ΤΙΜΗ

Αρ. φύλλου 186

«Μυρίζει» Μιλόσεβιτς
η υπόθεση Τραμπ!
Νέο σοβαρό πλήγμα για το κύρος και την αξιοπιστία
του κυπριακού τραπεζικού συστήματος τα όσα καταγράφονται
στα αμερικανικά ΜΜΕ για τον τέως στενό συνεργάτη
του Ντόναλντ Τραμπ, Πολ Μάναφορτ και την Κύπρο
 Συνεχείς αναφορές για «ξέπλυμα χρήματος»,

ΣΚαΝΔαΛΟ
ΟΠαΠ
Φορολογία
κάτω από 35%
θα συνιστά
έγκλημα κατά
του κράτους

 Το νέο νομοσχέδιο συζητείται τη
Δευτέρα στην Επιτροπή Οικονομικών
 Οι σκανδαλώδεις πρόνοιες,
η διασφάλιση του δημόσιου
συμφέροντος και η αξιοπιστία
των αξιωματούχων στο προσκήνιο

 ΣΕΛ. 48

| Παρασκευή - Κυριακή 03-05/11/17 |

ΠΛ. ΕΛΕυθΕρΙαΣ

«ύποπτα ρωσικά κεφάλαια» και «παράδεισο
μαύρου χρήματος»

 Η ρετσινιά της υπόθεσης Μιλόσεβιτς έμεινε

Θα απολογηθούν οι
κύριοι που δήλωναν
τον Μάρτιο ότι η
πλατεία θα τελειώσει
Ιανουάριο του 2018;

για δεκαετίες και σε περίπτωση που συμβεί κάτι
παρόμοιο με τον Ντόναλντ Τραμπ, η Κύπρος
θα μπει και πάλι στο μάτι του κυκλώνα

 ΣΕΛ. 6

Μιχάλης Παρασκευάς

 ΣΕΛ. 7

Στη φυλακή
Κύπριοι
εργοδότες για
εκμετάλλευση
αλλοδαπών

Ναι, παρανομώ,
για να εξυπηρετήσω
το ευρύτερο κοινό καλό!

 ΣΕΛ. 14

 ΣΕΛ. 18

ΔΙΚαΙΟΣυΝΗ

ΕΞ’ αΦΟρΜΗΣ

υΓΕΙα

Το Κράτος
την περιφρονεί,
η Χριστίνα Αθηνά
την υπερασπίζεται…

Ένας βετεράνος
στον πόλεμο
της Κοινωνικής
Ασφάλισης

Διαλύουν
το Γενικό
Νοσοκομείο
Λευκωσίας

 ΣΕΛ. 10-11

 ΣΕΛ. 4

 ΣΕΛ. 20

Πηνελόπη Χρυσοστόμου:
«Δεν στηρίζουμε
ως λαός τον τομέα
των καλών τεχνών»

€1

Α
Αυθεντικές
Α
Αποκαλύψεις

 ΣΕΛ. 12-13

12

ΥΓΕΙΑ

www.24h.com.cy

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΚΥΡΙΑΚΗ 03-05/11/17

ΑΚΟΜΑ ΜΙΑ ΘΛΙΒΕΡΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ «24»

Διαλύουν το Νοσοκομείο Λευκωσίας
«24» με σειρά τεκμηριωμένων άρθρων, παραθέτοντας έγγραφα και αυτούσιες δηλώσεις αξιωματούχων και
εμπλεκόμενων νομικών και φυσικών προσώπων, προς επιβεβαίωση των γραφόμενών
μας, αποκάλυπτε τα διαχρονικά εγκληματικά
τους σχέδια όσον αφορά στην κατάρρευση
και μεθοδευμένη διάλυση του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας.

Η

lΤης Αλεξίας Καφετζή
akafedji@24h.com.cy
Κάποιοι χαμογελούσαν πονηρά, ενώ ο κόσμος
αδιαφορούσε διότι δεν πίστευε ότι είναι τόσο
μεγάλοι «εγκληματίες», τόσο απάτριδες, ώστε
να διαλύσουν τα κρατικά νοσοκομεία για χάρη
του χρήματος. Κι όμως! Τελικά η σταδιακή διάλυση του Γενικού Νοσοκομείου πριν τη λειτουργία του ΓεΣΥ είναι ήδη γεγονός. Ήδη
διαλύονται τρία νευραλγικά Τμήματα του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Αναμένεται
σύντομα η διάλυση του Θωρακοχειρουργικού,
του Καρδιολογικού, του Χειρουργικού και του
Πνευμονολογικού. Η συνέχεια, δυστυχώς, θα
μας επαληθεύσει για άλλη μια φορά…

