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Θέκα: Η θαηαγγειία καο γηα ηε ζπκπαηγλία Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ-Τξάπεδαο Κύπξνπ Νν 2
Σηηο 28 Ηνπλίνπ 2016 ζαο απνζηείιακε επηζηνιή, κε ζέκα: «Η θαηαγγειία καο γηα ηε
ζπκπαηγλία Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ-Τξάπεδαο Κύπξνπ», θαη θαηειήγακε: «Κξαηείζηε απηή
ηελ επηζηνιή γηαηί ζα ηελ επηθαιεζηώ αξγόηεξα».
Δηο απάληεζε ε ζπλεξγάηεο ζαο, θα Βαζηιηθή Φξηζηνδνύινπ, ζηηο 29 Ηνπλίνπ, καο
απάληεζε: «Σε ζπλέρεηα ηνπ πην θάησ κελύκαηνο ζαο, έρσ νδεγίεο από ηνλ Γεληθό Ειεγθηή
λα ζαο πιεξνθνξώ όηη ζην Μλεκόλην Σπλεξγαζίαο κεηαμύ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ θαη
Τξάπεδαο Κύπξνπ δελ ππάξρεη νπνηαδήπνηε άκεζε ή έκκεζε αλαθνξά ζην Ογθνινγηθό
Κέληξν ηεο Τξάπεδαο Κύπξνπ».

Ήιζε, ινηπόλ, ε ώξα λα επηθαιεζηώ ηελ επηζηνιή θαη λα ζαο πιεξνθνξήζσ:
Ο δξ Γηώξγνο Ισαλλίδεο ηνπ Ογθνινγηθνύ ηνπ Γελ. Ννζνθνκείνπ Λεπθσζίαο,
νγθνιόγνο-παζνιόγνο ζην ΓΝ Λεπθσζία από ην 2006, ππνςήθηνο δηδάθησξ θαη ππνςήθηνο
γηα ηε ζέζε ηνπ ππνδηεπζπληή ηνπ Τκήκαηνο, έρεη ππνβάιιεη αίηεζε γηα ηε κία ζέζε Εηδηθνύ
Επηζηήκνλα Ογθνινγίαο. Δπζηπρώο επηβεβαηώλνληαη νη πιεξνθνξίεο καο γηα ηε δπζκελή
δηάθξηζε πνπ γίλεηαη ζε βάξνο ηνπ Ογθνινγηθνύ ηνπ Ννζνθνκείνπ από ηελ Ιαηξηθή Σρνιή
θαη κε βάζε ηε ζπκθσλία Τξάπεδαο Κύπξνπ-Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ θαη ηελ νκεξηά πνπ
επέβαιαλ ακθόηεξνη. Σαο ελεκεξώλνπκε, ινηπόλ, όηη ην Κξαηηθό Ογθνινγηθό είλαη ην κόλν
Τκήκα πνπ έρεη απνθιεηζηεί από ηελ θιηληθή άζθεζε ησλ ππνςήθησλ ηαηξώλ/θνηηεηώλ.
Η άζθεζε ζα γίλεηαη ζην Ιδησηηθνύ Δηθαίνπ Ογθνινγηθό ηεο Τξάπεδαο, πνπ
παξάλνκα επηρνξεγεί ην Κξάηνο, από γηαηξό ηνπ ΟΚΤΚ θαη ζα κεηαηξαπεί ην ΟΚΤΚ ζε
Παλεπηζηεκηαθή Κιηληθή, θπζηθά κε εληνιή ηεο Τξάπεδαο θαη ζπκπαηγλίαο πνιιώλ, κε
ζηόρν ηνπο λα θιείζεη ην Κξαηηθό Ογθνινγηθό.
