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Ελέγχου αντιδρά

 Αποκλειστικές δηλώσεις στελεχών του Δημοκρατικού
Κόμματος στην «24» για την πορεία που παίρνει
το ΔΗΚΟ ενόψει προεδρικών εκλογών

 Η εσωκομματική αντιπολίτευση τρίζει ξανά τα δόντια
με όσα έχουν δημόσια ειπωθεί τις τελευταίες μέρες
και φέρεται αποφασισμένη να μην χαριστεί
στο Νικόλα Παπαδόπουλο

 Θεωρούν τα παραδοσιακά στελέχη ότι
ο ΝικόλαςΠαπαδόπουλος, οδηγεί το ΔΗΚΟ
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Τα 10χρονα δράσης της Cyprus Stop Trafficking ΣΚαΝΔαΛΟ ΟΠαΠ
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 ΣΕΛ. 24-25

Ο Πανίκος Δημητριάδης.

ΣωμαΤΕμΠΟριΟ
Τα θύματα… 

δεν ξέρουν ότι 
είναι θύματα!

Η μαρτυρία μιας 
αστυνομικίνας του ΓΚΕΠ

Ο τέως Κεντρικός Τραπεζίτης
έγραψε βιβλίο, δίνοντας
στον εαυτό του το ρόλο
της «αθώας περιστεράς» Πάνω ο Τάσος Κιτέος και

κάτω ο Γιάννος Τσάππας.

«Νικόλα, δεν είναι
ΔΗΚΟ - σου!»
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Χρόνια τώρα τηρείται μια ομερτά (σικε-
λικός κώδικας τιμής της μαφίας που
απαγορεύει την παροχή πληροφοριών

για εγκλήματα τα οποία θεωρούνται προσω-
πική υπόθεση των εμπλεκομένων ατόμων). 

Η ομερτά κατάντησε έθιμο από τους πάντες.
Πολιτικούς, τραπεζίτες ακόμη και δημοσιο-
γράφους. Οι πικρές αλήθειας αποκρύβονται
κάτω από το μαύρο χαλί της αμνησίας. Η «24»
δεν ακολουθεί αυτό τον εγκληματικό δρόμο.
Όσο μπορούμε αντιστεκόμαστε, ανασύροντας
από το χρονοντούλαπο κρυμμένα εγκλήματα,
όπως αυτά που γίνονται τώρα σε βάρος των
Καρκινοπαθών. 
Ρωτήσαμε φίλο δημοσιογράφο, γνωστό για
την εντιμότητά του και την αιχμηρή αρθρο-
γραφία του, που σπάζει κόκαλα, γιατί σιωπά:
«Ξέρεις έχω δικό μου στενό συγγενή άρρωστο
με καρκίνο και αναγκαστικά, αφού δεν υπάρ-
χει ολοκληρωμένο ογκολογικό στα Κρατικά
Νοσοκομεία, πάμε στο Ογκολογικό της Τράπε-
ζας. Βλέπω τι γίνεται και τι δεν γίνεται εκεί,
αλλά… καταλαβαίνεις. Δεν μπορώ να γράψω.
Μου «κόπηκε» η πένα, πίστεψε με»! Ρωτήσαμε
κι άλλο συνάδελφο και η απάντηση: «Όπως
μας είπε ο μάστρος, χρωστά πολλά λεφτά
στην τράπεζα και δεν μπορούμε να γράψουμε
τίποτε. Μόνο επαίνους»!
Όλα αυτά που συμβαίνουν, αγγίζουν τα όρια
της σχιζοφρένιας. Δεν είναι μόνο πολιτικές
μανούβρες, είναι κάτι περισσότερο. Είναι υπο-
δούλωση στα θέλω των τραπεζιτών και των εμ-
πόρων υγείας και εμείς στην «24» δεν μπορούν
να σιωπούμε. Πνιγόμαστε από τα εγκλήματα
και τα βουρκόνερα τους. 
Πιο κάτω αποκαλύπτουμε τα παρασκήνια διά-
λυσης του Κρατικού Νοσοκομείου με συμμε-
τοχή της Κυβέρνησης, της Τράπεζας και
δυστυχώς και του Πανεπιστημίου Κύπρου…

