
Λέει την Αλήθεια. Φυλακίστε τον! 
Ας είμαστε ειλικρινείς:  
«…πλοῦτος πλεῖστην πᾶσιν ἔχει δύναμιν... πλήν πλούτου παντός χρήματος ἐστι κόρος» Ο πλούτος έχει σε όλα την πιο 
μεγάλη δύναμη… σε όλα τα πράγματα έρχεται κορεσμός, πλην στον πλούτο! Θέογνης, 6ος π.Χ. αι. 
 
 Ο ΕΛ.Α-ΖΩ αγωνίζεται για χρόνια τώρα για τους Καρκινοπαθείς, αναζητώντας την αλήθεια, ερευνώντας 
τα γεγονότα και δίνοντας τα αληθή στοιχεία, που ενοχλεί όσους μέσα από την παραπλάνηση και τα ψέματα που 
λένε εξαπατούν και αποκρύβουν τις πραγματικότητες προς το δικό τους οικονομικό ή/και άλλο όφελος, τίποτα, 
όμως, δεν τους κουνάει. Αντίθετα, αυτοί που αποκαλύπτουν την αλήθεια απειλούνται και διασύρονται, έστω και 
αν έχουν δίκιο. Τώρα απειλούνται με φυλάκιση και επιχειρείται επαγγελματική και ηθική δολοφονία τους, ενώ 
γίνεται προσπάθεια να μπούμε στο περιθώριο. 
 Λοιπόν, στη συζήτηση ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου, που έγινε στις 20/9/2016 για 
το θέμα των Ακτινοθεραπευτικών, ο δρ Αδάμου είπε μεταξύ άλλων ότι ο δρ Ανδρεόπουλος του ΟΚΤΚ δήλωσε 
στη Βουλή, στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στις 16/11/2015, ότι: «…Δεν υπάρχει λίστα αναμονής 
στην ακτινοθεραπεία, κι αν υπάρχει να βάλουμε λίγες υπερωρίες για να καλυφθεί το όλο πρόβλημα»!!! 
Παράλληλα, ο δρ Αδάμου παραδέχθηκε ότι τα νέα περιστατικά καρκίνου το 2016: «Θα είναι πάνω από 4.000». 
 Όταν μιλούσε στην Επιτροπή ο Χρ. Ανδρέου έγινε αντιπαράθεση με τον δρ Αδάμου, όταν είπε: 
 «Τα νέα περιστατικά καρκίνου, με βάση εγγράφων του Υπ. Υγείας, θα είναι φέτος τουλάχιστον 4.500, εκ 
των οποίων το 65% θα χρειαστούν ακτινοθεραπεία, κι αυτό με βάση διεθνείς έρευνες, που σημαίνει ότι 2.925 
Καρκινοπαθείς θα χρειαστούν ακτινοθεραπεία. Αλλά, επειδή το ΟΚΤΚ της Τράπεζας έχει μόνο 3 Γραμμικούς 
Επιταχυντές μπορεί να ακτινοβολήσει μόνο 1.400 Καρκινοπαθείς το χρόνο που σημαίνει ότι κάπου 1.500 
Καρκινοπαθείς που χρήζουν ακτινοθεραπεία δεν θα την πάρουν και τους παραπλανούν». 
 Στο σημείο αυτό επέμβηκε ο δρ Αδάμου και είπε οργίλως ότι: «Ο Ανδρέου λέει ψέματα και δεν 
υπάρχουν γιατροί που παραπλανούν και ότι ουσιαστικά δολοφονούν και θα έπρεπε ο Παγκύπριος Ιατρικός 
Σύλλογος να επέμβει και θα έπρεπε ο Ανδρέου να ήταν στη φυλακή»! 
 Ο Χρ. Ανδρέου προκάλεσε τον δρ Αδάμου ή τον ΠΙΣ ή τον ΟΚΤΚ να βγουν δημόσια με στοιχεία και 
έγγραφα για να αποδειχθεί ποιος λέει ψέματα και ποιος λέει την αλήθεια και συνέχισε: 

1.Λέτε δρ Αδάμου ότι οι Καρκινοπαθείς φέτος θα είναι «πάνω από 4.000», εμείς λέμε ότι με βάση τα στοιχεία του Υπ. Υγείας, 
που περιέργως αποκρύβει, είναι 4.500. Αντίθετα το ΟΚΤΚ λέει ότι είναι 2,200 και τώρα τελευταία 3.300. Να σας θυμίσω ότι 
στις 4/2/2016, στη δημοσιογραφική διάσκεψη του Υπουργείου για την Παγκόσμια Ημέρα Καρκίνου, ο κ. Υπουργός είπε ότι οι 
Καρκινοπαθείς είναι 3.300, εγώ ενώπιον των ΜΜΕ διαφώνησα κι εσείς παραδεχθήκατε ότι είναι πάνω από 4.000. Μερικές 
μέρες μετά, την ημέρα της Πορείας Χριστοδούλας του Αντικαρκινικού, του οποίου είστε πρόεδρος και συνάμα μέλος του ΔΣ 
του ΟΚΤΚ, που έγινε τον Απρίλη 2016, κάνατε εκπτώσεις κι είπατε ότι είναι μόνο 3.300. Ποια είναι η αλήθεια; 

