Ο Πάπας της Ρώμης

Ο Πάπας της Ρώµης
ευθύνεται για τη σηµερινή παρακµή
του χριστιανικού κόσµου.

Βλάκας ή προδότης;
∆ούλος του Θεού ή υπάλληλος τραπεζιτών;

Για να καταλογίσεις σε κάποιον την κατηγορία της παράβασης του καθήκοντος, θα
πρέπει πρώτα απ' όλα να γνωρίζεις ένα πολύ βασικό πράγµα ...Να γνωρίζεις τα καθήκοντά
του. Εάν δεν γνωρίζεις ποια είναι αυτά τα καθήκοντα, για ποια παράβαση µπορείς να
µιλήσεις;
Έχει αναρωτηθεί ποτέ ο αναγνώστης ποια είναι τα καθήκοντα ενός Πάπα; Τον βλέπουµε
όλοι να χαιρετά τα πλήθη από το γνωστό µπαλκόνι του Βατικανού ή να κάνει βόλτες µε το
αυτοκίνητο-"ενυδρείο",

αλλά

γνωρίζουµε

ακριβώς

ποιος

είναι

ο

ρόλος

του;

Γιατί

απολαµβάνει τέτοιου µεγέθους και έντασης ασφάλεια; ...Ασφάλεια, η οποία κάνει την
αντίστοιχη του Πλανητάρχη να µοιάζει σαν ανοργάνωτος περίπατος µε φίλους και
γνωστούς.
Όλα αυτά αν µη τι άλλο είναι περίεργα. Περίεργα για κάποιον, ο οποίος δεν έχει γνώσεις
και βλέπει τον Πάπα σαν έναν ακόµα ιερέα ...Έναν παπά πολυτελείας ...Ένα αποµεινάρι του
παρελθόντος, το οποίο ζει αποµονωµένο σε µια "γυάλα" και µακριά από τις εξελίξεις του
σύγχρονου κόσµου ...Έναν "δεινόσαυρο", ο οποίος "λιβανίζει" όλη την ηµέρα τον Κύριο και
που κατά πάσα πιθανότητα δεν γνωρίζει τι είναι τα CDS ή τα περίφηµα Swaps.
Είναι όµως έτσι τα πράγµατα; Τι ακριβώς είναι ο Πάπας σε σχέση µε τον χριστιανισµό,
τα δόγµατά του και τα εθνικά κράτη; Πόση δυνατότητα παρέµβασης έχει και σε ποιους
τοµείς; Πόσο µπορεί να παρέµβει στην οικονοµική λειτουργία του ∆υτικού Κόσµου; Υπάρχει
αντικειµενικά σοβαρός λόγος, που απολαµβάνει τόση µεγάλη και επιµελή προσωπική
προστασία;
Αντιλαµβανόµαστε πως όλα αυτά πρέπει να τα γνωρίζει κάποιος, προκειµένου να
αντιληφθεί τα καθήκοντά του ...Προκειµένου να του αποδώσει ευθύνες για τα όσα γίνονται
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εις βάρος του χριστιανικού κόσµου σήµερα ...Ενός κόσµου, ο οποίος έχει βυθιστεί στη δίνη
των τραπεζικών χρεών και καθηµερινά έρχεται αντιµέτωπος µε τις συνέπειες των αφελών
επιλογών του ...Ενός κόσµου, όπου το ένα κράτος µετά το άλλο υιοθετεί σκληρά
δηµοσιονοµικά µέτρα και απειλείται να µπει σε µια πρωτοφανή κατάσταση φτώχειας ...Σε
µια κατάσταση επικίνδυνη, γιατί βλέπουµε αυτήν τη φτώχεια να µετατρέπεται σταδιακά σε
µια κατάσταση αδυναµίας. Να ξεκινάει σαν οικονοµικό πρόβληµα και σταδιακά να
µετατρέπεται σε ψυχολογικό. Αυτό είναι και το επικίνδυνο της σηµερινής κατάστασης ...Η
φτώχεια των χριστιανικών λαών απειλεί να τους µετατρέψει σε αδύναµα υποχείρια κάποιων
επικίνδυνων παράκεντρων της παγκόσµιας εξουσίας.
Η φτώχεια, δηλαδή, δεν είναι επικίνδυνη ως φτώχεια. Η φτώχεια δεν είναι απαραίτητα
αδυναµία. Άλλωστε η ανθρωπότητα φτώχειες πέρασε πολλές. Ακόµα και στις µεγάλες της
"στιγµές" η φτώχεια την συντρόφευε. Η σηµερινή φτώχεια είναι επικίνδυνη, γιατί ασκείται
σε απογοητευµένους ανθρώπους ...ως τιµωρία. Αυτή η φτώχεια έχει την τάση να
µεταλλαχθεί σε αδυναµία ...Μια αδυναµία, η οποία θα καθηλώσει τους λαούς στην απόλυτη
υποταγή τους ...Μια αδυναµία, η οποία όλο και πιο πολύ µας θυµίζει την εποχή των
δουλοπάροικων της φεουδαρχίας. Αυτή η τελευταία διαπίστωση δεν γίνεται ποιητική αδεία.
Ο χριστιανισµός κινδυνεύει να βυθιστεί σε µια κατάσταση νεοφεουδαρχίας.
Αυτός ο νεολογισµός δεν είναι τυχαίος. Η νεοφεουδαρχία χαρακτηρίζει τον χριστιανισµό
σε όλα τα επίπεδα και όχι µόνο στο οικονοµικό. Ο φεουδαλισµός επιστρέφει σε όλα τα
επίπεδα και αφορά όλους τους εµπλεκόµενους σ' αυτόν ...Ο φεουδαλισµός, ο οποίος ήδη
χρησιµοποιεί την απειλή της φτώχειας σαν ένα "µαστίγιο", που θα υποτάσσει τους λαούς
στην εξουσία των εκλεκτών του. Το κεφάλαιο ήδη στον χριστιανικό κόσµο το διατηρεί στα
χέρια της µια πολύ περιορισµένη µειοψηφία ανθρώπων. Μερικές χιλιάδες ανθρώπων
ελέγχουν τα πάντα µέσα σ' αυτόν τον πάλαι ποτέ τεράστιο κόσµο ...Όταν λέµε τα πάντα,
εννοούµε ...τα πάντα.
Από τον κύριο όγκο των παραγωγικών επιχειρήσεων και τις τεράστιες γεωργικές
εκτάσεις µέχρι και τις κυβερνήσεις των χριστιανικών κρατών τα πάντα είτε ανήκουν είτε
ελέγχονται ως ιδιοκτησία από µια πολύ µικρή µειοψηφία ανθρώπων. Λίγοι ιδιοκτήτες, οι
οποίοι κρύβονται πίσω από διάσηµα ονόµατα πολυεθνικών εταιρειών, εδώ και µερικές
δεκαετίες "σαρώνουν" τα πάντα. Εξαγοράζουν ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει, δηµιουργώντας
µονοπώλια, που κάνουν τον Μεσαίωνα να φαντάζει σαν µια ασήµαντη παιδική χαρά.
Μέσω

