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Στις προηγούμενες εκδόσεις αναφέραμε
τα παρασκήνια των Ογκολογικών Υπη-
ρεσιών με τη συμμαχία του Ογκολογι-

κού της Τράπεζας Κύπρου και του Γερμανικού
Ογκολογικού του δρος Ζάμπουγλου, παραθέ-
τοντας τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα. Θυ-
μίζουμε ότι η Τράπεζα Κύπρου είναι ένας από
τους κύριους χρηματοδότες του «Γερμανι-
κού». Η συνεργασία των δύο πιο πάνω δίνει
την ευκαιρία στην Κυβέρνηση να ακυρώσει
οποιαδήποτε ενέργεια για δημιουργία Κρατι-
κού Ογκολογικού στη Λευκωσία και τη Λε-
μεσό και αφήνει, εσκεμμένα, το μονοπώλιο
των Ογκολογικών Υπηρεσία στο καρτέλ Τρά-
πεζας-Ζάμπουγλου αλλά και στους ιδιώτες
που ασχολούνται με τις υπηρεσίες προς
στους καρκινοπαθείς.  Κι όλα τα πιο πάνω τα
αποδείξαμε με έγγραφα και τους προκαλέ-
σαμε να τολμήσουν να μας διαψεύσουν κι
αυτοί με έγγραφα. Δυστυχώς, οι κατ’ άλλα
λαλίστατοι και δεινοί ρήτορες έμειναν στις
ρητορείες και στην παραπλάνηση και τηρούν
σιγή ιχθύος…

Στο σημερινό άρθρο, λοιπόν, θα αναφερθούμε
στην εμπλοκή του Πανεπιστημίου Κύπρου στο
θέμα των Ογκολογικών Υπηρεσιών. 

Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας
μεταξύ  του Πανεπιστήμιου Κύπρου
και της Τράπεζας Κύπρου
Την Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2016, υπογράφηκε
Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπι-
στημίου Κύπρου και της Τράπεζας Κύπρου. Εκ
μέρους του Πανεπιστημίου υπέγραψε ο Πρύ-
τανης, καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης,
και εκ μέρους της Τράπεζας, ο Διευθυντής Δι-
εύθυνσης Εταιρικών Σχέσεων, Μιχάλης Περ-
σιάνης. 
Η συνεργασία αφορά, όπως δημόσια λένε,
στην προώθηση της ανάπτυξης και της καινο-
τομίας στην Κύπρο, στην προαγωγή και ανα-
βάθμιση των προϊόντων και υπηρεσιών της
Τράπεζας Κύπρου, τόσο εντός όσο και εκτός
των συνόρων της, καθώς και στην καλλιέργεια
ερευνητικής παιδείας στους φοιτητές του Πα-
νεπιστημίου Κύπρου, όπως και στη συνεργασία
στους τομείς της Χρηματοοικονομικής, των
Οικονομικών, της Διοίκησης Επιχειρήσεων και
του Πολιτισμού. Περιέργως ή καλύτερα εσκεμ-
μένα δεν αναφέρουν την Υγεία, αλλά «πίσω
έχει η αχλάδα την ουρά», όπως θα δούμε πιο
κάτω.  

Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου 
Ένα χρόνο μετά από την υπογραφή της πιο
πάνω  συμφωνίας, ήτοι στις 22 Ιουνίου 2017, με
απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, το Πα-
νεπιστήμιο Κύπρου: «Μπορεί να ιδρύει, να συ-
στήνει και να συμμετέχει σε οργανισμούς,
εταιρίες ή άλλα νομικά πρόσωπα, συνεταιρι-
σμούς ή άλλες οντότητες για εκπλήρωση των
σκοπών του». Με αυτή την απόφαση του
Υπουργικού Συμβουλίου, δίνεται η δυνατότητα
στο Πανεπιστήμιο να γίνει επιχειρηματίας συ-
νεργαζόμενο με άλλες οντότητες και νομικά
πρόσωπα.
Η Συμφωνία, λοιπόν, του  Πανεπιστημίου με

