
Αντί να δώσουν απαντήσεις στα όσα με έγγραφα τους καταλογίζονται σε βάρος των 
Καρκινοπαθών… ζήτησαν επιτακτικά από τα ΜΜΕ 

να σταματήσουν αυτή την αρθρογραφία!!!

 Η εφημερίδα 24ώρες με μια σειρά άρθρων της πρόσφατα αποκάλυψε με έγγραφα και στοιχεία τις 
εγκληματικές ενέργειες της κυβέρνησης κατά των Καρκινοπαθών αλλά παράλληλα παρέθεσε τα ονόματα και τις 
ενέργειες κάποιων από τους πρωταγωνιστές «θαυματοποιούς» και «αγιοποιηθέντες» που με παραπέτασμα καπνού 
και (δες https://ela-zo.org, «Αποκαλύπτονται τα ονόματα αυτών που χρησιμοποιούνται ως δούρειοι ίπποι»). 
 Κάτω από κάθε άρθρο επαναλαμβανόταν η παρότρυνση στους αναγνώστες ότι όποιων αναφέρονται τα 
ονόματά τους έχουν κάθε δικαίωμα να απαντήσουν γραπτώς και να παρουσιάσουν τα σχετικά έγγραφα. 
 Αντί, λοιπόν, να δώσουν απαντήσεις στα όσα με έγγραφα τους καταλογίζονται, ζήτησαν επιτακτικά από τα 
ΜΜΕ να σταματήσουν την αρθρογραφία, χωρίς να δώσουν την όποια δικαιολογία!!!
 Θεωρούμαι ότι αυτό είναι μια μεταμφιεσμένη βαρβαρότητα για μεθοδευμένη και οιονεί καθυπόταξη των 
Καρκινοπαθών κάτω από την εκμετάλλευση του μονοπωλίου των τραπεζιτών και για να καλύψουν τις διαχρονικές 
εγκληματικές τους ενέργειες, τη διαπλοκή και τη διαφθορά και συνάμα την απόλυτη χρεοκοπία τους, που αποβαίνει σε 
βάρος της υγείας, της ζωής και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Καρκινοπαθών αλλά και του δημοσίου χρήματος. 

 Η δρ Γιόλα Μάρκου ανέλαβε να διαψεύσει χρησιμοποιώντας ... ψευδολογίες
 Αντί να απαντήσουν στα καίρια ερωτήματα και τις κατηγορίες σε βάρος τους, που πάντα στοιχειοθετούνται 
με έγγραφα, αντί να δώσουν απαντήσεις γιατί αφήνουν Καρκινοπαθείς χωρίς ακτινοθεραπεία και χιλιάδες από αυτούς 
να πεθαίνουν αβοήθητοι, δημιουργούν παραπέτασμα καπνού με ανακρίβειες και φυσικά με υπερβολές για τη «μεγάλη 
προσφορά της Τράπεζας και του Ογκολογικού της». Έτσι, αφού υποχρέωσαν την εφημ. 24ώρες να σταματήσει την 
αρθρογραφία της παράλληλα επιστράτευσαν το μεγαλύτερο σε κυκλοφορία περιοδικό, το Down town, όπου έδωσε 
συνέντευξη η ογκολόγος της Τράπεζας, δρ Γιόλα Μάρκου. Δεν θα αναφερθούμε στο σύνολο της συνέντευξής της, θα 
σταθούμε μόνο στη σ. 56 και στο σημείο που λέει: «…Στην Κύπρο έχουμε περίπου 3,5 χιλιάδες νέα περιστατικά τον 
χρόνο, βάσει των στοιχείων του Αρχείου Καρκίνου, όπως είναι καταγεγραμμένα μέχρι το 2013. Αυτά τα ποσοστά 
είναι λίγο πιο κάτω από τις πλείστες ευρωπαϊκές χώρες».
 Να αναφέρουμε ότι η ίδια η δρ Μάρκου υπογράφει 38σέλιδη επιστολή μαζί με τους υπόλοιπους γιατρούς 
του ΟΚΤΚ, στις 25/6/2012, προς τον πρώην Υπ. Υγείας, τον δρ Στ. Μαλά, με την οποία παραθέτουν τα πλέον 
αντιεπιστημονικά κριτήρια, υποβάλλουν ότι δεν υπάρχει λίστα αναμονής στην ακτινοθεραπεία και άλλα πολλά που 
αγγίζουν τα όρια του κυνικού παραμυθιού. Παράλληλα, βλέπουμε στο εξειδικευμένο περιοδικό ογκολογίας, το Lancet 
Oncology, σ.82, τ.14, Φεβρουάριος 2013, ότι η ίδια και οι συνάδελφοί της: Νίκος Κατωδρύτης, Χάρης Χαραλάμπους, 
Παντελεήμων Κουντουράκης, και Δημήτρης Ανδρεόπουλος, αναφέρον στο πιο πάνω περιοδικό ότι τα νέα περιστατικά 
καρκίνου στην Κύπρο είναι 2.210 και ότι δεν χρειαζόμαστε άλλα ακτινοθεραπευτικά μηχανήματα και ότι είναι καλύτερα 
να υπάρχει ένα κέντρο όπου να είναι συγκεντρωμένες οι ογκολογικές υπηρεσίες, το δικό τους και φυσικά να έχουν το 
μονοπώλιο!!! Που μας υποβάλλει ότι αυτά όλα είναι αλχημείες ιατρικές ή τραπεζοκατασκευάσματα! Και εξηγούμαστε:

