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Να υψώσουμε ανάστημα σ’ αυτούς που 
μας «κλέβουν» την Υγεία και τη Ζωή…
Επιβεβαιώνεται ακόμη μια φορά η διαπλοκή των ΜΜΕ και 

η αδιαφορία τους για τις χιλιάδες θανάτους των Καρκινοπαθών

Στο τεύχος της περασμένης εβδο-
μάδας με τίτλο: «Μέρος της δια-
πλοκής τα ΜΜΕ» και υπέρτιτλο:

«Με εισαγγελική βούλα επιβεβαιώνεται
η διαφθορά στον τόπο» μας, καταγγέλ-
λαμε ενυπόγραφα ότι από τραπεζίτες
και ΟΠΑΠ καθώς κι από διαφημιστικά
γραφεία κι άλλες μεγάλες επιχειρήσεις
που έχουν οικονομικά ή/και άλλα συμφέ-
ροντα εξασκείται μια οικονομική πίεση
στα ΜΜΕ να προβάλλουν ή να μην προ-
βάλλουν επίκαιρα θέματα, αν αυτά ενο-
χλούν. Μάλιστα επικαλεστήκαμε
πρόσφατη διάλεξη του Γενικού Εισαγγε-

λέα, Κώστα Κληρίδη, που είχε θέμα τη
διαπλοκή και τη διαφθορά στον τόπο
μας. Με τον πιο επίσημο και κατηγορη-
ματικό τρόπο, ο θεματοφύλακας της νο-
μιμότητας και της χρηστής διοίκησης
στη χώρα μας, παραδέχεται και αποκα-
λύπτει τη διαπλοκή των μέσων ενημέρω-
σης του τόπου με αποτέλεσμα αυτά τα
μέσα ενημέρωσης, αυτός ο πυλώνας της
δημοκρατίας και της διαφύλαξης της νο-
μιμότητας, να είναι ο ίδιος μέρος της
διαφθοράς και διαπλοκής που μαστίζει
τον τόπο. Το σχετικό απόσπασμα από την

ομιλία του Γεν. Εισαγγελέα είναι το έξης:
«Είναι πάρα πολλές οι φορές που θα
έπρεπε ν’ ασχοληθούν με θέματα δια-
φθοράς τα ΜΜΕ και δεν το πράττουν εν-
συνείδητα και όπως έχουμε
πληροφορηθεί, ο λόγος είναι να μη χά-
σουν κάποιο οικονομικό όφελος από τη
διαφήμιση». Σημειώναμε πιο κάτω ότι τα
διαφημιστικά πακέτα που παίρνουν από
την ΟΠΑΠ, τις Τράπεζες και άλλες μεγά-
λες επιχειρήσεις είναι αρκετά για να
τους κρατούν κλειστό το στόμα. Οι δεκά-
δες χιλιάδες ευρώ που παίρνουν σε τα-
κτική βάση εξαγοράζουν συνειδήσεις και
εξουδετερώνουν το οποιοδήποτε καθή-
κον ή υποχρέωση και καταλήγαμε: «…
Έχουν αφήσει μόνη την εφημερίδα μας
να πολεμά για να εξαλείψει τη διαφθορά
και διαπλοκή που έχει καταστρέψει τον
τόπο, όχι μόνο οικονομικά. Τα έχουμε πει
πολλές φορές στο παρελθόν. Τα είπαμε,
τα γράψαμε, τα αποκαλύψαμε χωρίς να
ιδρώνει το αυτί κανενός. Τώρα έρχεται ο
Γενικός Εισαγγελέας να μας επιβεβαι-
ώσει και να συνταχθεί με τη φωνή μας.
Μια φωνή που δεν θα σιγήσει ανεξάρ-
τητα από τον πόλεμο που δεχόμαστε
πανταχόθεν. Οι υποδείξεις και παραινέ-
σεις για να απεμπολήσουμε αρχές και δι-
καιώματα, δεν είναι για μας».