την Τράπεζα Κύπρου ουσιαστικά προωθεί τη
συμπαιγνία αμφοτέρων ώστε έμμεσα ή/και
άμεσα να προωθούνται προγράμματα σπου-
δών που εξυπηρετούν την Τράπεζα. Δηλαδή, η
γνώση που θα αποκτούν οι φοιτητές να γίνον-
ται «εμπορεύσιμα προϊόντα και υπηρεσίες »
που να εξυπηρετούν τις ανάγκες της συμβαλ-
λόμενης Τράπεζας, ώστε οι φοιτητές να έχουν
προοπτική εργασίας στην Τράπεζα ή σε άλλες
επιχειρήσεις της, όπως είναι το Ογκολογικό
της Τράπεζας. Ο Πρύτανης σημείωσε ότι το
Πανεπιστήμιο Κύπρου ενδιαφέρεται σοβαρά
για την περαιτέρω ανάπτυξη της επιχειρημα-
τικής του δραστηριότητας και ότι η Τράπεζα
Κύπρου αποτελεί σημαντικό συνεργάτη στην
προσπάθεια αυτή.
Εν ολίγοις προτάσσουν την επαγγελματική
αποκατάσταση των νέων και υποτάσσουν την
εκπαίδευσή τους στις ανάγκες της Τράπεζας.
Θα λέγαμε ότι το Πανεπιστήμιο θα καθορίζει
στο εξής τις αποφάσεις του για τα εκπαιδευ-
τικά προγράμματα στα θέλω και τις ανάγκες
της Τράπεζας.

Υπογραφή συμφωνίας συνεργασίας
της Ιατρικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Κύπρου 
και των Δημοσίων Νοσηλευτηρίων
Μετά από δυο μήνες, ήτοι στις 8 Σεπτεμβρίου
2017, υπογράφηκε συμφωνία συνεργασίας της
Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου
και των Δημοσίων Νοσηλευτηρίων, στην πα-
ρουσία του Υπουργού Υγείας κ. Γιώργου Παμ-

πορίδη, με στόχο να ανοίξει ο δρόμος για με-
τατροπή των Γενικών Νοσοκομείων, αρχικά
του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας και του
Μακάριου, σε Πανεπιστημιακά και να ανοίξει
ο δρόμος να γίνουν τα Τμήματα Πανεπιστη-
μιακές Κλινικές. Ο Υπουργός Υγείας δήλωσε:
«Οι μεν θα εμβολιάζουν τους δε με γνώσεις,
εμπειρίες και επιστημοσύνη και θα αυξηθούν
ποιοτικά οι υπηρεσίες που λαμβάνουν οι φοι-
τητές και οι ασθενείς μας... Η νέα αυτή περίο-
δος συνεννόησης δεν μπορεί παρά να είναι επ’
ωφελεία των ασθενών, γιατί δεν πρέπει ποτέ
να χάνουμε τη σωστή στόχευση, η οποία είναι
η αναβάθμιση των υπηρεσιών που λαμβάνει ο
Κύπριος πολίτης και ο Κύπριος ασθενής στα
δημόσια νοσηλευτήρια».
Τη Συμφωνία υπέγραψαν ο Αντιπρύτανης Διε-
θνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης του
Πανεπιστημίου Κύπρου Καθηγητής Κωνσταν-
τίνος Π. Κωνσταντίνου, εκ μέρους της ΠΑΣΥΚΙ
οι δρ. Σωτήρης Κούμας (Πρόεδρος) και Πέ-
τρος Κατσιολούδης (Γραμματέας), και ο δρ.
Αγαθοκλής Χριστοφίδης, Πρόεδρος του Κλά-
δου Ιατρών και Κλινικών Διευθυντών της ΠΑ-
ΣΥΔΥ.

