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Προβλήµατα στη λειτουργία καταγγέλλει n πρόεδρος της Οµοσπονδίας Καρκινοπαθών 

Πυλαία Ξενώνας για καρκινοπαθείς 
Είναι άνθρωποι ταλαιπωρηµένοι. 

Αφήνουν την πόλη ή 
το νησί τους και έρχονται στη 
Θεσσαλονίκη, για να υποβληθούν 

σε χηµειοθεραπείες και 
ακτινοθεραπείες. Επί χρόνια 
ο µεγάλος εφιάλτης τους δεν 
ήταν µόνο η µάχη µε τον 
καρκίνο, αλλά το πού θα 
έβρισκαν ένα κατάλυµα, για 
να διανυκτερεύσουν µαζί µε 
τους συνοδούς τους, για όσο 
διάστηµα διαρκούν οι εξετάσεις 

ή η θεραπεία τους. 

Της Νικολέττας Μπούκα 
nikolettabouka@yahoo.gr 

Οι πιο τυχεροί έβρισκαν στέγη 
σε σπίτια φίλων η συγγενών, 
ενώ σι υπόλοιποι αναγκάζονταν 

να πληρώνουν από την 
τσέπη τους για ένα δωµάτιο ξενοδοχείου. 
Χρειάστηκαν τρία ολόκληρα χρόνια αναµονής 

και δύο τελετές εγκαινίων, για να 
δηµιουργηθεί το περίφηµο Κέντρο Φιλοξενίας 

Καρκινοπαθών (ξενώνας) στην Πυλαία. 
Εδώ και δέκα µήνες ο ξενώνας έχει 

ανοίξει τις πόρτες του στους καρκινοπαθείς 
από όλη την Ελλάδα και προσφέρει φιλοξενία 

σε ανθρώπους που αγωνίζονται, 
για να βγουν νικητές στη µάχη µε την 
ασθένειά τους. 

Η κατασκευή του κτιρίου, συνολικού 
κόστους 2ν εκατοµµυρίων ευρώ, ολοκληρώθηκε 

πριν από περίπου τρία χρόνια, 
αλλά οι σύγχρονες υποδοµές του ρήµαζαν 
στο πέρασµα του χρόνου, καθώς κανένας 
φορέας δεν ήταν διατεθειµένος να αναλάβει 

το κόστος της λειτουργίας του. Τελικά 
η λύση δόθηκε µε υπουργική απόφαση 
που υπογράφηκε τον Αύγουστο του 2011 
από τον υπουργό Υγείας και η οποία προέβλεπε 

σύµπραξη του αντικαρκινικού νοσοκοµείου 
"Θεαγένειο" µε την Ελληνική 

Αντικαρκινική Εταιρεία. Με την απόφαση 
αυτή ο ξενώνας καρκινοπαθών στην Πυλαία 

παραχωρήθηκε στο "Θεαγένειο" µε 
χρησιδάνειο (σύµβαση µε την οποία παραχωρείται 

δωρεάν σε τρίτον το δικαίωµα 
χρήσης κινητού ή ακινήτου πράγµατος) 
και όλα τα λειτουργικά του έξοδα (250.000 
ευρώ ετησίως), τη σίτιση, τη φύλαξη και 
την καθαριότητα, τα ανέλαβε το αντικαρκινικό 

νοσοκοµείο. 

ΤΑ ΑΓΚΑΘΙΑ 
Ωστόσο, όπως καταγγέλλει ο Σύλλογος 
Καρκινοπαθών Μακεδονίας-Θράκης, παρά 
τον αρχικό ενθουσιασµό για τη λειτουργία 
του ξενώνα υπάρχουν πολλά προβλήµατα 

To κέντρο φιλοξενίας των καρκινοπαθών βρίσκεται κοντά στο γυµναστήριο της 
Πυλαίας. 

