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MICHAELS AUTOMOTIVE LTD

Σχέδιο πολιτογράφησης επενδυτών

 Ύπουλα, πολιτικά παιχνίδια πίσω
από την παράνομη διαρροή
των ονομάτων των επενδυτών
που πήραν κυπριακό διαβατήριο
 Κ. Ακαθιώτης στην «24»:
«Αν δεν υπήρχε το σχέδιο, οι developers
θα είχαμε πέσει στον γκρεμό»
 Άννα Θεολόγου: «Μπορεί να τονωθεί
κι άλλο η οικονομία αν βελτιωθεί
το σχέδιο»
 σεΛ. 32

Exxon Mobil
η αιτία της μη μετακίνησης των
δεξαμενών από τη Λάρνακα;

 σεΛ. 5

ΑμΒΛΩσεΙσ
«η πρόσβαση σε ασφαλή
και νόμιμη άμβλωση, θέμα
ανθρωπίνων δικαιωμάτων»,
τονίζουν βουλευτές,
επίτροποι, κράτος και
γυναικείες οργανώσεις

 σεΛ. 12-13

συνεντευξη με την προεδρο γοδησυ

υγεΙΑ

Ξένια Κωνσταντίνου:
«Η δύναμη δεν εντοπίζεται
στον τόνο της φωνής,
αλλά στην καθαρή άποψη
του ατόμου»

Παραπλανούν
για τα νέα
περιστατικά
καρκίνου,
προς όφελος
των ιδιωτών

 σεΛ. 8-9

Επιτυχημένο
το 23ο Παγκύπριο
Συνέδριο
του ΚΕΝΘΕΑ,
με θέμα τη χρήση
διεγερτικών ουσιών

 σεΛ. 16-17

Μαρία
Χατζηαυξέντη:
«Η ποίηση μου
δίνει φτερά,
ν’ αλλάξω
ουρανό…»

 σεΛ. 23

Φως από
τους Λυσιώτες,
σε ένα
ταμπού της
Ιστορίας μας,
στο Τσιακκιλερό

 σεΛ. 4, 7

Πλέι οφ
σε άδεια γήπεδα:
Τα πλέι οφ
ξεκινούν, αλλά
ο περισσότερος
κόσμος απέχει…

 σεΛ. 27

 σεΛ. 10-11

 σεΛ. 26

ΤΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟ...
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

«Βουράτε γειτόνοι» στο σινεμά
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Υπουργείο Υγείας και αρμόδιοι φορείς παραπλανούν για
τα νέα περιστατικά καρκίνου, προς όφελος των ιδιωτών –
Εγκληματική αδιαφορία για τους καρκινοπαθείς
Αποκαλύπτουμε με έγγραφα την τραγική κατάσταση των Ογκολογικών Υπηρεσιών
κρίση της Novartis στις ΗΠΑ και πρόσφατα στην Ελλάδα, που επεκτάθηκε
σε όλη την Ευρώπη, με τις αποκαλύψεις για εξαγορά συνειδήσεων με δωροδοκίες
γιατρών, κρατικών λειτουργών, πολιτικών και
δυστυχώς και συνδέσμων Καρκινοπαθών, φαίνεται ότι στην Κύπρο επιμελώς αποκρύβεται.
Όλα τα ΜΜΕ μιλάνε για τις αποκαλύψεις στην

Η

lΤης Αλεξίας Καφετζή
akafedji@24h.com.cy
Ελλάδα και την Αμερική και επιμελώς αποσιωπούν ότι, φαρμακευτικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται
στην Κύπρο, στην
προσπάθειά τους να πωλήσουν ογκολογικά κι
άλλα σκευάσματα, με το αζημίωτο φυσικά για
τους ογκολόγους που τα συνταγογραφούν, παρεμποδίζουν την ακτινοθεραπεία και δεν επιτρέπουν στο κράτος να κάνει κρατικά
Ογκολογικά-Ακτινοθεραπευτικά, αφήνοντας
το μονοπώλιο των Ογκολογικών Υπηρεσιών σε
ιδιώτες εκμεταλλευτές των περιστάσεων.
Αυτή η ενέργειά τους αφήνει χιλιάδες καρκινοπαθείς χωρίς την αναγκαία θεραπεία με
ακτινοθεραπεία και τους εξαναγκάζουν να κάνουν χημειοθεραπεία, για να πάρουν τα «αργύρια» από τους φαρμακέμπορους. Δυστυχώς,
πολλοί καρκινοπαθείς ταλαιπωρούνται άδικα
αλλά και ένα μεγάλο ποσοστό γύρω στο 60%,
σύμφωνα πάντα με την Παγκόσμια Οργάνωση
Υγείας, πεθαίνουν αβοήθητοι. Λυπούμαστε,
αλλά είμαστε αναγκασμένοι να πούμε ευθαρσώς ότι αυτή η αποστέρηση της πρέπουσας θεραπείας με ακτινοθεραπεία είναι εσκεμμένη
από το ίδιο το κράτος, αφού είναι σε γνώση
του που γίνονται όλα αυτά. Οι πολιτικοί, οι δημοσιογράφοι, ο κόσμος γενικά το ’χει τούμπανο κι αυτοί κρυφό καμάρι…

