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Όταν η υγεία καθορίζεται από το χρήμα
και όχι από την ηθική, τότε πτωχεύσαμε!

Οταν η Υγεία σε μια δημοκρατική
χώρα καθορίζεται από τα «θέλω»
των τραπεζιτών και μιας χούχτας εμ-

πόρων, που με τη δύναμη του χρήματος διείσ-
δυσαν παντού, ως «βαθύ κράτος» που
αποφασίζει και διατάζει τους πολιτικούς,
τους κρατικούς λειτουργούς και τα ΜΜΕ, τότε
η καταστροφή είναι ανυπολόγιστη. Η Υγεία
θα έπρεπε να καθορίζεται με βάση τις πραγ-

ματικές ανάγκες των πολιτών, όπως αυτές κα-
θορίζονται από το Σύνταγμα, το Ευρωπαϊκό
Κεκτημένο, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τα
Δικαιώματα των Ασθενών, με βάση τους Νό-
μους που οι ίδιοι οι βουλευτές ψήφισαν, όπως
παραδείγματος χάριν τη Στρατηγική του Καρ-
κίνου, αλλά και με βάση τα αυτονόητα για
κάθε πολιτισμένο κράτος. 

Δυστυχώς πτωχεύσαμε ηθικά, 
πολιτικά, νομικά και πνευματικά
Η περίφημη φράση «Δυστυχώς κύριοι, επτω-
χεύσαμεν!», που αποδίδεται στον πρωθυ-
πουργό της Ελλάδας Χαρίλαο Τρικούπη, που
τη χρησιμοποίησε σε ομιλία του στην Ελληνική
Βουλή στις 10 Δεκεμβρίου του 1893,  ακούεται
ως να ειπώθηκε και για την Κύπρο του σήμερα,
γιατί ως πολιτεία πραγματικά πτωχεύσαμε πο-
λιτικά, ηθικά και πνευματικά, όταν αφήνουμε
εσκεμμένα τα Κρατικά Νοσοκομεία χωρίς ια-
τρικό και παραϊατρικό προσωπικό και χωρίς
εξοπλισμό να καταρρεύσουν. Η κατάρρευση
των Κρατικών Νοσοκομείων ενεθάρρυνε τους
επενδυτές και τους εμπόρους υγείας να τρέ-
χουν ως βολίδα, για να δημιουργήσουν νέες
ιδιωτικές κλινικές και νέες καταστάσεις, γιατί
γι’ αυτούς η Υγεία και ο Καρκίνος είναι η κότα
με τα χρυσά αυγά. Αυτά που συμβαίνουν με
την Υγεία είναι πολιτικά εγκλήματα με ενόχους
και συνενόχους κι όσοι εθελοτυφλούν πά-
σχουν από πολιτική μυωπία.
Ένα διαχρονικό πρόβλημα που πάει χρόνια,
ίσως και δεκαετίες πίσω, και καλείται σήμερα
ο Υπουργός Υγείας κ. Γιώργος Παμπορίδης, να
σώσει ότι σώζεται… ανεπιτυχώς. Το «παιχνίδι»
είναι πολύ καλά μεθοδευμένο και στημένο και
το κατεστημένο είναι δύσκολο μέχρι αδύνατο
να «σπάσει». 

Βίοι παράλληλοι ή δούλεμα;
Άνοιξαν οι κρουνοί του ουρανού κι αντί βρο-
χής ρίχνει εκατομμύρια εδώ κι εκεί, μια παρα-
ψυχολογία χωρίς τέλος. Κανείς δεν μπορεί να
προκαταλάβει αν αυτές οι υποσχέσεις θα υλο-
ποιηθούν ή όχι. Γι αυτό, ας μην προτρέχουν κά-
ποιοι. Είναι κάτι που θα διαφανεί στο εγγύς
μέλλον. Το μόνο σίγουρο, είναι ότι οι συγκεκρι-
μένες κινήσεις, αποτελούν τροφή για κοκορο-
μαχίες σε τηλεοπτικά πάνελ και όχι μόνο.
Έχουμε δύο ιστορίες «απείρου κάλλους και εκ-
μετάλλευσης», που αποδεικνύουν ότι φυλακή
μπορεί να πάει κάποιος γιατί έκλεψε ένα χα-
λούμι, αλλά πίσω από τα κάγκελα της φυλα-
κής, δεν μπορούν να πάνε όσοι κλέβουν
εκατομμύρια ή οι «φούρποι» που προσφέρουν
θέαμα:

