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Ως «24» δεν ξέρουμε αν πρέπει να χαι-
ρόμαστε για τη σειρά αποκαλύψεων
που κάναμε αναφορικά με τα θέματα

των καρκινοπαθών και που επιβεβαιωνόμα-
στε 100% με τα σημερινά γεγονότα που δη-
μοσιεύονται ή αν πρέπει να κλαίμε και να
ντρεπόμαστε για την κατάντια της πολιτείας
μας, όπου η εξαγορά συνειδήσεων, η δωρο-
δοκία, η διαπλοκή, η διαφθορά, η εκμετάλ-
λευση και η συνεκμετάλλευση, μας
υποβαθμίζουν τουλάχιστο σε τριτοκοσμική
χώρα. 

Καρκινοπαθείς «σβήνουν» άδικα, στην ουρά
για ακτινοθεραπεία. Το πιο θλιβερό είναι ότι
ο ίδιος ο Πρόεδρος, παραδέχεται ότι πράγ-
ματι μένουν χωρίς ακτινοθεραπεία εκατοντά-
δες συνάνθρωποί μας αλλά… επικαλούνται τα
οικονομικά προβλήματα του κράτους ενώ ταυ-
τόχρονα σπαταλούν εκατομμύρια προς το Ογ-
κολογικό της Τράπεζας, προεκλογικά
«δεσμεύονται» για δισεκατομμύρια για ανα-
πτυξιακά έργα, σκορπούν κρατικά χρήματα
εδώ κι εκεί. Κατά τα αλλά τάχατες δεν υπάρ-
χουν χρήματα, για να κάνουν κρατικά ογκολο-
γικά! 
Όλα αυτά είναι σαφέστατη διάκριση σε
βάρος των Δικαιωμάτων των Καρκινοπαθών
και σε βάρος του πιο αναγκαίου αγαθού που
έχουμε, την Υγεία, που το μετέτρεψαν σε εμ-
πορικό προϊόν και που το εκμεταλλεύονται ως
τέτοιο έμποροι υγείας. Επικαλούνται, λοιπόν,
το δημόσιο οικονομικό συμφέρον, για να πα-
ραβιάζουν τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Και
είναι με πολύ οδύνη που παρακολουθούμε πο-
λιτικούς να κρύβονται και να σιωπούν στο έγ-
κλημα, άτολμοι απέναντι στους τραπεζίτες
και τους εμπόρους υγείας, αγκυλωμένοι στα
θέλω της Τράπεζας με τη δικαιολογία ότι
δήθεν είναι ανενημέρωτοι για όλα αυτά, πα-
ρόλο που η «24» τα έγραψε πολλές φορές! 
Είναι τραγικό κατάντημα να επικαλούνται το
σκοτάδι τους, ενώ βρίσκονται εν γνώσει τους
στον σκοταδισμό τους για χάρη μιας φούχτας
εκμεταλλευτών των Καρκινοπαθών.

Η αντιπαράθεση Υπ. Υγείας 
και ΠΑΣΥΚΙ
H οξεία αντιπαράθεση στα ΜΜΕ του Υπουρ-
γού Υγείας με τον πρόεδρο της ΠΑΣΥΚΙ δρ
Κούμα είναι πολύ αποκαλυπτική και επιβεβαι-
ώνει τις προθέσεις της κυβέρνησης για εσκεμ-
μένη υποβάθμιση των Κρατικών Νοσοκομείων
και με ίσως στόχο το ξεπούλημά τους σε ιδιώ-
τες, με πρώτο στόχο την αποδυνάμωση και
διάλυση με ότι έχει σχέση με τον καρκίνο.
Αποδυνάμωσαν παντελώς το Ογκολογικό και
την Κλινική Μαστού του Γενικού Νοσοκο-
μείου. Λευκωσίας, «το στολίδι της ογκολογίας
στον πόλεμο κατά του καρκίνου», όπως είπε ο
κύριος Υπουργός  και που ασφαλώς αποδυνα-
μώνεται η «ναυαρχίδα» του Νοσοκομείου.
Τώρα αποδυναμώνουν και το Ογκολογικό του
Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού αφού παρέ-
μειναν μόνο 2 γιατροί για να εργάζονται μέρα
παρά μέρα 24 ώρες το 24ωρο.