Διαλύεται σταδιακά και η Εντατική,
συντελείται το μέγιστο έγκλημα
Στον αναπνευστήρα, η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Λευκωσίας. Ο ιός
της υποστελέχωσης φέρνει κοντά τη σταδιακή
διάλυση του ΓΝ Λευκωσίας. Ήδη έφυγε για
ιδιωτική κλινική ο βοηθός διευθυντής της Κλινικής, ενώ έχει υποβάλει και δεύτερος εντατικολόγος παραίτηση με ισχύ από τα μέσα
Νοεμβρίου. Τον τελευταίο ενάμιση χρόνο,
σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Παγκύπριας
Συντεχνίας Κυβερνητικών Ιατρών κ. Σωτήρη
Κούμα, έχουν αποχωρήσει τρεις ιατροί από
την Εντατική. Μετά τα νέα δεδομένα που
έχουν προκύψει, το Τμήμα παραμένει με πέντε
ιατρούς. Αριθμός, σύμφωνα με ιατρικούς κύκλους, που δεν είναι αρκετός για την κάλυψη
των καθημερινών αναγκών της Μονάδας.
Ο Υπουργός Υγείας κ. Παμπορίδης είπε πως
«είναι δικαίωμα όποιων γιατρών επιθυμούν να
αποχωρήσουν να το πράξουν. Η Υπηρεσία
είναι υποχρεωμένη, λαμβάνοντας υπόψη τις
ανάγκες των πολιτών, να θέσει σε λειτουργία
εναλλακτικές λύσεις» Και με μαγκιά ανέφερε
στο ΡΙΚ: «… Η Εντατική είναι υπό αναδιάρθρωση κι αν απαιτείται να κλείσει θα απευθυνθούμε στον ιδιωτικό τομέα». Έτσι απλά,
διαλύουμε τις κρατικές υπηρεσίες και τάχατες
για το καλό του κόσμου αγοράζουμε υπηρεσίες από τους ιδιώτες. Απαντώντας σε ερώτηση, ο Υπουργός συνέδεσε τις αποχωρήσεις
με τον τρόπο λειτουργίας της ΜΕΘ, τα ωράρια, τις αμοιβές, τη στελέχωση, αλλά και τις
προοπτικές ανέλιξης αυτών που υπηρετούν
στη μονάδα και κατέληξε ότι. «Είναι τα πλείστα, θέματα που αφορούν στη διαδικασία της
αυτονόμησης». Ακολούθως παραδέχθηκε ότι
γίνεται εσκεμμένη υφαρπαγή γιατρών από
ιδιωτικές κλινικές, μάλιστα με γιατρούς που
εκπαιδεύτηκαν από το κράτος.
Η «24» προειδοποιεί ότι όλα αυτά γίνονται
προμελετημένα, ίσως και με συμμετοχή εντεταλμένων γραφείων δημοσίων σχέσεων,

Ο Δρ. Αδάμος Αδάμου.

ώστε να διαλυθούν τα κρατικά νοσοκομεία
πριν από την εφαρμογή του ΓεΣΥ, ώστε κατά
την κοστολόγηση των υπηρεσιών που αναμένεται να αρχίσει σύντομα, να ψηλώσουν και
τις τιμές ανά ιατρική πράξη.

Ήδη διαλύθηκε η Κλινική Μαστού
Θυμίζουμε, για όσους δεν διάβασαν προηγούμενα άρθρα μας, ότι ήδη διαλύθηκε η Κλινική
Μαστού του Γενικού Νοσοκομείου, όταν ομαδικά τρείς γιατροί αποχώρησαν από το Τμήμα
και πήγαν σε ιδιωτικό Νοσοκομείο. Τότε, ο
Υπουργός Υγείας τόνισε ότι: «Το Κέντρο Μαστού θα λειτουργήσει πάση θυσία, αποτελεί το
στολίδι της ογκολογίας στον πόλεμο εναντίον
του καρκίνου στην Κύπρο». Ενώ απέρριψε την
αναφορά της ΠΑΣΥΚΙ ότι τέσσερις μήνες μετά
την ψήφιση της νομοθεσίας δεν έγινε τίποτε
αναφορικά με την αυτονόμηση των δημόσιων
νοσηλευτηρίων. Ακόμη περιμένουμε να επαναλειτουργήσει το «στολίδι της ογκολογίας».