περίεργων

συγκεκριµένοι

και

άνθρωποι

πρωτοφανών
έχουν

χρηµατοπιστωτικών

αποκτήσει

µια

παιχνιδιών

συντριπτική

υπεροχή

κάποιοι
έναντι

πολύ
του

επιχειρηµατικού και παραγωγικού κόσµου και τον συνθλίβουν. Αρπάζουν τα πάντα και τα
διαχειρίζονται µε βάση τα προσωπικά τους συµφέροντά τους και όχι τα συµφέροντα της
κοινωνίας. Αρπάζουν τα παραγωγικά µέσα από τους ίδιους τους δηµιουργούς τους και τους
αλλάζουν "προσανατολισµό". Καθηµερινά παραγωγικές επιχειρήσεις µετατρέπονται σε
εµπορικού τύπου "παράγκες". Καθηµερινά µπαίνουν λουκέτα σε εργοστάσια, βυθίζοντας
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στην άβυσσο της ανεργίας εκατοµµύρια ανθρώπους. Όλα αυτά συµβαίνουν, γιατί κάποιοι
"χτίζουν" τα νέα "φέουδα" της νέας εποχής ...Τα "φέουδα" της αγοράς, τα οποία —
δυστυχώς για τους λαούς— δεν έχουν το αντίστοιχο παραγωγικό τους "πρόσωπο".
Τουλάχιστον οι φεουδάρχες του Μεσαίωνα δεν αποσπούσαν τα φέουδα από τους λαούς,
για να τα στείλουν στην Κίνα και να τα δουλεύουν φτηνοί Κινέζοι. Κατείχαν τα φέουδα,
αλλά η απασχόληση µοιραζόταν εντός της ίδιας κοινωνικής οµάδας. Υπήρχαν, έστω και σε
ένα στοιχειώδες επίπεδο, συµπλέοντα συµφέροντα µεταξύ παραγωγών και εργαζοµένων.
Σήµερα κάτι τέτοιο δεν υπάρχει. Οι χριστιανικές κοινωνίες δεν έχουν πλέον αυτού του
είδους τις συµπλεύσεις. Οι µέχρι τώρα υπάρχοντες διαχωρισµοί της συµβατικής οικονοµίας,
οι οποίοι διαχώριζαν τα µέλη των κοινωνιών µεταξύ τους, σήµερα δεν υπάρχουν. ∆εν
υπάρχουν πλέον µέσα σε αυτές τις κοινωνίες κεφαλαιοκράτες και εργαζόµενοι. Σήµερα µέσα
στις κοινωνίες υπάρχουν µόνο επιχειρηµατίες και πελάτες ...Οι "πωλώντες" και οι
"αγοράζοντες".
Όµως, αυτό είναι επικίνδυνο για την ίδια την επιβίωση των κοινωνιών. Γιατί; Γιατί ο
τόπος, που σε θρέφει, είναι πατρίδα. Η γη, που "ταΐζει" τα παιδιά σου, είναι πατρίδα. Το
εργοστάσιο, που τα "ταΐζει" ακόµα πιο καλά, είναι επίσης πατρίδα. Το σπίτι, που στεγάζεις
την οικογένειά σου, είναι πατρίδα. Σήµερα όλα αυτά δεν υπάρχουν. ∆εν υπάρχει παραγωγή
και άρα οι λαοί βρίσκονται στον "αέρα". ∆εν έχουν "ρίζες" στους χώρους όπου γεννήθηκαν.
Περαστικοί "πελάτες" είναι από αυτούς τους χώρους. Ακόµα και τα σπίτια τα οποία
κατοικούν ανήκουν στις τράπεζες και άρα σε άλλους. ∆εν έχουν τη δυνατότητα να
"ταυτιστούν" µε το υλικό µέρος αυτού, του οποίου αντιλαµβάνονται ως πατρίδα. Αν δεν
µπορούν να καταναλώσουν τα προϊόντα, τα οποία "µυστηριωδώς" φτάνουν µπροστά τους,
θα πρέπει να µετακινηθούν σε κάποιο άλλο µέρος, προκειµένου ν' αποκτήσουν αυτήν τη
δυνατότητα.
Κάποτε έπρεπε να απειλείς µε πραγµατικό θάνατο έναν άνθρωπο, προκειµένου να τον
διώξεις από την πατρίδα του και σήµερα δεν µπορείς να τον σταµατήσεις ούτε µε όπλο,
προκειµένου να µην την εγκαταλείψει. Όλα αυτά δεν είναι τυχαία. ∆εν άλλαξε ο άνθρωπος
τα χαρακτηριστικά του. ∆εν έγινε ξαφνικά "νοµάδας". Το DNA του παραµένει σταθερό. Απλά
άλλαξε ο κόσµος γύρω του. Έγινε ο κόσµος "µεταβλητός" και ο άνθρωπος "γλιστράει" πάνω
σ' αυτόν. Σταµατάει όπου µπορεί να επιβιώσει. Αν δεν έχει ένα χωράφι ή µια θέση εργασίας
στην πατρίδα που τον γέννησε, θα "γλιστρήσει", µέχρι να βρει κάπου να "πιαστεί" ...Να
"πιαστεί", για να µπορεί να θρέψει τα παιδιά του. Αυτό το επικίνδυνα "επικλινές" και
"γλιστερό" περιβάλλον οφείλεται στα καρτέλ, τα οποία σάρωσαν τη χριστιανική οικονοµία
και έδιωξαν την παραγωγή µακριά από αυτήν.
Αυτό το καρτέλ ιδιωτικών συµφερόντων σαρώνει στην κυριολεξία τα πάντα και όχι
µόνον

στην

οικονοµία.

Εξαιτίας

των

συµφερόντων

του

—και

αναζητώντας

την

οικονοµικότερη δυνατή παραγωγική λειτουργία— προκάλεσε κοινωνικά προβλήµατα µε
ασύλληπτες

συνέπειες.

Μετακινώντας

την
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προκάλεσε µια πρωτοφανή ανεργία και αυτό είχε ως συνέπεια να απειληθεί το µέγα
επίτευγµα των λαών του χριστιανισµού και το οποίο ήταν το οργανωµένο κοινωνικό κράτος
...Το κράτος, που µεριµνούσε για τους πολίτες του ...Το κράτος, το οποίο επέβαλε τη
θέληση αυτών των πολιτών ακόµα και πάνω στους πιο ισχυρούς οικονοµικούς και
πολιτικούς του παράγοντες ...Το κράτος, το οποίο έδινε σάρκα και οστά στην έννοια της
∆ηµοκρατίας. Τα επιτεύγµατα αυτού του κράτους και της ∆ηµοκρατίας αµφισβητούνται
πλέον

από

τις

νεοφεουδαρχικές

εξουσίες.

Ήδη

έχουν

ψηφιστεί

στα

κράτη

νόµοι

πρωτοφανείς για τον νοµικό µας πολιτισµό.
Μιλάµε για πραγµατικό Μεσαίωνα. ∆εν ισχύει ούτε καν το Habeas Corpus. Συνάνθρωποί
µας συλλαµβάνονται, βασανίζονται και πιθανότατα κάποιοι από αυτούς πεθαίνουν, χωρίς να
απολαύσουν

το

στοιχειώδες
ο

εξασφαλισµένο από τον 12

δικαίωµα

της

∆ίκης.