Προκαλέσαμε 
τους πρωταγωνιστές 
να απαντήσουν…
Όλα αυτά γιατί στο ίδιο τεύχος της περα-

σμένης εβδομάδας αναφερόμενοι στα
προβλήματα των Καρκινοπαθών και με
τίτλο: «Η παρασιτική ολιγαρχία εκμετάλ-
λευσης των Καρκινοπαθών και η σιωπή
των αρμοδίων» εξηγούσαμε πως εκμε-
ταλλεύονται κάποιοι τον Καρκίνο ως δικό
τους χρυσορυχείο, ότι οι τραπεζίτες και
οι έμποροι υγείας που κάποιοι φορούν κι
άσπρη ποδιά, διοχετεύουν στα ΜΜΕ πα-
ραπλανητικές πληροφορίες όσο αφορά
τον ετήσιο αριθμό νέων περιστατικών
καρκίνου και που η «24» απέδειξε με κρα-
τικά κι άλλα έγγραφα ότι φέτος θα είναι
γύρω στις 5.000, εκ των οποίων κάπου
1.000 άτομα  δεν θα πάρουν την πρέ-
πουσα γι’ αυτούς ακτινοθεραπεία, διότι η
Κύπρος έχει μόνο 5 ακτινοθεραπευτικά
μηχανήματα (3 στο Ογκολογικό της Τρά-
πεζας και από φέτος 2 στο Ογκολογικό
του Ζάμπογλου) αντί για 8 που έπρεπε να
είχε, με αποτέλεσμα κάπου 500-600
άτομα άδικα πέθαναν. 
Προκαλέσαμε τους  κ.κ. Ανδρεόπουλο,
Αλ. Σταμάτη, Αδάμο Αδάμου, Στέλλα Κυ-
ριακίδου, Κώστα Κωνσταντίνου και
Υπουργείο Υγείας, να μας απαντήσουν:
Γιατί αφήνονται 1.000 Καρκινοπαθείς
χωρίς θεραπεία; Επίσης, υποβάλαμε την
πιο κάτω ερώτηση προς τον Γεν. Εισαγγε-
λέα: « Όταν εσκεμμένα αφήνονται Καρ-
κινοπαθείς χωρίς την πρέπουσα
θεραπεία, την ακτινοθεραπεία, και πολ-
λοί από αυτούς ταλαιπωρούνται αλλά
και εκατοντάδες πεθαίνουν άδικα ίσως
και εσκεμμένα, ΔΕΝ είναι εν γνώσει τους
δολοφονία και τι προτίθεστε να κάνετε

ως Γενικός Εισαγγελέας κ. Κώστα Κλη-
ρίδη»;

Η εσκεμμένη παραπλάνηση 
συνεχίζεται από τους 
καρκινονονούς με τη βοήθεια
αγοράς συνειδήσεων
Φαίνεται ότι αντί απάντησης στις καταγ-
γελίες μας ανέθεσαν στον δρα Αδάμο
Αδάμου να μας απαντήσει άμεσα με ρε-
πορτάζ της εφημ. Φιλελεύθερο της Κυ-
ριακή 14 Ιουλίου. Αναφέρεται στην
πρόταξη ότι: «Κάθε χρόνο στην Κύπρο κα-
ταγράφονται 3.600 νέα περιστατικά καρ-
κίνου (ΝΠΚ) και οι αριθμοί παρουσιάζουν
αυξητική τάση, η οποία βεβαίως καταγρά-
φεται παγκοσμίως και οφείλεται σε πολ-
λούς παράγοντες. Ευτυχώς για την Κύπρο,
όπως διαπιστώνεται από τα επίσημα
εθνικά αλλά και ευρωπαϊκά στοιχεία τα πε-
ρισσότερα από τα περιστατικά διαγιγνώ-
σκονται έγκαιρα, γεγονός που οδηγεί και
στην έγκαιρη αντιμετώπισή τους, με απο-
τέλεσμα να καταγράφεται και χαμηλή επί-
πτωση και θνησιμότητα σε σχέση με την
υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση». Σημει-
ώνουμε την παραδοχή ότι: «…  οι αριθμοί
παρουσιάζουν αυξητική τάση» και πιο
κάτω καταγράφεται ότι το 2011 καταγρά-
φηκαν 3.311 νέα περιστατικά και ότι στα 9
χρόνια με τις αυξητικές τάσεις έγιναν
μόλις 3.600! Ουδέν αναληθέστερο και το
γνωρίζει πολύ καλά ο δρ Αδάμου και εξη-
γούμαστε: 
1. Το 2013 ο Χρ. Ανδρέου ενώ βρισκόταν