Μισοδιαλυμένο
το Κρατικό Ογκολογικό
Το Κρατικό Ογκολογικό του Γενικού Νοσοκομείου είναι ημιδιαλυμένο. Έχει μόλις τρεις (3)
ογκολόγους ενώ το Ογκολογικό της Τράπεζας
τριάντα τέσσερεις (34), οι οποίοι, όμως δεν
πληρώνονται από την Τράπεζα αλλά από το
ίδιο το κράτος και ψεύδονται όσοι λένε ότι η
Τράπεζα πληρώνει δήθεν τους μισθούς του
προσωπικού της. Δυστυχώς, όλους τους μισθούς του προσωπικού του Ογκολογικού της
Τράπεζας τους πληρώνει το κράτος. Όπως θα
δείτε στο επισυναπτόμενο πίνακα ΕσόδωνΕξόδων του Ογκολογικού, η Τράπεζα καταβάλλει μόνο το 8%-10% των εξόδων ως ΙΙΤΚ
(Ιατρικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου) ενώ τα
υπόλοιπα τα καταβάλλει το κράτος. Μάλιστα,
όσα δίνει η Τράπεζα ως «δωρεά σε φιλανθρωπικό ίδρυμα» αφαιρείται από το φορολογητέο
ποσό της Τράπεζας που οφείλει να πληρώσει
στο φόρο. Ουσιαστικά δεν πληρώνει κανένα
ποσό, αλλά το πληρώνουμε εμείς, αφού στερείται το Κράτος τα χρήματα αυτά. Το άλλο

Η Δρ. Ρένα Ιωάννου.

παράδοξο είναι ότι το κράτος πληρώνει τους
γιατρούς του δημοσίου στην κλίμακα Α11+4,
κάπου 30.000 ετησίως, ενώ στην Τράπεζα, το
ίδιο το κράτος τους πληρώνει στην κλίμακα
Α13 full, δηλαδή 71.000 ετησίως.
Το περίεργο είναι ότι όλα αυτά καταγγέλθηκαν: Στη Βουλή, στον Γενικό Ελεγκτή, στην Επίτροπο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και όλοι
τηρούν σιγή ιχθύος. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε... Έγιναν προσπάθειες από τον Σύνδεσμο
Καρκινοπαθών να φέρει τέσσερεις (4) νέους
γιατρούς και αντί το Υπουργείο Υγείας να τους
τοποθετήσει στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας άλλους έστειλε στο Ογκολογικό της Τράπεζας και άλλους στο ΓΝ Λεμεσού.
Λαμβανομένου υπόψη ότι φέτος θα έχουμε
πάνω από 4.500 νέα περιστατικά καρκίνου
από τα οποία το 65% χρήζουν ακτινοθεραπείας, ουσιαστικά παραδέχονται ότι δεν θα
γίνει ακτινοθεραπεία σε τουλάχιστον 1.500
καρκινοπαθείς. Κατά τα άλλα Υπουργείο
Υγείας και Ογκολογικό της Τράπεζας ψεύδονται όταν λένε ότι δεν υπάρχει λίστα αναμονής
στην ακτινοθεραπεία.

Θα βρεθούν λύσεις, αλλά πώς;
Με αγορά από ιδιώτες!
Για τα τρία πάνω Τμήματα που βρίσκονται υπό
διάλυση, το Υπουργείο Υγείας εξαγγέλλει ότι
θα βρει εναλλακτικές λύσεις. Και ξέρετε ποιες
είναι; Με αγορά υπηρεσιών από ιδιωτικές κλινικές οι οποίες παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες!
Εν ολίγοις, η αποκρατικοποίηση ευαίσθητων
Τμημάτων του Νοσοκομείου, που θα έφερναν
πολλούς ασθενείς-πελάτες σε ένα αυτονομημένο νοσοκομείο, άρα και οικονομικά οφέλη,
στο εξής θα πηγαίνουν όλοι στις ιδιωτικές κλινικές… αφού όλα θα τα πληρώνει το ΓεΣΥ.
Οφείλουμε να υποβάλουμε ότι, στις περισσότερες χώρες του κόσμου, οι Αρχές αναγκάστηκαν να επανακρατικοποιήσουν τις υπηρεσίες
υγείας αιχμής, ώστε να συντηρηθούν οικονομικά τα κρατικά νοσοκομεία αλλά και να στηρίξουν τους ασθενείς πολίτες και να
αποφευχθούν τα μονοπώλια, τα καρτέλ και οι

