ΠΕΜΠΤΗΣ
ETOΣ 62ο

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 21420 - ΤΙΜΗ €1.00

ΠΕΜΠΤΗ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

www.haravgi.com.cy

ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΚΑΤΟΡΕΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ Ο ΑΚΙΝΤΖΙ

Ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΞΕΧΑΣΕ
ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ!

Ο Τ/κ ηγέτης Μ. Ακιντζί προειδοποίησε για
την ύπαρξη προβοκατόρων που επιθυμούν
να προκαλέσουν αναταραχή στους κόλπους
της τ/κ κοινότητας. Εκτός από έποικους και
ακροδεξιούς, οι φασιστικές επιθέσεις συνδέονται και με στελέχη της τ/κ δεξιάς. ΣΕΛ. 7

«Το δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού»
υποδεικνύει το ΑΚΕΛ στον κ. Αναστασιάδη
καθώς μετά την ΑΟΖ της «ούτω καλούμενης παράνομης οντότητας» ο απερχόμενος
Πρόεδρος χαρακτήρισε χθες «ξεχασμένη»
την τουρκική εισβολή του 1974. ΣΕΛ. 3

ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΟΙ
οι Νίκος-Νικόλας στο Κυπριακό
Οι αλλοπρόσαλλες μεταμορφώσεις και οι επικίνδυνοι ακροβατισμοί των Ν. Αναστασιάδη και Ν. Παπαδόπουλου
αποδείχθηκε ότι οδηγούν το Κυπριακό σε επικίνδυνο αδιέξοδο και καθιστούν τη διχοτόμηση ένα εφιαλτικό
σενάριο. Αντίθετα ο Σταύρος Μαλάς έχει καταθέσει, με παρρησία, αξιοπιστία και υπευθυνότητα την πρόταση
για συνέχιση των συνομιλιών την επομένη των εκλογών. Για μια Κύπρο επανενωμένη και ευημερούσα. ΣΕΛ. 3

Απενοχοποίηση της Τουρκίας
με χειρισμούς του Νίκου

Αδιέξοδη η πολιτική
πρόταξης από τον Νικόλα

Προοπτική λύσης δίνει
μόνο ο Σταύρος Μαλάς

Εκφοβισμούς εκπαιδευτικών
απογευματινών προγραμμάτων
καταγγέλλουν ΠΕΟ και ΣΕΚ
ΣΕΛ. 10

Με καθυστέρηση πέντε χρόνων,
στην εκπνοή της θητείας τους,
μοιράζουν παροχές και επιδόματα
ΣΕΛ. 10

Αρχίζει η εκδίκαση της ποινικής
υπόθεσης για δανειοδοτήσεις
από τον Συνεργατισμό
ΣΕΛ. 6

3 ΕΥΡΩ ΕΠΙ 300 ΩΡΕΣ
ΤΟ ΜΗΝΑ Ο ΜΙΣΘΟΣ
ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ
ΟΠΛΙΤΩΝ...
Σε εργασιακό μεσαίωνα εξελίσσεται η περίφημη «μεταρρύθμιση»
της Εθνικής Φρουράς για τις
εκατοντάδες συμβασιούχων οπλιτών που εργάζονται 300 ώρες το
μήνα με αμοιβή τρία ευρώ την
ώρα! Θύματα της ανεργίας και
της αναξιοκρατίας αναγκάζονται
να υπηρετούν και να εργάζονται
χωρίς κανονισμούς και χωρίς
ρυθμισμένα πολλά εργασιακά ζητήματα. Προχειρότητα καταλογίζει στους κυβερνώντες ο ΓΓ του
ΑΚΕΛ. ΣΕΛ. 6

ΞΗΛΩΣΑΝ ΕΡΓΑ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΕΙΣ- ΕΞΑΓΓΕΛΛΟΥΝ ΝΕΑ

Ευεργετικές μέχρι και
«χρυσοφόρες» οι βροχοπτώσεις
των τελευταίων 24ώρων
ΣΕΛ. 21

Πέντε σεντ για κάθε πλαστική
σακούλα μεταφοράς προϊόντων
από την 1η Ιουλίου
ΣΕΛ. 2

ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΜΕ ΤΕΣΣΑΡΑ Ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ

Η απερχόμενη κυβέρνηση εξήγγειλε νέους σχεδιασμούς για καρκινοπαθείς
αν και ξήλωσε όσους σχεδιασμούς παρέλαβε από την προκάτοχό της! ΣΕΛ. 11

