
 

Η ππνηηζέκελε ζπληξηβή ηνπ Germanwings εηλαη κηα λέα απάηε...δείηε ηηο 

εηθόλεο θαη πξνζέρηε πσο νη απαηεώλεο εζθεκκέλα έξημαλ ηα ζπληξίκκηα ελόο 

παιηνύ αεξνπιάλνπ πνπ εηρε βγεη απν ηελ γξακκή θαη λα καο παξνπζηάζνπλ γηα 

νηηδήπνηε ζέινπλ νη απηνί.. 

Δθόζνλ ην θαηέζηξεςαλ θαη ην έθνςαλ ζε κηθξά θνκκαηάθηα ην κεηέθεξαλ κε 

ειηθόπηεξα ζηελ πξνζρεδηαζκέλε πεξηνρή θαη ην άπισζαλ ζηηο πιαγηέο 2-3 

βνπλώλ...γηα λα πξνθαιέζεη ηελ εληύπσζε θαη θαηάπιεμε ηεο θαηαηξνκαγκέλεο 

κάδαο ησλ ππλσηηζκέλσλ θνλκθνξκηζηώλ. 

Πξόζεμε ηελ επόκελε (2) θσηνγξαθία! Ζ κέγα απόδεημε...παληνύ κπίιηεο εθαηνζηώλ 

αιια ε ζησληζηηθε γεξκαληθή ζεκαηνύια λα ζηέθεηαη ζηελ πιαγηά ηνπ βνπλνύ ζαλ λα 

θπκαηίδεη ε εζληθή ζιίςε....θαη πνλεξά λα πεξλάεη ηελ είδεζε γηα ηνλ ςπρνινγηθό 

ηξαπκαηηζκό ηεο κάδαο! Αιια νη βηαζηέο ηεο ζπλείδεζεο δελ έρνπλ όξηα...γηα λα 

ζηγνπξεπηνύλ νηη ε κάδα ζα κείλεη ππλσηηζκέλε ζηνλ αξηζκό ηεο πηήζεο...εηδνύ ν 

αξηζκόο ηεο πηήζεο δίπια ζηελ ζεκαηνύια ηεο δπζηπρήο Γεξκαλίαο!!! Ρε 

πξνγξακκαηηζηέο...ζαο είρα γηα πην πνλεξνύο... 



 

Αεξνπιάλν κατκνπ αιιε κηα Σησληζηηθε Απάηε  
Γείηε εδώ (3) πσο νη αθξηβνπιεξσκέλνη ππάιιεινη ερνπλ ηνπνζεηήζεη ηα ζπληξίκκηα 

θαηα κήθνο ζηα ρακειά ζεκεία ηηο πιαγηάο...εθεη πνπ είραλ εύθνιε πξόζβαζε θαη 

ζπλεπώο νη "πσιεηέο" άπισζαλ νηη εηραλ λα "πσιήζνπλ". εκεηώζηε νηη ζηηο 

δύζθνιεο πιεπξέο ησλ βνπλώλ δελ ππάξρνπλ πνιιά ζπληξίκκηα...αιια νια εηλαη 

καδεκέλα εθεί πνπ ηνπο βόιεπε. 

 

Δδσ κηα εηθόλα (4) απόδεημεο ηεο απάηεο...γηα αθόκε κηα θνξα...ηα ζπληξίκκηα 

θπηεκέλα απν ηνπο ππαιιήινπο ζηε ραξάδξα. 



 

Δδσ ε κνλαδηθή εηθόλα(5) πνπ πξνθαιείηαη ππξθαγηά....αλακκέλε απν ηα ρέξηα ησλ 

ππαιιήισλ. Δίζαζηε θαιά ξεεε; Μεηα απν ηέηνηα ζύγθξνπζε ζα έπξεπε ηα πιαζηηθά 

πιηθά ηνπ εζσηεξηθνύ ηνπ αεξνζθάθνπο λα θαίγνληαλ γηα κεξεο!!! Οη ειεγρόκελεο 

ρώξεο απν ηελ ησλ...νπσο ε Γεξκαλία θαη Ηζπαλία εηλαη ζπλέλνρεο ζε απηελ ηελ 

κέγα απάηε. 

Γείηε εδσ (6) ηελ θακπύιε ησλ ζπληξηκκηώλ θαη ηε "θύηεπζε" ησλ πιηθώλ ζην 

έδαθνο...απαληήζηε καο πνπ βξίζθνληαη νη θαξέθιεο;;; Μήπσο ηηο πάηε γηα 

αλαθύθισζε;;; Σν θνκκάηη ηεο αηξάθηνπ ην ερεηε βαζεηά θπηεκέλν;;; Οη ηνπξκπίλεο 

απν ηηηάλην πνπ εηλαη ξε ππλσηηζηεο;;;; Απηεο δελ δηαιύνληαη ινγν ηεο θαηαζθεπήο 

ηνπ απν ην ηηηάλην. 



