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 Ο Υπουργός Οικονομικών και η κυβέρνηση  πρέπει να 
προστατέψουν αυτήν την πηγή ξένων επενδύσεων 
από ξένους και ντόπιους «αντιπάλους»

 Τα κριτήρια απόκτησης διαβατηρίου είναι στον μέσο όρο 
των άλλων ευρωπαϊκών χωρών μελών της Ε.Ε.

 Από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι τη Μεγάλη Βρετανία, 
όλοι παραχωρούν υπηκοότητα σε επενδυτές  ΣΕΛ.  6

 ΣΕΛ. 29

 ΣΕΛ. 9

Ευρώπη και 
κυπριακές ομάδες:
Αλλαγή εποχής 
και ανατροπή 
δεδομένων

ΑΡΒΕΛΕΡ
Ευρώπη, μία 

νεοφανής ιδέα 
πολιτισμού 

και ανθρωπιάς
 ΣΕΛ. 12-13  ΣΕΛ. 14  ΣΕΛ. 24-25  ΣΕΛ. 16-17

Λάρνακα 
και Ορόκλινη 

στο δρόμο
της ταχείας
ανάπτυξης 

ελέω Δημάρχων!

ΦΩΤΗΣ ΑΝδΡΕΟΥ
Ο γεωργός που

ζητά στήριξη 
από τους ασθενείς

της κάνναβης

Τα παιδιά
που κλώτσησε

η Εκπαίδευση... και
η ψυχολόγος που
τα υπερασπίζεται

με πάθος!

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ
τα σκοτεινά σχέδια των

αδίστακτων εμπόρων υγείας
για διάλυση των κρατικών

ογκολογικών θεραπευτηρίων

Νέα στοιχεία της «24» για το σκάνδαλο μεγατόνων

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΣΕ ΡΟΛΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ

ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΟΜΜΑ

Σωστός και άμεσος στο θέμα των διαβατηρίων

Τζαι μιαν... 
του Χάρη!

 ΣΕΛ. 7



Στην προηγούμενη έκδοση της «24», αναφερθήκαμε  με λε-
πτομέρειες για το μεγάλο σκάνδαλο σε βάρος των καρκινο-
παθών και του δημοσίου χρήματος, το οποίο χαρακτηρίσαμε

ως σκάνδαλο μεγατόνων. Κατονομάσαμε ως ένοχους και συνένο-
χους  στο μεγάλο φαγοπότι και επισυνάψαμε σωρεία εγγράφων
του Υπουργείου Υγείας και γενικά της Κυβέρνησης, από το Ογκο-
λογικό της Τράπεζας και το Γερμανικό Ογκολογικό του δρος Ζάμ-
πογλου.

Η «24» παρουσίασε έγγραφα τα οποία είναι στη διάθεση των ανα-
γνωστών της γιατί πιστεύουμε, ότι μια εφημερίδα πρέπει να είναι
αληθινή και να ενισχύει τα όσα γράφει με εξακριβωμένα ντοκου-
μέντα, χωρίς παραπληροφόρηση και χωρίς να εξυπηρετεί αλλότρια
συμφέροντα: «Verba volant, scripta manent» ή «τα λόγια πετούν,
τα γραπτά μένουν». Δώσαμε, λοιπόν, τα έγγραφα και ενυπόγραφα
τα σχολιάσαμε. Γιατί οι πιο πάνω κατονομαζόμενοι σιωπούν; 
Όπως εξηγήσαμε, στόχος του καρτέλ ΟΚΤΚ-Γερμανικό, πάντα με
τις ευλογίες της Κυβέρνησης, είναι όπως το συντομότερο να μην
υπάρχουν Κρατικά Ογκολογικά ώστε τώρα που θα γίνει η μελέτη
για την καταγραφή και κοστολόγηση των υπηρεσιών που προσφέ-
ρονται από το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, να μην υπάρχει Κρα-
τικό Ακτινοθεραπευτικό ή/και Ογκολογικό, ώστε αυτοί στη
συνέχεια να ορίσουν τις τιμές κατά ιατρική πράξη στην ακτινοθε-
ραπεία και γενικά στις Ογκολογικές Υπηρεσίες ως ιδιώτες και έχον-
τας το μονοπώλιο. 
Τα δύο τμήματα του όποιου Νοσοκομείου που φέρνουν τους πε-
ρισσότερους πελάτες/ασθενείς είναι το Χειρουργικό και το Ογκο-
λογικό/Ακτινοθεραπευτικό και άρα θα φέρνουν τα περισσότερα
χρήματα σε ένα αυτονομημένο Νοσοκομείο. Από αυτά τα δυο Τμή-
ματα θα εξαρτάται κι η βιωσιμότητά του, δηλαδή, από τις ολοκλη-
ρωμένες υπηρεσίες που θα προσφέρει στους ασθενείς και τα
οικονομικά οφέλη από τις υπηρεσίες προς τον Οργανισμό Ασφά-
λισης Υγείας. 
Ο Υπουργός Υγείας κ. Γιώργος Παμπορίδης, μόλις πρόσφατα είπε
ότι τα Κρατικά Νοσοκομεία θα είναι η «ναυαρχίδα» του ΓεΣΥ και
της αυτονόμησης! Πώς, όμως, να γίνει «ναυαρχίδα» το Νοσοκομείο
Λευκωσίας χωρίς το πιο προσοδοφόρο οικονομικά κι επιστημονικά
«πλοίο», το Κρατικό Ογκολογικό/Ακτινοθεραπευτικό Τμήμα;