Με ντοκουμέντα η αλήθεια για
τα προβλήματα των Καρκινοπαθών
Στην προηγούμενη έκδοση της «24» υποσχεθήκαμε ότι θα παρουσιάσουμε κρατικά και άλλα
έγγραφα καθώς και συγκεκριμένες παραδοχές
ότι τα νέα περιστατικά καρκίνου ετησίως είναι
πάνω από 4.500. Ο λόγος που παραθέτουμε τα
στοιχεία αυτά είναι επειδή το Υπουργείο
Υγείας, το Ογκολογικό της Τράπεζας και κάποιοι άλλοι παραπλανούν, λέγοντας ότι τάχα-

τες φέτος, το 2018, τα νέα περιστατικά καρκίνου είναι μόνο 3.300 ετησίως. Με έγγραφα κι
αποδείξεις θα τεκμηριώσουμε ότι όχι μόνο παραπλανούν αλλά εν γνώσει τους ψεύδονται και
αδιαφορούν για το καλώς νοούμενο συμφέρον
των καρκινοπαθών και του δημοσίου χρήματος.
Σεβόμενοι την δημοσιογραφική δεοντολογία,
δηλαδή ότι γράφουμε να το αποδεικνύουμε με
έγγραφα και τεκμηριωμένα στοιχεία, επισυνάπτουμε σχετικά έγγραφα, τα οποία επιβεβαιώνουν τα γραφόμενά μας. Προκαλέσαμε
πολλές φορές το Υπουργείο Υγείας και όσους
κατονομάζουμε με σειρά άρθρων για την
υγεία, να δώσουν τους δικούς τεκμηριωμένους
αριθμούς αναφορικά με τα νέα περιστατικά
καρκίνου αλλά εδώ και μήνες επιμελώς το απο-

φεύγουν, ως ο διάβολος το λιβάνι. Επικρατεί
ένας όρκος σιωπής, με σύνθημα: « Στην υγειά
σου, στην υγειά μου, σκάσε φάε να φάμε». Παράλληλα, όμως, συνεχίζουν να δίνουν ανακριβείς πληροφορίες σε μια προσπάθειά να
συγκαλύψουν την εγκληματική αδιαφορία των
ιδίων και του κράτους για τους καρκινοπαθείς,
τους οποίους αφήνουν στο έλεος μια κλίκας εμπόρων υγείας.

Αποδεικτικά στοιχεία
των εγκληματικών ψευδολογιών
Πιο κάτω παρουσιάζουμε μερικά μόνο από τις
δεκάδες έγγραφα που έχουμε. Αποδεικνύουμε
ότι το κράτος αντί να κτίζει και να περιφρουρεί