1. Πώς γίνεται να είναι μόνο 2.210 οι Καρκινοπαθείς αφού είναι μόνο όσοι πήγαιναν στο ΟΚΤΚ, όπου πήγαιναν 
μόνο το 53%-57%; Πού είναι οι υπόλοιποι και μήπως ήταν 4.000+ και το αποκρύβουν;
2. Αφού, όπως ισχυρίζεται τώρα στο κυπριακό περιοδικό, το 2013 ήταν 3,5 χιλιάδες τα νέα ετήσια περιστατικά, 
βάσει των στοιχείων του Αρχείου Καρκίνου, όπως είναι καταγεγραμμένα μέχρι το 2013, πώς έγινε αυτή η παραδοχή 
για αύξηση σε μερικούς μήνες από 2.210 σε 3.500;
3. Όπως αναφέρει το ΟΚΤΚ στο διαδίκτυο από τους 2.116 νέα περιστατικά που είχαν κοντά τους έκαναν 
ακτινοθεραπεία 1.435 Καρκινοπαθείς ή το 67,8%. Αν λάβουμε υπόψη ότι τώρα αναφέρει η δρ Μάρκου ότι ήταν 3,500 
τα νέα περιστατικά άρα, αν γινόταν ακτινοθεραπεία στο 67,8%, θα έπρεπε να έκαναν ακτινοθεραπεία σε 2.373. Άρα 
δεν έγινε ακτινοθεραπεία σε (2.373-1.435) 938 άτομα!!! Πώς γίνεται και αναφέρει ότι δεν υπάρχει λίστα αναμονής;
4. Το Αρχείο Καρκίνου αναφέρει ότι το 2013 ήταν 3,500 τα νέα περιστατικά καρκίνου αλλά παράλληλα εξηγεί ότι:  
Α. Δεν περιλαμβάνονται Τ/Κ και οικονομικοί μετανάστες, που συνολικά είναι κάπου 300.000 ή το 1/3 περίπου του 
κυπριακού πληθυσμού, που φυσικά κι αυτοί αρρωσταίνουν. Β. Ότι παρατηρείται ετήσια αύξηση 150 νέα περιστατικά 
σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, που δεν περιλαμβάνει Τ/Κ και οικονομικούς μετανάστες. Άρα η ετήσια 
αύξηση θα είναι τουλάχιστον κατά 200 άτομα ή Καρκινοπαθείς.
5. Αν λοιπόν το 2013 ήταν 3,700, το 2014 ήταν 3.900, το 2015 ήταν 4.100 και φέτος το 2016 θα είναι τουλάχιστον 
4.300. Αριθμούς που παραδέχθηκε και ο δρ Αδάμου μέσα στη Βουλή φέτος τον Σεπτέμβρη. Από τους 4.300 θα 
έπρεπε να κάνουν ακτινοθεραπεία το 65% ή 2.795 αλλά γίνεται μόνο σε 1.400, εξαιτίας των μόνο 3 μηχανημάτων 
που έχουν, άρα φέτος το 2016 δεν έγινε ακτινοθεραπεία σε μίνιμουμ 1.400 άτομα! Πώς γίνεται να μην υπάρχει λίστα 
αναμονής στην ακτινοθεραπεία; Ίσως να μην λογαριάζονται κι αυτοί που ΑΔΙΚΑ πεθαίνουν εξαιτίας του ότι δεν 
τους έγινε ακτινοθεραπεία. Εμείς αυτό το λέμε ΕΣΚΕΜΜΕΝΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ.