Ενοποιούνται
ογκολογικές
υπηρεσίες
Αδράνεια
πέντε χρόνων για
ακτινοθεραπευτικά

Το χθεσινό παιχνίδι με το ΑΠΟΕΛ στη Λευκωσία ήταν ντέρμπι μόνο στα χαρτιά. Η
ομάδα της Λεμεσού προηγήθηκε με 0-3 στο πρώτο τέταρτο του αγώνα, ενώ το τελικό 0-4 κρίνεται απόλυτα δίκαιο βάσει της εικόνας των δύο ομάδων. ΣΕΛ. 17
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Κρατική εγκληματική ενέργεια καταγγέλλει ο ΕΛ.Α-ΖΩ
Ο ΕΛ.Α-ΖΩ δηλώνει ότι προσφεύγει στη
Δικαιοσύνη και στην ΕΕ για κρατικό έγκλημα σε βάρος των καρκινοπαθών. Λίγες
«μόνο μέρες πριν από τις προεδρικές εκλογές, η Τράπεζα Κύπρου απέσπασε απόφαση
του Υπ. Συμβουλίου να διαχειρίζεται στο
εξής όλες τις Ογκολογικές Υπηρεσίες. Αυθαίρετα ομαδοποιεί τις Ογκολογικές Υπηρεσίες του κράτους κάτω από το ιδιωτικού
δικαίου Ογκολογικό της Τράπεζας, παράλληλα εσκεμμένα εγκρίνονται να αγοράζονται ογκολογικές υπηρεσίες από το Κράτος
από το ιδιωτικού δικαίου ογκολογικό κέντρο», καταγγέλλει ο ΕΛ.Α-ΖΩ. «Στο εξής ουσιαστικά θεσμοθετείται ο έλεγχος όλων των

Προσφεύγει στη Δικαιοσύνη
και καλεί τον Γεν. Εισαγγελέα
να επιληφθεί του ζητήματος
ογκολογικών υπηρεσιών από ένα συμβούλιο που θα ελέγχεται από την Τράπεζα και
θα ορίζει σε κάθε ασθενή ποια θεραπεία θα
ακολουθήσει και πού πρέπει να κάνει τη
θεραπεία», προστίθεται. Μιλώντας για παγκόσμια πρωτοτυπία, ο ΕΛ.Α-ΖΩ προσθέτει:
«Δεν είναι μόνο παραλογισμός, είναι
εσκεμμένη κρατική εγκληματική ενέργεια

σε βάρος του δημοσίου χρήματος, σε αντίθεση με τα δικαιώματα των ασθενών, σε
αντίθεση με το υπό δημιουργία ΓεΣΥ, αφού
θα εξαναγκάζονται στο εξής οι καρκινοπαθείς να πηγαίνουν μόνο όπου τους στείλουν και να κάνουν θεραπείες που ένα
”συμβούλιο” θα ορίζει, καταργώντας έτσι
τον γιατρό υποβιβάζοντάς τον περίπου σε
νοσοκόμο που θα εκτελεί τις οδηγίες ενός
συμβουλίου».
Ο ΕΛ.Α-ΖΩ καλεί τον Γενικό Εισαγγελέα,
τον Γενικό Ελεγκτή και την Επίτροπο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να επιληφθούν
άμεσα του όλου θέματος, ενώ τονίζει ότι θα
προσφύγει στη Δικαιοσύνη και στην ΕΕ.

Ξήλωσαν έργα ζωής για καρκινοπαθείς
και τώρα εξαγγέλλουν νέα!
4 μέρες πριν τις εκλογές αποφάσισαν «ενοποίηση» ογκολογικών υπηρεσιών
Τέσσερις μέρες πριν τις προεδρικές εκλογές η κυβέρνηση εξήγγειλε νέους σχεδιασμούς για τις ογκολογικές υπηρεσίες, ενώ είχε αγνοήσει ή και ξηλώσει όσους σχεδιασμούς παρέλαβε από την προηγούμενη κυβέρνηση... Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε χθες τη θεσμοθέτηση Ανώτατου Συμβουλίου Ογκολογίας, με πολυθεματικές συνθέσεις,
το οποίο θα συνεδριάζει για όλες τις περιπτώσεις καρκίνων στην Κύπρο και θα αποφασίζει
την ενδεδειγμένη θεραπεία ενός εκάστου
ασθενούς.
Κατά τη χθεσινή συνεδρία του Υπουργικού
Συμβουλίου λήφθηκαν αποφάσεις οι οποίες
αφορούν στην ενοποίηση του Ογκολογικού
της Τράπεζας Κύπρου, του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας και του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού, ώστε, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Υπουργός Υγείας, «να λειτουργούν ως
μια ενιαία μονάδα, παρέχοντας το ίδιο υψηλό
επίπεδο υπηρεσιών σε όλους τους πολίτες».
Το Υπουργικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε
παράλληλα το Υπουργείο Υγείας όπως προχωρήσει άμεσα σε απευθείας διαπραγμάτευση με το Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο, προκειμένου να μπορούν να τυγχάνουν άμεσης
παραπομπής για ακτινοθεραπευτικές υπηρεσίες οι κάτοικοι της Λεμεσού και της Πάφου.
Εκτός από τις ακτινοθεραπευτικές υπηρεσίες,
οι παραπομπές θα περιλαμβάνουν και άλλες
υπηρεσίες που δεν προσφέρονται στην Κύπρο, όπως είναι για παράδειγμα το pet/ct
scan.
O Υπουργός εξέφρασε την ελπίδα εντός
των επόμενων ημερών να υπάρξει κατάληξη
στη διαπραγμάτευση, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα συμφωνημένο πλαίσιο συμφωνίας με το Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο. Κατέστησε πάντως σαφές ότι οι όποιες παραπομπές θα τελούν υπό την εποπτεία του ανώ-