Οι αναγνώστες θα θυμούνται ότι με σειρά άρ-
θρων μας καταγγείλαμε την Κυβέρνηση ότι με
συνεργασία την Τράπεζα και τώρα και με το
Πανεπιστήμιο Κύπρου σπεύδουν να διαλύ-
σουν το Κρατικό Ογκολογικό του Γενικού Νο-
σοκομείου Λευκωσίας, για τους πιο κάτω
λόγους:

Ο καυγάς είναι και για το τιμολόγιο
ιατρικών υπηρεσιών
Με την έναρξη της κοστολόγησης των υπηρε-
σιών που παρέχει το Νοσοκομείο, που θα
είναι στο εξής το Νοσοκομείο αναφοράς, δεν
θα υπάρχει Κρατικό Ογκολογικό, έτσι ώστε εκ
των πραγμάτων οι ιδιώτες μελετητές να εξα-
ναγκαστούν να πάνε στο Ογκολογικό της Τρά-
πεζας και να κοστολογήσουν τις δικές τους

Ογκολογικές Υπηρεσίες. Είναι δεδομένο ότι
στο Ογκολογικό της Τράπεζας είναι διπλάσιοι
και τριπλάσιοι οι μισθοί από αυτούς των κρα-
τικών νοσηλευτηρίων, όπως το αποδείξαμε με
έγγραφα του ελεγκτή του ΟΚΤΚ, παρόλο που
αυτούς τους χρυσούς μισθούς στα golden
boys τους πληρώνει το κράτος, μέσω παράνο-
μης κρατικής χορηγίας και όχι η Τράπεζα
όπως παραπληροφορούν. Για τον υπολογισμό
του κόστους θα λαμβάνονται υπόψη οι παρά-
μετροι, όπως: μισθοί, αναλώσιμα, φαρμακευ-
τικά σκευάσματα, κόστος
ρεύματος-τηλεφώνου, κόστος συντήρησης
κτιρίων, γενικά αποσβέσεις μηχανημάτων
κλπ. Όπως ήδη ανακοινώθηκε από τη Δευ-
τέρα, 9 Οκτωβρίου, πήγαν οι ιδιώτες μελετη-
τές που κέρδισαν την προσφορά στο Γενικό
Νοσοκομείο Λευκωσίας, για να αρχίσουν τη

διαδικασία κοστολόγησης και το αποτέλεσμα
της κοστολόγησης που θα γίνει στο Γενικό Νο-
σοκομείο Λευκωσίας θα προσαρμοστεί στα
μεγέθη των άλλων νοσοκομείων σε όλες τις
επαρχίες. Έτσι ο Οργανισμός Κρατικών Υπη-
ρεσιών Υγείας θα είναι σε θέση να γνωρίζει
το πραγματικό κόστος των ιατρικών και πα-
ραϊατρικών υπηρεσιών υγείας. Ο συγκεκριμέ-
νος Οργανισμός  θα διαβουλευθεί με τον
Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας για τον καθο-
ρισμό του τιμολογίου. Δεδομένου ότι το Κρα-
τικό Ογκολογικό του ΓΝ Λευκωσίας είναι
αποψιλωμένο από γιατρούς και ακτινοθερα-
πευτικά μηχανήματα, οι μελετητές θα απευ-
θυνθούν στο ιδιωτικού δικαίου Ογκολογικό
της Τράπεζας και με τις γνωστές υπερτιμολο-
γήσεις και τους χρυσούς μισθούς θα καθορί-
ζει ψηλές τιμές τις οποίες στο τέλος θα
πληρώνουμε όλοι εμείς οι φορολογούμενοι
και οι ασθενείς. 
Η  «24» εξασφάλισε από την Ελλάδα το ενιαίο
κοστολόγιο ακτινοθεραπευτικών υπηρεσιών
που ετοίμασαν η Κυβέρνηση της Ελλάδας
μαζί με την Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθερα-
πευτικής Ογκολογίας, ύστερα από έρευνες
των τιμών σε ολόκληρη την Ευρώπη και τις
οποίες συμφώνησαν τόσο οι κρατικοί όσο και
ιδιώτες ακτινοθεραπευτές και που θεωρούν-
ται πλέον οι τιμές που πληρώνει το αντίστοιχο
του ΓεΣΥ, το ΕΣΥ.  Εμείς τον δημοσιεύουμε
στο διαδίκτυο
(http://www.eeao.gr/files/pdf/kostologisi.pdf)
ώστε κανένας, καθώς και οι εκτιμητές αλλά
και η ομάδα παρακολούθησης η οποία συστά-
θηκε από το Υπουργείο Υγείας, όπως και το Γε-
νικό Νοσοκομείο Λευκωσίας,  να μην κάνουν
πώς δεν γνωρίζουν και να ορίζουν τιμές επι-
χρυσωμένες που θέλει η Τράπεζα και το Γερ-
μανικό.
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Οι «Καρκινονοννοί» αλωνίζουν ελεύθερα
και το Κράτος περί άλλων τυρβάζει!
Εμείς θα συνεχίσουμε να γράφουμε για τα κακώς έχοντα
αν και δεν αναμένουμε απάντηση από τους αρμόδιους

