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Ιατρική Κάνναβη - Medical Cannabis

Με λύπη µου διάβασα το σχόλιο του κ. Ευδόκα σε µια σελίδα που

αναδηµοσίευσε το άρθρο του "Reporter" µε το οποίο ούτε λίγο ούτε πολύ

παρουσιάζει την έγκριση της αίτησης του κ. Ιωάννη για φαρµακευτική

κάνναβη ως ψέµα. Ο κ Ευδόκας κατηγορεί χωρίς αιδώ τη δηµοσιογράφο για

ανοησίες.

Πέτρος Ευδόκας προς διαχειριστή της σελίδας " ∆εδοµένου ότι έστω άθελα

σας αναµεταδίδετε ψέµµατα, λογοκλοπή και λανθασµένη ενηµέρωση (όπως

και ο "δηµοσιογράφος" που έγραψε αυτές τις ανοησίες") παρακαλώ λάβετε

υπ' όψην και αυτά - που σηµειώστε δηµοσιεύτηκαν πολύ πριν τις ανοησίες

του "Reporter":

∆υστυχώς έχουµε µπει για τα καλά στην προεκλογική περίοδο...

Ο δικός µου αγώνας την Παρασκευή αλλάζει µορφή.

∆εν θα σταµατήσω να αγωνίζοµαι για τα δικαιώµατα µας, υπάρχουν εξάλλου

πολλές µάχες που πρέπει να δώσω ακόµη στα δικαστήρια, αλλά πλέον

είσαστε πάρα πολλές χιλιάδες (αναφέροµαι αποκλειστικά στα µέλη της

σελίδας µας) και µου είναι αδύνατο να βοηθήσω τόσους πολλούς

ανθρώπους...

∆εν θα σταµατήσω να αγωνίζοµαι, το ίδιο να κάνετε και εσείς, να µην

σταµατήσετε να αγωνίζεστε.

Ο αγώνας είναι κοινός και µας αφορά όλους.

Μαρία
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Kyriaki Sofocleous Με ποια στοιχεία βγαίνει δηµόσια ο κ. Ευδόκας ή µε

προσωπικά µηνύµατα και ακυρώνει την έγκριση της περαµένης βδοµάδας

δηλώνοντας ότι η είδηση είναι ψευδής; Είµαι σε θέση να γνωρίζω πολύ καλά

την περίπτωση του συγκεκριµένου ασθενή και ότι µόνο ψέµα δεν είναι. Τι

προσπαθεί να πετύχει µε το να ακυρώνει την έγκριση και κατ' επέκταση τη

δράση της σελίδας Ιατρική Κάνναβη και ειδικά τη Μαρία προσωπικά; Το µόνο

που καταφέρνει είναι να κάνει ζηµιά στον ίδιο τον σκοπό για τον οποίο και ο

ίδιος παλύει, µε το να κόβει την ελπίδα των ασθενών που περιµένουν τόσο

καιρό. Η Μαρία ΠΟΤΕ δεν παρουσίασε την εξέλιξη αυτή ως προσωπική της

επιτυχία αλλά ως συνολική, έστω κι αν εξ όσων γνωρίζω εδώ και τρία χρόνια

αγωνίζεται χωρίς προσωπικό όφελος γι' αυτό το σκοπό. Κι αν έχει εκφράσει τη

χαρά της δηµόσια ποιος είναι ο κ. Ευδόκας που θα την κατακρίνει και θα

αµφισβητήσει αυτό της το δικαίωµα; Λίγος σεβασµός δεν βλάπτει!!

6 · April 12 at 2:38pm

Mandalena Chajicosta Kurie Eudoka den tha po polla logia giati eime arketa

apogoiteumeni me auta poy lete.Eime n kori tou K iwanni kai sas parakalo

afiste ta sxolia gia apates opos lete.kai edo milame gia mia zon pou paleui na

zisei kai oxi na kathomaste na grafoume blakies ayta ine anoisies pou mas lete

afiste mas sti isixeia mas na sosoume to kosmo mas tous sinavtropous mas tou

dikous mas antropous den kserete ti bionouv kai ti pernouv gia na bgoyv

nikites. Den thelo allo na pite gia ti maria kai den eipe tipota apo osa lete ine

ola psemata.Dite ligo ti antropotita psixns poy theli na boithisei tosa xronia toso

kosmo pou xanete kathimetinos apo autn ti asthenia. O Ypourgos mas dextike

to problnma sas poio ine den katalaba ti sinferov exete edo milame gia zoes

sebastite kai ligo. Exoume ta ola etoima gia na feroume to ladi na sosoume to

patera m sas ikiteuo afiste mas na kanoume ti doulia mas kai si ti diki sas

parakalo. Me olo to sebasmo to gnorizo oti isaste botanologos alla elate ligo

stn thesn mas poso poname na to blepoume na paleui kai seis na mas

stamatate eleos poio..

6 · April 12 at 5:34pm · Edited

Mandalena Chajicosta Ella sti arodafnoysa na deis pos ine kai posi duvamn

thelis na zeis auto to pono oxi na mas les gia apates..

2 · April 12 at 5:57pm · Edited

Kristis Stephanou τελικά παντού αντιπαραθέσεις και εγωισµοί...και οι

ασθενείς;;;

April 14 at 4:11pm
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