
 Υπακούοντας στις εντολές Ερντογάν 
η ψευδοκυβέρνηση έκοψε
την ανθρωπιστική βοήθεια στους 
εγκλωβισμένους Μαρωνίτες και κατοίκους 
της Καρπασίας, ενώ ανήμπορος να
αντιδράσει δήλωσε ο Μουσταφά Ακιντζί

«Mπαγκλαντέσιη
έλα, μαύρος
έλα», ένα φριχτό
καλοκαίρι 
υποδούλωσης
νεαρού
μετανάστη

   

Αυθεντικές
Αποκαλύψεις

€1

 

ΤΙΜΗ

Αρ. φύλλου 182

Α
ΑΑ

| Παρασκευή - Κυριακή   06-08/10/17 |      


ΣΕ

Λ.
 4

1


ΣΕ

Λ.
  7

 ΣΕΛ. 14 & 16

Ο Πρωταθλητής
Muay Thai, 
Σάββας Μιχαήλ 
στο Balla

ΣΤ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ
Πρέπει να 

αποκτήσουν 
«πρόσωπο» 

οι οροθετικοί
 ΣΕΛ. 10-11  ΣΕΛ. 29  ΣΕΛ. 12  ΣΕΛ. 13

Αυξάνεται 
η πίεση για 

συγχωνεύσεις 
και εξαγορές 

μικρών 
τραπεζών

ΛΟΥΦΑΞΑΝ!
Ένοχη «σιωπή»
για το τεράστιο

θέμα των 
καρκινοπαθών

Το Τμήμα 
Περιβάλλοντος 

κατέθεσε πρόταση
ανακύκλωσης 

και... καταστροφής
βιβλίων!

Η εκκλησιαστική
περιουσία έχει
«προνομιακό» 
καθεστώς βάσει
του Συντάγματος
της Κυπριακής 
Δημοκρατίας

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ!

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ

 ΣΕΛ. 6 Μακέττα του έργου της Εκκλησίας.

 Ο ΟΠΑΠ Κύπρου και το δικηγορικό γραφείο
Λ. Παπαφιλίππου & ΣΙΑ κατάφεραν 
να αναβληθεί συνεδρίαση κοινοβουλευτικής
Επιτροπής και δεν αντέδρασε κανείς! 
Μόνο ο Βουλευτής Γιώργος Περδίκης 
αντέδρασε κατά τρόπο εντονότατο 

πασάδες με 
το έτσι θέλω

VS
Σουλτάνοι
απάνθρωποι

ΚΑΙ


ΣΕ

Λ.
  4

8

Προχωρά η επένδυση στην περιοχή Γεροσκήπου

Chr.Andreou
Comment on Text



Με σειρά άρθρων μας για τα θέματα των
καρκινοπαθών προκαλέσαμε όσους κα-
ταγγέλλουμε επώνυμα να μας διαψεύ-

σουν αν έχουν διαφορετικά στοιχεία και θα τους
δώσουμε βήμα να παραθέσουν τα δικά τους στοι-
χεία και έγγραφα.  Κανένας δεν μιλά. Κανένας
δεν αντιδρά! Είναι αδύνατο να μην είδαν την αρ-
θρογραφία μας, τα ντοκουμέντα  και τα στοιχεία
που επικαλούμαστε, γιατί εκτός από την έντυπη
εφημερίδα αναρτούνται και στο διαδίκτυο και
αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε
βουλευτές, σε πολιτικούς και σε εργαζόμενους
στα ΜΜΕ. 