2. Το ΟΚΤΚ παραδέχεται ότι με τους 3 Γραμμικούς Επιταχυντές μπορεί να κάνει μάξιμουμ ακτινοθεραπεία 
σε 1.400 Καρκινοπαθείς, παράλληλα παραδέχεται ότι κάνει θεραπεία στο 65% περίπου των ασθενών που 
πάνε κοντά του. Το 65% δεν το καθορίζω εγώ αλλά η ESTRO και η ASTRO και είναι παγκόσμια αποδεχτώ. 
Εξάλλου η δρ Kenny, στη «μελέτη» της που συνεχώς επικαλείται το Υπ. Υγείας, παραδέχεται ότι το 50% 
των νέων περιστατικών Καρκίνου χρήζουν ακτινοθεραπείας, ενώ γίνεται από το ΟΚΤΚ μόνο στο 30%. 
Επιπλέον, ένα 16% των Καρκινοπαθών χρήζουν επανάληψης της ακτινοθεραπείας. Άρα, όταν το 30% είναι 
1.400, το 35% που δεν τους γίνεται ακτινοθεραπεία, είναι τουλάχιστον 1.600. Εμείς λέμε ότι είναι 1.500 οι 
Καρκινοπαθείς που δεν τους γίνεται ακτινοθεραπεία. Άρα ποιος λέει ψέματα και ποιος λέει την αλήθεια; 

3. Να σας υπενθυμίσω ότι τον Ιούνιο φέτος ο ΠτΔ, όταν έθετε τον θεμέλιο λίθο στο υπό δημιουργία Ακτινοθεραπευτικό 
του Ζάμπογλου, όπου ήταν και ο κ. Υπουργός Υγείας παρών, που είναι εδώ κι ας με διαψεύσει, είπε και διαβεβαίωσε ότι 
σε 700 Καρκινοπαθείς δεν τους γίνεται ακτινοθεραπεία, κι έχω την ομιλία του. Άρα, και ο ΠτΔ επιβεβαιώνει ότι 
υπάρχει λίστα αναμονής, έστω κι αν την υποβαθμίζει στο 50%. Άρα ποιος λέει ψέματα και ποιος λέει την αλήθεια και 
ποιοι πρέπει να πάουν φυλακή που αποκρύβουν την αλήθεια; 

Ο ΕΛ.Α-ΖΩ κι εγώ προσωπικά λέμε: Η απειλή για φυλακή και οι χειροπέδες δεν μπορούν να μας 
σταματήσουν να λέμε την αλήθεια και τις πραγματικότητες. Θυμίζουμε την αρχαία ρήση: «Ου περί χρημάτων 
τον αγώνα ποιούμεθα, αλλά περί αρετής», σε μια προσπάθειά μας να στηρίξουμε τους ταλαιπωρημένους 
Καρκινοπαθείς μας. Έτσι, τα Κρατικά Ογκολογικά «ουκ ελάττω παραδώσουμε».   

Από το 1969 είχαμε στο παλαιό Νοσοκομείο 2 ακτινοθεραπευτικά μηχανήματα κοβαλτίου και ένα 
επιφανειακής ακτινοβολίας, τα οποία ήταν αξίας 1.3 εκ. ευρώ και παράνομα κάποιοι κατέστρεψαν ή 
εξαφάνισαν. Το Υπ. Υγείας και η Αστυνομία τηρούν ανοχή και άκρα σιωπή.  

Θέλουμε Κρατικό Ακτινοθεραπευτικό στο ΓΝ Λευκωσίας, όπου εδρεύει και η Ιατρική Σχολή, αλλά κι όπως είναι 
καταγραμμένο στις 2 μεγάλες και γνήσιες μελέτες που λάβατε μέρος δρ Αδάμου: Στην έκθεση «Λόρδος» του 2004 και 
στη Στρατηγική του Καρκίνου του 2009. Ζητάμε την εφαρμογή της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου του 2005, των 
οδηγιών της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας και του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου και εφαρμογή των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων στη Ζωή, στην Υγεία και στα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Τίποτε λιγότερο. 
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