Συνοψίζοντας, ήρθε η ώρα να πέσουν οι μάσκες:
 Λέγονται χωρίς αιδώ πολλά ασύστολα ψεύδη, απλά για να διατηρήσουν το μονοπώλιο των ογκολογικών 
υπηρεσιών και την εκμετάλλευση των Καρκινοπαθών. Με δολοπλοκίες και εκβιασμούς, με έλλειψη ουσιαστικού 
κρατικού ελέγχου. Όλα αυτά μας γεμίζουν με καχυποψίες καθότι έχουν πολιτικές πλάτες, που είναι ανηθικότητα και 
που επιτρέπει  στους επίορκους γιατρούς και τους τραπεζίτες νονούς καθώς και τους εμπόρους υγείας να αδιαφορούν 
για τους Καρκινοπαθείς και να προσπαθούν όλοι μαζί να διαλύσουν τα Κρατικά Ογκολογικά, απλά… για να βγάλουν 
κι άλλα χρήματα. 
 Κάποιοι με κατηγορούν ότι “αβασάνιστα εκσφενδονίζω κατηγορίες κατά του προσώπου τους και ότι επιχειρώ 
να σπιλώσω την υπόληψή τους”.  Εγώ πάντα ότι γράφω το συνοδεύω με έγγραφα και αποδείξεις, γνωρίζω πολύ καλά 
τον Νόμο για λίβελο, και τους προκαλώ να με διαψεύσουν δημόσια με έγγραφα ή να με κατηγορήσουν ενώπιον 
του δικαστηρίου, αλλά ποτέ δεν το κάνουν εδώ και 13 χρόνια, γιατί πάντα γράφουμε την ΑΛΗΘΕΙΑ και γνωρίζουν 
ότι οι ίδιοι ψεύδονται και παραπλανούν, εκμεταλλεύονται τη αδυναμία των ΜΜΕ να πουν την αλήθεια και απλά 
συσκοτίζουν τις πραγματικότητες! Θα χρησιμοποιήσω τη φράση του έντιμου Υπ. Υγείας, κ. Γ. Παμπορίδη: “Ήρθε η 
ώρα να πέσουν οι μάσκες” από τους κάθε είδους μασκαράδες που πολεμούν την ύπαρξη Κρατικών Ογκολογικών, 
εκμεταλλεύονται τους Καρκινοπαθείς  και οδηγούν πολλούς από αυτούς ακόμη και στον ΘΑΝΑΤΟ!
 Δυστυχώς, στο «χορό» αυτό της παραπλάνησης συνδράμουν και τα ΜΜΕ, με το έλλειμμα σοβαρής 
δημοσιογραφίας και προώθηση των όποιων θέλω των τραπεζιτών και των εμπόρων υγείας, αλλά δυστυχώς και το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου.
 Όταν οι Νόμοι και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ακόμη και αυτό Δικαίωμα στη Ζωή και την Υγεία καταπατούνται 
με τις πλάτες κρατικών λειτουργών αλλά και πολιτικών, με την ανοχή και συνενοχή πανεπιστημιακών και ΜΜΕ, για 
χάρη της μεγαλομανίας των τραπεζιτών και των εμπόρων υγείας, οδηγούμαστε στην ανηθικότητα και τότε έχουμε 
ολοκληρωτισμό της διαπλοκής και της διαφοράς. Έτσι, εμείς αρνούμαστε να σιωπήσουμε, έστω κι αν κάποιοι μας 
παροτρύνουν να σιωπήσουμε δήθεν για χάρη των Καρκινοπαθών, ενώ οι ίδιοι ταυτόχρονα παραδέχονται ότι γίνεται 
εκμετάλλευση των Καρκινοπαθών.