Πρώτη ιστορία, Ογκολογικό της Τράπεζας:
Τον Μάρτη το 1998 ολοκληρώθηκε το κτήριο
του Ογκολογικού της Τράπεζας, εξοπλίστηκε
και λειτούργησε. Τότε αντιλήφθηκε η Κυβέρ-
νηση ότι το Ογκολογικό εκμεταλλευόταν το
κρατικό χρήμα και τους Καρκινοπαθείς και τον
Δεκέμβρη του 1998 το Υπουργικό Συμβούλιο
αποφάσισε (απόφαση 48.753/2.12.1998) (φ1): 
1. Να σταματήσει την κρατική χορηγία. 
2 Στο εξής να αγοράζει ογκολογικές υπηρε-

σίες από το Ογκολογικό της Τράπεζας. 
3. Να σταματήσει το μονοπώλιο και να κάνει

Κρατικά Ογκολογικά Τμήματα όπου θέλει
κι όσα θέλει. 

Δυστυχώς η Τράπεζα, ετσιθελικά, αρνείται
έκτοτε να δεχτεί την απόφαση του Υπουργικού
Συμβουλίου. Στη Βουλή χαρακτηρίστηκε η
συμφωνία ως εγκληματική μεταξύ της Τράπε-
ζας και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όμως, η
Τράπεζα με εξαγορά συνειδήσεων, με ότι αυτό
σημαίνει, συνεχίζει μέχρι σήμερα να επιχορη-
γείται από το Κράτος. Ας σημειωθεί ότι από το
1998 που λειτούργησε το ΟΚΤΚ μέχρι το 2015
πήρε κρατική χορηγία πάνω από €400 εκατ. 
Παράλληλα παρεμποδίζει, καλύτερα απαγο-
ρεύει, στην Κυπριακή Δημοκρατία να κάνει
δικές της Κρατικές Ογκολογικές Υπηρεσίες

και «απαγορεύει» στα ΜΜΕ να κάνουν ανα-
φορά στο αίτημα μας για Κρατικές Ογκολογι-
κές Υπηρεσίες με την απειλή ότι θα τους
αποκοπεί η διαφήμιση της Τράπεζας.

Δεύτερη ιστορία, 
Ποδοσφαιρικά σωματεία: 
Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργικού Συμ-
βουλίου, αρ. 48.920/30.12.1998, παραχωρή-
θηκε «κατά χάρη» προς τα ποδοσφαιρικά
σωματεία: «Για κάλυψη συσσωρευμένων οφει-
λών προς τον ΦΠΑ, τον Φόρο Εισοδήματος
και τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις, υπό την προ-
ϋπόθεση στο εξής θα ανταποκρίνονται έγ-
καιρα στις μελλοντικές τους υποχρεώσεις».
Κάτι που δεν έγινε ποτέ αφού τον Δεκέμβρη
του 2015 τα ποσά έφτασαν, σύμφωνα με τον
Γενικό Ελεγκτή, τα €31.89 εκ. Ηθικό δίδαγμα:
Αν είσαι «φούρπος» που προσφέρει θέαμα και
γύρω σου υπάρχει φιλοθεάμον κοινό που μπο-
ρεί να φέρει ψήφους στον προεκλογικό μη φο-
βάσαι, μην πληρώνεις τους φόρους σου, να
’σαι απλά καλός με τους πολιτικούς οι οποίοι
έχουν τον Νόμο στα χέρια τους. Το συγκεκρι-
μένο θέμα, προς αποφυγή παρερμηνείας, ξε-
κίνησε το 1998. Δεν έχει  καμιά σημασία ποιος