Αυτό,

δηλαδή,

το
ο

αιώνα, τίθεται υπό αµφισβήτηση τον 21

οποίο

ήταν

αιώνα. Με ποια

δικαιολογία; Την τροµοκρατία ...Τους "δαίµονες", οι οποίοι απειλούν την κοινωνική µας
"λειτουργία" ...Τους "δαίµονες", οι οποίοι δεν διαφέρουν και πολύ από εκείνους που
"κυνηγούσε" η Ιερά Εξέταση. Άγνωστοι, σκοτεινοί και επικίνδυνοι ήταν κι εκείνοι.
Μπορούσαν να καταλάβουν "κορµιά" ανύποπτων πολιτών και άρα καθιστούσαν ύποπτη
ολόκληρη την κοινωνία. Όπως ακριβώς συµβαίνει σήµερα. Κάποτε αυτούς τους "δαίµονες"
τους "ανακάλυπταν" και τους έκαιγαν στην πυρά, ενώ σήµερα πάλι τους ανακαλύπτουν και
τους "καίνε" στο "Γκουαντάναµο". Κατά σύµπτωση οι ίδιες εξουσίες είναι αυτές, οι οποίες
πάλι ταλαιπωρούν την ανθρωπότητα, προκειµένου να τη "σώσουν".
Η "ειρωνεία" είναι ότι η επανεµφάνιση της "Ιεράς Εξέτασης" γίνεται κατά τη διάρκεια της
θητείας ενός Πάπα, ο οποίος, πριν γίνει τέτοιος, ήταν υπεύθυνος δόγµατος της Καθολικής
Εκκλησίας ...Ήταν υπεύθυνος της επιτροπής εκείνης, η οποία κάποτε ονοµαζόταν η "Ιερά
Εξέταση".
Τι συµβαίνει όµως; Πώς φτάσαµε σ' αυτήν την κατάσταση; Τι άλλαξε και σε ποιους
τοµείς σ' ό,τι αφορά την κοινωνική και οικονοµική λειτουργία; Θα µπορούσε ο Πάπας —και
άρα ο πιο ισχυρός παράγοντας του χριστιανισµού— να σταµατήσει αυτήν τη "λαίλαπα", η
οποία ισοπεδώνει τα πάντα στο πέρασµά της;
Βεβαίως και θα µπορούσε να τη σταµατήσει. Έπρεπε να τη σταµατήσει, για να
προστατεύσει τη δύναµη τής χριστιανικής αυτοκρατορίας ...Να προστατεύσει το κεφάλαιο
της χριστιανικής αυτοκρατορίας, που, εκτός από το βιοµηχανικό κεφάλαιο, ήταν και η
πανάκριβη εξειδικευµένη εργατική της τάξη ...Να προστατεύσει την κοινωνική ευηµερία και
κατά συνέπεια την κοινωνική ειρήνη, η οποία διασφαλίζεται από την οικονοµική ανάπτυξη
και από την εργασία. Όµως, για να δούµε πώς θα µπορούσαν να γίνουν αυτά, θα πρέπει να
γνωρίζουµε για ποιους λόγους φτάσαµε στο σηµείο αυτό και πότε έπρεπε να υπάρξει δράση,
η οποία δεν υπήρξε.
Το κύριο αίτιο, που φτάσαµε στο σηµείο αυτό, είναι η ανεξέλεγκτη τραπεζική
λειτουργία. Αυτή είναι που απειλεί τον χριστιανισµό. Όµως, το ίδιο ανεξέλεγκτο είναι και το
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εµπόριο ...Η "αδελφή" δραστηριότητα της τραπεζικής λειτουργίας ...Το "καύσιµο", που
οδηγεί στην ανεξέλεγκτη τραπεζική λειτουργία ...Το εµπόριο, το οποίο επί αιώνες ελεγχόταν
µε τους πιο αυστηρούς νόµους ...Το εµπόριο, το οποίο, αν δεν ελεγχθεί εγκαίρως, εύκολα
"προδίδει" µια εθνική οικονοµία. Γιατί; Γιατί το εµπόριο δεν έχει ηθική. Το εµπόριο δεν έχει
εργοστάσια ή γη και άρα δεν έχει πατρίδα. Το εµπόριο έχει έναν στόχο. Το κέρδος. ∆εν έχει
το "όραµα", που πολλές φορές έχει η παραγωγή.
Το "όραµα" ενός παραγωγού δεν είναι απαραίτητα το κέρδος —...Είναι και το κέρδος,
αλλά όχι µόνον αυτό—. Το "όραµά" ενός βιοµηχάνου µπορεί να είναι να φτιάξει, για
παράδειγµα, το καλύτερο αυτοκίνητο στον κόσµο. Το "όραµα" ενός γεωργού µπορεί να είναι
να παράγει τα καλύτερα βιολογικά φρούτα της αγοράς. Όλοι αυτοί οι παραγωγοί βάζουν
κόπο και µεράκι, για να παράγουν κάτι στο επίπεδο που εκφράζει τους ίδιους ως
προσωπικότητες. Αντίθετα το "όραµα" του εµπόρου δεν εµπεριέχει µέσα του κάποιου είδους
µεράκι. Ο έµπορος έχει µόνον έναν στόχο. Το κέρδος ...Έµπορος είναι, όχι δηµιουργός
...Ενδιάµεσος είναι και όχι παραγωγός. Είτε πουλάει όπλα είτε φάρµακα, είναι το ίδιο,
εφόσον την ίδια δουλειά κάνει. Είτε πουλάει αυτοκίνητα είτε ναρκωτικά, το ίδιο πράγµα
αναζητά ...Το κέρδος ...∆εν έχει άλλο στόχο.
Το εµπόριο είναι τόσο ανήθικο από τη φύση του, που το απόλυτο "όραµά" του είναι η
απόλυτη "εξαπάτηση". Ο "τέλειος" έµπορος δεν είναι αυτός, ο οποίος θα πουλήσει το
καλύτερο προϊόν σε µια λογική τιµή. Αυτός, που θα το κάνει αυτό, είναι άσχετος και άρα
κακός έµπορος. Ο "τέλειος" έµπορος είναι αυτός, ο οποίος θα καταφέρει να βγάλει το
µέγιστο κέρδος από το τίποτε ...Αυτός, ο οποίος θα πουλήσει πανάκριβα το σκουπίδι. Όταν
αυτό είναι το απόλυτο "όριο" µιας δραστηριότητας, αντιλαµβανόµαστε τα χαρακτηριστικά
της ίδιας της δραστηριότητας.
Αυτή η δραστηριότητα είναι που οδήγησε τη χριστιανική κοινωνία στη λογική των
εµπόρων ...Στη λογική της υιοθέτησης των εµπορικών προτύπων ...Των προτύπων των
πορνών και των παρασίτων ...Των υπερκατανωλωτικών προτύπων, που, µέσω της
κατανάλωσης, προσπαθούν να "γυαλίσουν" την ανύπαρκτη αξία τους. Σε αυτήν τη λογική
µάς έριξαν οι τραπεζίτες και για να το καταφέρουν αυτό χρησιµοποίησαν το "καύσιµο" του
εµπορίου. Το εµπόριο τούς ήταν χρήσιµο, γιατί µέσω αυτού θα µπορούσαν να αλλοιώσουν
την κοινωνική λειτουργία στη βάση της. Από τη στιγµή που κατόρθωσαν και έβαλαν τη
λογική των εµπόρων στην πλατιά κοινωνική βάση, όλα ήταν θέµα χρόνου να συµβούν. Η
κοινωνία είχε "αρρωστήσει" και απλά περίµενε το τέλος της.
Πώς είναι δυνατόν να υπάρξει ελπίδα κοινωνικής επιβίωσης στη χριστιανική ∆ύση, όταν
ένα φωτοµοντέλο, όπως η Σισέλ, µε µόνο εφόδιο τον κώλο της γίνεται δισεκατοµµυριούχος,
τη στιγµή που εκατοµµύρια συνάνθρωποί µας δεν µπορούν να επιβιώσουν; Πώς είναι
δυνατόν