Η Ανακοίνωση για την ίδρυση 
μεγάλου Διεθνούς Πανεπιστημιακού
Νοσοκομείου στη Λευκωσία
Στις 15 Ιουνίου 2017, στην Οττάβα του Καναδά,
υπογράφτηκε το Μνημόνιο Συνεργασίας με-
ταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας, του Υπουρ-
γείου Υγείας και της αρμόδιας κρατικής Αρχής
του Καναδά, της Καναδικής Αρχής Εμπορικών
Δραστηριοτήτων (Canadian Commercial Cor-
poration - CCC), με σημαντικό εταίρο την Ια-
τρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Όπως αναφέρθηκε, ξεκινά σύντομα η εκπό-
νηση, πριν από την υλοποίηση του μεγαλεπή-
βολου αναπτυξιακού έργου, μελέτης
βιωσιμότητας, σε συνεργασία με τον ελεγκτικό
οίκο PricewaterhouseCoopers (PwC) του Λον-
δίνου, για να διαφανεί κατά πόσο θα είναι οι-
κονομικά βιώσιμη η κατασκευή και η
λειτουργία του Διεθνούς Πανεπιστημιακού
Νοσοκομείου στη Λευκωσία.
Το όλο έργο θα χρηματοδοτηθεί με πόρους
που θα εξευρεθούν από τον φορέα Canadian
Commercial Corporation και η χρηματοδό-
τηση θα παρασχεθεί από ξένους επενδυτές,
ενώ παράλληλα εντείνονται και οι προσπά-
θειες εξεύρεσης κατάλληλης διαθέσιμης γης

για την ανέγερση του Διεθνούς Πανεπιστημια-
κού Νοσοκομείου στη Λευκωσία.
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Κα-
θηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης ανέ-
φερε:
«Πρόκειται για μία εξαιρετικής σημασίας οι-

κοδόμηση γέφυρας συνεργασίας στον τομέα
της Υγείας και ανοίγεται ένα νέο κεφάλαιο και
ένα νέο πεδίο ανάπτυξης. Η Κύπρος έχει εξαι-
ρετικές δυνατότητες να εξελιχθεί σε κέντρο

παροχής ιατρικών υπηρεσιών υψηλής ποιότη-
τας στην ευρύτερη περιοχή. Πιστεύω ότι η δη-
μιουργία του Διεθνούς Πανεπιστημιακού
Νοσοκομείου επιταχύνει αυτό τον στόχο. Πρό-
κειται για στρατηγική συνεργασία, η οποία
οδηγεί σε άμεση διασύνδεση της Ιατρικής Σχο-
λής του Πανεπιστημίου Κύπρου με Πανεπιστη-
μιακό Νοσοκομείο διεθνούς εμβέλειας. Μέσω
της συνεργασίας αυτής, η δημόσια Ιατρική
Σχολή θα συνεισφέρει, μεταξύ άλλων, στην

άρτια περίθαλψη των ασθενών στην Κύπρο και
στις ανάγκες φροντίδας υγείας στην ευρύτερη
γεωγραφική περιοχή, προωθώντας παράλληλα
τον ιατρικό τουρισμό. Αντίστοιχα το Διεθνές
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο θα ικανοποιεί τις
εκπαιδευτικές ανάγκες της Ιατρικής Σχολής,
ενώ σημαντικό ποσοστό των ασθενών θα προ-
έρχονται από χώρες της περιοχής. Είμαι βέ-
βαιος ότι θα αναβαθμιστεί το γενικότερο
επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών ιατρικής
περίθαλψης, αλλά και το επίπεδο επιστημονι-
κής κατάρτισης της νέας γενιάς ιατρών».
Στη συνέχεια ανακοινώνεται ότι το προτεινό-
μενο έργο του Διεθνούς Πανεπιστημιακού
Νοσοκομείου τυγχάνει της υποστήριξης του
Υπουργείου Υγείας.