θα χάσει τόσα λεφτά, εξάλλου δεν είναι από
την τσέπη τους που πληρώνουν οι πολιτικοί,
είναι από όλους εμάς. Από τα χρήματα του φο-
ρολογούμενου πολίτη.  Δεν έχει καμία σημα-
σία αν εσύ δουλεύεις για  €600 ή €800 το
μήνα ή αν είσαι συνταξιούχος των €641 το
μήνα και παίρνεις ΕΕΕ. Σημασία έχει ότι οι πο-
δοσφαιριστές μας έχουν γερά πόδια και μπο-
ρούν να πηδάνε κάθε εμπόδιο και να παίρνουν
μόνο €40.000 το μήνα, αλλά προσφέρουν
θέαμα!

Εμείς το λέγαμε και τα γράψαμε 
το αλλά… «στου κουφού 
την πόρτα όσο θέλεις βρόντα» 
Άνοιξε και επίσημα τις πόρτες του, το Γερμα-
νικό Ογκολογικό Κέντρο (ΓΟΚ) του Δρ. Νικό-
λαος Ζάμπογλου στον Άγιο Αθανάσιο
Λεμεσού. Η ανέγερση του Κέντρου ξεκίνησε
τον Μάιο του 2016 και η 1η φάση του ολοκλη-
ρώθηκε σε δεκαεφτά μήνες, διάστημα κατά το
οποίο αδειοδοτήθηκε και η λειτουργία του.
(Ενώ το Κράτος μας λέει ότι για να κάνουμε
ένα Κρατικό Ογκολογικό θέλουμε…  μίνιμουμ
τρία χρόνια)!
Σύμφωνα με την ανακοίνωσή του, διαθέτει τη
διαγωνιστική εξέταση PET/CT. για να εξυπη-
ρετήσει ασθενείς που μέχρι σήμερα αναγκά-
ζονταν να μεταβαίνουν στο εξωτερικό. Εδώ
πρέπει να πούμε ότι το Γερμανικό, προσέφερε
στο Κράτος την εξέταση με  €1.600 εκάστη,
ενώ την ίδια εξέταση προσφέρει η Ελλάδα
στις Υπηρεσίες Υγείας της Κύπρου με  €920
εκάστη. Να αναφέρουμε επίσης, απλά πληρο-
φοριακά, ότι στα κατεχόμενα την προσφέρουν
με €1.100.
Όπως αναφέρθηκε από τον ο κ. Καζαμία, πρό-
εδρο του ΓΟΚ, θα κατατεθεί την ερχόμενη
βδομάδα οικονομική πρόταση στο κράτος, για
παροχή υπηρεσιών προς όλους τους καρκινο-
παθείς των δυο Επαρχιών: «Εμείς λέμε ότι με
την πράξη μας υλοποιήσαμε μια κυβερνητική
πολιτική, με μια δαπάνη που θα τους προτεί-
νουμε την ερχόμενη εβδομάδα και θα τους
πούμε ότι μπορούμε να εξυπηρετήσουμε
όλους τους ασθενείς των επαρχιών Λεμεσού
και Πάφου».
Να υπενθυμίσουμε  ότι πρόσφατα δημοσιεύ-
σαμε τις τιμές για όλες τις ακτινοθεραπευτι-
κές πράξεις που ισχύουν στην Ελλάδα από το
ΕΣΥ, το οποίο είναι το αντίστοιχο του υπό δη-
μιουργία ΓεΣΥ, και τις οποίες αποδέχτηκαν
ΟΛΑ τα ακτινοθεραπευτικά, ιδιωτικά και κρα-
τικά, ώστε όλοι να τις έχουν υπόψη τα αρμό-
δια άτομα, ήτοι Θεσμοί, Εκτελεστική και
Νομοθετική Εξουσία. Ο Γενικός Ελεγκτής, το
Υπουργείο Υγείας, το ΥΠΟΙΚ και η Βουλή,
ώστε να μην έλθουν αύριο να αποδεχτούν αυ-