παράλογες κοστολογήσεις. Οι δικοί μας που
τώρα ξέρουν από τα λάθη των άλλων, με ποια
δικαιολογία σκέφτονται να εγκληματήσουν και
να διαλύσουν τις κρατικές αυτές Υπηρεσίες
Υγείας;
Το σκάνδαλο της ιδιωτικοποίησης των κερδοφόρων κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, αν τελεσφορήσει θα πρέπει να θεωρείται ως έγκλημα
κατά πολιτών, των φορολογουμένων, των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Δικαιωμάτων
των Ασθενών και να τύχει τιμωρίας. Οι «εγκληματίες», ας έχουν υπόψη τους ότι η απώλεια δημοσίου πλούτου με την εκμετάλλευση
των ασθενών αποτελεί τεκμήριο ενοχής.

Οβιδιακές μεταμορφώσεις
και μεταλλάξεις της κυβέρνησης
σε βάρος της Υγείας των Καρκινοπαθών
και του δημοσίου χρήματος
Διαχρονικά, όλες οι κυβερνήσεις, μας παραμυθιάζουν, ότι τάχατες παντού κάνουν θαύματα και βλέπουμε παντού διαλύσεις
οικογενειών και επιχειρήσεων αλλά και ανεπίτρεπτους θανάτους ασθενών και τα κρύβουν
όλα κάτω από το χαλί της αμνησίας τους και
μονίμως επικαλούνται τα αδικαιολόγητα για
να δικαιολογήσουν τα εγκλήματά τους. Εργάζονται μεθοδικά και συστηματικά, χρησιμοποιώντας κάθε θεμιτό ή αθέμιτο μέσο για να
βολέψουν όσο το δυνατόν περισσότερους δικούς τους ανθρώπους, με απώτερο στόχο την
εξυπηρέτηση των δικών τους μικροπολιτικών
συμφερόντων. Με άλλα λόγια, οι ενέργειες
τους, κάθε άλλο παρά εξυπηρετούν την ομαλή
και δημοκρατική λειτουργία της δημόσιας
υγείας και γενικά του κυπριακού κράτους.
Έχουν καταφέρει να αδειάσουν τις τσέπες μας
και να φτωχοποιήσουν το μισό πληθυσμό της
Κύπρου, τους καρκινοπαθείς να τους εκμεταλλεύονται ή να τους «πουλάνε» σε ιδιώτες και
όσοι δεν έχουν χρήματα τους αφήνουν να πεθαίνουν. Αυτός είναι ο μυθικός τους κόσμος.
Ο κόσμος της φαντασίας τους. Αυτόν που θέλουν να πλασάρουν στον καθένα από εμάς,
παραμυθιάζοντάς μας, ενώ κάποιοι κάθονται
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αναπαυτικά στα σαλόνια, στη χλιδή και στα
ψηλά δώματα και νομίζουν πως θα ξεγελάσουν όλο τον αδαή, λόγω άγνοιας, κόσμο. Μας
ρίχνουν ψέματα και μας παραπλανούν όπως
ρίχνει κάποιος σε ένα σκύλο ένα κοκαλάκι, για
να ξεγελάσει τη πείνα του και οι εξαθλιωμένοι
ασθενείς ταλαιπωρούνται και άδικα πεθαίνουν
Ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας χαρακτηρίζει το Υπουργείο Υγείας από τα πιο προβληματικά Υπουργεία του κράτους μας.
Όπως είπε, στο εν λόγω Υπουργείο γίνονται
παραπομπές ασθενών σε συγκεκριμένα ιδιωτικά ιατρικά κέντρα στο εσωτερικό και εξωτερικό και υπάρχει μεγάλο πεδίο διαφθοράς.
Πρόσφατα, ο Υπουργός Υγείας, ούτε λίγο ούτε
πολύ, άφησε να νοηθεί πως το Υπουργείο
Υγείας είναι ο στάβλος του Αυγεία που θέλει
καθάρισμα. Διερωτόμαστε όμως, γιατί παραμένουν μόνο στις διαπιστώσεις και δεν προχωρούν στις πράξεις. Δηλαδή στο καθάρισμά
του.