Επωνύμως ο υπογράφων: Χρ. Ανδρέου, πρόεδρος του Συνδέσμου Καρκινοπαθών ΕΛ.Α-ΖΩ

Απόσπασμα από το 
περιοδικό 

Lancet Oncology, 
σ.82, τ.14, 

Φεβρουάριος 2013.



Τα ψέματά τους έχουν μικρά ποδάρια αλλά οι Καρκινοπαθείς άδικα πεθαίνουν

Όπως αναφέραμε πολλές φορές δημόσια, χωρίς να μας διαψεύσει κανείς μέχρι σήμερα, τα βασικά στοιχεία που πρέπει να 
έχει ένας μελετητής υπόψη του για της ανάγκες των Ογκολογικών Υπηρεσιών σε ακτινοθεραπευτικά μηχανήματα είναι: 
Α. Πόσος είναι ο πληθυσμός. 
Β. Πόσα είναι τα νέα περιστατικά Καρκίνου ετησίως 
Γ. Ποιο είναι το ποσοστό των νέων περιστατικών Καρκίνου επί τοις % και 
Δ. Πόσο τοις % από τα νέα περιστατικά Καρκίνου χρήζουν ακτινοθεραπείας.

Σύμφωνα με στοιχεία των υπουργείων Υγείας και Οικονομικών αποδεικνύεται ότι ο 
πληθυσμός της Κύπρου είναι 1.140.000-1.170.000, που περιλαμβάνει Τ/Κ που τους 
παρέχουμε ιατρική περίθαλψη αλλά και ξένους, οικονομικούς μετανάστες, νόμιμους 
και παράνομους, που όλοι φυσικά ενδέχεται να αρρωστήσουν ή/και ήδη κάποιοι 
αρρώστησαν.  Άρα πρέπει η βάση της όποιας μελέτης να είναι με αυτούς τους αριθμούς 
και να γίνονται οι σχετικές μελέτες και ασφαλώς όχι πάνω στον αριθμό των 862.000.

Επίσης αποδείξαμε με έγγραφα πόσα τοις % είναι τα νέα περιστατικά Καρκίνου από 
3 διαφορετικές πηγές: 
Α. Από το Τμήμα Στατιστικής του Υπ. Υγείας που αναφέρει τον αριθμό 5,7%, 
Β. Από τον γεν. δ/ντή του ΟΚΤΚ, κ. Σταμάτη, που αναφέρει τον αριθμό 5%, 
Γ. Από το Cancer Treatment International που αναφέρει τον αριθμό 4,4% και 
Δ. Από τον δρ Αδάμου, ο οποίος τον Νοέμβριο του 2011 αναφέρει ενώπιον της 
     Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας ότι τα νέα περιστατικά καρκίνου είναι 4%. 