θαίρετες και υπερβολικές τιμές. 
Το ΓΟΚ μας διαβεβαιώνει επίσης, πως η λει-
τουργία του Κέντρου δεν θα είναι ανταγωνι-
στική αλλά συναγωνιστική, υπενθυμίζοντας
μας πως το 80% των καρκινοπαθών στην
Κύπρο απευθύνεται στο κράτος για οικονομική
κάλυψη των ιατρικών αναγκών του, υποδηλώ-
νοντας ότι το 52%-57% των νέων περιστατικών
καρκίνου καταλήγει στο ΟΚΤΚ, ένα 27% περί-
που πηγαίνει στα δυο Κρατικά Ογκολογικά της
Λευκωσίας και της Λεμεσού κι ένα 20% πηγαί-
νει στις ιδιωτικές κλινικές, παρόλο που τα δυο
Κρατικά και οι ιδιωτικές κλινικές δεν διαθέ-
τουν Ακτινοθεραπευτικά Τμήματα.
Πώς να είναι ανταγωνιστικές οι τιμές τους,
αφού τόσο στο ΟΚΤΚ όσο και στο ΓΟΚ ο με-
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γαλομέτοχος είναι η Τράπεζα Κύπρου, χωρίς
κανένα κρατικό ή ιδιωτικό να έχει τα ανάλογα
ακτινοθεραπευτικά μηχανήματα;  
Ο κ. Καζαμίας υπέδειξε πως η παρουσία του
ΓΟΚ προσφέρει την ευκαιρία στην Κυβέρνηση
να συνομολογήσει μια οικονομικά συμφέ-
ρουσα συμφωνία συνεργασίας, με δεδομένο
πως δεν έχει μέχρι σήμερα γίνει κατορθωτό να
δημιουργηθεί ακτινοθεραπευτικό στο Γενικό
Νοσοκομείο Λεμεσού, του οποίου το κόστος
λειτουργίας θα ανέρχεται σε δεκάδες εκατομ-
μύρια ευρώ. 
Εδώ δεν μπορούμε παρά αποδεδειγμένα να
τους διαψεύσουμε. Έγινε μελέτη το 2011 από
το Υπουργείο Υγείας, με  τρεις κορυφαίους
επιστήμονες-συμβούλους από την Ελλάδα, οι
οποίοι εργάστηκαν ΔΩΡΕΑΝ - ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ
ΑΜΟΙΒΗ, αλλά για το καλό των Καρκινοπα-
θών όπως εξήγησαν, και αποφάνθηκαν, με
βάση την μελέτη, ότι για να γίνουν δυο Κρα-
τικά Ογκολογικά, ένα στη Λευκωσία και δεύ-
τερο στη Λεμεσό, θα κόστιζε στο κράτος
κάπου €22 εκ. για κτίσιμο και εξοπλισμό κι επι-
πλέον κάπου €6 εκ ετησίως για το επιπλέον
προσωπικό. Μάλιστα, τον Ιούλιο του 2012 τα
Δημόσια Έργα προκήρυξαν προσφορά για το
κτήριο του Ακτινοθεραπευτικού Τμήματος του
Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας και γνωστο-
ποιήθηκε ότι θα στοίχισε μόνο €3.2 εκ.
Ενώ τώρα το κράτος χορηγεί κάπου €32 εκ
ετησίως γ το Ογκολογικό της Τράπεζας και
δεν ξέρουμε ακόμη πού θα φτάσει ο λογαρια-
σμός για το Γερμανικό με τις τιμές που απαιτεί
να έχει… αφού μαζί με την Τράπεζα θα έχουν
το μονοπώλιο και θα μπορούν να εκβιάζουν
στις τιμές. 