lΤης Αλεξίας Καφετζή
akafedji@24h.com.cy
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Η Κλινική Μαστού διαλύεται 
χάρις το όραμα ιδιωτών
Πέραν του κλεισίματος του Κρατικού Ογκολο-
γικού ήδη οι καρκινονονοί δρομολόγησαν
εσπευσμένα και τη διάλυση της Κλινικής Μα-
στού του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας.
Ιδιωτική κλινική, η οποία συνεργάζεται με το
Ογκολογικό της Τράπεζας, προσέφερε σε δύο
ή τρεις γιατρούς της Κλινικής Μαστού, του κύ-
ριου χειρουργού και της πλαστικής χειρουρ-
γού και ίσως και κάποιου άλλου, υπερδιπλάσιο
μισθό και άλλα ωφελήματα ανά εγχείριση.
Παρόμοιες προσφορές γίνονται και σε άλ-
λους γιατρούς του Νοσοκομείου και είναι σε
γνώση του Υπουργείου Υγείας και της ΠΑ-
ΣΥΚΙ. Έτσι, το Υπουργείο Υγείας, αντί να κλεί-
νει τα κενά που δημιουργήθηκαν, εξαιτίας της
κακοδιαχείρισης των υπηρεσιών Υγείας, τα δι-
ευρύνει μέρα με την ημέρα. Παράλληλα το
Υπουργείο Υγείας με ρητορείες μιλά ότι το Γε-
νικό Νοσοκομείο Λευκωσίας θα είναι η
«ναυαρχίδα» του ΓεΣΥ αλλά στο τέλος από τα
έργα και τις εσκεμμένες παραλήψεις του, σύν-
τομα θα μιλάμε για «ημιβυθισμένο καράβι»
στο έλεος και στην τρικυμία των εμπόρων
υγείας και στα χέρια των τραπεζιτών. Ανερυ-
θρίαστα ξεπουλάνε τις Κρατικές Ογκολογικές
Υπηρεσίες και σύντομα το ίδιο το Νοσοκο-
μείο, εξυπηρετώντας το όραμα και τη στρατη-
γική των τραπεζιτών να διαιωνίσουν την
κατοχή και την εκμετάλλευση του «χρυσορυ-
χείου καρκίνος» και παντελώς αδιαφορούν
για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τα Δικαιώματα
των Ασθενών, τα κατοχυρωμένα από το Σύν-
ταγμα Δικαιώματα στη Ζωή και την Υγεία!
Κατά τα άλλα οι τραπεζίτες με ολοσέλιδες
πληρωμένες διαφημίσεις στα ΜΜΕ μιλούν για
τη δήθεν μεγάλη τους προσφορά στον Πολι-
τισμό και την Υγεία παρ’ όλο που αποκαλύ-
πτονται ως οι υπ’ αριθμό ένα εκμεταλλευτές
των πάντων και στα πάντα.