Κέντρο φιλοξενίας To χρονικό 
Ο ξενώνας των καρκινοπαθών θεµελιώθηκε 

στις 10 Απριλίου 1994 στο 
δήµο Πυλαίας. Οι οικοδοµικές εργα. 
σίες άρχισαν την In Σεπτεµβρίου 1996. 
To Μάρτιο του 1998 ολοκληρώθηκε 
ο φέρων οργανισµός του κτιρίου των 
χώρων φιλοξενίας και το έργο παραδόθηκε 

το 2009. Ωστόσο το κέντρο 
παρέµενε κλειστό έως και το 2011 εξαιτίας 

της έλλειψης χρηµάτων που απαιτούνταν 
για τη λειτουργία του. Αυτό 

είχε ως αποτέλεσµα να καταγραφούν 
βλάβες εντός του κτιρίου, που το καθιστούσαν 

µη κατοικήσιµο. Τελικά 
µετά την υπογραφή της σύµπραξης 
του "Θεαγενείου" µε την Ελληνική 
Αντικαρκινική Εταιρεία ο Σύλλογος 
Φίλων του παραρτήµατος Μακεδονίας-Θράκης 

της Ελληνικής Αντικαρκινικής 
Εταιρείας κάλυψε τα επισκευαστικά 

έργα. 
To κέντρο φιλοξενίας των καρκινοπαθών 

βρίσκεται κοντά στο γυµνα- 

που δυσχεραίνουν την καθηµερινότητα 
των ασθενών και των συνοδών τους, µε 
αποτέλεσµα αυτοί να ταλαιπωρούνται. 

"Εµείς αγωνιστήκαµε για την ανέγερση 
και λειτουργία του ξενώνα. ∆υστυχώς 
όµως υπάρχουν τρωτά σηµεία. Στον ξενώνα 

φιλοξενούνται αποκλειστικά ασθενείς 
που κάνουν τη θεραπεία τους στο 

στήριο της Πυλαίας, σε έκταση 4.112 
τετραγωνικών µέτρων. ∆ιαθέτει 40 
δίκλινα και 20 µονόκλινα δωµάτια µε 
αυτόνοµο µπάνιο και ντουλάπα Επίσης 
διαθέτει αίθουσες φυσικοθεραπείας, 
εργασιοθεραπείας, πολλαπλών χρήσεων, 

χώρους εστίασης και αµφιθέατρο, 
ενώ το ένα από τα τέσσερα κτίρια 

έχει διαµορφωθεί ειδικά για παιδιά. 
Μπορεί να φιλοξενήσει συνολικά 100 
ασθενείς από πόλεις της περιφέρειας, 
οι οποίοι έρχονται στη Θεσσαλονίκη, 
για να υποβληθούν σε θεραπεία. 
Η ιδέα και n υλοποίηση της δηµιουργίας 

του κέντρου φιλοξενίας καρκινοπαθών 
ανήκουν στο παράρτηµα 

Μακεδονίας-Θράκης της Ελληνικής 
Αντικαρκινικής Εταιρείας, ενώ καθοριστική 

είναι n συµβολή του Συλλόγου 
Φίλων του Παραρτήµατος. Ο προϋπολογισµός 

του έργου καλύφθηκε µε 
χρηµατοδότηση από το Γ ΚΠΣ, χορηγίες 

φορέων και δωρεές πολιτών. 

'Θεαγένειο', ενώ οι πόρτες είναι κλειστές 
για τους καρκινοπαθείς που εξυπηρετούνται 

από το 'ΑΧΕΠΑ' και το 'Παπαγεωργίου'. 
Επιπλέον τα Σαββατοκύριακα 

ο ξενώνας είναι κλειστός, µε αποτέλεσµα 
να διώχνουν τους καρκινοπαθείς που έρχονται 

από άλλες πόλεις της Ελλάδας στη 
Θεσσαλονίκη για χηµειοθεραπείες και 

δεν έχουν στέγη να κοιµηθούν", καταγγέλλει 
στη "ΜτΚ" η πρόεδρος του Συλλόγου 
Καρκινοπαθών Μακεδονίας-Θράκης 

και της Οµοσπονδίας Καρκινοπαθών 
Ελλάδας Περσεφόνη Μήττα. Παράλληλα 
τονίζει ότι εδώ και έναν µήνα δεν επιτρέπεται 