Νομική συγκάλυψη 
από το Υπουργικό Συμβούλιο
Ένα μήνα μετά, στις 26 Ιουλίου 2017, με εισή-
γηση του Υπουργού Παιδείας κ. Καδή, το
Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως τα δη-
μόσια πανεπιστήμια της Κύπρου  μπορούν να
συμμετέχουν ή να ιδρύουν επιχειρήσεις, οργα-
νισμούς και συνεταιρισμούς, με σκοπό την
αξιοποίηση των αποτελεσμάτων που παράγον-
ται μέσα από την έρευνα και μέσα από επιστη-
μονικές διαδικασίες. Ο Γενικός Ελεγκτής
δήλωσε αμέσως ότι υπάρχει κίνδυνος διαπλο-
κής από πιθανή παροχή δυνατότητας στα δη-
μόσια πανεπιστήμια να ιδρύουν εταιρείες. Ενώ
ο Πρύτανης αναφέρει, πως η απόφαση του
Υπουργικού Συμβουλίου θα επιτρέψει στο Πα-
νεπιστήμιο να συμβάλει στην επιχειρηματικό-
τητα και κυρίως στην καινοτομία, κάτι που
αποτελεί βασικό στόχο της στρατηγικής του.
Για όσους κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν τι
συμβαίνει και τι κρύβεται αλλά και για όσους
καταλαβαίνουν αλλά κρύβονται πίσω από το
δάκτυλό τους, να υπενθυμίσουμε τα πιο κάτω:
1. Στις 15 Ιουνίου του 2016 υπογράφτηκε

εσπευσμένα μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ
Πανεπιστημίου Κύπρου και Τράπεζας Κύ-
πρου, για να στέλλει η Τράπεζα για μετεκ-
παίδευση υπαλλήλους της στο
Πανεπιστήμιο και παράλληλα το Πανεπι-
στήμιο να στέλλει φοιτητές του σε διάφορα
τμήματα της Τράπεζας για απόκτηση εμπει-
ρίας, χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε άμεση
ή έμμεση αναφορά στο Ογκολογικό Κέντρο
της Τράπεζας Κύπρου. Οι δυο πλευρές ανα-
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Έθιμο η… ομερτά για τους Καρκινονοννούς
Έχουν επιβάλει «σιωπή» στους πάντες και τα πάντα

lΤης Αλεξίας Καφετζή
akafedji@24h.com.cy

Για όσους κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν,
να το πούμε κυπριακά «παίζουν πελλόν
να φκουν σκάρτοι», παραθέτουμε στο σημερινό
μας ρεπορτάζ, πληθώρα αποδεικτικών στοιχείων
για τη δράση των Καρκινονοννών
και αυτών που τους υποστηρίζουν!
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λαμβάνουν να συμμετέχουν από κοινού σε
ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδο-
τούνται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευ-
νας, την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους
φορείς χρηματοδότησης έρευνας καθώς
και να συνεργάζονται σε θέματα Ε.Ε.

2. Αργότερα με έγγραφο-διακήρυξη του Προ-
εδρικού στο Συμβούλιο Αρχηγών ή/και Εκ-
προσώπων κοινοβουλευτικών κομμάτων
υποστηρίζει: «Την ενδυνάμωση των Κρατι-
κών Νοσοκομείων ώστε αυτά να μετατρα-
πούν σε αυτόνομες και διοικητικά και
οικονομικά μονάδες κόστους για εξασφά-
λιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού των
δημοσίων και ιδιωτικών παροχέων
υγείας».