Στο παιχνίδι διάλυσης 
των Κρατικών Ογκολογικών 
και το Πανεπιστήμιο Κύπρου
Αναφέραμε στο παρελθόν ότι το Πανεπιστή-
μιο Κύπρου υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας
με την Τράπεζα Κύπρου για εκπαίδευση υπαλ-
λήλων της τράπεζας από το πανεπιστήμιο και
παράλληλα φοιτητές του πανεπιστημίου να
εκπαιδεύονται στις εγκαταστάσεις της τράπε-
ζας. Εσκεμμένα δεν περιέλαβαν το Ογκολο-
γικό της Τράπεζας αλλά από πέρσι στέλλουν
τους φοιτητές της Ιατρικής μόνο στο Ογκολο-
γικό της Τράπεζας, παρόλο που το Υπουργείο
Υγείας τυρβάζει για αυτονόμηση του Κρατι-
κού Νοσοκομείου και μετατροπή του σε Πα-
νεπιστημιακό Νοσοκομείο, οι δε Κλινικές σε
Πανεπιστημιακές. Καταγγείλαμε τότε ότι εξαι-
ρείτο το Κρατικό Ογκολογικό του ΓΝ Λευκω-
σίας και κάποιοι μας είπαν ότι δεν είναι
δυνατό γιατί η Συμφωνία Υπουργείου Υγείας
και του Πανεπιστημίου δεν έχει τέτοια πρό-
νοια. 
Στις 5 Οκτωβρίου ο πρόεδρος των Οικολόγων
ενέγραψε θέμα στη Βουλή για την εξαίρεση
του Κρατικού Ογκολογικού και ώ του θαύμα-
τος: Την επομένη, 6 Οκτωβρίου, το Πανεπι-
στήμιο Κύπρου υπέγραψε εσπευσμένα
συμφωνία με το Ογκολογικό της Τράπεζας με
τίτλο: «Συνένωση δυνάμεων Ιατρικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Ογκολογι-
κού Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου», με υπό-
τιτλο: «Κοινωφελής σύμπραξη προς όφελος
ασθενών και φοιτητών ιατρικής» με τη δικαιο-
λογία ότι τάχατες θα είναι «προς όφελος των
ασθενών και των φοιτητών ιατρικής που θα
επιφέρει η συνένωση δυνάμεων μεταξύ της
Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου
και του Ογκολογικού Κέντρου Τράπεζας Κύ-
πρου (ΟΚΤΚ). Η συνεργασία της Ιατρικής Σχο-
λής με το ΟΚΤΚ ξεκίνησε τον Μάρτιο του
2017 και έχει ήδη αποφέρει ουσιαστικά απο-
τελέσματα» Πιο κάτω αναφέρει ότι από τις 15
Μαρτίου 2017, ξεκίνησε η παροχή υπηρεσιών
προς το ΟΚΤΚ από την Δρα Αναστασία Κων-

σταντινίδου, Παθολόγο – Ογκολόγο και μέλος
του Ακαδημαϊκού Προσωπικού της Ιατρικής
Σχολής. Μα πώς γίνεται αφού απαγορεύεται
η εργασία των πανεπιστημιακών σε ιδιώτες
και το Ογκολογικό της Τράπεζας είναι ιδιωτι-
κού δικαίου και ΔΕΝ ελέγχεται από τον Γενικό
Ελεγκτή του Κράτους; 
Παράλληλα, η Ογκολογία δεν διδάσκεται στα
6 χρόνια σπουδών της Ιατρικής Σχολής και
όμως: «…Οι τεταρτοετείς φοιτητές της Ιατρι-
κής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, στο
πλαίσιο της κλινικής τους άσκησης στην Πα-
θολογία και υπό την καθοδήγηση της Ακαδη-
μαϊκού Παθολόγου - Ογκολόγου Δρος
Κωνσταντινίδου, εκπαιδεύονται σε διάφορα
πεδία της ογκολογίας. Συγκεκριμένα,   παρα-
κολουθούν την κλινική επίσκεψη στους θαλά-
μους εσωτερικών ασθενών και εκπαιδεύονται
στη λήψη κλινικού ιστορικού και στην κλινική
εξέταση. Συμμετέχουν σε ιατρικές πράξεις,
παρακολουθούν τις εργασίες της μονάδας
ημερήσιας νοσηλείας, της κλινικής της ακτι-
νοθεραπείας, του τμήματος υποστηρικτικής
θεραπείας, του φαρμακείου και των εξωτερι-
κών ιατρείων…». Καλά, αφού θα παρακολου-
θούν Παθολογία γιατί δεν πηγαίνουν στο
Παθολογικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου
Λευκωσίας; 