τερου Ογκολογικού Συμβουλίου. Σε ερώτηση
εάν θα είναι γρηγορότερη η διαδικασία της
απόφασης, ο κ. Υπουργός διευκρίνισε ότι «το
Ογκολογικό Συμβούλιο δεν θα έχει την ίδια
σύνθεση. Η κάθε πολυθεματική ομάδα θα περιλαμβάνει εξειδικευμένους επιστήμονες, αν
είναι για παράδειγμα του μαστού, χειρουργό
του μαστού, ογκολόγο το μαστού, παθολόγο
του μαστού, κ.τ.λ., δηλαδή εξειδικευμένες
ομάδες, οι οποίες θα συγκαλούνται αναλόγως
της συχνότητας που απαιτείται». Ενδεικτικά
αναφέρθηκε στον καρκίνο του μαστού για τον
οποίο «απ’ ό,τι πληροφορούμε από τους ειδικούς του Υπουργείου μου, θα πρέπει να συγκαλείται σε εβδομαδιαία βάση, όπως ήδη λειτουργεί».
Σχολιάζοντας την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ο προϊστάμενος του Γραφείου Υγείας του ΑΚΕΛ, Άθως Γεωργίου, ανέφερε πως πάγια θέση του κόμματος είναι να
υπάρχει ένας ενιαίος σχεδιασμός για τον καρ-

72χρονος έκανε μπανιστήρι
στα δοκιμαστήρια!
Ανυποψίαστα θύματα ενός διεστραμμένου
ηδονοβλεψία ο οποίος... παρίστανε τον υπάλληλο ασφάλειας έπεσαν πελάτισσες πολυκαταστήματος στη Λάρνακα. Ο 72χρονος εργαζόταν ως υπάλληλος ασφάλειας στο πολυκατάστημα, αλλά στην πραγματικότητα ήταν
ένας διεστραμμένος που έκανε μπανιστήρι
στα δοκιμαστήρια γυναικείων ρούχων!
Η Αστυνομία Λάρνακας συνέλαβε τον συνταξιούχο μετά από καταγγελία ότι κατέγραφε
πλάνα από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης στον όροφο των γυναικείων ρούχων
του πολυκαταστήματος για να ικανοποιεί τις
ορέξεις του στην ηδονοβλεψία. Όπως διαπιστώθηκε, ο ύποπτος είχε πρόσβαση στο κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης και στην κάμερα που ήταν εστιασμένη στο διάδρομο που
οδηγεί στα δοκιμαστήρια των γυναικών. Συγκεκριμένα κοίταζε τα πλάνα από τη συγκεκριμένη κάμερα και κατέγραφε με το κινητό του
τηλέφωνο είτε βίντεο είτε φωτογραφίες γυναικών κατά την παραμονή τους στον προθάλαμο των δοκιμαστηρίων. Με αυτό τον τρόπο
προσπαθούσε στην ουσία να πετύχει ό,τι ματιά
μπορούσε ακριβώς έξω από τα δοκιμαστήρια,
αφού μέσα δεν υπάρχουν κάμερες.
Η Αστυνομία Λάρνακας φόρεσε χειροπέδες
στον ύποπτο ο οποίος παραδέχθηκε και έδωσε τη δικαιολογία ότι του άρεσε. Στο κινητό
του τηλέφωνο εντοπίστηκαν περίπου 400 αρχεία, φωτογραφίες και βίντεο από το κλειστό
κύκλωμα. Ο 72χρονος κρατείται και αναμένεται να κατηγορηθεί γραπτώς.