Γείηε εδσ (6) ηελ θακπύιε ησλ ζπληξηκκηώλ θαη ηε "θύηεπζε" ησλ πιηθώλ ζην 

έδαθνο...απαληήζηε καο πνπ βξίζθνληαη νη θαξέθιεο;;; Μήπσο ηηο πάηε γηα 

αλαθύθισζε;;; Σν θνκκάηη ηεο αηξάθηνπ ην ερεηε βαζεηά θπηεκέλν;;; Οη ηνπξκπίλεο 

απν ηηηάλην πνπ εηλαη ξε ππλσηηζηεο;;;; Απηεο δελ δηαιύνληαη ινγν ηεο θαηαζθεπήο 

ηνπ απν ην ηηηάλην. 

Απην ην θνκκάηη ηεο νπξάο (7) ...θαιά ζθελσκέλν ζηα βξάρηα δελ ερεη νύηε 

γξαηδνπληά....ηελ ζηηγκή πνπ νια ηα κεξε ηεο αηξάθηνπ ερνπλ γίλεη 

θνιπκπεζξόμπιν.... 

ΑΠΟ ΣΖΝ ΑΡΥΖ ΣΟ ΔΗΥΑΜΔ ΠΔΗ!ΑΥΤΟΙ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ..ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 

ΚΑΝΟΝΙΚΑ!..ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΚΑΛΑ...!!!  

http://www.aetos-apokalypsis.com/2015/03/ptwsh-tou-aeropnanou-doyleyoyn-ton-kosmo.html
http://www.aetos-apokalypsis.com/2015/03/ptwsh-tou-aeropnanou-doyleyoyn-ton-kosmo.html


Οι έγκσρες ζελίδες ΣΑΝ ΔΟΥΛΕΎΟΥΝ ΚΑΝΟΝΙΚΆ!! Ασηός δεν είναι ο Ανηρέας 

Λούμπιης...!!!  

ΣΟ ΟΣΗ ΠΡΟΩΘΟΤΝ ΔΛΗΓΔ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΔΗΝΑΗ ΓΝΩΣΟ ΔΓΩ 

ΚΑΗ ΚΑΗΡΟ!ΚΑΗ ΞΔΡΩ ΠΟΗΔ ΔΗΝΑΗ ΜΗΑ ΜΗΑ!ΒΓΑΕΟΤΝ ΜΑΣΗ !ΟΟ 

ΤΠΑΡΥΟΤΝ ΠΡΟΒΑΣΑ ΘΑ ΤΠΑΡΥΟΤΝ ΚΑΗ ΟΗ ΛΤΚΟΗ! 

Καη ε κεγάιε εξώηεζε πνπ θακηα π@ξλε δεκνζηνγξάθνο δελ ζέηεη εηλαη ε 

εμήο...πνπ ζην δηάνιν εηλαη ηα πηώκαηα;;; Αθξηβώο! Φίινη αλαγλώζηεο νύηε 

ΕΝΑ γηα απόδεημε!!! Ούηε θόθθαιν..νύηε ξνύρα...νύηε πηηδάκα!!! Οπδείο!! Δηόηη 

δελ ππάξρεη νύηε ελαο επηβάηεο!!! 

Δδσ ε καθία ησλ πξνγξακκαηηζηώλ θαηέθηαζε (10)... ε εκθάληζε ηνπο γίλεηαη ζην 

παξαζθήλην δηόηη πξέπεη λα ηνληζηεί ην ζιηβεξό "αηύρεκα"! Ζ παξνπζία 

πςειόβαζκσλ ηνλίδεη ζηελ ηεξαξρηθή λνεηηθή καο εθπαίδεπζε... ηελ θξνληίδα ηνπ 

παηέξα θαη ηεο κεηέξαο...ή νπνίνπ ζσηήξα εζεηο βάδεηε ζηελ ζεζε ηνπ... 

http://www.aetos-apokalypsis.com/2015/03/o-pilotos-den-einai-aytos-pou-deixnoun.html
http://www.aetos-apokalypsis.com/2015/03/o-pilotos-den-einai-aytos-pou-deixnoun.html


Δδώ 

νη μαλζέο θνπειηέο(11) ...αλ θνηηάμεηο θαιά ηηο ζνπ ιέεη ε εηθόλα; Θιίςε δάθξπα θαη 

ζξήλνο γηα ηνπο ρακέλνπο;;; Δηζη εεε;;; Σνηε ν ξνπθηάλνο ν Ρόηηεξο γηαηί ηηο δείρλεη 