Όλοι τηρούν ένοχη σιωπή και κρύβονται πίσω από
το δάκτυλό τους. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά. Οι
ένοχοι και οι συνένοχοι πώς να απαντήσουν στις
τεκμηριωμένες καταγγελίες μας για τις ταλαιπω-
ρίες που υφίστανται οι καρκινοπαθείς εξαιτίας του
μονοπωλίου του Ογκολογικού της Τράπεζας αλλά
και για τον «εσκεμμένο» θάνατο πολλών συναν-
θρώπων μας; Τα κυκλώματα συγκάλυψης της δια-
πλοκής και της διαφθοράς είναι άρρηκτα
συνδεδεμένα και είναι παράγοντες κοινωνικής ανι-
σότητας, είναι «το καμάρι» και η κατάντια μας.
Σύμφωνα με την αξιολόγηση της Διεθνούς Διαφά-
νειας, η Κύπρος κατατάσσεται στον πυθμένα των
ευρωπαϊκών χωρών για θέματα διαφθοράς και
διαπλοκής. Το ζήτημα είναι πώς να απαλλαγούμε
απ’ όλους αυτούς αν δεν τους καταγγείλουμε,
πάντα με στοιχεία, κι αν δεν βρεθεί ένας τουλάχι-
στον θεσμός να αναλάβει τις ευθύνες του; Εδώ κα-
ταπατούνται τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τα
Δικαιώματα των Ασθενών, το Δικαίωμα στη Ζωή
και την Υγεία κι όλοι λένε «Εγώ έντζαι…».
Εμείς στην «24» τα λέμε και θα τα ξαναλέμε
ώσπου ο Γενικός Ελεγκτής, ο Γενικός Εισαγγελέας,
η Βουλή, η Επίτροπος Διοικήσεως και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων (ombudswoman) και οι πολιτικοί να
αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν.
Με τη σειρά των άρθρων μας υποδείξαμε ότι τρα-
πεζίτες, από τους σκοτεινούς διαδρόμους των
στοών και το «Σκέψου το. Γίνεται!», με συμπόρευση
με τους έμπορους υγείας και τώρα και του Πανε-
πιστημίου Κύπρου, οραματίζονται να διαλύσουν
καταρχήν τα Κρατικά Ογκολογικά και να διαιωνί-
σουν το μονοπώλιο των Ογκολογικών Υπηρεσιών,
ώστε το καρτέλ μαζί με άλλους ιδιώτες, να βγάζει
περισσότερα χρήματα από το «χρυσορυχείο καρ-
κίνος» και αδιαφορούν για τους καρκινοπαθείς.
Στη συνέχεια οραματίζονται να αρπάξουν και τα
δημόσια Νοσοκομεία, επιβεβαιώνοντας το κυ-
πριακό γνωμικό: «Απόν αντρέπεται ο κόσμος εν
δικό του».

Οι καρκινονονοί, το Υπουργείο
Υγείας και «η κουφή 
τζιαι η κωλοσυρμαθκιά της»
1. Υποδείξαμε σε προηγούμενα άρθρα μας ότι

ένας είναι προς το παρόν ο κύριος στόχος τους:
Η διάλυση των Κρατικών Ογκολογικών ώστε με
τη δημιουργία του ΓεΣΥ να ορίσουν ψηλές τιμές
κατά ιατρική πράξη. 

2. Εξηγήσαμε, ακόμη, ότι το Υπουργικό Συμβούλιο
από το 1998 με την απόφαση 38.753/2.12.1998
ζητεί την κατάργηση του μονοπωλίου και την κα-
τάργηση της κρατικής επιχορήγησης προς το
ΟΚΤΚ, το οποίο μέχρι σήμερα πήρε ως κρατική
χορηγία πάνω από  €400 εκ. και παράλληλα το
Υπουργικό Συμβούλιο ζητεί να αναπτύξει τα
Κρατικά Ογκολογικά. Όμως μέχρι σήμερα η
Τράπεζα αρνείται να συζητήσει τέτοιο ενδεχό-
μενο, παρ’ όλες τις κατά καιρούς προσπάθειες
και πάντα επιβάλλει τα θέλω της. Έγγραφο 1.

3. Το 2013 το Κρατικό Ογκολογικό της Λευκωσίας
είχε 6 ογκολόγους και γύρω στους 13.000 ενερ-
γούς Καρκινοπαθείς. Σήμερα στο Κρατικό Ογ-
κολογικό έχουν μόνο 3 γιατρούς ενώ η Τράπεζα
έχει 34. Έγγραφο 2.

4. Ο βασικός λόγος που έφυγαν οι γιατροί από το
Κρατικό Ογκολογικό είναι ότι το 2013 έπαιρναν
€48.000 ετησίως και με την οικονομική κρίση
τους έριξαν στις €29.900 (κλίμακα Α11+4).