l Της 
Αλεξίας Καφετζή
akafedji@24h.com.cy
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σε απεργία έξω από το Προεδρικό
έγραψε στα ΜΜΕ ότι τα νέα ετήσια
περιστατικά ξεπέρασαν το 3,8% και
υπολογιζόταν στις 4.000 περίπου τα
ΝΠΚ. Ο δρ Αδάμου του τηλεφώνησε
από τις Βρυξέλλες όπου ήταν ευρω-
βουλευτής και τον παρέπεμψε σε έγ-
κυρο site της ΕΕ που έγραφε ότι τα
ΝΠΚ είναι 4.1% και του υπέδειξε ότι
στον πληθυσμό πρέπει να περιλαμβά-
νονται όλοι οι κάτοικοι της Κύπρου,
τόσο οι 862.000 που αναφέρει η Στα-
τιστική Υπηρεσία όσο και οι ξένοι πα-
ράνομοι και νόμιμοι καθώς και οι
τουρκοκύπριοι που δέχονταν δωρεάν
ιατρική περίθαλψη τόσο στο Κρατικό
Νοσοκομείο της Λευκωσίας όσο και
στο Ογκολογικό της Τράπεζας. Μάλι-
στα το 2012 το Ογκολογικό της Τράπε-
ζας δημοσιεύει ότι είχε 956 Τ/Κ.Ο
συνολικός πληθυσμός θα πρέπει να
υπολογίζεται στο 1,17 εκ. όπως κατέ-
θεσε στην Παγκόσμια Οργάνωση
Υγείας το Υπ. Υγείας της Κύπρου, οπό-
ταν τα ΝΠΚ θα ‘πρεπε να ήταν τότε
πάνω από 4.500  (1,17Χ4.1%=4.797).

2. Το 2011 το Ογκολογικό της Τράπεζας
καταγράφει ότι είχε 2.042 ΝΠΚ και το
Τμήμα Στατιστικής του Υπ. Υγείας τον
ίδιο χρόνο αναφέρει ότι στο Ογκολο-
γικό της Τράπεζας κατέφευγαν το 53%
των ΝΠΚ. Άρα το 2011 θα είχαμε γύρω
στις 3.852 (100Χ2042: 53=3.852).

3. Το 2012 το Υπουργείο Υγείας δημοσι-
εύει ότι τα ΝΠΚ είναι 3.300 με ανησυ-
χητικές αυξητικές τάσεις, παράλληλα
δηλώνει ότι δεν προσμετρά τους Τ/Κ
και τους ξένους νόμιμους ή/και παρά-
νομους. Επίσης, με επιστολή της Υπη-
ρεσίας Στατιστικής του Υπουργείου
προς τον ΕΛ.ΑΖΩ αναφέρει ότι τα
ΝΠΚ είναι 5,7% και όχι 2% που αναφέ-
ρει η Τράπεζα (η «24» παρουσίασε την
επιστολή σε προηγούμενα τεύχη).

4. Τον Ιανουάριο του 2014 κλήθηκε ο
απεργός έξω από το Προεδρικό, Χρ.
Ανδρέου, στον τηλεοπτικό σταθμό Ca-
pital όπου ανέφερε ότι τα ΝΠΚ είναι
πάνω από 4.000 με ετήσια αύξηση
γύρω στα 150 ΝΠΚ ή κάπου 5% σε
σχέση με την προηγούμενη χρονιά
όπως τουλάχιστον δήλωνε το Υπ.
Υγείας. Στις 10/1/2014 παρουσιάστηκε
στον ίδιο τηλεοπτικό σταθμό ο δρ Αν-
δρεόπουλος και δήλωσε ότι τα ΝΠΚ
είναι 3.500 και παραδέχθηκε ότι δεν
περιλαμβάνονται οι Τ/Κ και ξένοι οι-
κονομικοί μετανάστες, άρα τα ΝΠΚ θα
ήταν γύρω στις 4.000. Αμέσως μετά
παρουσιάστηκε στον ίδιο τηλεοπτικό
σταθμό ο δρ Αδάμου ο οποίος ανέ-
φερε ότι τα ΝΠΚ πρέπει να είναι πάνω
από 4.000 (η «24» έχει αυτά τα βίν-
τεο).

5. Τον Σεπτέμβρη του 2017 εξέτασε το
θέμα των Ακτινοθεραπευτικών η Επι-
τροπή Έλεγχου της Βουλής και κλήθη-
καν να παραστούν μεταξύ άλλων ο Υπ.

