φέροντα της κας Κυριακίδου συμπίπτουν, 
λοιπόν, με εκείνα της Τράπεζας. Ο πόνος 
των Καρκινοπαθών μετατράπηκε σε οικο-
νομικούς πόρους, τόσο για την Τράπεζα και 
τους μετόχους της όσο και για τη διεφθαρ-

μένη κλίκα ή καρκινονονοί, οι οποίοι αδια-
φορούν για το καλώς νοούμενο συμφέρον 
των Καρκινοπαθών. Ποσώς ενδιαφέρονται 
για το Δικαίωμα στη Ζωή ή τα Δικαιώματα 
των Ανθρώπων. Φτάνει ο πόνος όλων αυτών 
να μετατρέπεται γι’ αυτούς σε χρυσό και 
πηγή πλουτισμού…

Το 2009, όταν συζητείτο στη Βουλή η «Στρα-
τηγική του Καρκίνου», ήταν η ΜΟΝΗ βουλευ-
τής που ήταν εναντίον γιατί στη Στρατηγική 
του Καρκίνου γινόταν αναφορά, ότι το Κρά-
τος οφείλει να κάνει Ακτινοθεραπευτικό στο 
Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και να στα-

ματήσει το μονοπώλιο της Τράπεζας 
(σσ 12,14,38,39,40,50,56,58).

Στις 16 Δεκεμβρίου 
του 2011, όταν 

σ υ ζ η τ ε ί τ ο 
στην Ολο-

μέλεια της 
Βουλής ο 
Προϋπο-
λογισμός 
του Κρά-
τους για 
το 2012, 
που περι-

ελάμβανε 
κονδύλι για 

ίδρυση Κρα-
τικών Ακτινο-

θ ε ρ α π ε υ τ ι κών 
στα Νοσοκομεία 

Λευκωσίας και Λεμεσού, 
που ψηφίστηκε με 41 ψήφους 

υπέρ, η κα Κυριακίδου, αφού πρώτα το πο-
λέμησε, αργότερα τήρησε αποχή … ως «προ-
στάτης» των Καρκινοπαθών! Στις 19 Δεκεμ-
βρίου 2012, όταν συζητείτο στην Ολομέλεια 
ο Προϋπολογισμός του Κράτους για το 2013, 
που περιελάμβανε κονδύλι για την ίδρυση 
Κρατικών Ακτινοθεραπευτικών στα Νοσοκο-
μεία Λευκωσίας και Λεμεσού,  ψηφίστηκε με 
51 ψήφους υπέρ και 1 κατά, της κας Κυριακί-
δου, αφού πρώτα το πολέμησε! Στη συνέχεια 
έπεισε ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ να σταυρώσουν το 
κονδύλι, πράγμα που απέτρεψε έκτοτε τη 
δημιουργία Κρατικών Ακτινοθεραπευτικών 
με αποτέλεσμα να διατηρηθεί το μονοπώ-
λιο του ΟΚΤΚ. Όταν μετά από αγώνες  κα-
τορθώθηκε να συζητηθεί στις 14 Νοεμβρίου 
2013, το όλο θέμα στην Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Υγείας, αφού πρώτα στάλθηκε η 
σχετική πρόσκληση στις 11/11/2013, αυθημε-
ρόν, όμως, αναβλήθηκε… ύστερα από πα-
ρέμβαση της κυρίας Κυριακίδου και έκτοτε 

δεν το επέτρεψε να συζητηθεί στη Βουλή.

Τώρα «δυναμικά» προεδρεύει της Επιτρο-
πής Καρκίνου, για ακύρωση Νόμων και της 
εφαρμογής της Στρατηγικής του Καρκίνου.

Στο προεκλογικό πρόγραμμά της για τις βου-
λευτικές του 2016 αναφέρει, μεταξύ άλλων, 
ότι η προτεραιότητά της είναι η δημιουργία 
Ακτινοθεραπευτικού στη Λεμεσό, και καμία 
απολύτως λέξη για το Κρατικό Ογκολογικό 
της Λευκωσίας.

Δρ Αδάμος Αδάμου, Ογκολόγος-Παθολό-
γος, βουλευτής του ΑΚΕΛ, πρώην πρόεδρος 
της Επιτροπής για Εφαρμογή της Στρατηγι-
κής του Καρκίνου