Άξιον απορίας
Από τη μια οι αρμόδιοι λένε πως δεν υπάρχει
λίστα αναμονής στην ακτινοθεραπεία. Από την
άλλη όμως υπάρχουν σοβαρότατες καταγγελίες που αναφέρουν ότι στην Κύπρο ακτινοβολείται μόνο το 30% των ασθενών, την ώρα που
το ποσοστό, με βάση διεθνείς μελέτες, θα
έπρεπε να φτάνει το 50% συν 15% για επανακτινοβόληση σύνολο 65%.
Είναι λοιπόν άξιον απορίας: Γιατί δεν ακτινοβολείται το 35% των καρκινοπαθών που με
βάση τα διεθνή πρότυπα θα έπρεπε να λαμβάνει αυτή τη θεραπεία ή καλύτερα γιατί τέσσερεις στους δέκα περίπου καρκινοπαθείς δεν
έχουν πρόσβαση στην ακτινοθεραπεία; Το
ερώτημα παραμένει στον αέρα. Ουδείς μέχρι
σήμερα δεν έδωσε απάντηση. Κανένας αρμόδιος δεν έδωσε εξηγήσεις. Μήπως τελικά...
συμφέρει κάποιοι ασθενείς να υποβάλλονται
σε χημειοθεραπεία αντί σε ακτινοθεραπεία; Ή
μήπως κάποιοι ασθενείς αφήνονται να πεθάνουν αβοήθητοι;
Οι καρκινοπαθείς είναι άνθρωποι. Και το κράτος έχει κάθε υποχρέωση να τους
παράσχει ακόμη και την τελευταία ελπίδα που
υπάρχει για να πολεμήσουν τη
νόσο.

Στην Επιτροπή Ανθρωπίνων
ειπώθηκαν κι αυτά
Την 1η Δεκεμβρίου 2015, η Διευθύντρια του
Ογκολογικού του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, ενώπιον της Επιτροπής Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων είπε ότι: «Υπάρχει έλλειψη εναλλακτικών επιλογών, καθώς μόνο το Ογκολογικό της Τράπεζας Κύπρου διαθέτει
ακτινοθεραπευτικό. Ανέφερε ότι με βάση τις
διεθνές μελέτες το 65% των ασθενών θα
έπρεπε να ακτινοβολούνται, αλλά ακτινοβολείται μόνο το 30%. Ανέφερε ακόμα πως
υπάρχουν ασθενείς που χρειάζονται ανακουφιστική ακτινοθεραπεία και δεν τη λαμβάνουν».
Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ και ογκολόγος Αδάμος Αδάμου θα πει τότε στην πιο πάνω συνεδρία της Επιτροπής: «Υπάρχει μόνιμα γκρίζα
ζώνη στα ακτινοθεραπευτικά, προσθέτοντας
ότι επί τούτω το Υπουργείο Υγείας ποιείται την
νήσσα».
Η δε Εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας ανέφερε ότι «σήμερα λειτουργούν
τρεις γραμμικοί επιταχυντές και θα τεθούν σε
λειτουργία άλλοι τέσσερις εκ των οποίων οι
δύο στη Λεμεσό το 2018. Με βάση την έκθεση
των εμπειρογνωμόνων, ανέφερε, μέχρι το
2020 θα λειτουργήσουν άλλοι δύο τους όποιους οι εμπειρογνώμονες τους τοποθετούν στο
Ογκολογικό της Τράπεζας Κύπρου.
Το θέμα των προβλημάτων που απασχολούν

τους ασθενείς με καρκίνο και τους συγγενείς
τους και η πιθανή παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων παραμένει ανοικτό. Η «24» δεν θα
σωπάσει όπως σιωπά ο Γενικός Ελεγκτής, η
Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Βουλευ-

τές αλλά και ΜΜΕ. Σιγή ιχθύος από όλους…
Εμείς δηλώνουμε αθεράπευτοι εραστές της
αλήθειας και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
και ως αθεράπευτοι αρνούμαστε να σιωπήσουμε. Αναμένουμε Εκτελεστική και Νομοθε-

τική Εξουσία, Θεσμούς και άλλους εμπλεκόμενους φορείς να ενεργοποιηθούν, γιατί είναι
άδικο να ταλαιπωρούνται και χάνονται ζωές
Καρκινοπαθών εξαιτίας της δίψας για χρήμα
μιας φούχτας ανθρώπων.

