
Demetris Tokaris
 · 

Συγκεκριμενος "γιατρος" συμβουλεψε το νεαρο πατερα να μην ακολουθησει καμια 
θεραπεια, παρα μονο τα δικα του "φαρμακα", με αποτελεσμα να καταληξει -και αυτος- 
στον ταφο. Δεν υπαρχει καμια σωτηρια(δης).
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Sofia Kyprianou, Chris Serap and 119 others 91 comments
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Eleni Antoniou
Kseroume sugoura oti einai autos o Giatros?

Like Reply
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Demetris Tokaris
Eleni Antoniou ναι

Like Reply

Write a reply…
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Ηλιάνα Κωνσταντίνου
Το νόμισμα έχει μια πλευρά μάλιστα! Όταν πεθαίνουν ανεμβολιαστοι το
μαθαίνουν και οι πέτρες, όταν πεθαίνουν εμβολιασμένοι άκρα του τάφου
σιωπή! Αιώνια του η μνήμη!!

Like Reply

 ·   · 2 d

Philippos Adamou
Ηλιάνα Κωνσταντίνου το ίδιο και όσοι πεθαίνουν από
ενδονοσοκομειακή λοίμοξη. που παρόλο που ξεπερνούν τον κορονοϊό
τον καταγράφουν σαν τελική αιτία.

Like Reply
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Christos Kokkinos
Bora Markovic όχι βρε, είναι 100%.

Like Reply
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Olia Vourou
Ηλιάνα Κωνσταντίνου επίσης ακρα του τάφου σιωπή όταν πεθάνουν
εμβολιασμένοι μεγάλοι που τους κόλλησαν ανεμβολιαστοι ! Με άλλα
Λόγια δολοφόνοι

Like Reply
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Ηλιάνα Κωνσταντίνου
Olia Vourou Βαριά κατηγορία! Και το αντίθετο μπορεί να συμβεί δεν
το αναφέρεις όμως! Μονόδρομος η σκέψη! Παρόλο που οι
ανεμβολιαστοι κάνουν rapid κάθε 3 μέρες ενώ οι εμβολιασμένοι όχι!
Και δεν μιλώ για όλους!
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Olia Vourou
Ηλιάνα Κωνσταντίνου πολύ βαριά κατηγορία γιατί εγώ προσωπικά
ξέρω 5 αγαπημένα άτομα που χάθηκαν με αυτό τον τροπο και ενα
που τον κόλλησε νοσοκομα και χαροπαλευει μεσα στα νοσοκομειο
τους τελευταιους μήνες ! Το αντιθετο αν συμβει πάλι είναι ευθύνη του
ανεμβολιαστου που δεν προστατευσε τον εαυτό του αλλά δυστυχώς
το αντίθετο γινεται και συνέχεια απο τα τελευταια περιστατικα που
γνωρίζουμε

Like Reply
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Tina Talianou Antoniadou
Ηλιάνα Κωνσταντίνου Ηταν ομως πράγματι εμβολιασμένος?η ειχε
καμμιά βεβαιωση ψεύτικη απο κανένα "εξυπνο"γιατρό?

Like Reply
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Philippos Adamou
Olia Vourou αφού και ο εμβολιασμένος μεταδίδει, και μάλιστα δεν
κάνει τεστ.

Like Reply

Write a reply…
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Philippos Adamou
Πολλοί φοβούνται τα νοσοκομεία και με το δίκαιο τους, καθώς πολλοί
ξεπέρασαν τον κορονοϊό και πέθαναν από ενδονοσοκομειακή λοίμωξη.
Ξέρω από πρώτο χέρι δύο περιπτώσεις, άρα υποθέτω αυτές που δεν
ξέρουμε είναι πολύ περισσότερες. Μπρος γκρεμός και πίσω ρ… See more
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Anastasia Apostolou
Philippos Adamou Συμφωνω μαζι σου
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Katerina Andreou
Πείτε και για τους θανάτους από τα εμΦΌΛΙΑ και για τους θανάτους από
τα ενδονοσοκομιακά μικρόβια!

Like Reply
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Yvonne Georgiadou
Katerina Andreou σιγά μην σου πει...

Like Reply

Katerina Andreou
Yvonne Georgiadou εννοείται!!! Ευκαιρία ψάχνουν να κατηγορήσουν
τον συγκεκριμένο γιατρό!
Για τα υπόλοιπα ούτε γάτα ούτε ζημιά! Πεθαίνουν άνθρωποι μπαμ
και κάτω και σφυρίζουν αδιάφορα!
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Demetris Tokaris
Katerina Andreou υπερασπιζεσθε ενα δολοφονο βασικα...πολυ
ωραια....