Ο δρ Αδάμου εργαζόταν  στο Κρατικό Ογκο-
λογικό για πάνω από δέκα χρόνια όταν ξεκί-
νησε να λειτουργεί, το 1998, το Ογκολογικό 
Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου (ΟΚΤΚ).  Οι  
Καρκινοπαθείς δεν πήγαιναν στο  ΟΚΤΚ  το 
οποίο επιχείρησε να πείσει τους γιατρούς 
του δημοσίου να πάνε κοντά του «ως κυψέ-
λη». Οι πλείστοι κρατικοί ογκολόγοι αρνήθη-
καν, πλην δύο. Οι δρ Αδάμου και δρ Κίτσιος, 
οι οποίοι τότε ως δημόσιοι υπάλληλοι είχαν 
ετήσιο μισθό 28.000 λίρες. Η Τράπεζα τους 
προσέφερε 52.000 συν άλλα ωφελήματα. 
Ο δρ Αδάμου αναφέρει στις 16.04.2010 ότι: 
«…ήμουν ένας από τους πρώτους γιατρούς 
που πήγαν εκεί (στο ΟΚΤΚ) και μεταφέραμε 
ασθενείς για να λειτουργήσει το Ογκολογι-
κό Κέντρο…». Κάπου 3.000 Καρκινοπαθείς 
μεταφέρθηκαν εκεί κι έγινε η αιτία αποδυ-
νάμωσης του Κρατικού Ογκολογικού. Την 
ίδια μέρα του 2010 θα πει ότι τα νέα κρού-
σματα καρκίνου είναι 4%, αμφισβήτησε δε 
τον αριθμό τον αριθμό των 2000 νέων πε-
ριστατικών που έδωσε το Ογκολογικό Κέ-
ντρο, υποστηρίζοντας ότι είναι περισσότερα 
και εξήγησε ότι: «Το ΟΚΤΚ  έχει φτάσει στα 
όριά του και πρέπει να αναπτυχθεί το ογκο-
λογικό τμήμα του Νοσοκομείου Λευκωσίας, 
και το ακτινοθεραπευτικό του Νοσοκομείου 
Λεμεσού, που θα εξυπηρετεί δύο επαρχίες».

Όταν το 2003 η τότε Υπουργός Υγείας, δρ 
Ακκελίδου, έδωσε οδηγίες να κλείσει σταδι-
ακά  το Κρατικό Ογκολογικό και να εξανα-
γκαστούν οι Καρκινοπαθείς να διοχετευτούν 
στο ΟΚΤΚ, ο δρ Αδάμου διαφώνησε και βο-
ήθησε κρυφά τους γιατρούς, τους νοσηλευ-
τές αλλά και Καρκινοπαθείς και φίλους του 
Κρατικού Ογκολογικού να διαμαρτυρηθούν, 
όπως κι έγινε. Με τη βοήθειά του ομάδα 
καρκινοπαθών και συγγενών προσέφυγαν το 

Επιτροπή Καρκίνου ή Δούρειος Ίππος 
για ξεπούλημα των Ογκολογικών Υπηρεσιών 
σε τραπεζίτες και Ιδιώτες εμπόρους Υγείας;

Ανοχή και Συνενοχή… Πάνε αντάμα

ΥΓΕΙΑ

Της 
Αλεξίας Καφετζή
akafedji@24h.com.cy

Συνέχεια στις σελ. 18-19
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2004 στο Ανώτατο Δικαστήριο και το 2005 
κέρδισαν τη δίκη. Με εισήγησή του δε, έγινε 
ο Σύνδεσμος Καρκινοπαθών και Συγγενών 
ΕΛ.Α-ΖΩ, για να υπερασπιστούν τα δικαιώ-
ματα των Καρκινοπαθών.

Ο δρ Αδάμος Αδάμου μεταξύ των ετών 
2000-2004 συμμετείχε στην έρευνα για τις 
ανάγκες της Κύπρου σε Ακτινοθεραπευτικά 
και Ογκολογικά Τμήματα, που έμεινε γνω-
στή ως έκθεση «Λόρδος» και που κατέληγε 
ότι είναι αναγκαία η δημιουργία Κρατικού 
Ογκολογικού-Ακτινοθεραπευτικού Τμήμα-
τος στο ΓΝ Λευκωσίας. Από το 2004-2009 
προήδρευε της Επιτροπής για τη δημιουργία 
της Εθνικής Στρατηγικής Αντιμετώπισης του 
Καρκίνου που ψήφισε ομόφωνα η Βουλή το 
2009 και που κατέληγε ότι είναι αναγκαία η 
δημιουργία Κρατικού Ογκλογικού - Ακτινο-
θεραπευτικού Τμήματος στο ΓΝ Λευκωσίας. 
Το 2010, ύστερα από πρότασης του Υπουρ-
γείου Υγείας και σύμφωνα πάντα με το πε-
ριεχόμενο, το Υπουργικό Συμβούλιο διόρισε 
7μελή Εθνική Επιτροπή για τον Καρκίνο με 
πρόεδρο τον δρ Αδάμου. Η αρμοδιότητα 
της Επιτροπής ήταν  η διαμόρφωση πολιτι-
κής, ο συντονισμός και η παρακολούθηση 
της υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής 
για τον Καρκίνο. Στα πλαίσια των εργασιών 
της η Επιτροπή θα διαμόρφωνε  εισηγήσεις 
για τη δημιουργία Ογκολογικού Κέντρου στο 
Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, πλήρως στε-
λεχωμένο και εξοπλισμένο αφού αυτό,  ως 
το μόνο τριτοβάθμιο νοσοκομείο, θα συνδε-
όταν μελλοντικά με την Ιατρική Σχολή του 
Πανεπιστημίου Κύπρου.