να

υπάρξει

κοινωνική

δικαιοσύνη

στη

χριστιανική

∆ύση,

όταν

ένας

ποδοσφαιριστής, όπως ο Ρονάλντο, και µε µόνο εφόδιο δύο γερά πόδια, βγάζει ανά έτος
περισσότερο κέρδος από µια µεγάλη βιοµηχανία; Πώς είναι δυνατόν να υπάρξει εργασιακή
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"ασφάλεια", όταν ένας νεκρός Τζάκσον βγάζει περισσότερο κέρδος από τους µισθούς
εκείνους, τους οποίους θα εισπράξουν χιλιάδες ζωντανοί εργαζόµενοι στο σύνολο της
παραγωγικής τους ζωής;
Όλα αυτά δηµιουργούν συνθήκες κοινωνικής παρακµής. Αλλάζουν τα πρότυπα. Κάποιοι,
για να πουλήσουν περισσότερα βρακιά, προσπαθούν να εµφανίσουν την ανηθικότητα σαν
"µαγκιά". Κάποιοι, για να πουλήσουν περισσότερα µπουκάλια µε αλκοόλ, παρασέρνουν τους
νέους στην ακολασία, στο ξενύχτι και βέβαια µακριά από την εργασία, η οποία δεν
εξασφαλίζει τίποτε από τα προαπαιτούµενα και βέβαια δεν αντέχει το ξενύχτι. Κάποιοι, για
να πουλήσουν περισσότερα πτυχία, έβαλαν άντρες και γυναίκες σε ένα "κυνήγι" καριέρας,
που τους κατέστρεψε µαζικά. Κάποιοι, για να πουλήσουν περισσότερα εισιτήρια στα
θεάµατα, "έβγαλαν" τις µανάδες από τα σπίτια τους και παρέδωσαν τα παιδιά τους σε
έµµισθες µπέιµπισίτερ.
Όλα αυτά, αν τα συνδυάσει κάποιος, µπορεί να εξηγήσει τα αίτια της σηµερινής
κατάστασης. ∆εν χρειάζεται να είναι κανείς µάγος, για να εξηγήσει το πώς φτάσαµε εδώ
όπου φτάσαµε. Όταν µετατρέπεις τα παράσιτα σε κοινωνικά πρότυπα, παρασέρνεις την
κοινωνία πίσω τους. Με πρότυπα µοντέλα, τραγουδιστές και ποδοσφαιριστές, δεν φτιάχνεις
παραγωγική κοινωνία ...Φτιάχνεις "πασαρέλα" αθλιότητας. Με τέτοια πρότυπα κανένας δεν
θέλει να εργαστεί και άρα κανένας δεν θα προστατεύσει ένα εργοστάσιο, το οποίο
κινδυνεύει µε λουκέτο. Με πρότυπα ανθρώπους, οι οποίοι κοιµούνται φτωχοί και ξυπνάνε
βαθύπλουτοι, όλοι ελπίζουν να τους µιµηθούν. Όταν ελπίζεις µε την αφέλειά σου να γίνεις
πλούσιος µέσα σε µια στιγµή, αλλάζει ο τρόπος σκέψης σου. Η αφέλεια βέβαια δεν είναι αλά
καρτ. ∆εν είσαι αφελής µόνον σε συγκεκριµένα πράγµατα. Είσαι αφελής γενικά. Η αφέλεια,
αν σε "πιάσει", δεν σε εγκαταλείπει.
Εφόσον "ονειρεύεσαι" µια µεγάλη "ζωή" και δεν ζεις αυτή που σου διατίθεται, γιατί να
µην δανείζεσαι από τις τράπεζες αυτά, τα οποία σου πλασάρουν οι πονηροί έµποροι και
νοµίζεις ότι σου λείπουν; Γιατί να µην πάρεις µια "προκαταβολή" µιας "µεγάλης" ζωής, που
έτσι κι αλλιώς θεωρείς ότι κάποτε θ' αποκτήσεις; Γιατί να µην ξεπουλήσεις τα πάντα,
εφόσον θεωρείς ότι θα γίνεις κάποτε αρκετά πλούσιος, για να τα αναπληρώσεις; Όταν δεν
νοιάζεται για το σπίτι ή το χωράφι, που σου άφησε ο πατέρας σου, ο οποίος εργαζόταν µια
ζωή για να τ' αποκτήσει, γιατί να νοιαστείς και για την πατρίδα; Όταν το µόνο που σε
ενδιαφέρει είναι να "ζήσεις" την "ονειρεµένη" ζωή των µοντέλων και των ποδοσφαιριστών,
δεν ενδιαφέρεσαι για οικογένεια και δεν κάνεις παιδιά. Τα παιδιά σε "περιορίζουν" στο σπίτι
και σου βάζουν κιλά, "αποµακρύνοντάς" σε από τα πρότυπά σου. ∆εν έχεις χρόνο και είσαι
"χοντρή", για να ζήσεις το "όνειρο".
Όταν κάποιος µπαίνει σ' αυτήν την αντίληψη των πραγµάτων, αρχίζει και αποκτά τάσεις
"αυτοκτονίας", εφόσον η ζωή του θνητού είναι µικρή και οι ευκαιρίες όλων να τα πετύχουν
όλα σχεδόν ανύπαρκτες. Όταν πολλά µέλη της κοινωνίας µοιράζονται αυτήν την ίδια
αντίληψη, οδηγούν την ίδια την κοινωνία στην "αυτοκτονία. Όταν οι άνθρωποι δεν
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νοιάζονται για τις ατοµικές τους κληρονοµιές και τις "υποθηκεύουν", για να πάρουν ένα
διακοποδάνειο,

γιατί

να

ελέγξουν

κυβερνήσεις,

οι

οποίες

"υποθηκεύουν"