Υγείας, ο Γεν. Ελεγκτής, ο δρ Αδάμου
εκ μέρους των Συνδέσμων Καρκινοπα-
θών Αντικαρκινικού, ΠΑΣΥΚΑΦ και
Europa Donna καθώς και ο Χρ. Αν-
δρέου εκ μέρους του Συνδέσμου Καρ-
κινοπαθών ΕΛ.Α-ΖΩ. Παίρνοντας το
λόγο ο δρ Αδάμου υπέδειξε ότι ο Χρ.
Ανδρέου θα έπρεπε να πάει φυλακή
γιατί λέει δημόσια ότι αφήνονται
Καρκινοπαθείς να πεθαίνουν χωρίς
ακτινοθεραπεία. Ο Χρ. Ανδρέου όταν
πήρε το λόγο απευθύνθηκε στον δρ
Αδάμου και έγινε εν συντομία ο εξής
διάλογος ( η «24» έχει την κασέτα μα-
γνητοφώνησης του διαλόγου): 

- -Χρ. Ανδρέου- Κύριε Αδάμου εγώ ισχυ-
ρίζομαι ότι τα ΝΠΚ θα είναι φέτος
πάνω από 4.500 εσείς τι λέτε; 

- -Δρ Αδάμου- Πάνω από 4.000. 
- -Χρ Ανδρέου- Εγώ ισχυρίζομαι ότι το

65% των ΝΠΚ πρέπει να υποβληθεί σε
ακτινοθεραπεία, σύμφωνα με τα διε-
θνή πρότυπα, συμφωνείς; 

- - Δρ. Αδάμου- Ναι. 
- - Χρ. Ανδρέου- Θα πάρω το δικό σου

αριθμό ΝΠΚ ότι αυτά είναι 4.000
Χ65%= 2.600 Καρκινοπαθείς θα
έπρεπε να είχαν κάνει ακτινοθερα-
πεία. Το Ογκολογικό της Τράπεζα με
τους 3 Γραμμικούς Επιταχυντές μπορεί
να κάνει ετησίως ακτινοθεραπεία σε
1.400 Καρκινοπαθείς, άρα μένουν
χωρίς ακτινοθεραπεία 1.200! Τους
λέτε δρ. Αδάμου γιατί δεν τους κάνετε
ακτινοθεραπεία και τους κάνετε χημει-
οθεραπεία που δεν τη χρειάζονται,
γιατί αφήνονται να πεθαίνουν κάπου
600 άτομα χωρίς την πρέπουσα ακτι-
νοθεραπεία;

- Ο Δρ Αδάμου δεν απάντησε… Αποδει-
κνύοντας έτσι ότι για χάρη του χρήμα-
τος κατήργησαν το Δικαίωμα της Ζωής
και της Υγείας και τους επιβάλλουν
μια παθητική ευθανασία.

6. Στις 18 Απριλίου 2019 ο πρόεδρος του
Γερμανικού Ογκολογικού Κίκης Καζα-
μίας και ο δρ Ν. Ζάμπογλου παραδέχ-
θηκαν μέσα στη Βουλή κι ενώπιον
βουλευτών και δημοσιογράφων και το
έδωσαν και γραπτώς ότι: «… Λόγω έλ-
λειψης της αναγκαίας υποδομής, η
προσφορά ακτινοθεραπείας γινόταν
μόνο στο 30% των Καρκινοπαθών αντί
του 52%... κι ότι (αν υπήρχαν ακτινοθε-
ραπευτικά) επιπλέον 270 άνθρωποι θα
σώζονταν». Αν λοιπόν στις 2 περιοχές
Λεμεσού και Πάφου, που έχουν συνο-
λικό πληθυσμό που ισούται με το 1/3
του πληθυσμού της Κύπρου περίπου,
στις οποίες χάνονται ετησίως 270
ζωές τότε αντιληφθείτε πόσες ζωές
χάνονται ετησίως στην Κύπρο!