Όταν στις 14 Σεπτεμβρίου 2011 εγκρίθηκε 
από το Υπουργικό Συμβούλιο η ταυτόχρονη 
δημιουργία από το κράτος δύο Ακτινοθερα-
πευτικών Τμημάτων, ένα στη Λευκωσία και 
ένα στη Λεμεσό, ξεκίνησε ένας αβυσσαλέος 
πόλεμος από τους τρεις Συνδέσμους Καρ-
κινοπαθών, του ΠΑΣΥΚΑΦ, του Αντικαρκι-
νικού και της  Europa Donna. Απαιτούσαν 
όπως το κράτος  μη δημιουργήσει κρατικό 
Ακτινοθεραπευτικό στη Λευκωσία, επικα-
λούμενοι ψευδή στοιχεία σε μια προσπάθειά 
τους να διατηρήσουν το παράνομο μονοπώ-
λιο του Ογκολογικού της Τράπεζας Κύπρου.

Τι έλεγε το 2011 ο δρ Αδάμου;

Μεταφέρουμε εδώ τη συζήτηση που έγι-
νε  στη Βουλή το Φθινόπωρο του 2011 για 
τα Ακτινοθεραπευτικά και τι είπε τότε ο δρ 
Αδάμου  για τη δημιουργία  Ακτινοθερα-
πευτικών στη Λευκωσία και τη Λεμεσό. Η 
συζήτηση έγινε μέσω των προϋπολογισμών 
του 2012 του Υπουργείου Υγείας. Κατά την 
εξέταση του  προϋπολογισμού από την Κοι-
νοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών παρα-
καθόταν και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Υγείας, ο Υπουργός Υγείας και οι ανώτεροι 
κρατικοί λειτουργοί. Ο βουλευτής δρ.  Αδά-
μου, ως πρόεδρος της Επιτροπής για την 
εφαρμογή της  Στρατηγικής κατά του Καρκί-
νου, εξήγησε ότι: 

«…  οι πραγματικές ανάγκες της Κύπρου σε 

Γραμμικούς Επιταχυντές άμεσα είναι για 7-8 
και μελλοντικά γύρω στους 10». Ακολούθως 
είπε ότι: «… το  ΟΚΤΚ διέθετε 3 Γραμμικούς 
Επιταχυντές και με τη δημιουργία των δύο 
Ακτινοθεραπευτικών της Λευκωσίας και της 
Λεμεσού, που θα έχουν από δύο Γραμμικούς 
Επιταχυντές το κάθε Κέντρο, μόλις και θα 
καλύψουμε τις άμεσες ανάγκες και επιτέ-
λους θα αποσυμφορηθεί το ΟΚΤΚ αλλά και 
οι καρκινοπαθείς της Λεμεσού και Πάφου 
θα ικανοποιηθούν και δεν θα αναγκάζονται 
να έρχονται στη Λευκωσία για να κάνουν 
ακτινοθεραπεία που παίρνει 2-3 λεπτά μόνο 
και  δεν έχει απολύτως καμιά σχέση η από-
σταση μεταξύ του ΟΚΤΚ και του Νέου ΓΝΛ 
που επικαλέστηκε η κα Κυριακίδου αλλά οι 
ανάγκες ενός τόπου. Σε όλες τις χώρες του 
κόσμου βρίσκουμε Ογκολογικά Κέντρα το 
ένα ακριβώς δίπλα από το άλλο χωρίς να 
επηρεάζονται μεταξύ τους, αντίθετα το ένα 
βοηθά το άλλο». 

Ανέφερε, επίσης, ότι: «… η Στρατηγική του 
Καρκίνου ετοιμάστηκε με τη συμμετοχή 
όλων των Συνδέσμων Καρκινοπαθών μετά 
από 5ετή συζήτηση  κι ήταν παρούσα στη 
συζήτηση και η κα Κυριακί-
δου, που προνοεί ότι το 
Κέντρο Αναφοράς 
είναι το Ογκο-
λογικό του 
ΓΝΛ γιατί 
στο Νο-
σ ο κ ο -
μ ε ί ο 
Λ ε υ -
κ ω -
σίας, 
τ ο 

οποίο 
ε ί ν α ι 
το μόνο 
Τ ρ ι τ ο -
β ά θ μ ι ο 
Νοσοκομείο 
της Κύπρου, συ-
νυπάρχουν όλες οι 
ειδικότητες, ιατρικές και 
παραϊατρικές, που όλες είναι 
απαραίτητες για τη σωστή και ολιστική θε-
ραπεία των καρκινοπαθών. Εξάλλου, συνέ-
χισε, ήδη ανακοινώθηκε από την Κυβέρνηση 
ότι από το Σεπτέμβριο του 2013 το Γενικό  
Νοσοκομείο Λευκωσίας θα μετατραπεί σε 
πανεπιστημιακό αφού εκεί θα λειτουργήσει 
η κρατική Ιατρική Σχολή και είναι αδιανόητο 
κρατική Ιατρική Σχολή να μην έχει πλήρες 
Ογκολογικό Τμήμα με Ακτινοθεραπευτικό».

