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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Καρκίνος. Μια λέξη που προκαλεί φόβο και τρόμο στους περισσότε-
ρους ανθρώπους, αφού θεωρείται μια ασθένεια απειλητική για τη ζωή. 
Ο καρκίνος δεν είναι μια ασθένεια του 20ου αιώνα. Η λέξη καρκίνος εμ-
φανίζεται για πρώτη φορά στα κείμενα του Ιπποκράτη. Ο Γαληνός μας 
πληροφορεί ότι το νόσημα αυτό έλαβε το όνομά του από τον καρκίνο, 
το θαλάσσιο δεκάποδο με το σκληρό κέλυφος, επειδή ο καρκίνος του 
μαστού θυμίζει τον καρκίνο. Πράγματι, ο όγκος που αναπτύσσει είναι 
σκληρός στην ψηλάφηση και θυμίζει το κέλυφος του κάβουρα, ενώ οι 
φλέβες που περιβάλλουν τον όγκο, διεσταλμένες και σκουρόχρωμες, 
θυμίζουν τα πόδια του. 
Ενώ όμως στις παλιότερες εποχές ο καρκίνος ήταν σχετικά σπάνιος, 
στις μέρες μας έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας. Αποτελεί τη δεύτερη 
αιτία θανάτου και προβλέπεται ότι στο εγγύς μέλλον θα αποτελεί πρώ-
τη αιτία θανάτου. Αυτό και μόνο προκαλεί πανικό στους ανθρώπους, 
αφού νιώθουν ότι είναι ανυπεράσπιστοι απέναντι σε αυτή τη «θανατη-
φόρα» ασθένεια. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Nixon πριν μερικές δεκαετίες 
διακήρυξε τον πόλεμο κατά του καρκίνου. Από τότε δεκάδες επιστή-
μονες ψάχνουν να βρουν τη «μαγική» θεραπεία ή το «μαγικό» χάπι που 
θα θεραπεύσει τον καρκίνο. Δυστυχώς παρά τις έντονες προσπάθειες 
των επιστημόνων ο πόλεμος κατά του καρκίνου είναι μια αποτυχία και 
αυτό έπρεπε να μας λέει κάτι. Ότι ο τρόπος που προσπαθούμε να πο-
λεμήσουμε τον καρκίνο είναι εσφαλμένος. Αντίθετα ο κόσμος απογοη-
τεύεται ακόμα περισσότερο και νιώθει περισσότερο φόβο γι’ αυτή την 
ασθένεια.
Όταν κάποιος διαγνωσθεί με καρκίνο, χάνει τη γη κάτω από τα πόδια 
του. Η διάγνωση του καρκίνου ισοδυναμεί στο μυαλό των περισσότε-
ρων με θανατική καταδίκη. Οι γιατροί αμέσως συνιστούν στους καρκι-
νοπαθείς εγχείρηση, ακτινοβολία και χημειοθεραπεία. Αυτές οι θερα-
πείες μαζί με την ανοσοθεραπεία είναι οι μόνες αποδεκτές και νόμιμες 
θεραπείες για την αντιμετώπιση του καρκίνου. Τι θα λέγατε όμως αν 
μαθαίνατε ότι οι συμβατικές θεραπείες του καρκίνου είναι σε μεγάλο 
βαθμό αναποτελεσματικές; Γνωρίζετε ότι το 40% των καρκινοπαθών 
πεθαίνει από υποσιτισμό και όχι από την ίδια την ασθένεια; Μήπως λοι-
πόν κάνουμε κάποιο λάθος στην προσέγγιση που ακολουθούμε για την 
αντιμετώπιση του καρκίνου;
Όλοι έχουν εστιαστεί στη θεραπεία του καρκίνου, αφού αυτό είναι που 
συμφέρει τη βιομηχανία του καρκίνου και τις φαρμακευτικές εταιρείες. 
Κανείς δεν φαίνεται να ασχολείται με την πρόληψη, και όταν εννοούμε 
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πρόληψη δεν εννοούμε για παράδειγμα να κάνουμε μαστογραφία, το 
όφελος της οποίας εξάλλου αμφισβητείται από πολλούς επιστήμονες. 