3. Στις 28 Ιουλίου 2016 σε ανακοίνωση του, το
Υπουργείου Υγείας αναφέρει ότι  υπέγραψε
με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστήμιου
Κύπρου Μνημόνιο Συνεργασίας, που καθο-
ρίζεται ως ιστορικής σημασίας για: 
«…την κατοχύρωση της κλινικής άσκησης
των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του Πα-
νεπιστημίου Κύπρου στο Γενικό Νοσοκο-
μείο Λευκωσίας». Τα ίδια θα πουν ο
Υπουργός Υγείας Δρ Γιώργος Παμπορίδης
και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύ-
πρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφί-
δης στην πανεπιστημιούπολη. «Με την
εφαρμογή του εν λόγω μνημονίου, μας έλε-
γαν, ότι θα ενδυναμωθεί ταυτόχρονα, με-
ταξύ άλλων,  η συνεργασία των
ακαδημαϊκών ιατρών με τους συναδέλφους
τους στα δημόσια νοσηλευτήρια, κάτι το
οποίο θα συμβάλει ουσιαστικά στη βέλτι-
στη ιατρική περίθαλψη στην Κύπρο… Βάσει
του Μνημονίου οι φοιτητές της Σχολής θα
έχουν πρόσβαση στα δημόσια νοσηλευτή-
ρια, με αρχή το Γενικό Νοσοκομείο Λευκω-
σίας, το οποίο μετατρέπεται στο Πρώτο
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της χώρας.
Θέλουμε να παρέχουμε στους φοιτητές
μας ποιοτική εκπαίδευση, ούτως ώστε να
εξυπηρετούν άρτια τους ασθενείς. Θέ-
λουμε να ξεχωρίζουν για την κατάρτιση και
την ικανότητά τους να ανταποκρίνονται
στις υψηλές απαιτήσεις του επαγγέλματός
τους». Λόγια, λόγια, κενά περιεχομένου
λόγια.

4. Η εφημερίδα Φιλελεύθερος, ημερομηνίας
19/7/2017, σελ. 3, αναφέρεται στο «ενδεχό-
μενο ακύρωσης της δημιουργίας  Κρατικού
Ογκολογικού/Ακτινοθεραπευτικού Τμήμα-
τος στη Λεμεσό, εξαιτίας του γεγονότος ότι
η Τράπεζα Κύπρου «προβληματίζεται»
κατά πόσο θα συμμετάσχει οικονομικά στη
δημιουργία του, παράλληλα να έχει και τη
διεύθυνσή του, μέσω του ΟΚΤΚ. Αιτία του
«προβληματισμού» η δημιουργία του Γερ-
μανικού Ογκολογικού» στο οποίο η Τρά-
πεζα Κύπρου, είναι ένας εκ των
χρηματοδοτών.

5. Στις 4 Σεπτεμβρίου 2017, μόλις 4  μέρες
πριν την ημερομηνία που υπογράφηκε η
Συμφωνία Μνημόνιο για Συνεργασίας της
Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύ-
πρου και των δημόσιων νοσηλευτηρίων, το
Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει ότι:
«Κατά τη συνεδρία του το Συμβούλιο επι-
βεβαίωσε την αμέριστη υποστήριξη του
ακαδημαϊκού Ιδρύματος ως προς τη συνερ-
γασία της Κυπριακής Δημοκρατίας με την
Καναδική Κυβέρνηση και τους συμμετέχον-
τες εταίρους σε σχέση με το έργο για τη δη-
μιουργία Διεθνούς Πανεπιστημιακού
Νοσοκομείου στη Λευκωσία».

Διπλοπόρτι ή όλοι μας κοροϊδεύουν;
Τώρα πώς γίνεται το Πανεπιστήμιο Κύπρου να
υπογράφει στις 4 Σεπτεμβρίου 2017, εν γνώσει
της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Υγείας,
συμφωνία για τη δημιουργία Διεθνούς Πανε-

πιστημιακού Νοσοκομείου στη Λευκωσία και
στις 8 Σεπτεμβρίου 2017 να υπογράφει στην
παρουσία του Υπουργού Υγείας δρος Γιώργου
Παμπορίδη, Συμφωνία Συνεργασίας της Ιατρι-
κής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου και
των δημόσιων νοσηλευτηρίων; 