Τι λέει σήμερα ο δρ Αδάμου ως μέλος του 
ΔΣ του ΟΚΤΚ;

Το 2015, με την ευκαιρία της λήξης της πε-
νταετίας από την ανάληψη της Προεδρίας 
της Στρατηγικής ο δρ Αδάμου παρουσίασε 
ένα βιβλιαράκι από 52 σελίδες στο οποίο 
αναφερόταν τι πρέπει να τρώμε και τι να 

αποφεύγουμε, να μην καπνίζουμε, να γυμνα-
ζόμαστε κλπ αλλά τίποτε, απολύτως τίποτε, 
για τις θεραπείες της χημειοθεραπείας και 
της ακτινοθεραπείας και καμιά απολύτως 
αναφορά για την ανάγκη δημιουργίας κρατι-
κού Ογκολογικού/Ακτινοθεραπευτικού στο 
Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας! 

Σε δημοσιογραφική διάσκεψη στο Υπουρ-
γείο Υγείας, παρόντος και του τέως Υπουρ-
γού Υγείας δρα Φίλιππου Πατσαλή, ρωτήθη-
κε ο δρ Αδάμου: 

«Γιατί στις 52 σελίδες δεν περιλαμβάνεται 
καμιά αναφορά για την ακτινοθεραπεία και 
για τη δημιουργία κρατικού ακτινοθεραπευ-
τικού στο ΓΝ Λευκωσίας»; 

Ο δρ Αδάμου απάντησε: «Επειδή στην Επι-
τροπή παίρναμε ομόφωνες αποφάσεις, το 
Ογκολογικό της Τράπεζας δεν αποδεχόταν 
να συζητήσουμε αυτό το θέμα κι έτσι δεν το 
συζητήσαμε»! 

Ο δρ Αδάμου φαίνεται να «ξέχασε» ότι ανέ-
λαβε την Προεδρία της Στρατηγικής για να 

την εφαρμόσει όπως αυτή ψηφί-
στηκε και όχι όπως ήθελαν 

οι τραπεζίτες.  Αυτή η 
θέση του επιβρα-

βεύτηκε από 
τους τραπε-

ζίτες και το 
Ν ο έ μ β ρ ι ο 

του 2015 
έ γ ι ν ε 
π ρ ό ε -
δρος του 
Αντικαρ-
κινικού,  
σ υ νά μ α 
και μέ-

λος του 
ΔΣ του 

ΟΚΤΚ.

Τον Νοέμβριο 
του 2015 κι ενώ-

πιον της κοινοβου-
λευτικής Επιτροπής 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ο 
δρ Αδάμου θα πει ότι: «… τα νέα πε-

ριστατικά καρκίνου είναι γύρω στα 2,5%-3% 
και ότι τα νέα περιστατικά είναι γύρω στις 
3.300 και ότι αν το ΟΚΤΚ έκανε κάποιες 
υπερωρίες δε θα είχαμε ανάγκη από άλλα 
ακτινοθεραπευτικά μηχανήματα». Στις 4 
Φεβρουαρίου 2016, Παγκόσμια Μέρα Καρ-
κίνου, σε  δημοσιογραφική διάσκεψη στο 
Υπουργείο Υγείας, ο Υπουργός Υγείας  Γιώρ-
γος Παμπορίδης θα δώσει τον αριθμό για τα 
νέα περιστατικά Καρκίνου, ήτοι 3.300! 

Αμέσως και ενώπιον των ΜΜΕ ο πρόεδρος 
του ΕΛ.Α-ΖΩ, Χρ. Ανδρέου, αμφισβήτησε 
τον αριθμό  αυτό και σημειώθηκε αναταρα-
χή και ζητήθηκε από τους δημοσιογράφους 
να μην το γράψουν. Μετά τη λήξη της δη-
μοσιογραφικής διάσκεψης και ενώπιον του 
Υπ. Υγείας ο Χρ. Ανδρέου ρώτησε τον δρ 

Αδάμου πόσα είναι τα νέα περιστατικά και 
αυτός απάντησε «πάνω από 4.000». Μετά 
από λίγες μέρες, τον Απρίλη του 2016, στην 
Πορεία Χριστοδούλας, ως πρόεδρος του 
Αντικαρκινικού ο δρ Αδάμου θα πει ότι είναι 
3.200, ενώ στις 20 Σεπτεμβρίου 2016 στην 
Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής, όταν ο Χρ. 
Ανδρέου είπε ότι τα νέα περιστατικά είναι 
4.500 ο δρ Αδάμου συμφώνησε ότι είναι 
πάνω από 4.000. Τέλος, στην πρόσφατη εκ-
δήλωση του Αντικαρκινικού για τα 40χρονά 
του, στις αρχές Νοεμβρίου 2016, τόσο ο δρ 
Αδάμου όσο και ο Υπουργός Υγείας θα πουν 
ότι είναι 3.200.

Γιατί εσκεμμένα μειώνουν τον αριθμό των 
νέων περιστατικών καρκίνου;

Θα δώσουμε εξηγήσεις και έγγραφα στο 
επόμενο τεύχος, εδώ θα αρκεστούμε να 
πούμε ότι διεθνώς αναγνωρίζεται ότι το 
65% των νέων περιστατικών χρήζουν ακτι-
νοθεραπείας. Δηλαδή από τους  3.200 που 
λένε ότι είναι τα νέα κρούσματα, οι 2080 θα 
χρειαστούν ακτινοθεραπεία. Με τα 3 ακτινο-
θεραπευτικά στο Ογκολογικό της Τράπεζας 
μπορεί να γίνει ακτινοθεραπεία ετησίως σε 
1.400 Καρκινοπαθείς ενώ με τη δημιουργία 
του Ογκολογικού του Ζάμπογλου στη Λεμε-
σό,  που θα έχει 2 ακτινοθεραπευτικά, θα κά-
νει ακτινοθεραπεία στους άλλους 700, έτσι 
ώστε θεωρητικά να μην χρειαζόμαστε να 
κάνουμε Κρατικό Ακτινοθεραπευτικά. 