πατρίδες

ολόκληρες; Όταν οι άνθρωποι ονειρεύονται "αρπαχτές", πώς θα ελέγξουν κυβερνήσεις που
διαφθείρονται; Όλα δηλαδή έχουν την εξήγησή τους. ∆εν υπάρχει µυστήριο για το πώς
έφτασαν τα πράγµατα στο σηµείο αυτό. ∆εν υπάρχει µυστήριο για το πώς βυθίστηκε ο
χριστιανισµός στη σηµερινή κατάσταση της φτώχειας, που τον οδηγεί στην απόλυτη σήψη
και την παρακµή.
Ο αναγνώστης, έχοντας υπόψη του την παραπάνω "διαδροµή", εύκολα πλέον µπορεί να
καταλάβει και ποια είναι τα καθήκοντα του Πάπα ...Τα καθήκοντα —απέναντι στο σύνολο
του χριστιανικού κόσµου— του Πρώτου τη Τάξη χριστιανού, λόγω ισχύος και βέβαια
διαδοχής του Πέτρου ...Τα καθήκοντα του Πρώτου τη Τάξη Καθολικού, εφόσον είναι ο
φυσικός ηγέτης του Καθολικισµού. Τα καθήκοντά του είναι τα καθήκοντα του "ποιµένα". Τα
καθήκοντα του "ποιµένα" είναι να µην φτάσει µια κοινωνία στο σηµείο όπου έχει φτάσει
σήµερα η χριστιανική κοινωνία και άρα στην παρακµή. Τα καθήκοντα του ποιµένα είναι να
προστατεύει τα συµφέροντα του ποιµνίου του ...Όλα τα συµφέροντα ...Από τα πιο "ταπεινά"
έως τα πιο "υψηλά" ...Από το ψωµί που θα φάει ο πιστός µέχρι την εξασφάλιση ενός υγιούς
τρόπου ζωής ...Από το δίκιο του να κρατήσει την ιδιοκτησία του χωραφιού του µέχρι το
δίκιο του να υπερασπίζεται την άποψή του.
Εδώ θα αναρωτηθεί κάποιος εάν αυτά που λέµε αφορούν πραγµατικά τον Πάπα. Αν από
τα θεωρητικά του καθήκοντα προκύπτει κάτι το πρακτικό ...Τι να σου κάνει ένας ιερέας;
...Ένας παπάς πολυτελείας είναι και ο Πάπας ...Με τι δυνατότητες παρέµβασης µπορεί να
επέµβει; ...Με τι γνώσεις µπορεί να καταλάβει τα προβλήµατα της κοινωνίας ένας ιερέας, ο
οποίος θεωρητικά ολόκληρη την ηµέρα του την περνάει είτε προσευχόµενος είτε
µελετώντας τη Βίβλο;
Όλα αυτά είναι λάθος. Ο Πάπας δεν είναι ένας απλός ιερέας. Είναι ο πλέον ισχυρός από
τους ηγέτες του χριστιανισµού. Εξαιτίας των αναγκών αυτού του ρόλου είναι εκπαιδευµένος
να διαχειριστεί τη χριστιανική αυτοκρατορία. Είναι εκπαιδευµένος ως αυτοκράτορας.
Γνωρίζει —ή τουλάχιστον είναι υποχρεωµένος να γνωρίζει— πώς να τον προστατεύει,
εφόσον γνωρίζει τι τον απειλεί. Έχει συσσωρευµένη γνώση η Ρώµη και µε αυτήν εκπαιδεύει
τους αυτοκράτορές της ...Γνώση όλων των τύπων και άρα και γνώση που αφορά την
οικονοµική λειτουργία της αυτοκρατορίας.
Για παράδειγµα, η σηµερινή τραπεζική υπερλειτουργία, η οποία κατέστρεψε τη
χριστιανική παραγωγή και το χριστιανικό παραγωγικό κεφάλαιο, δεν είναι µια άγνωστη
κατάσταση για τον προκαθήµενο της Ρώµης. Ο Πάπας γνωρίζει, τόσο ως µορφωµένο άτοµο
όσο και ως εκπαιδευµένος ιερέας, τις ιδιοµορφίες της τραπεζικής λειτουργίας. Ως
µορφωµένο άτοµο τη γνωρίζει άριστα, γιατί η Ρώµη είναι κατά παράδοση "Αριστοτελική". Ο
Αριστοτέλης ήταν από τους µεγαλύτερους πολέµιους της τοκογλυφίας. Ο ισχυρός αυτός
"καθοδηγητής" τής ρωµαϊκής ηγεσίας ήταν εκείνος, ο οποίος ισχυριζόταν πως, όταν το
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χρήµα ξεφύγει από τον ρόλο του —που έχει σχέση µε την αγορά προϊόντων— και
µεταλλαχθεί το ίδιο σε προϊόν, θα καταστραφεί η οικονοµία. Από τη στιγµή που δεν νοείται
Πάπας, που να µην γνωρίζει τον Αριστοτέλη, ευνόητο είναι ότι και ο σηµερινός γνωρίζει τις
διδαχές του.
Όµως, ακόµα κι αν ήταν ένας αµόρφωτος φανατικός και δεν γνώριζε τις διδαχές
κάποιου επιφανούς "ειδωλολάτρη", ήταν υποχρεωµένος να γνωρίζει τις θέσεις των
προκατόχων του πάνω στο θέµα αυτό. ∆ικός του προκάτοχος ήταν εκείνος, ο οποίος
"απέβαλε" την τραπεζική τοκογλυφική λειτουργία από τη "χρηστή" χριστιανική οικονοµική
λειτουργία. Πάπας της Ρώµης απαγόρευσε στους πιστούς τού χριστιανισµού να ασκούν το
τραπεζικό "λειτούργηµα" ως "κακό" και "αµαρτωλό". Πάπας της Ρώµης ήταν εκείνος, ο
οποίος "φόρτωσε" αυτήν την "αµαρτία" στους "βρόµικους" Εβραίους. Άρα; Άρα ο Πάπας
γνώριζε εξ’ αρχής πόσο ανεπιθύµητη, παρασιτική και επικίνδυνη για την αυτοκρατορία του
ήταν η ανεξέλεγκτη τραπεζική λειτουργία, αλλά πρωτίστως γνώριζε και ποιοι ήταν οι
πρωταγωνιστές της. Γνώριζε δηλαδή εκ των προτέρων πού θα οδηγούσε τον χριστιανισµό η
ανεξέλεγκτη τοκογλυφία των τραπεζιτών ...και γνώριζε επίσης τι καταγωγής ήταν κάτι τύποι
σαν τον Ρότσιλντ ή τον Ροκφέλερ, οι οποίοι πρωταγωνιστούσαν σ' αυτήν.
Την ίδια γνώση είχε και για το εµπόριο. Ως αριστοτελικός και ως ιερέας του
χριστιανισµού γνώριζε τις παρενέργειες του εµπορίου. Γνώριζε τον λόγο, για παράδειγµα,
που έπρεπε αυτό να ελέγχεται στενά, προκειµένου να µην προκαλεί κοινωνικά προβλήµατα.
Γνώριζε τον λόγο που τα χριστιανικά έθνη ήταν εκείνα, τα οποία είχαν εφεύρει τον
προστατευτισµό

...Τα

χριστιανικά

έθνη

και

κανένας

άλλος.