Το παραθυράκι
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου και η Ιατρική Σχολή
του, υποτίθεται ότι θα στηρίξουν τα Κρατικά
Νοσοκομεία ώστε να γίνουν Πανεπιστημιακά
και να τα ενισχύσουν ώστε με την αυτονόμηση
να γίνουν «η ναυαρχίδα», όπως είπε ο Υπουρ-
γός Υγείας, του ΓεΣΥ και με την οικονομική
ανεξαρτησία που θα αποκτήσουν να μετατρέ-

ψουν όλες τις κλινικές του Νοσοκομείου Λευ-
κωσίας σε Πανεπιστημιακές Κλινικές, πάντα
με τη συνεργασία Πανεπιστημιακών και Νοσο-
κομειακών Ιατρών επιτυγχάνοντας έτσι τη λει-
τουργία Πανεπιστημιακών Κλινικών στα
Δημόσια Νοσηλευτήρια. Με την άσκηση κλινι-
κού έργου από τους Πανεπιστημιακούς Ια-
τρούς αναβαθμίζεται η παρεχόμενη ιατρική
και η λειτουργία του προγράμματος  κλινικής
άσκησης των φοιτητών στα Δημόσια Νοσηλευ-
τήρια, πάντα με τη συμμετοχή των Νοσοκομει-
ακών Ιατρών.
Η Ιατρική  Σχολή έχει ως τριπλή αποστολή να
παρέχει ιατρική εκπαίδευση υψηλού επιπέδου,
υπηρεσίες υγείας και να αναπτύσσει παράλ-
ληλα την ιατρική έρευνα. Μάλιστα, για να μπο-
ρέσει να φέρει εις πέρας την αποστολή του το
Νοσοκομείο, θα παρέχει στους φοιτητές υψη-
λού επιπέδου νοσοκομειακές υποδομές και
στους Ακαδημαϊκούς Ιατρούς πεδίο κλινικής
και ερευνητικής δραστηριότητας. Με αυτό τον
τρόπο οι συνεργαζόμενοι επαγγελματίες
υγείας με την ακαδημαϊκή δραστηριότητα, θα
είναι στοιχεία απαραίτητα για τη λειτουργία
μιας Ιατρικής Σχολής. Παράλληλα, αναμένεται
αυτή η συνεργασία να προσφέρει την επιστη-
μονική τεχνογνωσία στη διαμόρφωση Εθνικής
Πολιτικής Δημόσιας Υγείας.
Με βάση τις πρόνοιες και διατάξεις της πιο
πάνω Συμφωνίας, οι Πανεπιστημιακοί Ιατροί
θα τοποθετούνται στα Δημόσια Νοσηλευτήρια
νοουμένου ότι απαραιτήτως θα είναι (α) εγγε-
γραμμένοι ιατροί από το Ιατρικό Συμβούλιο
Κύπρου και (β) μέλη του Παγκύπριου Ιατρικού
Συλλόγου (ΠΙΣ). Παράλληλα, απαγορεύεται η
άσκηση ιδιωτικής ιατρικής από τους Πανεπι-
στημιακούς Ιατρούς.
Ανάμεσα στις ειδικότητες Νοσοκομειακών Ια-
τρών οι οποίοι θα συνεργαστούν με φοιτητές,
στο πλαίσιο της κλινικής άσκησης σπουδών
της Ιατρικής Σχολής αποφασίστηκε να είναι οι
πιο κάτω ειδικότητες:
1. Καρδιολογία (Cardiologγ), 2. Πνευ μονολο-
γία (Pulmonology) 3. Νεφρολογία (Nephro-
logy). 4. Γαστρεντερολογία (Gastroenterology).
5 . Λοιμωξιολογία ( Ι nfectology), 6. Ενδοκρι-
νολογία ( Endocrinology), 7. Ογκολογία (On-
cology) 8. Γενική Χειρουργική (General
Surgery), 9. Καρδιοχειρουργική (Cardioνascu-
lar Surgery), 10. Ουρολογία (Urology), 11. Πλα-
στική Χειρουργική (Piastic Surgery)
12. Ορθοπεδική (Orthopaedics), 13. Ρευματο-
λογία (Rheumatology), 14. Πρώτες Βοήθειες Ι
Ατυχήματα (Emergency Ι Accident), 15. Αναι-
σθησιολογία (Anaesthesiology), 16. Ακτινολο-
γία (Radiology), 17. Νευρολογία(Νeυrοlοgy)