Η αλήθεια όμως είναι άλλη. Τα νέα περιστα-
τικά είναι 4.500 εκ των οποίων οι 2.925 χρή-
ζουν ακτινοθεραπεία ώστε τώρα μένουν χω-
ρίς θεραπεία 1.500 και το αποκρύβουν, αλλά  
και με τα 2 μηχανήματα του δρ Ζάμπογλου 
που θα βάλει, θα μένουν χωρίς θεραπεία 
800καρκινοπαθείς.

Τα άλλα μέλη της Επιτροπής

Καθηγητής Ανδρεάς Αδάμ (δρ Andy 
Adams), Επεμβατικός Ακτινολόγος, King's 
College London, πρώην κοσμήτορας της Ια-
τρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου 
(ΙΣΠΚ), μέλος  της Διεθνούς Συμβουλευ-
τικής Επιτροπής του ΙΣΠΚ μαζί με τη Δρ. 
Lizbeth Kenny, Επεμβατική Ακτινολόγο στο 
Queensland, Αυστραλίας. (ΕΓΓΡΑΦΟ)

Τον Αύγουστο του  2003, λίγες μέρες πριν 
από την έναρξη της Ιατρικής Σχολής, ο δρ 
Adams στην παρουσία του τέως κοσμήτορα 
δρα Ζαχαρία Ζαχαρίου, είχε συνάντηση με 
τον ΕΛ.Α-ΖΩ και με επιστήμονες από την 
Ελλάδα για να συζήτησαν την αναγκαιότητα 
δημιουργίας Κρατικού Ογκολογικού/Ακτινο-
θεραπευτικού στο ΓΝ Λευκωσίας, το οποίο 
θα γινόταν σύντομα Πανεπιστημιακό. Ο δρ 
Adams εξέφρασε τη συγκίνησή του για τους 
αγώνες του ΕΛ.Α-ΖΩ για τους καρκινοπα-
θείς και είπε ότι θα πρέπει να γίνει μία νέα 
μελέτη για τις ανάγκες της Κύπρου σε ακτι-
νοθεραπευτικά μηχανήματα και εισηγήθηκε 
να γίνει από τη συνεργάτιδά του  Δρ. Lizbeth 
Kenn. Ο παρευρισκόμενος πρώην Διευθυ-
ντής του Κρατικού Ογκολογικού και μέλος 

ΥΓΕΙΑ

Συνέχεια από τη σελ. 6

Επιτροπή Καρκίνου ή Δούρειος Ίππος;
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της επιτροπής για τη δημιουργία της Στρατη-
γικής του Καρκίνου, δρ Αντώνης Ρωσσίδης, 
διαφώνησε και εξήγησε ότι έγιναν  ήδη αρ-
κετές ειδικές μελέτες, όπως η έκθεσή «Λόρ-
δος» αλλά και η «Στρατηγική του Καρκίνου» 
που ψηφίστηκε από τη Βουλή το 2009 και 
είναι εκ του πονηρού μια νέα μελέτη για τα 
ακτινοθεραπευτικά. Οι εξ Ελλάδος επιστή-
μονες εξήγησαν ότι δεν νοείται Πανεπιστη-
μιακό Νοσοκομείο χωρίς Πανεπιστημιακή 
Ογκολογική Κλινική μέσα στο Νοσοκομείο, 
πλήρες εξοπλισμένο με ακτινοθεραπευτικά 
μηχανήματα και με όλο το αναγκαίο προσω-
πικό.
Ο δρ Ζαχαρίου είπε ότι δήθεν δεν επεμβαί-
νουν,  γιατί η διδασκαλία των φοιτητών μέσα 
στο ΓΝ Λευκωσίας θα αρχίσει το ακαδημαϊ-
κό έτος 2016-17 και η ογκολογία δεν διδάσκε-
ται ως κύριο μάθημα κατά την 6ετή φοίτηση 
των φοιτητών της Ιατρικής.
Τελικά ο δρ Adams υπέβαλε στο Υπουργείο 
Υγείας να κληθεί η φίλη και συνεργάτιδά 
του  Δρ. Lizbeth Kenn για να κάνει «μελέτη» 
έναντι του ποσού των 50.000 ευρώ. Όταν η 
Δρ. Kenny ήλθε στην Κύπρο, τον Φεβρουά-
ριο του 2015, για να κάνει την προκατασκευ-
ασμένη (προκάτ) μελέτη, ο δρ Adams ήταν 
συνεχώς μαζί της. Μαζί δε επισκέφθηκαν 
και το Κρατικό Ογκολογικό, συνοδευόμενοι 
παντού από την Αντιπρόεδρο του ΠΑΣΥ-
ΚΑΦ, δρ Στάλα  Κιούπη. Στις 92 σελίδες της 
προκάτ  έκθεσης της δρος Kenny αναφέρε-
ται 115 φορές το Ογκολογικό της Τράπεζας 
με τα κολακευτικότερα λόγια, 31 φορές στο 
Κρατικό Ογκολογικό της Λεμεσού το οποίο 
θα πρέπει να γίνει κάτω από την εποπτεία 
του Ογκολογικού της Τράπεζας ως «δο-
ρυφόρος» και δεν αναφέρεται ΟΥΤΕ ΜΙΑ 
ΦΟΡΑ στο Κρατικό Ογκολογικό της Λευκω-
σίας. Αυτό αποδεικνύει ότι είναι μια προκάτ 
«μελέτη», στα μέτρα το Ογκολογικού της 
Τράπεζας.

