ΟΙ ΜΑΣΟΝΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΣΟΥ ΘΑ
ΣΕ ΒΓΑΛΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΤΩΧΕΙΑ;;;
ΟΙ ΜΑΣΟΝΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΣΟΥ ΘΑ ΣΕ ΒΓΑΛΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΤΩΧΕΙΑ;;;

Όχι 1 ή 2 αλλά χίλιοι δεκα δύο πολιτικοί είναι πουλημένα
τεκτονικά τομάρια αδέλφια μου έλληνες πολίτες. Για 100 και
τόσα χρόνια σε κυβερνάνε οι μασονικές στοές που αφάνισαν τον
ελληνισμό από την Μικρά Ασία, την Αίγυπτο, την Κύπρο και τώρα
με το ισλαμικό σπέρμα εισχώρησε στην ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΑΣ!!!Καταλάβατε
γιατί ο Κατρακούλης είναι ΑΝΤΙ-Νατιβιστης ή ΌΧΙ ακόμα;
Καταλάβατε γιατί η αδέλφη Ντορα πατρεύτηκε με τον Μπακογιάννη
έναν πραγματικό έλληνα πολιτικό; ΟΧΙ ακόμη εεε;

Τον παντρεύτηκε επειδή έπρεπε ο σπόρος του να μπολιαστεί με
όβριο σπέρμα και να αποδώσει σπόρο μυαρό, τον δήμαρχο Αθηνών
666. Τον Μπακογιάννη καταλάβατε ποιοι τον έφαγαν λάχανο;;; Ο
Δρακουμέλ, ο πατέρας της Ντόρας για να αποτελειώσουν τους
πατριώτες εθνικιστές έλληνες. Ποιοι είναι ιστορικά οι πιο
ύπουλοι και πουλάνε τους λαούς; Απαντήστε μόνοι σας την
κρίσημη για εμάς ερώτηση.

Πραγματικά διαβάζω τόσα πολλά άρθρα από έλληνες αρθρογράφους
αλλά σχεδόν κανείς τους δεν έχει καταλάβει ποιος είναι ο
εχθρός!!! Πιστεύετε ότι το παπαδαριό στα υψιλά κλιμάκια δεν
τρώει βρέφη και δεν πίνει το αίμα τους;;; Τα σώματα ασφαλείας,
οι επικεφαλείς του ΕΣ είναι όλοι μασόνοι του Κερατά με το Κ
κεφαλαίο. Αν δεν ήταν θα έδιναν τα ΙΜΙΑ; Θα έδιναν την
Κύπρο;;; Θα έδιναν την Μακεδονία;; Θα έδιναν το Αιγαίο και
τώρα ΑΟΖ Κρήτη και Θράκη;;; Περιμένετε ακόμη να πάρουν κάποια
απόφαση υπεράσπισης των ελλήνων σε γεωστρατηγικά θέματα όπως η
ΑΟΖ όταν χάθηκε η Μακεδονία, τώρα το Αιγαίο και πριν 50 χρόνια
η Κύπρος;;;

Πρέπει ίσως για πρώτη φορά να κατανοήσετε ότι μιλούν Ελληνικά
αλλά δυστυχώς δεν είναι ΈΛΛΗΝΕΣ, οι πολιτικοί μας όλοι είναι
μέλη των σατανικών Στοών και δέχονται διαταγές αφανισμού και
εξολόθρευσης μας. Μισούν τον ελληνισμό γιατί είναι αντίθετος
του οβραισμού, και από πίσω ο μαυρόψυχος που θελει συγκομιδή
ψυχών. Ακόμη και τους εβραίους έφαγε στον ΒΠΠ γιατί να μην
φάει εμάς που είμαστε οι πιο επικίδνυνοι;;;

Φτάνουμε στο τέλος αδέλφια, ή αντίσταση ή θάνατος…

ΚΟΡΑΚΑΣ

ΠΗΓΗ:https://katohika.gr/ellada/oi-masonoi-politikoi-sou-tha-s
e-vgaloun-apo-tin-ftocheia/