Απιά λα ζαο ππελζπκίζνπκε 2 κειέηεο πνπ έιεγαλ γηα Κξαηηθό Ογθνινγηθό κε
Αθηηλνζεξαπεπηηθό Τκήκα ζην Γελ. Ννζνθνκείν Λεπθσζίαο, πνπ πξννξηδόηαλ λα γίλεη
Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν θαη πνπ ηειηθά έγηλε (;): Ζ πνιύρξνλε κειέηε από 36 επηζηήκνλεο
γλσζηή σο «Έθζεζε Λόξδνο» θαη ε «Σηξαηεγηθή ηνπ Καξθίλνπ», ε νπνία ςεθίζηεθε νκόθσλα
από ηε Βνπιή ην 2009. Δπίζεο, λα ζαο ππελζπκίζνπκε ηεο δηθή ζαο επηζηνιή ηεο 24εο Μαΐνπ
2014 πνπ αλαθεξόηαλ ζην Κξαηηθό Ογθνινγηθό θαη ηε δεκηνπξγία εθεί Αθηηλνζεξαπεπηηθνύ
Τκήκαηνο. Τέινο λα ζαο ππελζπκίζνπκε όηη κε βάζε ηεο δηθή ζαο εηζήγεζε γηα ζηξαηεγηθό
επελδπηή ελδηαθέξζεθαλ 2 θνινζζνί παλεπξσπατθέο εηαηξίεο αιιά ηειηθά… νκεξηά από όινπο!
Πξνο ελεκέξσζε ζαο, ύζηεξα από πξνζπάζεηεο ηνπ ΔΛ.Α-ΕΩ θέξακε ηνπο πην θάησ
γηαηξνύο νγθνιόγνπο αιιά έκεηλε κόλν ΔΝΑΣ, ν δξ Ησαλλίδεο, σο εμήο:
1. Τν 2006 θέξακε 2 Ογθνιόγνπο-Παζνιόγνπο: Τνλ δξ Γηώξγν Οξθαλό θαη ηνλ δξ Γηώξγν
Ησαλλίδε. Ο δξ Ησαλλίδεο παξέκεηλε ελώ ν δξ Οξθαλόο είλαη ηώξα ζην ΟΚΤΚ.
2. Τν 2011-12 θέξακε άιινπο 3: Τε δξ Πελειόπε Γθόγθνπ, ηνλ δξ Γεκήηξε Νηαζθαγηάλε θαη
ηνλ δξ Σπύξν Φαιηθηά. Έθπγαλ θαη νη 3 ην 2014 όηαλ ηνπο κεηώζεθε ν κηζζόο.
3. Τν 2014 θέξακε ηνλ δξ Φξίζην Φξηζηόπνπιν, έθπγε κεηά από 2 κήλεο.
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4. Τν 2014 πξνζιήθζεθε ε Κύπξηα Ογθνιόγνο-Αθηηλνζεξαπεπηήο δξ Μαξηιέλα Θενδώξνπ,
πνπ βξήθακε ζηε Γεξκαλία όπνπ εξγαδόηαλ. Τνλ Σεπηέκβξε ηνπ 2015 πξνζιήθζεθε ζην
ΟΚΤΚ.
5. Τν Γεθέκβξην ηνπ 2015 θέξακε από ηελ Αζήλα ηε δξ Δηξήλε Σηαζνρξηζηόπνπινπ, έθπγε
πξόζθαηα, ηνλ Αύγνπζην 2016.
6. Τνλ Φεβξνπάξην 2016 θέξακε από ηελ Αιεμαλδξνύπνιε ηε δξα Μαξηάλζε Παληειηάδνπ,
θάπνηνη από ην ΟΚΤΚ ηελ πιεζίαζαλ θαη ηεο είπαλ όηη δελ έρεη κέιινλ γηαηί ζα ην
θιείζνπλ ην Κξαηηθό Ογθνινγηθό θη έθπγε.
7. Τνλ Μάξηε 2016 θέξακε Κύπξηα, από ηε Γεξνζθήπνπ, ηε δξα Νηίλα Παπαιιά, ε νπνία
εξγαδόηαλ ζην Ογθνινγηθό ηεο Αζήλαο, «Άγηνο Σάββα». Ήιζε γηα δνπιεηά ζηηο 7/3 ζην
Κξαηηθό Ογθνινγηθό θαη ζηηο 8/3 πήγε ζην ΥΥ θαη είδε ηνλ δξ Μάηζα ζπλνδεπόκελε από
ηνλ βνπιεπηή ηνπ ΓΖΣΥ θαη πξόεδξν ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Υγείαο, θ. Κώζηα
Κσλζηαληίλνπ, θαη ακέζσο κεηαηέζεθε ζηε Λεκεζό θη από εθεί ζηε γελέηεηξά ηεο Πάθν!