Δρ Άννα Αχιλλεούδη, αναισθησιολόγος, 
ιδρυτής και πρόεδρος του ΠΑΣΥΚΑΦ, μέ-
λος του ΔΣ του ΟΚΤΚ.

Η δρ Αχιλλεούδη ως μέλος και του ΔΣ του 
ΟΚΤΚ επιμένει από το 2003 και με επιστο-
λές στη Βουλή αλλά και στην ΕΕ, ότι δεν 
χρειαζόμαστε Κρατικό Ογκολογικό στο Γενι-
κό Νοσοκομείο Λευκωσίας και θα πρέπει να 
αρκεστούμε στο Ογκολογικό της Τράπεζας. 
Μόλις πριν από λίγες μέρες, στις 14 Νοεμ-
βρίου 2016, οι τρεις σύνδεσμοι καρκινοπα-
θών και μέλη του ΔΣ του ΟΚΤΚ, Αντικαρκινι-
κός, ΠΑΣΥΚΑΦ, Europa Donna (ΕΓΓΡΑΦΟ), 
σε σύσκεψη των δημάρχων της Λεμεσού, 
ζητούν από την Κυβέρνηση:
«… να λειτουργήσει στη Λεμεσό ακτινοθε-
ραπευτικό και ογκολογικό κέντρο ως πα-
ράρτημα του Ογκολογικού της Τράπεζας 
Κύπρου…». 

Το 2010  διορίστηκε από το Υπουργικό Συμ-
βούλιο η Επιτροπή για Εφαρμογή της Στρα-
τηγικής του Καρκίνου, όπως αυτή εγκρίθηκε 
από τη Βουλή (ΕΓΓΡΑΦΟ). Οι Σύνδεσμοι 
Καρκινοπαθών ζήτησαν να μπει σε αυτή την 
Επιτροπή τουλάχιστον ένα μέλος από τους 

Συνδέσμους Καρκινοπαθών. Προς τούτο έγι-
νε σύσκεψη στα γραφεία της Europa Donna. 
Τότε η Στέλλα Κυριακίδου εισηγήθηκε τη 
δρ Αχιλλεούδη αλλά αντέδρασε ο ΕΛ.Α-ΖΩ 
με το επιχείρημα ότι η δρ Αχιλλεούδη είναι 
εναντίον και πρωτοστατεί στο να μη γίνει 
Κρατικό Ογκολογικό. Η δρ Αχιλλεούδη πήρε 
το λόγο και παραδέχθηκε ότι έτσι ήταν τα 
πράγματα  στο παρελθόν, αλλά τώρα  θα ερ-
γάζεται και για δημιουργία Κρατικού Ογκο-
λογικού στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. 
Μετά που εγκρίθηκε υπό διαμαρτυρία η συμ-
μετοχή της στην Επιτροπή, η δρ Αχιλλεούδη 
μετατράπηκε στην πιο φανατική ενάντια στη 
δημιουργία Κρατικού Ογκολογικού στη Λευ-
κωσία…

Δρ Δημήτρης Παπαμιχαήλ, Ογκολόγος-Πα-
θολόγος, δ/ντής της Ογκολογικής-Παθολο-
γικής Κλινικής του Ογκολογικού της Τράπε-
ζας Κύπρου.

Οι δρ Παπαμιχαήλ και  δρ Ανδρεόπουλος, δ/
ντής της Ακτινοθεραπευτικής Κλινικής του 
Ογκολογικού της Τράπεζας, είναι οι ενορχη-
στρωτές της παραπλάνησης  για τα ακριβή 
στατιστικά στοιχεία των καρκινοπαθών και 
αποκρύβεται έντεχνα η ακριβής μισθολογία 
τους. Συζητείται έντονα ότι ο ετήσιος μισθός 
τους είναι μεταξύ 250.000-300.000 ετησί-
ως, εκτός από πολλά έξτρα που προσφέρει 
απλόχερα το «φιλανθρωπικό» ίδρυμα. Οι 
προσπάθειές τους να διαλύσουν το Κρατικό 
Ογκολογικό θα λέγαμε: «περί χρημάτων τον 
αγώνα ποιούσιν». Υποβαθμίζουν στατιστικές 
(θα αναφερθούμε με έγγραφα προσεχώς) 
και αποκρύβουν ακόμη κι από τους Καρκι-
νοπαθείς τι ακριβώς συμβαίνει με την υγεία 
τους. Δίνουν δε και στη Βουλή ανακριβή 
στοιχεία. Ο δρ Παπαμιχαήλ πηγαινοέρχεται 
στο Κρατικό Ογκολογικό και πιέζει να μετα-
τραπεί σε παράρτημα του ΟΚΤΚ για ασθε-
νείς τελικού σταδίου. Μάλιστα ακούγεται ότι 
πιέζουν τη δ/ντρια του Κρατικού Ογκολογι-
κού, τη δρ Ρένα Ιωάννου, να αποδεχθεί και 
να  ενταχθεί στο Ογκολογικό της Τράπεζας 
ως consultant και να της δοθεί ετήσιος μι-
σθός 150.000, από τις 80.000 που παίρνει 
τώρα στο δημόσιο. Η δρ Ιωάννου προς τιμή 
της δεν αποδέχεται τους εκβιασμούς ούτε 
την εξαγορά της συνείδησής της.