Ο Υπ. Υγείας ανέφερε στις 23 Νοεμβρίου του 2016
ενώπιον της Βουλής ότι: «…το Υπουργείο αντιμετω-
πίζει τεράστιο πρόβλημα στο να συγκρατήσει ογκο-
λόγους στα κρατικά νοσοκομεία, εξαιτίας της
τεράστιας διαφορά που υπάρχει στις απολαβές και
στο καθεστώς εργασίας μεταξύ των ογκολόγων του
δημοσίου και των ογκολόγων που εργάζονται στο
Ογκολογικό της Τράπεζας… αυτό συμβαίνει επειδή
μόλις ανοίξει θέση Ογκολόγου στο ΟΚΤΚ, όπου οι
συνθήκες και ο μισθός είναι πολύ καλύτερος, οι για-
τροί του δημοσίου υποβάλλουν παραίτηση και δι-
καιολογημένα κατά την άποψή μου, πάνε εκεί κι
αυτή η ιστορία επαναλαμβάνεται… στόχος δεν είναι
να μειωθούν οι μισθοί στο Ογκολογικό της Τράπε-
ζας αλλά να διορθώσουμε τους μισθούς και την κα-
τάσταση στα δημόσια νοσοκομεία… η κακή
διαχείριση λόγω γραφειοκρατίας δημιουργεί δια-
σπάθιση χρήματος και εκκολάπτει τη διαφορά και
δημιουργεί εστίες μόλυνσης στη διαχείριση των οι-
κονομικών υγείας». 
Στις 24 Νοεμβρίου του 2016, ο Υπουργός της
Υγείας είπε στη Βουλή ότι κατάντησε ο εφιάλτης
του Υπουργείου οι παραιτήσεις των γιατρών από
το δημόσιο και υποσχέθηκε δέσμη μέτρων παρα-

δεχόμενος ότι: «… μια από τις αγορές στις οποίες
αποταθήκαμε ήταν η Ελλάδα. Ε, δεν γίνεται να λες
σε έναν άνθρωπο να ξεσπιτωθεί, να αλλάξει χώρα
και περιβάλλον, να αλλάξουν τα παιδιά του σχολείο,
να αναστατώνει όλη την οικογένειά του και να του
δίνεις συμβόλαιο 15μερο ή 6μηνο και ένα μισθό που
δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του και στις
σπουδές του, που έλιωσε τα παντελόνια του για 15
χρόνια σε μια καρέκλα για να σπουδάσει. Πρέπει να
του δώσουμε ένα μισθό που να διασφαλίζει μια
αξιοπρεπή ζωή και συνθήκες εργασίας που να μην
καταρρακώνουν την αξιοπρέπειά του». Όμως είναι
γνωστό και δημοσιοποιήθηκε χωρίς να διαψευσθεί
ότι 6 μόνο γιατροί στο ΟΚΤΚ παίρνουν ετησίως συ-
νολικά €1.150.000!  Παρ’ όλα αυτά έρχονται από
την Ελλάδα νέοι γιατροί και ζητούν να εργαστούν
στο Κρατικό Ογκολογικό με τους μισθούς που προ-
σφέρει το κράτος αλλά δεν τους προσλαμβάνουν
επειδή τάχατες έχουν μορατόριουμ προσλήψεων,
ενώ στο ΟΚΤΚ όποτε θέλουν προσλαμβάνουν από
τα λεφτά του Κράτους γιατί εκεί είναι τάχατες
ιδιωτικό και δεν μπορούν να επιβάλουν μορατόρι-
ουμ!  Όμως τι ακριβώς συμβαίνει: Έγγραφο 3
5. Εμείς δεν μείναμε στα πιο πάνω, ψάξαμε και