Αποκαλύπτουμε 
τα σκοτεινά τους σχέδια 
Εδώ και μήνες πληροφορηθήκαμε από έγκυρη πηγή αλλά ακούμε
και ψίθυρους από γιατρούς του ΟΚΤΚ, από ιδιώτες γιατρούς αλλά
και κρατικούς λειτουργούς, ότι σύντομα θα κλείσει το Κρατικό Ογ-
κολογικό του Νοσοκομείου Λευκωσίας. Η διευθύντριά του θα πάει
στο Υπουργείο Υγείας, ο υποδιευθυντής κι ένας άλλος ογκολόγος
θα πάνε στο Νοσοκομείο Λεμεσού, ο Ογκολογικός Θάλαμος θα
δοθεί στον Αντικαρκινικό, για να τον μετατρέψει σε τελικού στα-
δίου νοσηλεία και η Αροδαφνούσα θα γίνει παράρτημα του ΟΚΤΚ.
«Ο κόσμος το’ χει τούμπανο κι αυτοί κρυφό καμάρι». Έτσι πι-
στεύουν ότι θα απαλλαγούν μια για πάντα από το Κρατικό Ογκο-
λογικό και θα τα δώσουν όλα στο καρτέλ ΟΚΤΚ - Γερμανικό! 
Γνωρίζουμε, και θα το δούμε σύντομα στη Βουλή, ότι δυο βουλευ-
τές ανέλαβαν με μέλη του ΔΣ του ΟΚΤΚ και ακαδημαϊκούς συνερ-
γάτες της, να τροποποιήσουν τη Στρατηγική του Καρκίνου που
ψήφισε ομόφωνα η Βουλή το 2009 και που αναφέρεται στην
ανάγκη για δημιουργία Κρατικού Ογκολογικού-Ακτινοθεραπευτι-
κού στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, με απάλειψη όπου αναφέ-
ρεται «Κρατικό Ογκολογικό». Αν αυτό δεν είναι ιδιωτικοποίηση της
Υγείας και διάλυση των Κρατικών Νοσοκομείων τότε αλλού τυρβά-
ζουμε. 
Ενώ ο κ. Παμπορίδης παραδέχεται ότι η Στρατηγική του Καρκίνου
«αποτελεί την πρώτη οργανωμένη δράση του κράτους κατά της
ασθένειας αυτής» στη συνέχεια λέει ότι στόχος του είναι «η εισα-
γωγή μιας νέας Εθνικής Πρωτοβουλίας για μια κοινή Αρχή, γι΄ αυτό
το Υπουργικό Συμβούλιο διόρισε μια 7μελή Επιτροπή», που εκ των
πραγμάτων στόχος είναι να αλλάξουν τη ψηφισθείσα Στρατηγική
του Καρκίνου.
Την παρελθούσα Τετάρτη ο υποψήφιος για την προεδρία Νικόλας
Παπαδόπουλος επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, ο
οποίος ενώπιον των ΜΜΕ έκανε κριτική για την υποστελέχωση και