Άλλα τότε…
Ο Υπουργός Υγείας, κ. Γιώργος Παμπορίδης,
δήλωσε στον ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟ στις 20/9/2015
ότι: «Το δεδομένο σύστημα υγείας εκκολάπτει
αντιπαλότητες, διευκολύνει τη δημιουργία κλι-
κών και οργανωμένων βασιλείων στην υγεία…
δεν είναι δυνατόν να επιτρέψουμε να επικρα-
τεί αυτή η άποψη και ότι τίποτε δεν διορθώνε-
ται και όλα κουκουλώνονται», κι όμως! Ακόμη
μιλάει για αναβάθμιση των Κρατικών Νοσοκο-
μείων ώστε κατά την αυτονόμηση να έχουν οι-
κονομική ανεξαρτησία, ενώ έντεχνα
υποβαθμίζονται και μαραζώνουν για να τα ξε-
πουλήσουν στη συνέχεια!  
Αυτό είναι ένα παγκόσμιο και πρωτότυπο φαι-
νόμενο: Το Κράτος να επιχορηγεί ιδιώτη για να
αρπάξει τις κρατικές υπηρεσίες του σε βάρος
των ασθενών και του δημοσίου χρήματος!  

Τους προκαλούμε να μας διαψεύσουν! Μπορούν;
Στη μπόχα και τα παρασκήνια για τις Ογκολογικές Υπηρεσίες 

και το Πανεπιστήμιο Κύπρου με συμφωνία με την Τράπεζα

lΤης Αλεξίας Καφετζή
akafedji@24h.com.cy
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Να πούμε επίσης, ότι ο δρ Αδάμου, σε συζή-
τηση στην Ολομέλεια της Βουλής για τα ακτι-
νοθεραπευτικά είπε ότι: «Δεν χρειαζόταν η
μελέτη της δρος Kenny, ξέρουμε από τώρα τι
θα γράψει, ότι θα γίνει ακτινοθεραπευτικό στη
Λεμεσό και είναι χαμένα λεφτά για να γίνει η
μελέτη, εξάλλου έγιναν πιο έγκυρες μελέτες
προ πολλού». Σε ερώτηση δε βουλευτή τι εν-
νοεί είπε: «Αφού ξέρετε ότι θα γράψει ότι της
πει το ΟΚΤΚ το οποίο και την πληρώνει». 