Το παίζω, πτου ξιπαίζω 
των τραπεζιτών και θα δούμε 
αν θα κλείσει
Καταγγείλαμε ότι το Γερμανικό Ογκολογικό
του δρ Ζάμπογλου έγινε και με χρηματοδό-
τηση της Τράπεζας Κύπρου. Η Τράπεζα στο
πρόσφατο παρελθόν, το 2015, πρότεινε στο
Υπουργείο Υγείας να «συνεισφέρει» €11 εκ. και
να βάλει και η Κυβέρνηση άλλα €9 εκ. για να
γίνει Ογκολογικό-Ακτινοθεραπευτικό στο Γε-
νικό Νοσοκομείο Λεμεσού, αλλά να το διευ-
θύνει η Τράπεζα, κατά το πρότυπο της
παράνομης χρυσής κρατικής χορηγίας του
Ογκολογικού της Τράπεζας και ως παράρ-
τημα της τελευταίας. Μετά τη συνεργασία
Γερμανικού-Τράπεζας η τελευταία απέσυρε το
ενδιαφέρον της για το Γενικό Νοσοκομείο Λε-
μεσού. Ο δρ Ζάμπογλου βγήκε στα ΜΜΕ και

είπε ότι θα ήθελε να πωλεί ογκολογικές  υπη-
ρεσίες στο Κράτος σε τιμές που να συμφέ-
ρουν, γιατί είναι επιχείρηση με μετόχους. Σε
ερώτηση δημοσιογράφου τι θα κάνει αν δεν
του δώσουν τις τιμές που ζητεί απάντησε,
πάντα με χαμόγελο, «θα το κλείσουμε και θα
φύγουμε». Όπως αποκαλύπτει με απογοή-
τευση ο Υπουργός Υγείας απέστειλε επιστολή
στην Τράπεζα από τον Ιούνιο για το θέμα της
δημιουργία του Ογκολογικού του Γενικού Νο-
σοκομείου Λεμεσού αλλά η Τράπεζα τον
«αγνοεί παντελώς»! Παράλληλα, το Υπουρ-
γείο Υγείας αναφέρει ότι θα αγοράζει υπηρε-
σίες από το Γερμανικό Ογκολογικό «που δεν
παρέχονται μέσω των κρατικών ογκολογικών
αλλά ούτε από το Ογκολογικό της Τράπεζας».

Τώρα που την έπαθαν ξαναζητούν
στρατηγικό επενδυτή αλλά 
ξεχνούν το ΓΝ Λευκωσίας!
Κλείνοντας να αναφέρουμε ότι το 2014 δυο
εταιρίες κολοσσοί στις ογκολογικές υπηρε-
σίες που έχουν οργανώσει πάνω από 40 ακτι-
νοθεραπευτικά στην Ευρώπη με το σύστημα
στρατηγικού επενδυτή (ΡΡΡ) ήλθαν στην
Κύπρο και πρότειναν γραπτώς στο Υπουργείο
Υγείας, παρουσία και εκπροσώπου του Γενι-
κού Ελεγκτή, να οργανώσουν, κτίσουν, εξοπλί-
σουν και επανδρώσουν Ακτινοθεραπευτικό
Τμήμα, μέσα σε 12 μήνες μόνο. Αρχικά στο Γε-
νικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, το οποίο είχε
έτοιμα και εγκεκριμένα τα αρχιτεκτονικά σχέ-
δια και αργότερα στη Λεμεσό, χωρίς το Κρά-
τος να πληρώσει 1 σεντ και να πωλούν
ογκολογικές υπηρεσίες με βάση ενός προσυμ-
φωνημένου τιμολογίου ιατρικών πράξεων. Το
Υπουργείο Υγείας «τους αγνόησε παντελώς».
Τώρα έρχεται το Υπουργείο Υγείας και διαβε-
βαιώνει ότι θα γίνει το Ογκολογικό της Λεμε-
σού αφού συζητεί με 3 εταιρείες, για να
συνεργαστούν με το σύστημα στρατηγικού
επενδυτή μεταξύ ιδιώτη και κυβέρνησης
(ΡΡΡ). Το ερώτημα είναι γιατί το Υπουργείο
Υγείας μετά την εξαπάτηση της Τράπεζας,
θέλει μόνο να ιδρυθεί Ογκολογικό στη Λε-
μεσό  και όχι και στη Λευκωσία, όπως αναφέ-
ρεται και στη ψηφισμένη από τη Βουλή