Δρ Σίμος Μαλάς, Ογκολόγος - Ακτινοθε-
ραπευτής, υποδιευθυντής  το Ογκολογικού 
Τμήματος του Νοσοκομείου Λεμεσού, συ-
νεργάτης του ΠΑΣΥΚΑΦ για τη Λεμεσό.

Όπως φαίνεται και από το έγγραφο που πα-
ραθέτουμε του Φεβρουαρίου 2016, υπογε-
γραμμένο από την πρόεδρο του Ογκολογι-
κού της Τράπεζας, αποδέχεται την εισήγηση 
του Υπουργείου Υγείας να διαχειρίζεται και 
λειτουργεί το Ογκολογικό του ΓΝ Λεμεσού 
ως «δορυφορική του μονάδα» … νοουμένου 
ότι θα εξασφαλιστεί η αναγκαία χρηματοδό-
τηση». 

Και, ως εκ  θαύματος, η Τράπεζα Κύπρου 
θα προσφέρει κάπου 7 εκ. από τα περίπου 
14 εκ. που θα χρειαστούν για να κτιστεί και 

εξοπλιστεί το Ογκολογικό της Λεμεσού, πά-
ντα κάτω από το Ογκολογικό της Τράπεζας, 
ως «ομπρέλα» ή ως «δορυφορική μονάδα» 
με όλα τα λειτουργικά έξοδα σε βάρος του 
Κράτους και με το τιμολόγιο διαμορφωμέ-
νο κατά τα πρότυπα της κρατικής χορηγίας 
προς το ΟΚΤΚ με το κόστος ανεξέλεγκτο 
από το Κράτος. (Έγγραφο Βασιλείου).

Ο δρ Μαλάς, λοιπόν, αποδέχτηκε όπως 
ακούγεται όλα τα πιο πάνω, θα ενταχθεί  
στο προσωπικό του Ογκολογικού της Τρά-
πεζας με ανάλογη οικονομική αναβάθμιση 
ως consultant, δηλαδή από 65.000 περίπου 
ετησίως σε πάνω από 130.000.

Δρ Μυρτώ Αζίνα,  εκπρόσωπος Υπουργείου 
Υγείας
 Η δρ Αζίνα ήταν και στην προηγούμενη Επι-
τροπή για Εφαρμογή της Στρατηγικής του 
Καρκίνου, ως εκπρόσωπος του Υπουργείου 
Υγείας και συγκεκριμένα ως γραμματέας 
της Επιτροπής. Ανάλογη θέση θα έχει και 
τώρα για να λέει το Υπουργείο Υγείας ότι τά-
χατες εκπροσωπείται. Η αλήθεια είναι ότι το 
Υπουργείο Υγείας και το Προεδρικό αποφα-
σίζουν και η εκπρόσωπος εκτελεί. 

Εν κατακλείδι

«Σε κάθε ιδέα, πρέπει να ψάξει κανείς από 
πού έρχεται και πού πάει. Μόνο έτσι μπο-
ρούμε να καταλάβουμε αν είναι καλή ή όχι» 
Berlolt Brecht

Γινόμαστε μάρτυρες επικράτησης δικτα-
τορικών νοοτροπιών για να ικανοποιηθεί η 
μεγαλομανία, η αλαζονεία, η αμετροέπεια, 
η αδιαφάνεια, η συγκάλυψη του μεγάλου 
σκανδάλου των ογκολογικών υπηρεσιών με 
την εκμετάλλευση των Καρκινοπαθών και 
του δημοσίου χρήματος. Υπομονεύονται οι 
θεσμοί και οι Νόμοι, απαξιώνονται οι Κύ-
πριοι επιστήμονες που έκαναν την έρευνα 
«Λόρδος», υπομονεύεται η ίδια η ψήφος των 
βουλευτών που ψήφισαν τη Στρατηγική του 
Καρκίνου, παραβιάζουν το Σύνταγμα και τις 
Αξίες, το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο και τα Θε-
μελιώδη Δικαιώματα της Ζωής και της Υγεί-
ας με απόλυτη υποκρισία και με το γελοίο 
πρόσχημα …. «για το καλό των Καρκινοπα-
θών»!