βρήκαμε τις καταστάσεις κρατικής χορηγίας
προς το ΟΚΤΚ. Δεν αναφέρονται στη λίστα ονό-
ματα, γιατί  είναι προσωπικά δεδομένα. Πήραμε
το μέρος της λίστας όπου καταγράφεται η ετή-
σια μισθοδοσία για τους νέους γιατρούς το
2012, που παραμένει το μισθολόγιο αναλλοίωτο
από τότε, ενώ στους κρατικούς ογκολόγους μει-
ώθηκε κατακόρυφα, όπως αναφέρουμε πιο
πάνω. Αποκαλύπτονται θαύματα εσκεμμένων
ενεργειών από το κράτος, τα οποία γνωρίζει και
ο Γενικός Ελεγκτής και η Βουλή, αλλά όλοι σιω-
πούν. Αποκαλύπτεται, λοιπόν, ότι με λεφτά του
κράτους διαλύονται τα Κρατικά Ογκολογικά
από τους τραπεζίτες. Γιατί πώς είναι δυνατό να
πληρώνει το κράτος τους κρατικούς γιατρούς
ετησίως €29.900 και ταυτόχρονα να πληρώνει
εξολοκλήρου τους μισθούς του ιδιωτικού Ογκο-
λογικού της Τράπεζας με €71.000 ετησίως. Έγ-

γραφο 4.
6. Θα κλείσουμε  αυτές τις αποκαλύψεις με ένα

έγγραφο «φωτιά» θα λέγαμε. Η Τράπεζα δια-
τυμπανίζει τη δήθεν φιλανθρωπία της, ότι τάχα-
τες προσφέρει μεγάλα ποσά και φυσικά
αποκρύπτει τι κέρδη έχει από τη «φιλανθρωπία
της». Εν πρώτοις και σύμφωνα με τον Νόμο όταν
δίνει λεφτά για φιλανθρωπικούς σκοπούς εμπί-
πτουν από το φορολογητέο ποσό. Άρα ότι
λεφτά δίνουν είναι από τον Φόρο Εισοδήματος
και από την τσέπη μας. Ακολούθως, όπως θα
δείτε στον επισυναπτόμενο πίνακα του ΟΚΤΚ η
λεγόμενη «χορηγία από το Ιατρικό Ίδρυμα Τρά-
πεζας Κύπρου (ΙΙΓΚ) είναι μηδαμινά θα λέγαμε
σε σχέση με το τι επιχορηγεί το κράτος το «χρυ-
σορυχείο Καρκίνου» εκμετάλλευσης και θα το
αποδείξουμε με νέα στοιχεία. Το περίεργο είναι
ότι όποιος δει προσεκτικά τα έσοδα-έξοδα θα
προσέξει ότι έχουν κέρδη… αλλά αυτά δεν ανα-
φέρονται πουθενά! Έγγραφο 5

Όπως είδατε πιο πάνω δεν χρειάζεται να δεις την
κουφή, αφού βλέπεις την κωλοσυρμαθκιά δεκά-
δων φιδιών που έρποντας και γλείφοντας ή με δο-
λοπλοκίες και εξαγορές συνειδήσεων ή με
«επιχορηγήσεις» λόγω προεκλογικών,  παροχή χα-
μηλότοκων δανείων ή με απειλές ότι αν δεν «κρύ-
ψεις» θα σου κόψουν τις διαφημίσεις ή θα σου
ζητήσουν άμεση εξόφληση δανείου… οι τραπεζί-
τες, οι έμποροι υγείας και οι καρκινονονοί κάνουν
τη δουλειά τους! Που δεν είναι άλλη από την
πλήρη εκμετάλλευση του δημοσίου χρήματος και
ότι έχουν και δεν έχουν οι καρκινοπαθείς μας και
η οικογένειά τους.
Και εσύ, φίλε αναγνώστη σιωπάς, «κρύβεσαι», «για
να περάσουμε ως πάρακάτω», αλλά η υγεία μας
και η τσέπη μας «τζείνη τρώεται τζαι τζείνη κατα-
λιέται» όπως θα έλεγε και ο εθνικός μας ποιητής
Βασίλης Μιχαηλίδης. Αν δεν ξυπνήσουμε σήμερα,
αύριο δεν θα ξέρουμε τι μέρα θα ξημερώσει….

Τα έγγραφα όλα είναι στη διάθεση 
των αναγνωστών αν και όποτε ζητηθούν
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Παρά τις καταγγελίες μας, όλοι 
σιωπούν ένοχα και χωρίς ντροπή!

Στο τεράστιο θέμα των καρκινοπαθών με θύματα πάντα τους ασθενείς

lΤης Αλεξίας Καφετζή
akafedji@24h.com.cy
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