8. Σηηο 14 Ηνπλίνπ εγγξάςακε ηε δξα Μαξία Πηηηάθα, θη απηή Κύπξηα, από ηελ Αγιαληδηά, πνπ
θέξακε από ηελ Πάηξα, θαη αληί λα εξγαζηεί ζην Κξαηηθό Ογθνινγηθό, ύζηεξα από
ππνδείμεηο (;;;) πξνζιήθζεθε από ην ΟΚΤΚ!!!
Αλ όια ηα πην πάλσ, αγαπεηέ θ. Μηραειίδε, δελ ζαο «κπξίδνπλ» νκεξηά, ηνλ ζηθειηθό
θώδηθα ηηκήο, πνπ είλαη ν ππέξηαηνο λόκνο πνπ δηέπεη ηε Μαθία θαη πνπ απαγνξεύεη ηελ παξνρή
πιεξνθνξηώλ ζηα ΜΜΔ γηα εγθιήκαηα ηα νπνία ζεσξνύληαη πξνζσπηθή ππόζεζε ησλ
εκπιεθνκέλσλ αηόκσλ θαη πνπ κε δήζελ θηιαλζξσπία θαη γελλαηνδσξία θαηαθέξλνπλ ζρεδόλ λα
ζβήζνπλ, πνπ εδώ είλαη κηα αλειέεηε εγθιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά ζε βάξνο ησλ Καξθηλνπαζώλ
θαη ηνπ δεκνζίνπ ρξήκαηνο, ηόηε ηη είλαη; Αλ ε εζθεκκέλε θαηάρξεζε εμνπζίαο, ε παξαπιάλεζε,
ε δηαπινθή, ε δηαθζνξά, ε εμαγνξά ζπλεηδήζεσλ θη ελ γέλεη ε ζπγθάιπςε ηνπ εγθιήκαηνο
δηαξθείαο 16 ρξόλσλ ζε βάξνο ησλ Καξθηλνπαζώλ, ε θαηάξγεζε ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ,
ησλ Θεκειησδώλ Γηθαησκάησλ ηεο Εσήο θαη ηεο Υγείαο, ε απόθξπςε αιεζηλώλ ζηνηρείσλ γηα ηα
λέα πεξηζηαηηθά Καξθίλνπ, γηα ην πόζνη Καξθηλνπαζείο κέλνπλ ρσξίο αθηηλνζεξαπεία θαη πόζνη
από απηνύο εγθιεκαηηθά πεζαίλνπλ, πνπ είλαη εζθεκκέλε δνινθνλία, δελ είλαη ηίπνηε ην
ζεκαληηθό… ηόηε βξηζθόκαζηε ζε κηα ηξηηνθνζκηθή ρώξα όπνπ νη ζεζκνί θαη νη αμίεο
θαηέξξεπζαλ θαη όπνπ θπξηαξρεί ε δηθή καο Μαθία.
Αγαπεηέ θ. Μηραειίδε,
Διπίδνπκε ζε εζάο, πξνζδνθνύκε όηη ζα απνθαιύςεηε θη απηή ηελ εγθιεκαηηθή
ζπλνκσζία θαη ζα απνδώζεηε «ηα ηνπ Καίζαξη ησ Καίζαξη θαη ηα ηνπ Θενύ ησ Θεώ» θαη ζα
θέξεηε ηελ αλάζηαζε ηνπ Κξαηηθνύ Ογθνινγηθνύ, ζα ζώζεηε ην ππό δεκηνπξγία ΓεΣΥ, ηα
Κξαηηθά Ννζνθνκεία, ην δεκόζην ρξήκα θαη πξσηίζησο ζα βνεζήζεηε ηνπο Καξθηλνπαζείο θαη ζα
ζώζεηε δσέο, ώζηε εθ ησλ πζηέξσλ, δήζελ ζπγθινληδόκελνη, λα κε ζξελνύκε πάλσ ζηα απνθαΐδηα
πνπ καο άθεζαλ.
Αλακέλνπκε όηη ζύληνκα ζα καο δερζείηε γηα λα ζαο δώζνπκε δηεπθξηλήζεηο θαη έγγξαθα
ζηα όζα επώλπκα θαηαγγέιινπκε.
Δκείο ηνικνύκε, λνηαδόκαζηε θαη αλακέλνπκε.
Με εθηίκεζε,

Φξ. Αλδξένπ
Πξόεδξνο ΔΛ.Α-ΕΩ
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