Πρόληψη δεν σημαίνει να κάνουμε μια εξέταση, για να προλάβουμε 
στην αρχή τον καρκίνο, αλλά να αποτρέψουμε την εκδήλωση του καρ-
κίνου. Λέγοντας πρόληψη εννοούμε να αποφύγουμε, όσο είναι δυνα-
τόν, τις αιτίες που προκαλούν καρκίνο και να αλλάξουμε τον τρόπο 
ζωής μας. Είναι αποδεδειγμένο ότι η καλή διατροφή και η λήψη διαφό-
ρων συμπληρωμάτων βιταμινών, μετάλλων και άλλων αντιοξειδωτικών 
και φυτικών ουσιών μπορεί να προλάβει τον καρκίνο σε ένα σημαντικό 
ποσοστό, αλλά το ιατρικό κατεστημένο το αποκρύπτει. 
Αλλά ακόμα και αν νοσήσουμε από καρκίνο, δεν σημαίνει ότι δεν μπο-
ρούμε να γίνουμε καλά. Δεν είναι γνωστό στο ευρύ κοινό ότι υπάρχουν 
φυσικές μη τοξικές θεραπείες οι οποίες μπορούν να βελτιώσουν την 
ποιότητα της ζωής και να παρατείνουν τη ζωή του καρκινοπαθούς, και 
στην καλύτερη περίπτωση να τον θεραπεύσουν, και οι οποίες μπορούν 
να συνδυαστούν με τις συμβατικές θεραπείες. Οι φυσικές αυτές θερα-
πείες αποκρύπτονται από το κοινό και αυτοί που τις εφαρμόζουν λοι-
δορούνται και διώκονται από το ιατρικό κατεστημένο, το οποίο εξυπη-
ρετεί τα συμφέροντα των μεγάλων εταιρειών φαρμάκων. Δεν συμφέρει 
τις φαρμακοβιομηχανίες να βρεθεί μια φυτική ουσία που να θεραπεύει 
τον καρκίνο, διότι δεν μπορεί να πατενταριστεί και να αποφέρει οικο-
νομικά κέρδη. Έτσι κάθε διαφορετική θεραπεία από τις συμβατικές θε-
ραπείες του καρκίνου είναι παράνομη.
Στο βιβλίο αυτό θα αποδειχθεί ότι η διατροφή και τα συμπληρώματα 
διατροφής μπορούν να προλάβουν τον καρκίνο. Επίσης θα αποδειχθεί 
ότι η διατροφή είναι καθοριστικής σημασίας για τη θεραπεία του καρ-
κίνου (δίαιτα χαμηλών υδατανθράκων και κετογονική διατροφή) και 
ότι η λήψη υψηλών δόσεων βιταμινών (ιδιαίτερα ασκορβικού οξέος χο-
ρηγούμενου ενδοφλέβια) μπορεί να θεραπεύσει τον καρκίνο. Θα ανα-
λυθούν επίσης τα βότανα που έχουν αντικαρκινική δράση. Θα αποδει-
χθεί επίσης ότι, όταν συνδυάζεται η χημειοθεραπεία ή η ακτινοβολία με 
υψηλές δόσεις βιταμινών και με άλλα συμπληρώματα αντιοξειδωτικών 
ουσιών, μειώνονται οι παρενέργειες των συμβατικών θεραπειών και 
αυξάνεται η αποτελεσματικότητά τους. Καταρρίπτεται δηλαδή η άπο-
ψη των περισσότερων ογκολόγων ότι οι καρκινοπαθείς δεν πρέπει να 
λαμβάνουν αντιοξειδωτικά κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας και 
της ακτινοθεραπείας, διότι αυτά θα αντιδοτήσουν δήθεν τη χημειοθε-
ραπεία και την ακτινοθεραπεία.