Κάποια

συµφέροντα

εξυπηρετούσαν όλες εκείνες οι περιοριστικές πολιτικές. Συµφέροντα εθνικά, τα οποία —ως
σύνολο— γίνονταν συµφέροντα της χριστιανικής αυτοκρατορίας. Άλλωστε η παντοκρατορία
του χριστιανισµού ένα άθροισµα αυτών των εθνικών συµφερόντων ήταν. Αυτά τα
συµφέροντα

τα

γνωρίζει

απόλυτα

κάποιος,

ο

οποίος

αναλαµβάνει

τις

τύχες

του

χριστιανισµού. Είναι υποχρεωµένος να τα γνωρίζει ως "ευαγγέλιο" και να τα υπηρετεί ως
δόγµα ...Ειδικά όταν αυτός ο κάποιος είναι εξοικειωµένος καί µε το ένα καί µε το άλλο.
Από τη στιγµή λοιπόν που εύκολα µπορούµε να καταλάβουµε τι ακριβώς γνώριζε ο
Πάπας, µπορούµε να καταλάβουµε και ποια ήταν τα καθήκοντά του ...Τα καθήκοντα του πιο
ισχυρού παράγοντα του χριστιανισµού —και ως εκ τούτου του βασικότερου προστάτη του—
και τα καθήκοντά του ως επικεφαλής του Καθολικισµού. Ο Πάπας, δηλαδή, ως χριστιανός
και ως καθολικός, είχε υποχρεώσεις τόσο απέναντι στους χριστιανούς γενικά όσο και
απέναντι στους καθολικούς ειδικότερα. Αυτός λοιπόν ο Πάπας θα έπρεπε µε την εξουσία του
να περιορίζει όποιον απειλεί την ισχύ, αλλά και τη λειτουργία της χριστιανικής κοινωνίας
...ανεξαρτήτως δόγµατος ...Ειδικά όταν ο κίνδυνος εκδηλώνεται από αλλόθρησκους και
απειλεί τον ίδιο τον χριστιανισµό. Το ίδιο πρωταγωνιστικός θα έπρεπε να είναι ο ρόλος του
και όταν απειλούνταν το καθολικό ποίµνιό του, είτε από αλλόθρησκους είτε από χριστιανούς
διαφορετικού δόγµατος.
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Ως Πάπας λοιπόν την Ρώµης —και ισχυρότερος των χριστιανών— θα έπρεπε να
φροντίζει για την αύξηση της ισχύος της αυτοκρατορίας. Αν δεν υπήρχε θέµα αύξησης
αυτής της ισχύος, θα έπρεπε να εµποδίζει οποιαδήποτε αλλαγή, η οποία θα οδηγούσε σε
εξασθένηση της αυτοκρατορίας. Πώς εξασθενεί µια αυτοκρατορία; Τι δίνει δύναµη και ισχύ
σε µια αυτοκρατορία; Το κεφάλαιό της. Η τεχνογνωσία της. Η "ποιότητα" των πληθυσµών
της. Η σηµερινή χριστιανική αυτοκρατορία είναι "σκιά" του εαυτού της. Είναι εξασθενηµένη
οριακά. Γιατί; Γιατί έχει πρόβληµα µε το κεφάλαιό της και αυτό αλλοίωσε την κοινωνική της
λειτουργία.
Κεφάλαιο της χριστιανικής αυτοκρατορίας δεν ήταν µόνον τα εργοστάσιά της. Ήταν και
η τεχνογνωσία των επιστηµόνων της, οι οποίοι διατηρούσαν αυτά τα εργοστάσια
ασυναγώνιστα. Ήταν και η εξειδίκευση της εργατικής τάξης, που µπορούσε στα εργοστάσια
των χριστιανών βιοµηχάνων να µετατρέψει τα σχέδια των χριστιανών επιστηµόνων σε
χριστιανικά προϊόντα ...Τα πιο καλά και ασυναγώνιστα προϊόντα του Πλανήτη ...Τα προϊόντα
εκείνα, τα οποία καθιστούσαν τον χριστιανισµό ως την πιο ισχυρή αυτοκρατορία του
Πλανήτη ...Την πιο ισχυρή αυτοκρατορία, που γνώρισε ποτέ η ανθρωπότητα.
Απλά πράγµατα. Ο χριστιανισµός ήταν ασυναγώνιστος και γι' αυτόν τον λόγο έλεγχε µε
ευκολία το σύνολο του Πλανήτη. Ήταν πυρηνική δύναµη, όταν οι υπόλοιποι λαοί ήταν
καθηλωµένοι

στην

εποχή

της

—επίσης

χριστιανικής—

πυρίτιδας.

Οι

χριστιανοί

καλλιεργούσαν τα χωράφια τους µε τρακτέρ, όταν οι υπόλοιποι έτρεχαν πίσω από ζεµένα
βόδια. Οι χριστιανοί έκαναν βάρδιες σε οργανωµένα εργοστάσια, όταν οι υπόλοιποι
σφυρηλατούσαν µπακίρια στο πίσω µέρος της αυλής τους. Οι χριστιανοί είχαν οργανωµένα
νοσοκοµεία, όταν οι υπόλοιποι έτρεχαν σε "µάγους" και έβραζαν "µαντζούνια". Οι χριστιανοί
είχαν οργανωµένα συστήµατα εκπαίδευσης, όταν οι υπόλοιποι έτρεχαν στους µεντρεσέδες ή
γίνονταν µοναχοί του ∆αλάι για να µορφωθούν. Οι χριστιανοί είχαν θεσµοθετηµένα και άρα
τακτοποιηµένα όλα τους τα πολιτικά, επαγγελµατικά και εργατικά δικαιώµατα, όταν οι
υπόλοιποι προσέτρεχαν στις "διαιτησίες" των σοφών, των µάγων και των πρεσβυτέρων του
χωριού.
Αυτά όλα δεν προέκυψαν από κάποια µυστηριώδη "ανωτερότητα" των χριστιανών.
Προέκυψαν από τις ιδιοµορφίες του χριστιανικού συστήµατος σε θέµατα που αφορούν τη
διαχείριση της γνώσης ...Θέµατα που αφορούν τη δηµιουργία, την κατοχή και τη χρήση της
γνώσης. Αυτή η χριστιανική ιδιαιτερότητα, η οποία είχε σχέση µε την αντιµετώπιση της
γνώσης ως περιουσιακό "στοιχείο", είναι εκείνη που έβαλε τους χριστιανούς πιο γρήγορα,
πιο οργανωµένα και πιο απόλυτα στη βιοµηχανική περίοδο. Σε αυτήν την περίοδο η
νοοτροπία των χριστιανών να µην µοιράζονται τίποτε και µε κανέναν τούς έκανε
πανίσχυρους. Αυτή η ισχύς τούς έδωσε τεράστια ανάπτυξη στην οικονοµία και από αυτήν
την ανάπτυξη προέκυψαν τα παραπάνω που περιγράψαµε ...Κανένα µυστήριο δηλαδή.
Αυτήν την οργανωµένη και πανίσχυρη αυτοκρατορία "κληρονόµησε" ο σηµερινός Πάπας
από τον προκάτοχό του. Κληρονόµησε µια παραγωγική "µηχανή" µε τεράστιο ιδιόκτητο
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κεφάλαιο ...Μια αυτοκρατορία, η οποία έλεγχε τον Πλανήτη και καθιστούσε τους πιστούς
της "προνοµιούχους" σε σχέση µε τους υπόλοιπους. Ήταν "τυχερός" όποιος γεννιόταν στον
χριστιανικό κόσµο, γιατί είχε καλύτερη "µοίρα" από τους υπόλοιπους. ∆εν µιλάµε θεολογικά
ή θεωρητικά. Μιλάµε καθαρά οικονοµικά. Υπήρχαν θέσεις εργασίας στη χριστιανική
αυτοκρατορία. Υπήρχαν οργανωµένες οικονοµίες µεταξύ των οποίων συγκαταλέγονταν και
οι πιο ισχυρές εθνικές οικονοµίες του κόσµου.
Ο χριστιανικός κόσµος απολάµβανε την υπεροχή του σε όλα τα επίπεδα. Ακόµα και οι
κοινοί εργαζόµενοι χριστιανοί απολάµβαναν πρωτοφανή για την κοινωνική τους τάξη
προνόµια. Απολάµβαναν συγκεκριµένο και αρκετά περιορισµένο ωράριο εργασίας. Πλήρη
ασφάλεια. Συντάξεις, οι οποίες εξασφάλιζαν καλό επίπεδο ζωής. Πληρωµένες καλοκαιρινές
—και όχι µόνον— άδειες. Ζούσαν σε σπίτια υπερεξοπλισµένα, όταν τα αντίστοιχης
κοινωνικής τάξης µέλη των άλλων αυτοκρατοριών µοιράζονταν τρώγλες. Μετακινούνταν µε
ιδιόκτητα αυτοκίνητα, όταν οι "όµοιοί" τους έτρεχαν πίσω από αραµπάδες. Γι' αυτόν τον
λόγο ο χριστιανισµός —και ειδικά οι ανεπτυγµένες βιοµηχανικά χώρες— ήταν "προορισµός"
για πολλούς φτωχούς ανθρώπους, οι οποίοι δεν άντεχαν τη φτώχεια των δικών τους
κοινωνιών και ήθελαν