κε γπξηζκέλεο ηηο πιάηεο;; σζηά... Γηαθνξεηηθά θάπνηνη έμππλνη ζα αλαξσηεζνύλ 

πνηα ηα πξόζσπα θαη ζα αξρίζνπλ λα ςάρλνπλ ηα νλόκαηα πηζσ απν ηα κπνπθάλ θαη 

ηελ "ζιίςε"... Πιεξσκέλεο νη μαλζηέο θίιε αλαγλώζηε!!! Γηα λα δεκηνπξγνύλ ηελ 

ζνινύξα ζηελ ζπιινγηθή ζπλείδεζε....ηνπ ζπιινγηθνύ ηξαπκαηηζκνύ πνπ θέξλεη ελα 

ηέηνην κεγάιν αηύρεκα. 

Γηαηη απνζθνπνύλ ζηνλ ηξαπκαηηζκό ηεο ζπιινγηθήο ζπλείδεζεο;..ζα γξάςνπκε 

θαπνηα αιιε θνξα κε πεξηζζόηεξεο εμεγήζεηο....ν ηξόκνο ηεο απάηε κεο ην 

πξνγξακκα ηνπ Μαηξημ καο ππλσηίδεη θαη δεκηνπξγεί ζνθάξηζκα...ν θνβηζκέλνο 

αλζξσπνο δελ ζέηεη πνηέ εξσηήζεηο...γηαηη ζηακαηάεη λα ζθέθηεηαη ειεύζεξα...γηαηη 

γίλεηαη πξόβαην θαη ηνλ παλε όπνηε ζειήζνπλ γηα ζπζία... Γηαηη εηλαη εύθνινο ζηελ 

ρεηξαγώγεζε θαη γηαηη... εηδνύ ε επθαηξία λα ηνπ θόςνπλ ηα ιίγα δηθαίσκαηα πνπ 

λνκίδε νηη είρε..  

ρόιην ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΑΔΣΟ Τν πην ηξαγηθό απν νια απηά εηλαη νηη ε ειίη 

έιεγρεη όιεο ηηο κεγάιεο ζειίδεο έγθπξεο απνβιάθσζεο εηδηθά ζηελ Ειιάδα! εηζη 

θάλνπλ νηη ζέινπλ ηελ κάδα! μέξνπλ ηη θαη πσο λα γξάςνπλ γηα λα ρεηξαγσγνύλ 

ηελ κάδα!Μελ παηάεη θαλέλαο ζε βξσκνζειίδεο ηνπο λα δνύκε κεηα ηη ζα 

γξάθνπλ; ην θάλεηε? όρη!όζν γηα ηα ζύκαηα αλ ππάξρνπλ θπζηθά!αλ όλησο έγηλε 

αηύρεκα ! νπσο έρσ πεη ζε άιιν πνζη!θαη αλ ππάξρεη ην πξαγκαηηθό αεξνπιάλν, 

έπαζε νηη θαη ηεο malaysia airline! θαη δελ πξέπεη λα κάζνπλ νη ζλεηνί! 

Γηαηί δελ απάληεζε πόηε θάλεηο πνπ εηλαη ην αεξνπιάλν ηεο malaysia airline; θαη 

νη λεθξνί; ε απάληεζε ππάξρεη ζε απηή ηελ ζειίδα κόλν γηα ςαγκέλνπο! ην 

επηβεβαηώλνπλ ηα δηεζλή δίθηπα θαη εθεκεξίδεο(είπε θάπνηνο κόλν πνπ νια απηά 

εηλαη ειεγρόκελα!)πάιη θαιά πνπ νη πεξηζζόηεξνη πηζηεύνπλ απηά πνπ ηνπο 

δείρλνπλ!εηζη εμεγνύληαη πνιιά!! , νπσο ηελ άιιε απαηε κε ην αεξνπιάλν πνπ 

δεζελ έξημαλ ζην πεληάγσλν!! ηόηε κε ηελ θαηεδάθηζε ηνλ πύξγσλ κε εθξεθηηθά! ε 

ινγηθή θαη ε θπζηθή ιέεη νηη αλ εηλαη λα πέζεη θαηη ζα πέζεη απν εθεί θαη πάλσ! 

http://www.aetos-apokalypsis.com/
http://www.aetos-apokalypsis.com/2014/09/ufo-mh-370-malaysia-airlines-blog.html


απν ην ζεκείν πνπ έπεζε ην αεξνπιάλν! θαη όρη όιν ην θηίξην θαη κάιηζηα ηνζν 

νξνθώλ! ςηιά γξάκκαηα όκσο απηά,γηα πνιινύο! 

http://www.aetos-apokalypsis.com/2015/03/siwnistikh-apath-den-epese-aeroplano.html 