Τα όσα συμβαίνουν δεν έχουν απολύτως κα-
μία σχέση με τα θεμελιώδη Δικαιώματα της 
Ζωής, της Υγείας και των Ανθρωπίνων Δικαι-
ωμάτων, τη διαφάνεια, τη χρηστή διοίκηση 
και τη δημοκρατία. Με όλα αυτά αποδεικνύ-
εται περίτρανα ότι οι πιο πάνω «αγιοποιήθε-
ντες» του καρκίνου, είναι οι άνθρωποι που 
μόνο στα λόγια και ρητορικά υπερασπίζο-
νται τάχατες τους Καρκινοπαθείς μας, ενώ 
στην ουσία προσπαθούν να νομιμοποιήσουν 
τις παρανομίες μιας κλίκας επίορκων για-
τρών και εμπόρων υγείας.

Αυτοί λοιπόν επιχειρούν τώρα να υπερφα-
λαγγίσουν και να καταστρέψουν το «ευαγ-
γέλιο» για κάθε χώρα, τη «Στρατηγική του 
Καρκίνου», που ψήφισε η Βουλή το 2009, και 

επιδιώκουν να επιβάλουν την πλήρη κατάρ-
ρευση των Κρατικών Ογκολογικών αλλά στη 
συνέχεια και του Κρατικού Νοσοκομείου με 
επιλήψιμες ενέργειες! 

Αυταπόδεικτα πλέον είναι όσα καταμαρτυ-
ρούνται με τα γραφόμενα και τις  αποκαλύ-
ψεις!

Χιλιάδες Συνάνθρωποι μας Καρκινοπαθείς  
ταλαιπωρούνται, μαζί μ’ αυτούς γονείς και 
παιδιά, συγγενείς και φίλοι, ενώ  άδικα Καρ-
κινοπαθείς πεθαίνουν και η Κυβέρνηση… 
χτενίζεται! Μόλις πριν λίγες μέρες, στις 10 
Νοεμβρίου 2016, ο Υπουργός Υγείας ενώπιον 
της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας θα 
ρητορεύσει ότι: 

«Είναι πραγματικά σημαντικότατο να μην 
χαθούμε πάλι στη λεπτομέρεια, να δούμε τη 
μεγαλύτερη εικόνα, το δάσος, λαμβάνοντας 
υπόψη και τα επιμέρους δέντρα στο βαθμό 
που μπορούμε, να μην ξεφύγουμε από τον 
τελικό στόχο ο οποίος παραμένει…»  

Το δάσος είναι ο Άνθρωπος, εγώ, εσείς, τα 
παιδιά σας και οι φίλοι σας κι αυτό δεν εί-
ναι λεπτομέρεια!  Πρέπει να ξεφύγουμε 
από το στόχο τους, του ξεπουλήματος των 
Ογκολογικών Υπηρεσιών και της διάλυσης 
των Κρατικών Νοσοκομείων. Αναμέναμε ένα 
«ασθενοκεντρικό» σύστημα υγείας και κατα-
λήγουμε στο ξεπούλημα της Υγείας. 

Ο κ. Υπουργός θα πει ακόμη ότι: «Πρώτα 
να προωθηθεί η αυτονόμηση των Νοσοκο-
μείων…», πώς όμως, με τη διάλυσή τους να 
προηγείται; Ενώ ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
Υγείας Κώστας Κωνσταντίνου, δήλωσε: «Τα 
ψέματα έχουν τελειώσει, τα όποια συμφέ-
ροντα, τα όποια κατεστημένα, οι όποιες 
προσωπικές επιδιώξεις θα αφεθούν στο πε-
ριθώριο», ενώ παράλληλα προωθούν τα κα-
τεστημένα και τις επιδιώξεις των  εμπόρων 
υγείας, στη βάση πολιτικών σκοπιμοτήτων, 
και όχι στη βάση της λογικής και του ορθο-
λογισμού και  θα έχουμε τεράστιο οικονομι-
κό κόστος για ολόκληρη την κοινωνία κι αρ-
νητικό αντίκτυπο στο επίπεδο της δημόσιας 
υγείας!

Η «24» είναι ανοικτή σε όλους τους πιο 
πάνω που κατονομάζουμε και αναμένουμε 
από αυτούς απαντήσεις και δικαιολογίες μα 
προπαντός έγγραφα και αποδείξεις. Η δι-
αρκής σιωπή τους, φαίνεται να είναι η από-
δειξη των εγκλημάτων τους σε βάρος των 
Καρκινοπαθών και του δημοσίου χρήματος. 

Εμείς θα επανέλθουμε με έγγραφα, στατι-
στικά και αποδείξεις ότι καρκινοπαθείς  γί-
νονται «θύματα και προϊόντα προς εκμετάλ-
λευση», ταλαιπωρούνται, πολλοί πεθαίνουν 
αβοήθητοι και όλα αυτά για μια δράκα αν-
θρώπων…

Σημ: H «24» έχει στην κατοχή της όλα τα 
αποδεικτικά έγγραφα για τα πιο πάνω τα 
οποία είναι στη διάθεση του αναγνώστη, αν 
και εφόσον ζητηθούν.

ΥΓΕΙΑ

400 εκ. ευρώ κρατική χορηγία από το '98 ως σήμερα 
χωρίς κανένα έλεγχο από τον Γενικό Ελεγκτή
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