Τα πιο πάνω ποσοστά διαψεύδουν τους σημερινούς ισχυρισμούς του ΟΚΤΚ, του 
δρ Αδάμου και του Τμήματος Στατιστικής του Υπ. Υγείας που υποβαθμίζουν, για 
σκοπούς παραπλάνησης και μόνο, τον αριθμό σε 2,5%-3%.
Πιο κάτω  θα αποδείξουμε με έγγραφα του ΟΚΤΚ και του Υπ. Υγείας ότι τα νέα 
περιστατικά καρκίνου φέτος το 2016 είναι γύρω στις 4.500, ότι το 65% και όχι το 
40% από αυτούς χρήζουν ακτινοθεραπείας. Δηλαδή, φέτος 2.925 Καρκινοπαθείς 
χρήζουν ακτινοθεραπείας, αλλά γίνεται ακτινοθεραπεία μόνο σε 1.400 και μένουν 
χωρίς ακτινοθεραπεία κάπου 1.500 και το αποκρύβουν από τους ίδιους τους ασθενείς 
και τους συγγενείς τους. Τέλος, αποδεικνύουμε ότι οι άμεσες ανάγκες ήταν από το 
2009  7-8 Γραμμικοί Επιταχυντές, όπως παραδέχθηκε κι ο δρ Αδάμου το 2011 και το 
ΟΚΤΚ στις 20/1/2012 ενώπιον του τέως Υπουργού Υγείας, κ. Στ. Μαλά, και άλλων 
επιστημόνων και όπως το παραδέχθηκε και ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας, βουλευτής του 
ΔΗΣΥ κ. Κ. Κωνσταντίνου, στις 16/2/2012 και το είπε και στα ΜΜΕ και έχουμε και το σχετικό βίντεο.

Πάνω ο δ/ντής του ΟΚΤΚ 
ισχυρίζεται ότι τα νέα περιστατικά 
καρκίνου είναι 5% και ζητεί αύξηση 
της κρατικής χορηγίες. Ενώ λίγες 
μέρες πιο πριν οι γιατροί του ΟΚΤΚ 
με έγγραφο που υπογράφουν 
όλοι (το οποίο κι έχουμε)  
ισχυρίζονται οι Καρκινοπαθείς 
είναι 2% και δεν χρεαζόμαστε άλλα 
ακτινοθεραπευτικά μηχανήματα.

Πάνω, πια είναι η πραγματικότητα από το Cancer Treatment International



Οι πίνακες και τα αποδεικτικά στοιχεία της απάτης σε βάρος των Καρκινοπαθών
Στον πίνακα 1 βλέπουμε μέσα από έγγραφο του Υπ. Υγείας ότι στο ΟΚΤΚ πηγαίνουν κατά μ/ο το 57% των 
καρκινοπαθών, στο Γεν. Νοσοκομείο Λευκωσίας το 13.8%, στη Λάρνακα και Αμμόχωστο κάπου 5%, που είναι κάτω 
από το ΓΝ Λευκωσίας και στη Λεμεσό και Πάφο 15,1%, ενώ οι υπόλοιποι πηγαίνουν σε ιδιωτικές κλινικές ή/και στο 
εξωτερικό. 

Στον πίνακα 2 βλέπουμε ότι το 
2015 πήγαν στο Ογκολογικό της 
Τράπεζας 2.492 Καρκινοπαθείς, που 
αντιστοιχεί με το 57% του συνόλου 
των Καρκινοπαθών, άρα το σύνολο 
των Καρκινοπαθών το 2015 θα πρέπει 
να ήταν 4.372 και όχι 3.200 που 
ισχυρίζεται το Υπουργείο Υγείας. Εδώ 
να υποδείξουμε ότι από το 2010 που 
μπήκε 3ος Γραμμικός Επιταχυντής 
κατά ένα περίεργο τρόπον τα νέα 
περιστατικά μένουν σταθερά γύρω 
στις 2.000+ για να «αποδείξουν» ότι 
τάχατες δεν υπάρχουν αυξήσεις νέων 
περιστατικών κι άρα δεν χρειαζόμαστε 
άλλα ακτινοθεραπευτικά μηχανήματα, ενώ το 2015 αυξήθηκαν στους 1.465 για να απαιτήσουν κι άλλα λεφτά!!!