Like Reply
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Katerina Andreou
Demetris Tokaris όχι δεν υπερασπιζομαι κανένα!!!
Έχω μάτια ανοιχτά και δεν βλέπω μόνο όσα μου σερβίρουν τα ΜΜΕ

Like Reply
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Loizos Michaelides
Katerina Andreou εσένα ποιος το είπε, ότι πεθαίνουν άνθρωποι μπαμ
και κάτω από τα εμβόλια, η μεγάλη του facebook σχολή;
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Philippos Adamou
Loizos Michaelides η Κύπρος εν μικρή.

Like Reply
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Katerina Andreou
Loizos Michaelides ας καμουμε λίγη υπομονή και όλα θα γίνουν πιο
ξεκάθαρα!!!

Like Reply
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Loizos Michaelides
Philippos Adamou ακριβώς η Κύπρος είναι μικρή και τίποτα δεν μενει
κρυφό. Αν όντως είχαμε νεκρούς από εμβόλια, θα βούιζε ο τόπος

Like Reply

 ·   · 2 d · Edited

Philippos Adamou
Demetris Tokaris από πότε αν πεθάνει ένας ασθενής, αποκαλούμε τον
γιατρό του δολοφόνο;

Like Reply
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Loizos Michaelides
Katerina Andreou πιο ξεκάθαρο από τον κομπογιαννίτη απόφοιτο
του Χάρβαρντ που έδινε κόκτειλ αγνώστου προελέυσεως φαρμάκων
σε διάφορους ανθρώπους και τους έπερνε στο λαιμό του, δεν
υπάρχει.

Like Reply
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Yvonne Georgiadou
Katerina Andreou πιστεύουν κιόλας ότι είναι φιλάνθρωποι και
ευεργέτες της επιστήμης... εδώ μια τενοντίτιδα έχεις και πας σε 3
γιατρούς και ο ένας σου λέει ξεκούραση ο άλλος εγχειρηση και ο
άλλος ενέσεις.
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Philippos Adamou
κομπογιαννίτης απόφοιτος του χαρβαρντ. η φράση μιλάει από μόνη
της.
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Demetris Tokaris
Philippos Adamou απο τοτε που ο "γιατρος" φερεται σαν κλασσικος
τσαρλατανος

Like Reply
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Demetris Tokaris
Philippos Adamou οχι της ιατρικης σχολης του χαρβαρντ αλλα της
"δημοσιας υγειας", ψαξε το...και μετα ψαξε τι λεει αυτη η σχολη κι αν
συμφωνει με τον "ελπιδοφορο"

Like Reply
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Philippos Adamou
Demetris Tokaris δηλαδή. δώσε λεπτομέρειες να μάθω τι έκανε σαν
τσαρλατάνος στην συγκεκριμένη περίπτωση. ενημερωτικά ρωτώ.

Like Reply
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Demetris Tokaris
Philippos Adamou αυριο φιλε, παω για υπνο, ηταν δυσκολη μερα
γεματη με πολλους πελλους

Like Reply
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Ρούλλα Ευθυμίου
Μια βόλτα στην εντατική για covit θα ήταν πολύ χρησιμη.

Like Reply

 ·   · 2 d · Edited

Philippos Adamou
Ρούλλα Ευθυμίου Celia Hadjichristodoulou ακριβώς να δείτε πόσοι
πεθαίνουν από ενδονοσοκομειακή λοίμωξη. σας απεύχομαι να τύχει
σε δικό σας, όπως εμένα

Like Reply
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Demetris Tokaris
Philippos Adamou https://www.ant1.com.cy/.../sovares-kataggelies-
gia.../...