«Κι εσύ, τέκνο Βρούτε»;*

Hoc volo, sic iubeo, το Υπ. Υγείας
και το κόμμα που τον στηρίζει
Ο δρ Αδάμος Αδάμου, είναι βουλευτής
του ΑΚΕΛ, πρόεδρος του Αντικαρκινικού

που ελέγχεται από την Τράπεζα Κύπρου,
πρόεδρος του Ανωτάτου Ογκολογικού
Συμβουλίου και μέλος του ΔΣ του Ογκο-
λογικού της Τράπεζας. Φαίνεται να ανέ-
λαβε, ίσως εκ μέρους όλων, να απαντήσει
στις πιο πάνω καταγγελίες μας μέσω της
εφημ. Φιλελεύθερος, της Κυριακής 14
Ιουλίου, στις σελίδες 17-18, με τίτλο: «Ο
Καρκίνος στην Κύπρο» και στη δεύτερη
σελίδα με υπότιτλο: «Υπάρχει αύξηση όχι
όση νομίζουμε» . Δυστυχώς, με τη συνέν-
τευξη που έδωσε αντί να απαντήσει στην
ουσία των καταγγελιών μας, ότι δηλαδή
αφήνονται χιλιάδες Καρκινοπαθείς χωρίς
την πρέπουσα θεραπεία της ακτινοθερα-
πείας, επίσης, ότι αφήνονται χιλιάδες συ-
νάνθρωποι μας να πεθάνουν αβοήθητοι,
που είναι η βασική μας καταγγελία, ανέ-
φερε όσα του είπαν να πει. Ούτε καν
απάντησε  γιατί το κράτος δεν έχει Κρα-
τικά Ακτινοθεραπευτικά, όπως προνοεί η
έκθεση για τον Καρκίνο, γνωστή ως «έκ-
θεση Λόρδος», στην οποία συμμετείχε ο
δρ Αδάμος μαζί με άλλους 35 επιστήμο-
νες που ασχολούνται με τις Ογκολογικές
Υπηρεσίες. Περιέργως ο δρ Αδάμου φαί-
νεται να ξέχασε και τι προνοούσε και η
Στρατηγική του Καρκίνου που ψηφίστηκε
ομόφωνα το 2009 από τη Βουλή στην
οποία επιτροπή καταρτισμού ήταν κι ο δρ
Αδάμος, ενώ μαζί ήταν και οι Σύνδεσμοι
Καρκινοπαθών. Επειδή ο δρ Αδάμος αλλά
και το Υπουργείο Υγείας πιθανώς να ξέ-
χασαν τι προνοούσε η Στρατηγική τους
υπενθυμίζουμε με 2 φωτοτυπίες από την
ίδια τη Στρατηγική. Μάλιστα το 2010,
μετά από έντονες παρασκηνιακές συζη-
τήσεις ο ΕΛ.Α-ΖΩ, πρότεινε στον τότε
ΠτΔ μ. Χριστόφια να αναλάβει ο δρ Αδά-
μος την προεδρία της επιτροπής εφαρμο-
γής της Στρατηγικής του Καρκίνου το
2010, γιατί πίστευε ότι θα εφαρμόσει τη
Στρατηγική που ο ίδιος ήταν εμπλεκόμε-
νος. Όταν το 2015 έληγε η θητεία της εν
λόγω επιτροπής και με την ευκαιρία της
Ημέρας Καρκίνου έγινε δημοσιογραφική
διάσκεψη στο Υπ. Υγείας όπου ο δρ Αδά-
μου παρουσίασε τα πεπραγμένα, δηλαδή,
τι έκανε την 5ετία που ήταν πρόεδρος της
επιτροπής. Στις σελίδες της έκθεσης ανα-
φερόταν ποιοι και πόσοι είναι οι καρκίνοι,
τι πρέπει να αποφεύγουμε, τι πρέπει να
τρώμε κλπ και δεν αναφερόταν πουθενά
ποιες ήταν οι ενέργειες της επιτροπής για
τη δημιουργία Κρατικών Ακτινοθεραπευ-
τικών στη Λευκωσία και τη Λεμεσό, που
ήταν η και η ουσία για τη δημιουργία της
Στρατηγικής του Καρκίνου αλλά και της
έκθεσης «Λόρδου». Ενώπιον του Υπ.
Υγείας και των ΜΜΕ ρωτήθηκε ο δρ Αδά-
μου γιατί δεν αναφέρεται καθόλου στην
ακτινοθεραπεία και τα Κρατικά Ακτινοθε-
ραπευτικά που δεν έγιναν όπως ήταν κα-
ταγεγραμμένο στη Στρατηγική Καρκίνου
και απάντησε ότι: «Ως επιτροπή αποφα-
σίζουμε ομόφωνα και επειδή στην επι-
τροπή είναι και το Ογκολογικό της
Τράπεζας, το οποίο αρνείται τη συζήτηση