Στον πίνακα 3 του Υπ. Υγείας βλέπουμε ότι το 2011 τα νέα περιστατικά καρκίνου ήταν 3.220 αλλά όπως διευκρινίζει 
δεν περιλαμβάνονται Τ/Κ, που όπως θα δούμε στον επόμενο πίνακα παραδέχεται το ΟΚΤΚ ότι πάνε κοντά τους, 
επίσης δεν περιλαμβάνει ξένους οικονομικούς μετανάστες, που κι αυτοί αρρωστούν. Εκτιμάται ότι το 2011 θα ήταν 
τουλάχιστον 3.500. Το 
Υπ. Υγείας αναφέρει 
κάπου αλλού ότι ετησίως 
έχουμε μια αύξηση 150 
νέα περιστατικά που δεν 
περιλαμβάνονται, όπως 
καταδείξαμε πιο πάνω, 
Τ/Κ και οικονομικοί 
μετανάστες, που 
εκτιμάται ότι η ετήσια 
αύξηση θα είναι κάπου 
200. Άρα, όταν το 2011 
ήταν 3.500, με ετήσια 
προσαύξηση 200 νέα 
περιστατικά, το 2016, 
μετά από 5 χρόνια 
Χ200=1.000, θα πρέπει 
να είναι κάπου 4.500.



Τώρα ας πάμε να 
δούμε τον πίνακα 
4 που είναι ένας 
πρόσφατος πίνακας, 
του Ογκολογικού της 
Τράπεζας, του 2015 
τον οποίο μπορεί 
κάποιος να βρει 
εύκολα στο διαδίκτυο. 
Πριν προχωρήσουμε 
στην ανάλυση να 
δ ι ε υ κ ρ ι ν ί σ ο υ μ ε 
κάποια στοιχεία που 
αριθμήσαμε από το 
1-5.

Νο 1 Είναι οι συνεδρίες που έγιναν σε 1 χρόνο με τη χρήση των ακτινοθεραπευτικών μηχανημάτων.   
 Ένας καρκινοπαθείς κατά μ/ο πηγαίνει 25-35 φορές για θεραπεία, που ονομάζονται συνεδρίες.
Νο 2 Είναι ο αριθμός των ασθενών που έκαναν ακτινοθεραπεία. Αν λοιπόν διαιρέσουμε τις συνεδρίες δια 
 του αριθμού των ασθενών θα δούμε ποιος είναι ο μ/ο συνεδριάσεων ανά ασθενή. Π.χ. το 2015    
 έκαναν ακτινοθεραπεία 1.465 σε 33.278 συνεδρίες, που σημαίνει κατά μ/ο έκανε έκαστος 22.7    
 συνεδρίες, που είναι λίγο πιο κάτω από τον ευρωπαϊκό μ/ο.
Νο 3 Είναι το έτος που δίνονται τα στατιστικά.  

Ακολούθως η σύνταξη κάνει μια ανάλυση των πιο πάνω δεδομένων.
Νο 4 Μεταφέραμε από τον πίνακα 2 πόσοι καρκινοπαθείς πήγαν στο ΟΚΤΚ.
Νο 5 Υπολογίζεται το ποσοστό επί τοις % αυτών που έκαναν ακτινοθεραπεία ώστε βρούμε ποιο είναι το % 
          των ασθενών που έκαναν ακτινοθεραπεία έκαστο έτος.

