
Ο Γεώργιος παλμός πέθανε με καλπάζοντα καρκίνο! μήπως ηταν δολοφονία? για δούμε 
μερικά στοιχειά! 
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Μερικοί τον είχαν κατηγορεί χωρις να ξερουν την τύφλα τους! οπως συνηθίζουν να 
κάνουν περνώντας γραμμή απο το «μακρύ χέρι»της μασονίας, που ακούν στο όνομα 
κομμουνιστές! πρώτα βάζουν αυτα τα ανθρωπόμορφα κτηνώδη ζώα, να κάνουν 
επιθέσεις πάσης φύσεως στους στόχους. 

Μπορεί να έλεγε υπερβολές μερικές φόρες, και να μην ξέρει κάποια πράγματα,η να τα έχει 
κάνει λίγο σαλάτα,ίσως εσκεμμένα, αλλα αυτο δεν σημαίνει οτι ηταν λάθος σε ολα! καθώς 
ήξερε πολλά άπλα δεν μπορούσε να διαχειριστεί τέτοιες πληροφορίες, έλεγε μερικές 
αληθειες που δεν μπορουν ούτε καν να διανοηθούν οι μάζες!. Ο Μανώλης Γλέζος (ηλικία 
94) και λοιποί εβραιοκομμουνιστες δεν έπαθαν καρκίνο πότε! και φτάνουν άνω το 90! 

Καθώς και αλλες αλήθειες που δεν έχει νόημα να τις πούμε!γεγονός ειναι οτι στα γνωστά 
κανάλια των μεγαλοεργολάβων , δεν υπάρχει καμια πια εκπομπή αφύπνισης, αλλα του 
σκοταδισμού και εκφυλισμού της γυναικάς και του ανθρώπου! οπως πολύ σωστά λέει 
κάποιος σε ντοκιμαντέρ (σφαγή στο Δάσος Κατύν ηταν απο κομμουνιστές και έλεγαν οτι το 
έκαναν οι "ναζι") που δεν θα παίξει ποτέ στο ελλαδιστάν ,τι έκαναν οι Εβραίο στην 
Γερμανία επι δημοκρατία Βαϊμάρης πριν αναλάβει ο Χίτλερ, και οπού πατούν το πόδι 
τους, εκτός οτι λιμοκτονούσαν απο την πεινά!! ο εκφυλισμός ειναι σε ολους τους τομείς! 
σήμερα όλη η Ευρώπη έχει γίνει μια απέραντη δημοκρατία Βαϊμάρης που λυμαίνονται οι 
ίδιοι οπως τοτε στην δημοκρατία Βαϊμάρης... αφου εξόντωσαν τους “αντικομμουνιστές 
χωροφύλακες” της Ευρώπης ετσι τους έλεγαν, ο ένας ηταν ο Χίτλερ, τώρα ποιος θα 
σταματήσει το τέρας? .  

Στην φώτο ειναι πατριώτισσα Λένα Λιβανός την έφαγαν λάχανο γιατι έκανε εκπομπές και 
έλεγε μεγάλες αλήθειες που οι σκοταδιστές δεν τολμούν καν να αναφέρουν !ούτε να 
παίζουν τις εκπομπές τα γνωστά κανάλια που μονο προπαγάνδα ξερουν να κάνουν βλέπε 
κομμουνιστική ΕΡΤ,mixanitouxronou.gr κτλ, οπως :για τον δωρικό κατα κόσμο "ναζιστικό" 
χαιρετισμό που είχε και ο μεταξάς και ο μέγας Αλέξανδρος, και αλλες πολλές αλήθειες... 
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Στο προφίλ του οπως φαίνεται, μέσα σε 4 μήνες έπαθε καρκίνο και πέθανε, εκτός και δεν το 
είχε αναφέρει, αλλα σε καθε περίπτωση είχε γίνει στόχος γιατί ενοχλούσε το σύστημα οπως 
φαίνεται και στο VIDEO μια σημαντική πληροφορία απο φιλο στο σχόλιο:Ο ίδιος έγραψε 
δημόσια ότι τον ακτινοβόλησαν με μηχάνημα που προκαλεί καρκίνο, και δεν ήταν η 
πρώτη φορά! Έλεγε ότι θα τα καταφέρει και πάλι, θα βγει νικητής, αλλά...!! το ίδιο είχαν 
κάνει και σε κάποιον άλλον αλλα έπαθε κατι άλλο......©ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΕΤΟΣ ... 
Βίντεο Ο ΤΣΙΠΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΡΙΖΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΤΗ δημοσιεύτηκε στις 22 Ιαν 2015 

https://www.youtube.com/watch?v=9m4D5czT3WI 
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