για τα ακτινοθεραπευτικά, δεν το συζητή-
σαμε καν». Δηλαδή, επειδή έτσι το ήθε-
λαν οι τραπεζίτες, έτσι έγινε: Hoc volo, sic
iubeo (λατινική φράση= αυτό θέλω, έτσι
διατάζω ή αυτή είναι η θέληση, αυτή είναι
η διαταγή μου). Ακολούθως ο δρ Αδάμου
προήχθη από την Τράπεζα γιατί έθαψε τα
Κρατικά Ακτινοθεραπευτικά, έγινε πρό-
εδρος του Αντικαρκινικού ο οποίος ελέγ-
χεται από την Τράπεζα Κύπρου και
αμέσως μπήκε και στο ΔΣ του Ογκολογι-
κού της Τράπεζας και ενεργεί ως φερέ-
φωνο ή Δούρειος Ίππος που ξέχασε τον
Όρκο του Ιπποκράτη αλλά και τη Στρατη-
γική του Καρκίνου που υποτίθεται ότι
προΐστατο. Τελευταία διορίστηκε και πρό-
εδρος του λεγόμενου Ανωτάτου Συμβου-
λίου Ογκολογίας (το Ανώτατο για να
φαίνεται ο … μέγας τίτλος).
* Κι εσύ με τεκνό Βρούτε: Παράφραση

της επιθανάτιας ρήσης του Ιούλιου
Καίσαρα, όταν είδε τον στενό φίλο του
Βρούτο μεταξύ των δολοφόνων του.
Όπως τώρα βλέπουν και οι Καρκινοπα-
θείς τους δήθεν υποστηρικτές τους.

Γιατί το ΑΚΕΛ τα ανέχεται;
Τα όσα ακούμε και τα όσα συμβαίνουν
στα θέματα Υγείας μόνο ντροπή μας προ-
καλούν ως ευρωπαίοι πολίτες. Αυτό που
διερωτόμαστε είναι: Το ΑΚΕΛ επί ΠτΔ μ.
Χριστόφια έκανε αγώνες, έκανε τη Στρα-
τηγική του Καρκίνου, δημιούργησε Εξω-
τερικά Ιατρεία για το Ογκολογικό στο ΓΝ
Λευκωσίας και προχώρησε πολύ το θέμα
των Κρατικών Ακτινοθεραπευτικών όταν
ανέλαβε το Υπουργείο Υγείας ο δρ
Μαλάς, ο δε δρ Αδάμος Αδάμου είναι
βουλευτής του ΑΚΕΛ: Πώς το ΑΚΕΛ ανέ-
χεται τέτοιες συμπεριφορές που καταπα-
τούν τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τα
Δικαιώματα των Ασθενών αλλά και το
Δικαίωμα στην Υγεία και τη Ζωή; 
Η «24» αναμένει απαντήσεις από τους εμ-
πλεκόμενους που κατονομάζουμε πιο
πάνω αλλά και στο άρθρο της περασμέ-
νης εβδομάδας. Η σιγή τους και η κατ’
εξακολούθηση παραπλάνηση, η εκμετάλ-
λευση των Καρκινοπαθών και του δημο-
σίου χρήματος, η καταπάτηση κάθε
έννοιας Δικαίου και Δημοκρατίας, είναι
θέματα που ενδιαφέρουν όλους τους πο-
λίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας και των
ΜΜΕ και οφείλουμε εμείς οι δημοσιογρά-
φοι να διερευνούμε εις βάθος και να αρ-
θρογραφούμε με έγγραφα και αποδείξεις
και όχι να μεταφέρουμε στους πολίτες
αυτά που διοχετεύονται από τους κάθε
λογής εμπόρους. Η Δημοκρατία στηρίζε-
ται στη διαφάνεια και τον σεβασμό των
Νόμων. Η επιχειρούμενη συσκότιση στα
θέματα Υγείας μόνο ζημιά κάνει, τόσο
στους πολίτες όσο και στο ίδιο το πολί-
τευμα αλλά καταρρακώνει και το επάγ-
γελμα του δημοσιογράφου. Ας
σταματήσουμε να είμαστε μέρος της δια-
φθοράς και της διαπλοκής που μαστίζει
τον τόπο μας.
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