τα δικά του νοσοκομεία… διαλύει τα δικά του
για να κτίζουν ιδιώτες! Τολμούμε να πούμε ότι
είναι μια συνομωσία που δρα υπογείως. Αποθρασύνθηκαν τόσο πολύ που τώρα ζητούν να
διαλύσουν τη Στρατηγική του Καρκίνου λέγοντας ότι τάχατες είναι για «επικαιροποίησή» της,
προωθώντας παράλληλα το λεγόμενο Ανώτατο
Συμβούλιο Ογκολογίας, που είναι μια παγκόσμια εγκληματική πρωτοτυπία που στοχεύει
στην αποδυνάμωση της αυτονόμησης των Νοσοκομείων, ακολούθως στη διάλυσή τους και
της κυριαρχίας των τραπεζιτών και των εμπόρων υγείας. Ακόμη και θεσμοί σιωπούν. Αυτή
είναι η κατάντια μας!
1. Πήραμε από τη Μονάδα Παρακολούθησης
της Υγείας του Υπουργείου Υγείας τα στατιστικά στοιχεία νέων ετήσιων περιστατικών
καρκίνου για τα έτη 1998-2011 και βλέπουμε
ότι το 2011 ήταν 3.220 με τη σημείωση ότι
εξαιρούνται περιστατικά μη κατοίκων στις
ελεγχόμενες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας (ΕΓΓΡΑΦΟ 1). Αυτοί είναι οι τ/κ και
ξένοι νόμιμοι και παράνομοι κάτοικοι. Σε
άλλο έγγραφο το ΥΥ αναφέρει ότι κάθε
χρόνο παρατηρείται μια αύξηση των νέων
περιστατικών καρκίνου κατά 150 σε σχέση
με την περσινή χρονιά. Συνεπώς, από το
2012 μέχρι το 2018, είχαμε επιπλέον 1.400
νέα περιστατικά καρκίνου. Αν προσθέσουμε
και τα 2.220, το σύνολο των νέων περιστατικών καρκίνου, ανέρχεται φέτος στους
4.620 ! Σε άλλο έγγραφο του Υπουργείου
Υγείας αναφέρεται ότι στο Ογκολογικό της
Τράπεζας πηγαίνουν γύρω στο 54% των
νέων περιστατικών καρκίνου, άρα το σύνολο
των νέων περιστατικών καρκίνου, θα πρέπει
να ήταν τουλάχιστον 4.000.
2. Σύμφωνα με την πρόσφατη χαρτογράφηση
για τα έτη 2013-2016 των Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το 2016, για τα οποία υπάρχουν
στοιχεία, οι εργαζόμενοι στον δημόσιο, ιδιωτικό και ημιδημόσιο τομέα ήταν 440.630.
Από αυτούς οι 308.349 ή 70% ήταν ε/κ, 820
τ/κ ή 0,018%, 18,75% κοινοτικοί και 11% αλλοδαποί. Άρα τα 3.220 νέα περιστατικά καρκίνου είναι περίπου το 70% ενώ αν
μετρούσαν όλους του καρκινοπαθείς θα
έπρεπε να ήταν τουλάχιστον από το 2011
γύρω στους 4.500.
3. Τον Φεβρουάριο του 2013 δημοσιεύτηκε
στο περιοδικό The Lancet Oncology έκθεση
που απέστειλε το Ογκολογικό της Τράπεζας
και που έλεγε ότι τάχατες τα νέα περιστατικά καρκίνου στην Κύπρο είναι μόνο 2.210,
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ότι έχουν 3 Γραμμικούς Επιταχυντές και ότι
η Κύπρος δεν χρειάζεται άλλους (ΕΓΓΡΑΦΟ 2). Όμως, οι 2.210 είναι αυτοί που
πήγαν στο ΟΚΤΚ, όπως οι ίδιοι παραδέχονται και που ισούται με το 54% περίπου του
συνόλου των νέων περιστατικών. Άρα….
4. Ένα άλλο στοιχείο που αποδεικνύει τις ψευδολογίες τους είναι το έγγραφο του Ογκολογικού της Τράπεζας για τα έτη 2004-2012
(ΕΓΓΡΑΦΟ 3). Εδώ αναφέρεται ότι το 2011
έγινε ακτινοθεραπεία σε 1.296 καρκινοπαθείς. Αν λάβουμε υπόψη ότι γίνεται ακτινοθεραπεία στο 65% των Καρκινοπαθών τότε
γύρω στους 2.000-2.200 θα ήταν όλοι οι
ασθενείς που πήγαιναν στο ΟΚΤΚ και όχι το
σύνολο των Καρκινοπαθών…
5. Έγγραφο του Υπουργείο Υγείας (ΕΓΓΡΑΦΟ
4) γράφει ότι τα νέα περιστατικά καρκίνου
το 2011 ήταν 3.378 και όχι 2.210 που έγραφε
στο περιοδικό Lancet Oncology το ΟΚΤΚ.
6. Το 2012, μετά από έγκριση του Υπουργικού
Συμβουλίου και ακολούθως από τη Βουλή,