Σαν τα παλιά χρόνια και το σήμερα,
ύστερα από 40 χρόνια, 
ως πότε όμως;
Αναζητώντας κάποια στοιχεία για κάποιο πρό-
σωπο, ερευνήσαμε και την εφημερίδα «Χα-
ραυγή», όταν τυχαία πέσαμε στο
επισυναπτόμενο ρεπορτάζ της, ημερομηνίας
8 Απριλίου 1978, με τίτλο: «Γενικό Νοσοκομείο
Λευκωσίας. Κι εδώ πολλά προβλήματα κι ελ-
λείψεις». Μας κίνησε το ενδιαφέρον, το φωτο-
γραφίσαμε και σας το μεταφέρουμε.
Μιλούσαν από τότε όπως μιλάμε και σήμερα,
ύστερα από 40 χρόνια, για απαράδεκτη κατά-
σταση συνωστισμού, για ασθενείς να νοση-
λεύονται στους διαδρόμους, για έλλειψη
ειδικών. Ο δημοσιογράφος μιλά για ένα από
τα πιο άρτια Νοσοκομεία που διαθέτει ο τόπος
μας, αλλά με μεγάλες ελλείψεις και που δεν
συγχρονίζεται, όμως, με τις ιδιάζουσες συνθή-

κες που επικρατούσαν τότε.
Κι αυτό που διερωτόμαστε κι αν θέλετε υβρί-
ζουμε «θεούς και δαιμόνιους πολιτικούς»,
πάντα διαχρονικά, πότε επιτέλους θα γίνουμε
ευρωπαϊκό κράτος, ως πότε θα σταματήσουμε
να είμαστε μια τριτοκοσμική χώρα, ως πότε θα
μας μιλάνε για τα μεγάλα δήθεν έργα που έκα-
ναν, για τα μεγάλα ξενοδοχεία και τόσα άλλα,
αλλά αφήνουν τους ασθενείς στο έλεος του
Θεού ή καλύτερα στα χέρια των μεγαλόσχη-
μων τραπεζιτών κι εμπόρων Υγείας; Ως πότε η
διαφθορά και η διαπλοκή θα γίνεται ανεξέλεγ-
κτο «δικαίωμα», να τους δίνεται κάθε μορφής
προστατευτισμό και να παρεμποδίζεται η πρό-
οδος των Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, να μα-
ραίνονται ή/και να διαλύονται τα Κρατικά
Νοσοκομεία, να χάνονται άδικα ζωές και κά-

ποιοι να μας λένε: Σιωπάτε, μπορεί να γίνονται
όλα αυτά, μπορεί να έχετε δίκαιο για όλα αυτά
αλλά αυτοί είναι «φιλάνθρωποι» και χωρίς αυ-
τούς… δεν μπορούμε να κάνουμε κόμματα κι
εκλογές. Δεν κατέχουμε το αλάθητο του Πάπα,
αλλά όλοι αυτοί φράσσουν την ανάπτυξη,
φράζουν την πρόοδο, αφήνουν συνάνθρω-
πους μας άδικα να πεθαίνουν και για ένα έν-
τιμο δημοσιογράφο αυτό ισοδυναμεί με
απόκρυψη δολοφονίας. 

Να σταματήσει η υποκρισία 
και η αφασία
Επαναλαμβάνουμε, μπορεί να παραπλανούν
όσους πάσχουν από πολιτική μυωπία και
όσους λόγω συμφερόντων εθελοτυφλούν, η

«24» δηλώνει ότι η μανία κάποιων για από-
κτηση περισσότερων χρημάτων  που το μετέ-
τρεψαν σε ομαδικό γλέντι, θα μας βρει
αντιμέτωπους. Δυστυχώς, παρά τις εκκλήσεις
κάποιων πολιτικών «να αφήσουμε έξω από την
προεκλογική την Υγεία» δεν μας βρίσκει σύμ-
φωνους. Η συνείδησή μας δεν το επιτρέπει
αλλά ούτε η δημοσιογραφική δεοντολογία για
την οποία ταχτήκαμε να υπηρετήσουμε με εν-
τιμότητα και δεν θα γίνουμε χειροκροτητές
του εγκληματικού τους συστήματος. Απλά, ζη-
τάμε ποιότητα Ζωής και Υγείας, μόνο. Στη
«24», όσοι την διαβάζετε, εδρεύει η οργή και
η αγανάκτηση γι’ αυτά που βλέπουμε και
ακούμε και δεν μπορούμε να κρυφτούμε πίσω
από συναισθηματική υποκρισία, αλλά ούτε και
να  πέσουμε σε αφασία. 
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