στους συνοδούς των ασθενών 
να µένουν στον ξενώνα παρά µόνο καταβάλλοντας 

αντίτιµο 20 ευρώ ηµερησίως. 
Σύµφωνα µε την κ. Μήττα δυσκολίες 

υπάρχουν και στην πρόσβαση των ασθενών 
στον ξενώνα. Όπως λέει, τουριστικό 

πρακτορείο δώρισε στο "Θεαγένειο" ένα 
λεωφορείο για την ευκολότερη µεταφορά 
των ασθενών στον ξενώνα. Ωστόσο το 
νοσοκοµείο µετέφερε µόνο τους δικούς 
του ασθενείς. 

"Τελικά το λεωφορείο αυτό σταµάτησε 
να χρησιµοποιείται, ενώ έγινε συµφωνία 
µε τον ΟΑΣΘ, προκειµένου να βάλει κάποια 

έκτακτα δροµολόγια στη γραµµή 
ΙΙ'. Οι καρκινοπαθείς όµως δεν µπορούν 
να συνωστίζονται µε άλλους πολίτες και 
να στέκονται όρθιοι σε γεµάτα λεωφορεία", 
σηµειώνει η κ. Μήττα. 

Η ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
Από την πλευρά του ο νέος διοικητής της 
4ης ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης και 
πρώην διοικητής του "Θεαγένειου" Θρασύβουλος 

Βεντούρης εξηγεί στη "ΜτΚ" 
ότι οε καµία περίπτωση δεν φιλοξενούνται 
στον ξενώνα µόνον καρκινοπαθείς που 
έρχονται για θεραπεία στο συγκεκριµένο 
νοσοκοµείο. Αντιθέτως είναι ανοιχτός για 
τους καρκινοπαθείς και των άλλων νοσοκοµείων 

της πόλης, αλλά µέχρι στιγµής 
µόνον από το "ΑΧΕΠΑ" έχουν εκδηλώσει 
ενδιαφέρον. Επίσης ξεκαθαρίζει ότι ο ξενώνας 

δεν διώχνει τους ασθενείς τα Σαββατοκύριακα. 
Αντίθετα οι ίδιοι επιλέγουν 

να επιστρέψουν στις πόλεις τους, αλλά σε 
περίπτωση που έστω κι ένας θέλει να παραµείνει 

είναι ανοιχτός γι' αυτόν. 
"Είναι αλήθεια ότι οι συνοδοί των ασθενών 

πληρώνουν 20 ευρώ ηµερησίως, στα 
οποία περιλαµβάνονται τρία γεύµατα, 
σέρβις, σεντόνια, θέρµανση. Είναι µία 
πολύ οικονοµική λύση, που δεν θα την 
έβρισκαν σε κανένα ξενοδοχείο", σηµειώνει 
ο κ Βεντούρης και προσθέτει ότι ο ξενώνας 
είναι δυναµικότητας 100 κλινών, εκ των 
οποίων οι 25 ανήκουν στην πτέρυγα των 
παιδιών µε καρκίνο. "Συνήθως φιλοξενούνται 

35-40 ασθενείς. ∆εν χρειάζονται 
εθελοντές για τη λειτουργία του ξενώνα. 
Έχει διαθέσει το 'Θεαγένειο' νοσηλευτές 
και βοηθητικό προσωπικό, ενώ έχει αναλάβει 

σίτιση και καθαριότητα. Επίσης καταθέσαµε 
αίτηµα στον ΟΑΣΘ για την επέκταση 

της γραµµής li, ώστε να φτάνει 
ως τον ξενώνα και ο ΟΑΣΘ το αποδέχτηκε. 
Στόχος µας είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση 
των καρκινοπαθών. Ακόµη κι όταν είχαµε 
δικό µας λεωφορείο, πάλι εξυπηρετούσαµε 
όλους τους ασθενείς", επισηµαίνει ο κ. 
Βεντούρης. 

Πυλαία Ξενώνας για καρκινοπαθείς 

www.clipnews.gr