το σχετικό κονδύλι για να γίνουν Ακτινοθεραπευτικά Τμήματα στα δυο Κρατικά Ογκολογικά της Λευκωσίας και της Λεμεσού, το
ΟΚΤΚ έστειλε μία 36σέλιδη επιστολή στο
Υπουργείο Υγείας με ανυπόστατες πληροφορίες, ότι τάχατες τα νέα περιστατικά καρκίνου είναι μόνο 2% και ότι δεν χρειάζεται η
Κύπρος άλλα Ακτινοθεραπευτικά. Ύστερα
από καταγγελία του Συνδέσμου Καρκινοπαθών ΕΛ.Α-ΖΩ στο Υπουργείο Υγείας, η Μονάδα Παρακολούθησης Υγείας του ΥΥ
απάντησε ότι ο ρυθμός αύξησης είναι 5.7%
κι ότι το ΟΚΤΚ είναι με «δικές του μεθόδους
(που) συμπέραναν ότι ο πραγματικός ετή-
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σιος ρυθμός αύξηση των νέων περιστατικών
καρκίνου στην Κύπρου είναι γύρω στο 2%»
(ΕΓΓΡΑΦΑ 5 & 6).
7. Τέλος, η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας το
2014 εξέδωσε μια έκθεση για την πορεία του
καρκίνου παγκόσμια. Ανάμεσα στα στοιχεία
που δίνει είναι και το εξής: «Το 60% των
νέων περιστατικών καρκίνου και το 70% των
θανάτων από καρκίνο εμφανίζονται σε
χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος,
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στις οποίες δεν υπάρχει πρόσβαση σε ακτινοθεραπεία» (ΕΓΓΡΑΦΟ 7). Η Κύπρος, λοιπόν, υποβαθμίζεται σε τριτοκοσμική για
χάρη των εμπόρων υγείας και των τραπεζιτών. Το είμαστε ευρωπαίοι, ξεχάστε το!
Με όλα τα πιο πάνω στοιχεία μέσα από γνήσια
έγγραφα και όχι από τις αερολογίες, τη ρητορική και τις ψευδολογίες ατόμων που κερδίζουν
από τον καρκίνο πολλά χρήματα, αποδείξαμε
ότι τα νέα περιστατικά καρκίνου για φέτος, το
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2018, είναι πάνω από 4.500 και όχι 3.300. Μάλιστα φέτος το 2018, στις 4 Φεβρουαρίου, Παγκόσμια Μέρα Καρκίνου, το Υπουργείο Υγείας
δίνει στα ΜΜΕ την είδηση ότι είναι τραγική η
αύξηση των κρουσμάτων καρκίνου, με παραδοχή ότι κάθε χρόνο καταγράφονται 150 περιστατικά περισσότερα από την προηγούμενη
χρονιά! Άρα το Υπουργείο Υγείας ξέρει, αλλά…
απλά παραπλανεί! Παγκόσμια παραδέχονται
ότι έχουμε ανησυχητική άνοδο του καρκίνου.
Μάλιστα η ΕΕ εξέδωσε το 2014 ανακοίνωση ότι:
« Ο καρκίνος εξελίσσεται σε επιδημία χειρότερη από το aids» και καλούσε τα κράτη να αυξήσουν τις Κρατικές Ογκολογικές Υπηρεσίες με
νέα ακτινοθεραπευτικά τμήματα. Ο δρ Αδάμου
το 2016 παραδέχτηκε ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου ότι τα νέα περιστατικά καρκίνου είναι πάνω από 4.000. Γιατί
τώρα διατυμπανίζει ότι είναι 3.300; Ο δε δρ Ανδρεόπουλος, του ΟΚΤΚ, παραδέχτηκε τον Ιανουάριο του 2014 στη τηλεόραση του Κάπιταλ,
ότι τα νέα περιστατικά Καρκίνου, είναι περίπου
4.000, σήμερα ύστερα από 4 χρόνια, τον ρωτούμε ευθέως πόσα είναι τα νέα περιστατικά;
Η «24» περιμένει να δει και να ακούσει τις αντιδράσεις της Πολιτείας, του Υπουργείου
Υγείας, των Θεσμών, του Γενικού Ελεγκτή και
της Επιτρόπου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.
Είναι στη διάθεσή τους έγγραφα και άλλα τεκμήρια. Να ελπίζουμε ότι θα σπάσουν επιτέλους
την σιωπή τους; Ανάλογα με τις απαντήσεις που
τυχόν θα έχουμε θα δώσουμε νέα κρατικά και
άλλα έγγραφα. Θα δώσουμε επίσης, στοιχεία
για τα οικονομικά κέρδη των εμπλεκομένων…
Κάποιοι πρέπει να αρχίσουν να χάνουν τον
ύπνο τους από σήμερα….