ANT1.COM.CY

Σοβαρές καταγγελίες για τσαρλατάνους
γιατρούς ακολούθησαν το θάνατο 47χρονου
από κορωνοϊό (ΒΙΝΤΕΟ)

…
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Celia Hadjichristodoulou
Philippos Adamou αυτο τωρα με τις λοιμωξεις εχει να κανεις ως
επιχειρημα με το οτι δεν πρεπει να βαζουμε το εμβολιο; Μα ακριβως
εαν βαζαμε ολοι το εμβολιο δεν θα καταληγαμε στις ΜΕΘ και δεν θα
ειχαμε αυτο το ρισκο. Αλλο λεει ο Δημητρης, αλλο εσεις

Like Reply

Demetris Tokaris
Celia Hadjichristodoulou λες σε καποιο να βαζει ζωνη στο αυτοκινητο
και σου απαντα "μα ξερεις ποσοι σκοτωθηκαν απο χαλασμενα
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Argyris Christofi
Demetris Tokaris twra epistepsame tous! Ante Kai ine Alithia,gnwrizeis
poly Kala Oti mas koroidevoun Kai Oti kryvoun an ine emvoliasmenoi
Kai Oti pethenoun to 90% Pou mpainei Sto ΜΕΘ! Sas to ksanalew min
pistevete ta Mesa mazikis eksapatisis giati otan apokalyfthoun oi
Alithies tha thelete na metanoisete Kai den tha mporeite! I kyvernisi
petyxenoun avto Pou theloun ton dixasmo!

Like Reply
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Celia Hadjichristodoulou
Demetris Tokaris ακριβως. Ασχετα επιχειρηματα εντελως

Like Reply
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Andreas Karayan
Demetris Tokaris Δημήτρη δεν υπάρχει σωτηρία. Μην απαντάς!

Like Reply
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Philippos Adamou
Celia Hadjichristodoulou Demetris Tokaris Συγνώμη, αναφέρθηκα
κάπου στο εμβόλιο; Το εμβόλιο είναι προληπτικό, δεν είναι θεραπεία
μετά που θα πιάσει κορονοϊό. Εγώ μιλώ για την προσπάθεια να μην
πάει κάποιος νοσοκομείο, όταν πιάσει κορονοϊό και μετά, ώστε να
γλιτώσει την λοίμοξη. Βάζετε στο στόμα μου λόγια που δεν είπα, και
μετά μιλάτε εσείς για άσχετα επιχειρήματα.

Like Reply
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Demetris Tokaris
Andreas Karayan υπάρχει όμως σωτηρια(δης) 

Like Reply
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Demetris Tokaris
Philippos Adamou δεν αναφέρομαι σε σένα αλλά γενικά, υπάρχει
τρικυμία εν κρανιω, αυθαίρετα συμπεράσματα, διασπορά ψευδών
ειδήσεων, ανόμοιες συγκρίσεις, δαιμονοποιηση της επιστήμης, ένα
χάος

Like Reply

Philippos Adamou
Demetris Tokaris Έχω τις δικές μου προσωπικές θέσεις, και πάντα
μιλώ με επιχειρήματα. Ο κόσμος φοβάται, και να εμβολιαστεί, και να
πάει νοσοκομείο. Θέλεις να βοηθήσεις την κατάσταση; Να
βοηθήσουμε μαζί; Απαίτα από την κυβέρνηση και τα ΜΜΕ διαφάνεια.
Ναι να πουν πέθαναν και εμβολιασμένοι με κορονοϊό, να δώσουν
αριθμούς, να αναφέρουν τους θανάτους μετά το εμβόλιο και να τους
διερευνήσουν, και να πουν ότι ναι συμβαίνουν ενδονοσοκομειακές
λοιμόξεις και να προσπαθήσουν να τις περιορίσουν. Το να κρύβουν
την αλήθεια δημιουργούν καχυποψίες και ο κόσμος αντιδρά, και δεν
μπορεί να ζυγίσει σωστά τα στοιχεία, ώστε να αποφασίσει αν θα
εμβολιαστεί. Πίστεψε με χειρότερο από fake news, τουλάχιστον αυτά
βγαίνουν από διάφορους άσχετους. Η κυβέρνηση όμως έχει την
ευθύνη για την δημόσια υγεία και ωφείλει να είναι σωστή στις
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Philippos Adamou
Celia Hadjichristodoulou Πρώτ' απ' όλα το σχόλιο μου ήταν προς
απάντηση στην Ρούλα Ευθυμίου, και σε έκανα tag επειδή της έκανες
like. Ούτε ο Δημήτρης, ούτε εγώ αναφερθήκαμε στο εμβόλιο, είναι για
τον τρόπο θεραπείας που συζητάμε, εφόσον κάποιος νοσήσει και όχι
πριν. Άρα εσύ πρέπει να εξηγήσεις την σχέση του δικού σου σχόλιου,
εάν φυσικά υπάρχει. Δεν έδωσα κανένα επιχείρημα για να μην
βάλουμε το εμβόλιο, αντιθέτως θα συμφωνήσω ότι είναι ένας από
τους τρόπους κάποιος να μην πάει νοσοκομείο.
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Λουκία Κουμενή
Demetris Tokaris .