Όλες οι κλινικές του Γενικού 
Νοσοκομείου θα γίνουν 
Πανεπιστημιακές πλην 
της Ογκολογικής Κλινικής!
Στο προηγούμενο τεύχος της «24» αναφέραμε
ότι επιδιώκεται η διάλυση του Κρατικού Ογκο-
λογικού ώστε να εξαναγκάζονται οι Καρκινο-
παθείς να πηγαίνουν στο Ογκολογικό της
Τράπεζας στη Λευκωσία ή τώρα στο Γερμανικό
Ογκολογικό του δρος Ζάμπουγλου στη Λε-
μεσό, οι οποίοι θα έχουν πλέον το μονοπώλιο
των Ογκολογικών Υπηρεσιών και θα ορίζουν
τις τιμές που θέλουν κατά ιατρική. Συμπληρώ-
νουμε σήμερα ότι για όλα αυτά επικαλούνται
επιστολή του Γενικού Ελεγκτή καθώς και την
υπό «επικαιροποίηση» Στρατηγική του Καρκί-
νου, παρόλο που ψηφίστηκε ομόφωνα στη
Βουλή το 2009 και τώρα θέλουν να τη «διορ-
θώσουν» απαλείφοντας από μέσα ότι αναφέ-
ρεται σε Κρατικό Ογκολογικό!
Η Ιατρική Σχολή, παραβιάζοντας την αρχή της
μη διάκρισης και τους κανόνες δεοντολογίας,
με μεθόδους αδιαφανείς και χωρίς εξηγήσεις,
ΑΠΕΚΛΕΙΣΕ και εξαίρεσε το Κρατικό Ογκολο-
γικό από την εκπαίδευση των φοιτητών σ’ αυτό
το Τμήμα, ενώ από πέρσι στέλλει τους φοιτη-
τές Ιατρικής στο ιδιωτικό Ογκολογικό της Τρά-
πεζας, παρόλο που η Ογκολογία είναι στα
συμφωνηθέντα μεταξύ Υπουργείου Υγείας και
Πανεπιστημίου Κύπρου, όπως αναφέρουμε πιο
πάνω. Παράλληλα, παρόλο που από την Ια-
τρική Σχολή προκηρύχθηκε μια θέση «Ειδικού
Επιστήμονα Ογκολογίας», αποκλείστηκαν οι
Ογκολόγοι του Κρατικού Ογκολογικού. Ενώ η
Συμφωνία λέει ότι η κλινική εκπαίδευση των
φοιτητών θα γίνεται μόνο στα δύο Κρατικά
Νοσηλευτήρια (Γ.Ν. Λευκωσίας και Μακάριο),
τώρα ξαφνικά συμπεριελήφθη και το ιδιωτικό
Ογκολογικό της Τράπεζας, αναιρώντας έτσι
ότι συμφωνήθηκε και υπογράφτηκε για τις Πα-
νεπιστημιακές Κλινικές στα Κρατικά Νοσοκο-

μεία.
Μια άλλη διάκριση, πάντα σε βάρος ΜΟΝΟ
του Κρατικού Ογκολογικού, και παρόλο που
«απαγορεύεται η άσκηση ιδιωτικής ιατρικής
από τους Πανεπιστημιακούς Ιατρούς» η Λέ-
κτορας Ογκολογίας της Ιατρικής Σχολής δεν
πηγαίνει στο Κρατικό Ογκολογικό, σε αντί-
θεση με τους άλλους Καθηγητές που πηγαί-
νουν στα άλλα Τμήματα, αλλά πηγαίνει στο

Ιδιωτικό Ογκολογικό της Τράπεζας και αμείβε-
ται επιπλέον από αυτό για την εργασία της.

Τελικά το μονοπώλιο στις Ογκολογικές
Υπηρεσίες και μάλιστα σε ιδιώτες 
επιχειρηματίες και τραπεζίτες 
βλάπτει σοβαρά την Υγεία
Δυστυχώς, η σήψη της διαφθοράς, της μίζας

και του ρουσφετιού, της πελατειακής σχέσης,
της σπατάλης του δημοσίου χρήματος αλλά
και της ταλαιπωρίας και του άδικου θανάτου
αποκρύβεται και ο κόσμος παραπλανιέται. Η
μπόχα των όσων βιώνουν οι καρκινοπαθείς
είναι πολύ ξινή. Είμαστε μια σακατεμένη κλη-
ρονομιά που μας άφησαν όλες οι κυβερνήσεις,
ουδεμίας εξαιρουμένης… από όπου αναβλύζει
η εκμετάλλευσης από τον βοθρόλακο τους.
Ένα σάπιο κατεστημένο και διεφθαρμένο σύ-
στημα που επιβιώνει με την ανοχή μας και τη
ψήφιση νόμων, χωρίς καν να κοιτάζουν τι ψη-
φίζουν. 

Πολλά είναι τα πρόσφατα παραδείγματα. 
Ο Bastiet αναφέρει σχετικά: «Όταν η δια-
φθορά γίνεται τρόπος ζωής για μια ομάδα αν-
θρώπων σε μια κοινωνία, με την πάροδο του
χρόνου αναπτύσσουν ένα νομικό σύστημα που
την νομιμοποιεί κι ένα ανήθικο κώδικα που την
επιβραβεύει».  
Αναμένουμε από το Πανεπιστήμιο, την Τρά-
πεζα, το Υπουργείο Υγείας και όσους καταγ-
γέλλουμε πάντα με έγγραφα να τολμήσουν να
μας διαψεύσουν ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΑ.