κίνο. Δεν έχουμε λεπτομέρειες για το τι ακριβώς εισηγείται η κυβέρνηση, είπε, για να προσθέσει όμως ότι η αδράνεια πέντε χρόνων
στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που
αντιμετωπίζει ο ογκολογικός τομέας και η
ακύρωση πολιτικών δεν μπορεί να αντικατασταθεί με διακηρύξεις τεσσάρων ημερών πριν
τις εκλογές. Ενδεικτικά ο Άθως Γεωργίου
αναφέρθηκε στους ολοκληρωμένους σχεδιασμούς που έγιναν από την προηγούμενη κυβέρνηση για τη δημιουργία δύο Ακτινοθεραπευτικών-Ογκολογικών Κέντρων σε Λευκωσία και Λεμεσό. Δόθηκαν τα αρχιτεκτονικά
σχέδια και οι προϋπολογισμοί, ωστόσο, όπως
είπε, τα έργα ζωής για τους καρκινοπαθείς
μπήκαν στο ψυγείο «για να ακούσουμε σήμερα -τέσσερις μέρες πριν τις εκλογές- ότι εγκρίθηκαν νέοι σχεδιασμοί για τις ογκολογικές
υπηρεσίες τις οποίες θα εφαρμόσει, στην ουσία, η επόμενη κυβέρνηση».

Τη σύνδεσή της με το αεροδρόμιο Χίθροου
στο Λονδίνο από τη Λάρνακα με καθημερινές
πτήσεις ανακοίνωσε η Cobalt. Η αεροπορική
εταιρεία από τις 27 Μαρτίου 2018 θα πετά καθημερινά προς το αεροδρόμιο του Χίθροου
αυξάνοντας τη συνδεσιμότητα της Κύπρου με
το Λονδίνο. Πλέον η Cobalt Air επεκτείνει τις
υπηρεσίες της και στα τρία μεγάλα αεροδρόμια του Λονδίνου (Χίθροου, Γκάτγουικ και
Στάνστετ) μέσω της Λάρνακας. Το νέο δρομολόγιο της εταιρείας από τη Λάρνακα προς το
Χίθροου T3 θα πραγματοποιείται καθημερινά
στις 12:45 μ.μ. με άφιξη στις 3:45μ.μ. και από
το Χίθροου T3 στις 5:20 μ.μ. με άφιξη στη
Λάρνακα στις 11:50μ.μ. Οι τιμές θα ξεκινούν
από €55 ευρώ για μονή διαδρομή.

Μαρίνα Κουμάστα

Τάσος Περδίος

Τάσος Περδίος

Πάει Χίθροου η Cobalt

Επείγον... και το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών στο Μακάρειο
Τη δημιουργία Τμήματος Ατυχημάτων και
Επειγόντων Περιστατικών στο Μακάρειο Νοσοκομείο εξήγγειλε χθες το Υπουργικό Συμβούλιο. Η εξαγγελία προφανώς έγινε κατ’ επείγον ενόψει των εκλογών, αφού δεν υπάρχει
καμιά απόφαση για την απαραίτητη υποδομή
και στελέχωση/εξοπλισμό που θα χρειαστεί για
να λειτουργήσει ένα τέτοιο Τμήμα.
Μετά την απόφαση του Υπουργικού, όπως
αναφέρεται σε ανακοίνωση, θα ληφθούν όλες
εκείνες οι ενέργειες, ώστε το Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ’ να μετατραπεί σε
εξειδικευμένο Κέντρο για τη Μητέρα και το
Παιδί, αναβαθμίζοντας έτσι τις υπηρεσίες του
προς τα παιδιά και τις μέλλουσες μητέρες.
«Ενόψει της αυτονόμησης των δημόσιων

Μια εξαγγελία χωρίς να
υπάρχει η απαραίτητη υποδομή
και στελέχωση/εξοπλισμός
νοσηλευτηρίων που δρομολογήθηκε μετά και
την ίδρυση του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, ο στόχος είναι τα δημόσια νοσηλευτήρια να καταστούν ανταγωνιστικά, διασφαλίζοντας κατ’ αρχήν την οικονομική βιωσιμότητά τους σε περιβάλλον ΓεΣΥ και στη συνέχεια αναδεικνύοντάς τα σε πρωταγωνιστή
στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας τόσο σε εθνικό όσο και περιφερειακό επίπεδο»,

αναφέρεται στην ανακοίνωση και προστίθεται:
«Η διασφάλιση της παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών υγείας από το Νοσοκομείο
Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ θα του εξασφαλίσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο οποίο ο
Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας θα
μπορεί να επενδύσει στο πλαίσιο της συμμετοχής των υπηρεσιών που προσφέρει σε Ευρωπαϊκά Δίκτυα Αναφοράς».
Παράλληλα, σημειώνεται, με τη δημιουργία
ΤΑΕΠ εντός του Μακάρειου Νοσοκομείου, τα
επείγοντα περιστατικά που αφορούν παιδιά θα
τυγχάνουν εξειδικευμένης αντιμετώπισης,
ενώ θα αποφορτιστούν τα ΤΑΕΠ των Γενικών
Νοσοκομείων που χειρίζονταν μέχρι τώρα τα
συγκεκριμένα περιστατικά.