Yvonne Georgiadou έχει απόλυτο δίκιο ο κος Τόκαρης.
Μπράβο

Like Reply
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Yvonne Georgiadou
Λουκία Κουμενή «κατά την άποψη μου» είναι η φράση. Κατά την
άποψή ΣΑΣ έχει δίκαιο. Κατά τη δική μου ξέπεσε.

Like Reply
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Demetris Tokaris
Yvonne Georgiadou "ξεπεσα"? λιγος σεβασμος δεν θα εβλαφτε,
ντροπη...

Like Reply
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Loizos Michaelides
Demetris Tokaris της έγραψα αλήθειες και με έκανε μπλοκ

Like Reply
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Λουκία Κουμενή
Αυτό είναι το επίπεδο τους!

Like Reply

Write a reply…

Nicole Gate
suneltheteee diladi molis pethanei o kaluteros mou filos tha trekssw sta
kanalia na milw gia diafora k na leri sunexia as poume as poume as poume !
bravo re.les k einai mia oka mpakalis. edw den vgike h oikogenia tou k
amesos vgike o vlakassss pou leeo sunexeia as pou epethane as poume
enepiene nosokomio. polla axuopsitos o tupos. k nai uparxoun thanatou k
apo anemvouadtous k emvoloiasmenous k tha uparxounnn. to iq mexri pou
ftanei??? ios einai k tha uparxeii thele na tripithite h oxi. K an einai
thanatuforos k tha einai esto an rkanes to emvoloio h oxi.xwnepsete to k
afuste mas na sunexrisoume tin zwh mad me ta kala k ta asxims.pigenete k
ksmia volta sta atoma me leuxemia k karkino.pollla polla pio polla apo ton
koloio.mas zalisateeeee
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Georgia Georgiou Nicolaou
Nicole Gate perimene ena lepto . Epethananton ali kai tha siopisi o
anthropos ? Esi etsi tha ekanes gia mia fili pu exases ? Tha eleges ygeia
ate o epomenos? Na milisoume ligo logika. Irema rotao.

Like Reply
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Nicole Gate
Georgia Georgiou Nicolaou oxi den tha evgena sta kanalia apo to
marazi mouu k nai thanatoi uparxoun k tha uparksoun.Peigate pote
tosa xronia sto tetarto orofo sto geniko? Sto tmima tou
pneumonologikou? E sxedwn den vgenei kaneis zwntanosss!!! Na
pathenei supsemia k na gelaei o gusotherapeftis mprwsta mou k oi
nosokomes na anavoun sto full to aicodition otan allazoun ta rouxa tou
hlikiomenou me pnevmonoia gia min drosoun oi masxales tis??? An
den imoun ekei na dinane diplu dwsi farmakon? Xerete pisoi thanatoi
api afiaforia k xafnika noiazeste? Oxi hrema rwtaw pissoys pragmatika
tous nouazei para mono o eutos tous?
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Georgia Georgiou Nicolaou
Nicole Gate to oti den pige ston prosopiko iatro i nosokomio vlepis pali
itan lathos epilogi. Kai eftixos pou vrethike na mas enimerosi. Oxi den
mu etixe kati tetio ala prosopo diko mou to sosan apo karkino sta
nosokomia mas. Episis mou etixe na soso diko mou atomo na to paro
protes voithies giati epine omiopathitika kai eklise o lemos apo pio , tha
pnigotan . kai eftixos ton prolava! Lipase an perases se lathos xergia.
Btw etixe mou na exo atomo me sipsemia na tou vazoun sinexos
antipiretika orous ala tipota. Distixos exi ine ektos elexou ipouli arostia.
An den pesi o piretos pethenoun . Apoti katalava ..
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Nicole Gate
Georgia Georgiou Nicolaou to ti perase o pateras mou sugekrimena o
theos xerei egw k h mitera mou.Den peirazei ti na kanw.k egw eixa kati
prosopiko pou 50 atoma to exoun mono stin kupro eimai apo tis
tuxeres .eixa paei se idiko k xirourgos k mou eipe mpa apokliete den
exeis tetio pragma k ekana k kapies e,edikevmenes exetaseis pou
kayalava oti ma ti mou leei plaka mou kanei.mou eixe upisxethei kiolad
na erthei sto iatrio an kano stin kliniki mia alli exetadi gia na parei k alli
idea k den patise.eutixws h exaderfi mou k pou einai sto geniko se psili
thesi k timiaaa ide to provlima mou gnorize tin swsth exurisi pou tin
diavada sto internet k vrikame k ton monadiko stin kupro pou tin kanei
k me voithise.den giatrevete alla voithaei.
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Georgia Georgiou Nicolaou
Nicole Gate perastika. Den ine oli giatri sigoura thei. Omos poli
voithane.