αποδυνάμωση του Νοσοκομείου και την έλλειψη εξοπλισμού, που
ουσιαστικά το υποβαθμίζει σε β΄ κατηγορίας νοσοκομείο και με
την αυτονόμηση το οδηγεί στη διάλυση και στο ξεπούλημα. 
Αμέσως μετά, το Υπουργείο Υγείας έσπευσε να ανακοινώσει με πε-
ρηφάνια την «ίδρυση Μονάδας Ανακουφιστικής Φροντίδας, με
πρόθεση μετατροπής του Τμήματος, σε Αροδαφνούσα του ΓΝ Λευ-
κωσίας»! Κάτι που επιβεβαιώνει τις καταγγελίες μας. Παράλληλα,
αντιδεοντολογικά και με βάση τη συμφωνία της Τράπεζας Κύπρου
και του Πανεπιστημίου Κύπρου για αλληλοστήριξη και εν γνώσει
του Υπουργείου Υγείας, γίνεται τώρα αποκλεισμός του Κρατικού
Ογκολογικού από το εκπαιδευτικό έργο της Ιατρικής Σχολής του
Πανεπιστημίου στα Κρατικά Νοσηλευτήρια και αποστέλλονται οι
φοιτητές της Ιατρικής στο Ογκολογικό της Τράπεζας. 
Για το ρόλο του Πανεπιστημίου στη διάλυση του Κρατικού Ογκο-
λογικού θα αναφερθούμε στις επόμενες εκδόσεις της «24». Αν όλα
αυτά δεν είναι εσκεμμένες κρατικές ενέργειες για εκχώρηση του
«χρυσορυχείου» στο όνομα του καρκίνου, στην ολιγαρχία και τα οι-
κονομικά συμφέροντα ιδιωτών, τότε πρέπει να έχουμε πάθει ομα-
δική αμνησία. 
Να θυμίσουμε ότι ο νυν Γενικός Ελεγκτής, κ. Οδυσσέας Μιχαηλί-
δης, στις 26 Μαΐου 2014, έστειλε επιστολή στο Υπουργό Υγείας με
αντίγραφο στον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας,
με την οποία εισηγείτο να γίνουν Κρατικά Ακτινοθεραπευτικά,
χωρίς να χρεωθεί το Κράτος ούτε με ένα σεντ και χωρίς να επιβα-
ρυνθεί ο κρατικός προϋπολογισμός, με στρατηγικό επενδυτή σε
σύμπραξη με το Κράτος, γνωστό ως ΡΡΡ (Public Private Pertne-

ship). 
Τον Νοέμβριο του 2014 ήλθαν στην Κύπρο δυο πολυεθνικές εται-
ρίες εξειδικευμένες στις Ογκολογικές Υπηρεσίες και τα Ακτινοθε-
ραπευτικά: η Cancer Patient Treatment International και η
Amethyst, και πρότειναν στο Υπουργείο Υγείας να οργανώσουν,
εξοπλίσουν και επανδρώσουν καταρχήν το Ογκολογικό του Γενικού
Νοσοκομείου Λευκωσίας και αργότερα της Λεμεσού, να το λειτουρ-
γήσουν και σε ένα χρόνο μόνο και να πωλούν στο Κράτος ή τον υπό
δημιουργία Οργανισμό Ασφάλιση Υγείας ογκολογικές υπηρεσίες,
με βάση προσυμφωνημένο τιμολόγιο κατά πράξη ιατρικών και πα-
ραϊατρικών υπηρεσιών που ισχύουν στην Ευρώπη με προσυμφωνη-
μένη έκπτωση.  Παρόμοια πρόταση έκαναν και δυο κυπριακές
εταιρίες. Το Υπουργείο Υγείας, αντί απάντησης, αποπειράται τώρα
να διαλύσει τις Κρατικές Ογκολογικές Υπηρεσίες και να δώσει τους
Καρκινοπαθείς ως βορά προς σφαγή σε τραπεζίτες και εμπόρους
υγείας. 
Τελικά η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας αντί Νοσοκομεία
«ναυαρχίδα» βουλιάζει τα «πλοία» - Κρατικά Ογκολογικά και αφή-
νει τους Καρκινοπαθείς στο έλεος της δήθεν φιλανθρωπίας μιας
χούφτας ανθρώπων που αδίστακτα και ξεδιάντροπα ψευδολογούν
και παραπλανούν για να κερδίσουν περισσότερα χρήματα και που
σαφώς, ποσώς νοιάζονται για τους Καρκινοπαθείς που τελικά πε-
θαίνουν αβοήθητοι. 
Έλεος πια! Ως πότε η διαφθορά και η διαπλοκή θα είναι το κυρίαρχο
της πολιτικής ζωής και ως πότε όλοι εμείς να σιωπούμε και να αφή-
νονται τα αλλότρια συμφέροντα να μας εκμεταλλεύονται;
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Νέα στοιχεία της «24»για το σκάνδαλο μεγατόνων σε βάρος των καρκινοπαθών

Αποκαλύπτουμε στα σκοτεινά σχέδια
διάλυσης των κρατικών ογκολογικών 

lΤης Αλεξίας Καφετζή
akafedji@24h.com.cy
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