Οδήμαρχος Πάφου, Φαίδωνας Φαίδωνος κατήγ-
γειλε το σκάνδαλο με τις τουρκοκυπριακές περιου-
σίες στην Πάφο με στοιχεία και αποδείξεις και

μάλιστα κατέθεσε και στην Αστυνομία Κύπρου σχετικά,
ενώ έκανε νέες δημόσιες δηλώσεις για αρχηγούς κομμάτων
και όχι μόνο, κάτι που προκάλεσε την αντίδραση του Γενι-
κού Εισαγγελέα, Κώστα Κληρίδη. 
Ο Κώστας Κληρίδης τόνισε ότι «οποιοσδήποτε πολίτης έχει
στην κατοχή του οποιαδήποτε στοιχεία περί διάπραξης αξιό-
ποινων πράξεων από οποιοδήποτε πρόσωπο, έχει υποχρέ-
ωση να τα θέτει ενώπιον των αστυνομικών ανακριτικών
αρχών και να είναι βέβαιος ότι αυτά θα τύχουν της δέουσας
διερεύνησης».
Βέβαια, ο Γενικός Εισαγγελέας καλό θα ήταν να ενθαρρύνει
και όχι να αποθαρρύνει τους πληροφοριοδότες που έχουν
το θάρρος να καταγγείλουν τις υποθέσεις διαφθοράς που
συναντούν, ειδικά όταν πρόκειται για τον Δήμαρχο Πάφου,
Φαίδωνα Φαίδωνος, ο οποίος ανέλαβε έναν διεφθαρμένο

Δήμο με τον πρώην Δήμαρχο να είναι στην φυλακή, και κα-
τήγγειλε σκάνδαλα και υποθέσεις διαφθοράς ονομαστικά
και δημόσια, δίνοντας το παράδειγμα σε άλλους πληροφο-

ριοδότες να ακολουθήσουν.
Ο θεσμός του «whistleblower» προστατεύεται στις ΗΠΑ και
θεωρείται πολύτιμος, έχοντας βοηθήσει σε περιπτώσεις δια-
φθοράς είτε από ιδιωτικές επιχειρήσεις είτε μέσα στο κρά-
τος. Στην Κύπρο, δυστυχώς, η προστασία που παρέχεται
στους πληροφοριοδότες δεν είναι στο ίδιο επίπεδο και με
την καθυστέρηση που παρατηρείται στη δικαιοσύνη αλλά
και την διαφθορά που υπάρχει στην κυπριακή κοινωνία, οι
άνθρωποι που θέλουν να καταγγείλουν παράνομες πράξεις
δεν έχουν ιδιαίτερα κίνητρα για να το πράξουν. 
Επομένως, οι δηλώσεις του Γενικού Εισαγγελέα Κώστα Κλη-
ρίδη για το συγκεκριμένο θέμα, ενώ νομικά είναι ορθές,
στην ουσία τους θα έπρεπε να ενθαρρύνουν παράνομες κα-
ταγγελίες και να κινηθεί η Νομική Υπηρεσία του κράτους για
να δώσει ακόμη μεγαλύτερη προστασία σε όσους προβαί-
νουν σε καταγγελίες προκειμένου να έχουμε μεγαλύτερη
διερεύνηση των σκανδάλων, παρά να αποθαρρύνονται δη-
μόσια. 

Το κράτος πρέπει να ενθαρρύνει τους πληροφοριοδότες
όχι να τους αποθαρρύνει

Οι δηλώσεις του Γενικού Εισαγγελέα για τις αποκαλύψεις του κ. Φαίδωνος 
μπορεί να ήταν νομικά σωστές, αλλά δεν ήταν απαραίτητες
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