Κατά τον υπολογισμό μας βρήκαμε ότι αυτοί που πήγαν στο ΟΚΤΚ κάπου 23.131 Καρκινοπαθείς τα τελευταία 12 
χρόνια (2004-2015) από αυτούς 14.821 έκαναν ακτινοθεραπεία ή το 64%.
Να διευκρινίσουμε, επίσης, τα εξής:

1. Από το 1998 που έγινε έναρξη του ΟΚΤΚ είχε 2 ακτινοθεραπευτικά μηχανήματα (Γραμμικούς   
    Επιταχυντές), ενώ από τα μέσα του 2010 έβαλε και 3ον .
2. Ένας Γραμμικός Επιταχυντής κάνει κατά μ/ο 40 ακτινοθεραπείες τη μέρα σε 8ωρο βάση, ενώ ετησίως  
    μπορεί να κάνει ακτινοθεραπεία σε 400-450 Καρκινοπαθείς.

 Συμπέρασμα: Διαφθορά, διαπλοκή, σπατάλη δημοσίου χρήματος, άδικοι θανάτοι
Από τα πιο πάνω εξάγεται άνετα το συμπέρασμα ότι:

Α.     Φέτος το 2016 έπρεπε να είχαμε πάνω από 7-8 Γραμμικούς Επιταχυντές το λιγότερο, όπως έλεγε και ο δρ Αδάμου   
         το 2011 και όπως παραδέχθηκε το 2012 το ΟΚΤΚ και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας κι έχουμε φέτος,
 μετά από 4 χρόνια, μόνο 3… κι αυτοί της Τράπεζας και αναμένουμε τα ΘΑ ΘΑ και τους ιδιώτες ίσως το 2020!
Β.      Αποδεικνύεται περίτρανα ότι εσκεμμένα φέτος το 2016 δεν θα κάνουν ακτινοθεραπεία τουλάχιστον 1.500 
          συνάνθρωποί μας και που δυστυχώς τους το αποκρύβουν και τους παραπλανούν!
Γ.      Σύμφωνα με μελέτη του 2014 της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας: «Σε χώρες όπου δεν έχουν 
          ακτινοθεραπευτικά μηχανήματα ή είναι λιγότερα από τα αναγκαία για να κάνουν ακτινοθεραπεία σε όσους τη    
           χρειάζονται, ενδέχεται το 60% από αυτούς που δεν έκαναν ακτινοθεραπεία να αποθάνουν». 
Αυτό ερμηνεύεται ότι φέτος το 2016 πιθανώς να αποθάνουν κάπου 900 συνάνθρωποί μας ΑΔΙΚΑ, επειδή η 
Κυβέρνηση ολιγωρεί κι αυτό για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα της ολιγαρχίας και επίορκων ιατρών και αδιαφορεί 
παντελώς για την ταλαιπωρία και τους αδόκητους θανάτους Καρκινοπαθών αλλά και δια τη σπατάλη του δημοσίου 
χρήματος. Ας μας συγχωρήσουν οι αναγνώστες μας αλλά  αυτό που συμβαίνει είναι ίσως εσκεμμένη δολοφονία, 
επειδή η Κυβέρνησης γνωρίζει όλα αυτά και αδιαφορεί, αλλά και εσκεμμένη παραπλάνηση και σπατάλη δημοσίου 
χρήματος. Αυτά όλα είναι ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ, διαφθορά και διαπλοκή και ότι άλλο σκεφτείτε.

Σημείωση Χρ. Ανδρέου: Εξακολουθούμε να παροτρύνουμε όσους αναφέρονται τα ονόματά τους ή καταγγέλλονται 
παρατυπίες τους να δημοσιεύσουν τα δικά τους έγγραφα και αποδείξεις. 
Η σιωπή τους είναι παραδοχή του εγκλήματός τους κι ας μην βάζουν τρίτους δήθεν να 
διαμαρτυρηθούν γι’ αυτούς. 