Στρατηγική του Καρκίνου; Μήπως, λέμε,
μήπως επειδή είναι προεκλογική περίοδος και
ο νυν ΠτΔ είναι από τη Λεμεσό και αναζητεί
λεμεσιανούς ψήφους; Γιατί δεν το έκανε τα
τελευταία 4� χρόνια που κυβερνά; Ακόμη,
αφού βρέχει εκατομμύρια για πολλά έργα
γιατί όχι και για τα δύο Κρατικά Ογκολογικά
της Λευκωσίας και της Λεμεσού;

Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια;
Όλα τα πιο πάνω που καταγράψαμε με έγ-
γραφα και πλήρη στοιχεία αποκαλύπτουν ένα
και μοναδικό «όραμα» της Κυβέρνησης: Να
διαλύσουν τα Κρατικά Ογκολογικά και οι ρη-
τορείες και οι δήθεν έντονες επικρίσεις εναν-
τίον των διαφωνούντων είναι προεκλογικά
παιχνίδια για το θεαθήναι και γι’ αυτούς που
δεν γνωρίζουν. Η «24» θα συνεχίσει την αρ-
θρογραφία της έντιμα και θα προκαλέσουμε
ξανά και ξανά όσους καταγγέλλουμε να μιλή-
σουν δημόσια και με στοιχεία, όπως ακριβώς
κάνουμε κι εμείς. Τελικά η ιστορία των Καρκι-
νοπαθών από το 1992, κρύβει ανθρώπινο πόνο
και κοινωνική δυστυχία, και όλοι αυτοί κρύ-
βονται πίσω από ρητορείες και βιτρίνες «φι-
λανθρωπίας» και δήθεν συμπόνιας. Η
ολοκληρωμένη και με ποιότητα προσφορά
Ογκολογικών Υπηρεσιών βρίσκεται σε διαφο-
ρετικούς δρόμους και η κυβέρνηση αντί να
επιλέξει τον δρόμο προσφοράς προς τους
Καρκινοπαθείς επέλεξε το δρόμο προσφοράς
χρημάτων προς τους εκμεταλλευτές των Καρ-
κινοπαθών και τους εμπόρους και αδιαφορεί
εντελώς για το καλώς νοούμενο συμφέρον
των τελευταίων και αγνοεί εντελώς τα Ανθρώ-
πινα Δικαιώματα και τα Δικαιώματα των
Ασθενών, όπως και τη Στρατηγική του Καρκί-
νου που ψήφισαν όλοι ανεξαιρέτως στη
Βουλή. Οι ογκολογικές υπηρεσίες «τραπεζο-
ποιούνται» με τεράστια κρυφά και φανερά οι-
κονομικά οφέλη και η Κυβέρνηση, πολιτικά
βυθισμένη στη δήθεν αφέλειά της, με ρητο-
ρική «καλού και φιλεύσπλαχνου παιδιού», αν-
τιμετωπίζει επιδερμικά  το όλο θέμα και ως
άλλος Νέρων ψάλλει τη χαρά της βλέποντας
την καταστροφή που η ίδια επιβάλλει. Αυτό
είναι βαρβαρότητα από ένα κράτος της ΕΕ. 

Chr.Andreou
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