Ας δούμε μερικά παραδείγματα από όπου φαίνεται ότι η λήψη συμπλη-
ρωμάτων βιταμινών και μετάλλων σε υψηλές δόσεις μπορούν να προ-
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λάβουν τον καρκίνο. Η λήψη 2.000 IU βιταμίνης D καθημερινά θα μπο-
ρούσατε να μειώσει ως και 50% τις πιθανότητες να υποστείτε καρκίνο 
του παχέος εντέρου, του μαστού, του προστάτη, των ωοθηκών και του 
παγκρέατος. Το σελήνιο έχει ισχυρή προληπτική δράση κατά του καρ-
κίνου. Η αντικαρκινική του δράση φαίνεται από το γεγονός ότι σε χώ-
ρες με μεγαλύτερη συγκέντρωση σεληνίου στην τροφή, στο νερό και 
στο έδαφος τα ποσοστά καρκίνου είναι μικρότερα από ό, τι σε περιοχές 
με λιγότερη συγκέντρωση σεληνίου. Ο Δρ Schrauzer τόνισε ότι αν κάθε 
γυναίκα στην Αμερική έπαιρνε 200mcg συμπλήρωμα σεληνίου την 
ημέρα, τα ποσοστά καρκίνου του μαστού θα έπεφταν ραγδαία μέσα σε 
λίγα χρόνια. Υπάρχουν επτά πληθυσμιακές μελέτες τα τελευταία χρόνια 
που εξέτασαν την πιθανή σύνδεση μεταξύ σεληνίου και καρκίνου του 
προστάτη. Όλες εκτός από μία έχουν βρει το σελήνιο προστατευτικό. 
Ας αναφερθούμε όμως και στο ρόλο που παίζει η διατροφή στη θερα-
πεία του καρκίνου. Οι ογκολόγοι συνήθως πιστεύουν ότι η διατροφή 
δεν παίζει ρόλο στη θεραπεία του καρκίνου, αλλά η πεποίθησή τους 
αυτή είναι εσφαλμένη. Στο βιβλίο αυτό αποδεικνύεται ότι η κατάλλη-
λη διατροφή για τους καρκινοπαθείς είναι μια διατροφή χαμηλή σε 
σάκχαρα και υδατάνθρακες, διότι τα σάκχαρα αποτελούν τροφή για 
τα καρκινικά κύτταρα. Στερώντας από τα καρκινικά κύτταρα τα σάκ-
χαρα, τους στερούμε την αγαπημένη τους τροφή. Επομένως οι καρ-
κινοπαθείς πρέπει να τρέφονται με κρέας και πουλερικά βιολογικής 
εκτροφής ή ελευθέρας βοσκής, ψάρια, αβγά και λαχανικά, να τρώνε με 
μέτρο φρούτα και γιαούρτι, και να αποφεύγουν τα δημητριακά (ψωμί, 
ζυμαρικά, ρύζι), τα γαλακτοκομικά προϊόντα (εκτός από το γιαούρτι), 
τη ζάχαρη, το μέλι και τους χυμούς φρούτων. Οι καρκινοπαθείς πρέπει 
να τρέφονται με βιολογικά προϊόντα, για να αποφεύγουν τις ορμόνες 
και τα αντιβιοτικά που δίνονται στα ζώα και τα φυτοφάρμακα που πε-
ριέχονται στα λαχανικά και τα φρούτα. Πρέπει να αποφεύγουν τις συ-
σκευασμένες τροφές που περιέχουν συντηρητικά. Ακόμα καλύτερα, οι 
καρκινοπαθείς μπορούν να ακολουθούν κετογονική διατροφή, η οποία 
είναι υψηλή σε λίπος, μέτρια σε πρωτεΐνες και χαμηλή σε υδατάνθρα-
κες, και για την οποία υπάρχουν πολλές μελέτες που αποδεικνύουν 
ότι είναι αποτελεσματική για πολλές μορφές καρκίνου. Μερικοί εναλ-
λακτικοί γιατροί προτείνουν στους καρκινοπαθείς να ακολουθούν ένα 
αποκλειστικά χορτοφαγικό διαιτολόγιο, αλλά κάτι τέτοιο είναι λάθος. Η 
βάση τέτοιων διαιτολογίων είναι οι υδατάνθρακες, ακριβώς ό, τι πρέπει 
να αποφεύγουν οι καρκινοπαθείς.
Οι καρκινοπαθείς εκτός από μια διατροφή χαμηλή σε σάκχαρα και επε-
ξεργασμένες τροφές πρέπει να λαμβάνουν διατροφικά συμπληρώματα 