Ποιος κοροϊδεύει ποιον;
Η δική μας εκτίμηση είναι ότι, μετά την έγ-
κριση από το Υπουργικό Συμβούλιο, στις 26
Ιουλίου 2017, ότι τα δημόσια πανεπιστήμια της
Κύπρου θα μπορούν να συμμετέχουν ή να
ιδρύουν επιχειρήσεις, οργανισμούς, συνεται-
ρισμούς, με σκοπό την αξιοποίηση των αποτε-
λεσμάτων που παράγονται μέσα από την
έρευνα και μέσα από επιστημονικές διαδικα-
σίες, παρά τις αντιρρήσεις του Γενικού Ελεγ-
κτή ότι υπάρχει κίνδυνος διαπλοκής, το
Πανεπιστήμιο Κύπρου θέλει να το μετατρέψει
σε μια μεγάλη εμπορική επιχείρηση σε συνερ-
γασία με επιχειρηματίες από την Κύπρο και το
εξωτερικό και αδιαφορεί παντελώς για τα όσα
θα ακολουθήσουν. 
Μήπως πρέπει να θυμίσουμε στους αναγνώ-
στες μας τα πρόσφατα γεγονότα όταν η Τρά-
πεζα ήθελε να οργανώσει μέσα στο Γενικό
Νοσοκομείο Λεμεσού δικό της Ογκολογικό

και η Κυβέρνηση το αποδέχτηκε, πιστή στα
θέλω της Τράπεζας, και ξαφνικά η Τράπεζα
έγινε χρηματοδότης και συνεταίρος του Γερ-
μανικού Ογκολογικού και πέταξε τη συνεργα-
σία με το Κρατικό Νοσοκομείο Λεμεσού, τους
άφησε γυμνούς, και όλα αυτά γιατί το Γερμα-
νικό Ογκολογικό είναι Ιδιωτικού Δικαίου και
δεν μπορεί να το ελέγχει ο Γενικός Ελεγκτής; 
Θυμίζουμε επίσης τις μεγάλες διαμάχες με
τους πανεπιστημιακούς που ήθελαν να έχουν
σε όλα το πάνω χέρι μέσα στ Μακάρειο νοσο-
κομείο και το Γενικό Νοσοκομείο αλλά οι συν-
τεχνίες των ιατρών και των νοσηλευτών τους
σταμάτησαν. Κάτι άλλο, που είναι πολύ σημαν-
τικό, ήθελαν να πάψουν ακόμη και την αυτο-
νόμηση των Νοσοκομείων  για να μην
ελέγχονται από τον Γενικό Ελεγκτή. Ο Γενικός
Ελεγκτής δεν θα μπορεί να ελέγχει το Ιδιωτι-
κού Δικαίου, του υπό δημιουργία  Διεθνούς
Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, όπως ακρι-
βώς συμβαίνει τώρα με το Ογκολογικό της
Τράπεζας. Έτσι, το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα
μπορεί για ένα χρονικό διάστημα να χρησιμο-
ποιεί το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας ως Πα-
νεπιστημιακό, μέχρι να γίνει το λεγόμενο
Διεθνές Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και τότε
θα το εγκαταλείψουν και θα μας αφήσουν
όλους στα «κρύα του λουτρού». 

Εσύ σε ποιο Νοσοκομείο 
θα πας αύριο;
Σύντομα, ελπίζουμε, θα λειτουργήσει το ΓεΣΥ
και ο κάθε πολίτης θα δικαιούται να πάει στο
Νοσοκομείο ή στην Κλινική της αρεσκείας του
και ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας θα πλη-
ρώνει το τιμολόγιο της ιατρικής περίθαλψης.
Υποβάλλουμε ένα υποθετικό ερώτημα: Εάν
έχεις να διαλέξεις μεταξύ ενός Πανεπιστημια-
κού Νοσοκομείου πλήρως εξοπλισμένου και
με πανεπιστημιακούς γιατρούς και ενός Γενι-
κού Νοσοκομείου Λευκωσίας, χωρίς εξοπλι-
σμούς και μειωμένο προσωπικό, το οποίο δεν
θα είναι καν πανεπιστημιακό, σε ποιο από
αυτά τα δύο θα πήγαινες; Ασφαλώς στο
πρώτο, όπερ σημαίνει ότι σταδιακά θα αποδυ-
ναμωθεί εντελώς η «ναυαρχίδα» της Υγείας,
το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, δεν θα έχει
πελάτες-ασθενείς και άρα ούτε οικονομικούς
πόρους, οπόταν με το «πιστόλι στον κρόταφο»
θα το δώσουμε όσα-όσα σε ιδιώτες «που ξέ-
ρουν» και που δεν είναι άλλοι από τους επιχει-
ρηματίες υγείας που συμβάλλουν οικονομικά
στις προεκλογικές και όχι μόνο…
Όπως ακριβώς δόθηκαν εν μια νυκτί οι κυ-
πριακές τράπεζες στην Ελλάδα. Αλλιώτικα θα
το διαλύσουν, όπως διέλυσαν τη Λαϊκή Τρά-
πεζα και την έδωσαν στην Τράπεζα Κύπρου, κι
εσύ καημένε να κλαις και να οδύρεσαι που
έχασες ότι είχες κι αυτοί να γελούν στην πλάτη
μας, να μας κοροϊδεύουν και να μας πνίγουν
ολοένα και περισσότερο.