να πάρουν ένα µερίδιο από τη χριστιανική ανάπτυξη και

παντοδυναµία.
Ο συγκεκριµένος Πάπας µάλιστα αυτόν τον κόσµο τον "κληρονόµησε" και στην εποχή
της απόλυτης δόξας του. Ελάχιστο χρόνο πριν αναλάβει ο ίδιος την ηγεσία του, είχε
"καταρρεύσει" ο βασικός του αντίπαλος στο οικονοµικό και κοινωνικό επίπεδο. Είχε
καταρρεύσει ο κοµµουνιστικός γίγαντας και ο χριστιανικός καπιταλισµός έδειχνε να είναι ο
αδιαφιλονίκητος νικητής του κόσµου ...Και όµως, αυτός ο νικητής του κόσµου µέσα σε δύο
σχεδόν δεκαετίες "κατέρρευσε". Γιατί; Γιατί ό,τι τον χαρακτήριζε και τον έκανε αξιοζήλευτο
από τους υπόλοιπους λαούς, το έχασε. Έχασε το κεφάλαιό του. Έχασε το υλικό µέρος του
κεφαλαίου του ...Το µέρος εκείνο, το οποίο συνδεόταν µε την παραγωγή.
Η ανεργία πλέον τον πλήττει σε βαθµό καταστροφής. Η ανασφάλεια των εργαζοµένων
έχει φτάσει στα ανώτατα επίπεδα. Κεκτηµένα δικαιώµατα δεκαετιών έχουν εξανεµιστεί. Από
τη σταθερή θέση εργασίας περάσαµε στην ελαστική απασχόληση. Οι συντάξεις έχουν
αρχίσει να γίνονται συντάξεις πείνας. Σ' ό,τι αφορά τους ίδιους τους χριστιανούς, στην
κυριολεξία δεν τους ανήκει τίποτε ...∆εν τους ανήκουν ούτε αυτά, τα οποία τους ανήκαν
ακόµα και στις εποχές της µεγάλης φτώχειας ...∆εν τους ανήκουν ούτε αυτά, τα οποία
κατείχαν ακόµα και οι δουλοπάροικοι. ∆εν τους ανήκουν ούτε τα σπίτια τους ...Τα χρωστάνε
κι αυτά στις τράπεζες.
Για τι από όλα αυτά ευθύνεται ο Πάπας; ...Για όλα ...Στην κυριολεξία για όλα. Κατ’
αρχήν, ως αυτοκράτορας του χριστιανισµού, έπρεπε να γνωρίζει πότε εξασθενεί η
αυτοκρατορία του. Πότε εξασθενεί; Όταν µοιράζεται το κεφάλαιό της. Όταν είδε ότι οι
τραπεζίτες "σαρώνουν" την οικονοµία, έπρεπε να µπορεί να προβλέψει ποιες θα ήταν οι
συνέπειες αυτής της "σάρωσης". Ως Πάπας είχε την πληροφόρηση, για να γνωρίζει ποιοι
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είναι αυτοί, οι οποίοι µε τις πράξεις τους "σπρώχνουν" χριστιανική τεχνογνωσία εκτός της
χριστιανικής επικράτειας. Με χριστιανική τεχνογνωσία έγιναν όλοι µεγαλοπαράγοντες της
παγκόσµιας οικονοµίας. Με χριστιανική τεχνογνωσία έγινε η σιντοϊστική Ιαπωνία µία από τις
µεγαλύτερες οικονοµίες του κόσµου. Με χριστιανική τεχνογνωσία έγινε η ινδουϊστική Ινδία
µια ανερχόµενη δύναµη.
Ο Πάπας όλα αυτά τα γνώριζε. Γνώριζε ότι γινόταν παράνοµη "µετάγγιση" κεφαλαίου, η
οποία εξασθενούσε την αυτοκρατορία. Στη δική του "βασιλεία" ισχυροποιήθηκε η Κίνα.
Χάρη στη δική του ανοχή πραγµατοποιήθηκε αυτή η "µετάγγιση", µε αποτέλεσµα να
εµφανίζεται σήµερα η Κίνα ως ισχυρή. Χωρίς τη χριστιανική τεχνογνωσία η Κίνα ακόµα θα
κυνηγούσε τα σπουργίτια του Μάο και ακόµα θα προσπαθούσε να εφεύρει τη βιοµηχανική
"επανάσταση". Πώς όµως έγινε αυτή η "µετάγγιση"; Ήρθαν οι Κινέζοι και έκλεψαν την
τεχνογνωσία; Έστειλαν πράκτορές τους και την άρπαξαν; Τα προϊόντα αυτής της
τεχνογνωσίας πού τα διοχετεύουν; Στην εσωτερική αγορά ή στην ίδια τη χριστιανική
αυτοκρατορία;
Η µετάγγιση αυτή δεν έγινε ως δια µαγείας. Εξαιτίας των τραπεζιτών του χριστιανισµού
η παραγωγή έφυγε εκτός χριστιανισµού και τον εξασθένισε. Αυτοί πίεσαν τους παραγωγούς,
ενισχύοντας τους εµπόρους. Αυτοί, αναζητώντας το µέγιστο κέρδος, µετέτρεψαν την
παραγωγή σε "ιππόδροµο", ποντάροντας στα "άλογα" του εµπορίου. Το αποτέλεσµα ήταν το
αναµενόµενο. Τα εργοστάσια "µετακινήθηκαν" εκεί όπου υπήρχε φτηνό εργατικό δυναµικό
και άρα εκτός χριστιανισµού. Αυτή η αναπάντεχη απώλεια τεχνογνωσίας του χριστιανισµού
ήταν φυσικό να τον εξασθενίσει. Όταν υπερέχεις, επειδή κατασκευάζεις ηλεκτρονικούς
υπολογιστές και αυτοκίνητα και ξαφνικά εκπαιδεύεις κι άλλους να παράγουν τα ίδια,
εξασθενείς.
Ο αυτοκράτορας της Ρώµης —κατά τα φαινόµενα— δεν κατάλαβε ούτε τι έκαναν οι
τραπεζίτες ούτε τι έκαναν οι έµποροι εις βάρος των βιοµηχάνων και των εργαζοµένων. ∆εν
κατάλαβε ότι η αυτοκρατορία του µοιραζόταν πλέον το κεφάλαιό της µε νέους συνεταίρους
...Αλλόθρησκους συνεταίρους ...ολόκληρους ωκεανούς µακριά. Η γνώση του χριστιανισµού
έφευγε από την επικράτειά του µε τροµακτικούς ρυθµούς. Κρατούσαν οι τραπεζίτες κάποια
"χαρτιά" της πλάκας, τα οποία διασφάλιζαν τα πνευµατικά δικαιώµατα της ιδιοκτησίας της
τεχνογνωσίας, αλλά αυτά ήταν αστεία, εφόσον ήδη αυτή η ιδιοκτησία είχε πλέον