Like Reply
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Nicole Gate
Georgia Georgiou Nicolaou otan sumponoun k noiazwnte nai.den einai
polloi omos.
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Michalis Sofokleous
Nicole Gate από όλα θα κρατήσω το "to iq mexri pou ftanei???"...

Like Reply
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Nicole Gate
Michalis Sofokleous egw na antilifthw oti eisai k kala me iq megalo?
Etsi pusteveis esi!! Egw na upothessw kati allo.

Like Reply
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Michalis Sofokleous
Nicole Gate ότι νάναι
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Nicole Gate
Michalis Sofokleous on the point
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Georgia Georgiou Nicolaou
https://www.facebook.com/1241710875856611/posts
/4834082089952787/?d=n

Demetri mou epolinan ta kaka katse prin to anixis 

Like Reply
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Αιαντας Περισσης
Άδης...

Like Reply
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Ellada Zachariou
Τα ίδια είπε και ο μητροπολίτης Μόρφου ότι ακολουθεί φαρμακευτική
αγωγή που του σύστησε ο γιατρός του για τον κορωνοιο

Like Reply
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Σωτήρης Χρίστου
Άτυχης ανάρτηση με προπαγάνδα φίλε...
Υπάρχουν πολλοί λόγοι που χάσαμε τον νεαρό και σίγουρα όχι από
τσαρλατάνους...

Αιώνια να είναι η μνήμη του και ελπίδα και ευχή να μην χαθούν άλλες ζωές
!!!

Μια απορία έχω πόσες φορές άλλαξαν την βαλβίδα στον στην μονάδα
εντατικής θεραπείας και υποστήριξης τόσο στον αποθανόντα όσο και
στους υπόλοιπους ασθενείς ... ;;;

Like Reply
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Demetris Tokaris
Σωτήρης Χρίστου https://www.ant1.com.cy/.../sovares-kataggelies-
gia.../...

ANT1.COM.CY

Σοβαρές καταγγελίες για τσαρλατάνους
γιατρούς ακολούθησαν το θάνατο 47χρονου
από κορωνοϊό (ΒΙΝΤΕΟ)

…
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Σωτήρης Χρίστου
Demetris Tokaris φίλε πρωτίστως μελέτησε το πρωτόκολλο του
υπουργείου υγείας για τις περιπτώσεις κορονοΐου.
Δεύτερο έχω ακόμη την απορία για την συχνότητα αλλαγής
βαλβίδων στις ΜΕΘ.
Τρίτο ο καφές στο Δάλι ήρθε...!!!

Like Reply

 ·   · 2 d

Demetris Tokaris
Σωτήρης Χρίστου 10.30 θα ειμαι εκει
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Μαίρη Μιχαήλ

Like Reply

Savvas Antoniou Ttantis
.
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Demetris Tokaris
Savvas Antoniou Ttantis https://www.philenews.com/.../den-itan-
emboliasmenos-o...

PHILENEWS.COM

Δεν ήταν εμβολιασμένος ο αδικοχαμένος
46χρονος
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Savvas Antoniou Ttantis
Demetris Tokaris , 
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Demetris Tokaris
Ο Φιλελευθερος προς τιμην του παραδεχθηκε οτι εγραψε ψεματα...

Like Reply
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Nicolas Apostolides
Demetris Tokaris ρε συγγενή άλλο το ψέμα αλλόγω η λάθος
διατύπωση

Like Reply
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Demetris Tokaris
Nicolas Apostolides ακου τι σου λεω....απλα εφταιξε παλι ο καημενος
δαιμων του τυπογραφειου...
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Elia Giorgiou
Ελπιδοφορος Σωτηριαδης ηταν και απο τους συμβουλατορες του Μορφου

Like Reply

Christiana Zemenidou
Δεν εμπιστεύονται το εμβόλιο που είναι χιλιοεξετασμενο και ασφαλές
τρόπος αποφυγής ταλαιπωρίων και πίνουν γιατροσόφια που δεν ξέρει
κανένας τι κάνουν αν κάνουν κάτι …
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