Κι εσύ τέκνο Βρούτε;  
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Κα-
θηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, εξέταζε
το ενδεχόμενο να είναι υποψήφιος για την
Προεδρία της Δημοκρατίας. Όμως, δεν του
«έβγαιναν» οι αριθμοί και βγήκε στα ΜΜΕ και
κατάγγειλε: «Τους πελατειακούς εθισμούς ως
αναχρονιστικούς και αναποτελεσματικούς».
Όμως, όπως αποδεικνύεται από τις ενέργειες
και τα παρασκήνιά του σε βάρος της Υγείας
και των Κρατικών Νοσοκομείων αλλά και της
εκπαίδευσης των φοιτητών της Ιατρικής Σχο-
λής,  και ο ίδιος τα προωθεί ! Ο ίδιος δοκίμασε
στο παρελθόν να φιμώσει όσους αποκαλύ-
πτουν τις δικές του παραλείψεις και ατασθα-
λίες και τα δικά του παράνομα παρασκήνια,
γιατί αυτές είναι οι «δημοκρατικές» του αρχές:
Σιωπάτε, μιλά ο Πρύτανης του Κρατικού Πανε-
πιστημίου. Φυσικά το Δικαστήριο απέρριψε
τελικά τη φίμωση που ήθελε να επιβάλει. 

Αιδώς Αργείοι
Τι στο καλό κράτος δικαίου και πρόνοιας
έχουμε διαχρονικά, χωρίς κοινωνική συνοχή,
χωρίς αξίες και με ανελέητη εκμετάλλευση
του καθετί, παραβιάζοντας ακόμη και το Σύν-
ταγμα που προστατεύει τη Ζωή και την Υγεία,
παραβιάζοντας τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και
τα Δικαιώματα των Ασθενών;  
Εμείς της «24» θα συνεχίσουμε να προκα-
λούμε να μας απαντήσουν δημόσια σε όσα
τους καταγγέλλουμε, πάντα επώνυμα και με
αποδείξεις. Θα συνεχίσουμε να φωνάζουμε
«φτάνει πια, φτάνει ο εξευτελισμός μας και η
παραβίαση των ηθικών αξιών». Δυστυχώς, η
απάθεια είναι συνενοχή στο έγκλημά τους κι
εμείς δεν είμαστε σύμμαχοί τους, ούτε κατά
διάνοια όσο κι αν τους ενοχλούμε, τουλάχι-
στον έχουμε τη συνείδησή μας ήσυχη…
Ποιος Υπουργός της Υγείας, θα έχει επιτέλους
την τόλμη να υψώσει ανάστημα ενάντια στο
βαθύ κράτος και τα τεράστια οικονομικά συμ-
φέροντα εκατοντάδων εκατομμυρίων που δια-
κυβεύονται, με φόντο πάντα την
εκμετάλλευση των καρκινοπαθών;
Ένα τεράστιο διαχρονικό σκάνδαλο, για το
οποίο ευθύνονται όλες ανεξαιρέτως οι κυβερ-
νήσεις και ο εκάστοτε Υπουργός  Υγείας. 
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