"µεταφερθεί".
Με χρήµατα των τραπεζιτών έφευγε η τεχνογνωσία από τον χριστιανισµό και µε τα
χρήµατα των ίδιων τραπεζιτών χτίζονταν τα εργοστάσια στην Κίνα. Αυτή η δραστηριότητα
των τραπεζιτών ήταν που έκανε τεράστια ζηµιά στον χριστιανισµό. Όταν µαθαίνεις στον
άλλο να κατασκευάζει υπολογιστές, θα συνεχίσει να τους κατασκευάζει ακόµα κι αν του
πάρεις τα δικαιώµατα ...Ακόµα κι αν του απαγορεύσεις να τους κατασκευάζει µε τον τρόπο
που επιβάλει η τεχνογνωσία σου. Γιατί; Γιατί απλούστατα γνωρίζει πλέον να φτιάχνει
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υπολογιστές ...Θα φτιάξει τη δική του εκδοχή. Το θέµα είναι να µην τον πάρεις από τα
χωράφια, για να τον εκπαιδεύσεις. Αν το κάνεις, θα χάσεις τη µάχη της ιδιοκτησίας.
Αυτό έπαθε ο χριστιανισµός και ο αυτοκράτοράς του φαινοµενικά δεν "κατάλαβε" τι
έγινε, ώστε να αµυνθεί. ∆εν το "κατάλαβε" στο ανώτατο επίπεδο, αλλά δεν το "κατάλαβε"
και στο κατώτατο. ∆εν έβλεπε ο αυτοκράτορας ότι τα εργοστάσια κλείνουν το ένα µετά το
άλλο; ∆εν κατάλαβε ότι το ανθρώπινο δυναµικό της αυτοκρατορίας του όχι µόνον χάνει την
απασχόλησή του, αλλά χάνει και το "πλεονέκτηµά" του έναντι των υπολοίπων λαών; Οι
χριστιανικοί λαοί, εξαιτίας της εξειδίκευσής τους και της παραγωγικότητάς τους, ήταν ένα
µεγάλο "κεφάλαιο" της αυτοκρατορίας. Η ανεργία τούς εξουδετέρωνε. ∆εν είναι ότι τους
εξαθλίωνε, βυθίζοντάς τους στη φτώχεια. Τους έβγαζε από το "παιχνίδι" της εξέλιξης,
εφόσον τους καθιστούσε άχρηστους. Τους καθιστούσε ανεκπαίδευτους και µέσα στον χρόνο
µη ανταγωνιστικούς ...Ούτε αυτό το είδε ο "αυτοκράτορας";
Το τι συνέβαινε µέσα στην κοινωνία το είδε; ∆εν έβλεπε ο Πάπας ότι ολόκληρες οι
χριστιανικές κοινωνίες έπεφταν θύµατα της τοκογλυφίας; Μέχρι τις ηµέρες του ποτέ και για
κανέναν λόγο δεν επέτρεπαν οι εξουσίες στους ιδιώτες τραπεζίτες να χρηµατοδοτούν την
αγορά στέγης. Γιατί; Για να µην δηµιουργηθεί "φούσκα" στα ακίνητα. Για να µην πέσουν οι
άνθρωποι θύµατα µιας από τις βασικότερες τους ανάγκες. Για να µην πέσουν θύµατα της
ανάγκης τους να στεγάσουν τις οικογένειές τους και το µέλλον τους. Ξαφνικά ολόκληρη η
χριστιανική αυτοκρατορία "µέθυσε" από τη χρηµατοδότηση των ακινήτων. Κανένας δεν
σταµάτησε τους τοκογλύφους, όταν αυτοί ανέβασαν τις αξίες των σπιτιών σε "ύψη"
πρωτοφανή κι απίστευτα.
Αφελείς άνθρωποι νόµιζαν ότι ανακάλυψαν την νέα οικονοµία. Νόµισαν ότι µε ένα
σπιτάκι, που κληρονόµησαν, έγιναν επιχειρηµατίες. Το ακριβοπούλησαν και νόµισαν ότι
ανακάλυψαν την οικονοµία του µέλλοντος. Ευγνωµονούσαν τις τράπεζες, οι οποίες έδιναν
τα δάνεια στους οµοίους τους αφελείς ν' αγοράζουν τα σπίτια τους. Μέσα σε λίγα χρόνια οι
άνθρωποι "χρωστούσαν" άπειρα χρήµατα. Επειδή µιλάµε για εργαζόµενους, µιλάµε ότι
χρωστούσαν το σύνολο της "εργατικής" τους "ζωής". Μιας "ζωής", όµως, η οποία δεν ήταν
απλά υπερχρεωµένη, αλλά —εξαιτίας των ίδιων τοκογλύφων— και βουτηγµένη στην
ανεργία. Οι χριστιανοί, δηλαδή, αγόρασαν πανάκριβα σπίτια, "υποθηκεύοντας" την εργασία
τους την εποχή που θα έχαναν και την εργασία τους.
Όµως, δεν ήταν µόνον τα σπίτια. Καθηµερινά οι λαοί έπεφταν θύµατα της τραπεζικής
προπαγάνδας ..."∆ώσε αύξηση στον εαυτό σου" ..."Ζήσε σαν πλούσιος" ..."Πραγµατοποίησε
µια ευχή" ...Κάνε αυτό και κάνε και το άλλο ..."Μην είσαι κορόιδο, λεφτά υπάρχουν". Μέρανύκτα λειτουργούσαν τα πλυντήρια της προπαγάνδας. Μέρα-νύχτα έπαιρναν οι τραπεζικοί
υπάλληλοι τηλέφωνα στα σπίτια, για να πείσουν τους ανθρώπους να δανειστούν ...Να τους
πείσουν να µην είναι "κορόιδα", που χάνουν ευκαιρίες. Εκατοµµύρια δανείων και
πιστωτικών καρτών δόθηκαν σε ανθρώπους, οι οποίοι δεν τα χρειάζονταν ή δεν γνώριζαν
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πώς να τα διαχειριστούν. Η κοινωνία παντελώς απροστάτευτη σε αυτήν την πρωτοφανούς
µεγέθους και έντασης πολεµική επίθεση των τραπεζιτών.
Ήταν βλάκες οι τραπεζίτες που τους χρηµατοδότησαν όλους αυτούς, όταν γνώριζαν ότι
σε κάποια στιγµή δεν θα µπορούσαν να τους αποπληρώσουν τα δάνεια; Όχι βέβαια. Οι
τραπεζίτες δεν είναι βλάκες. Οι χριστιανοί ήταν απλά απροστάτευτοι από τις "ύαινες" της
τοκογλυφίας. Οι τραπεζίτες χρηµατοδοτούσαν αυτήν την "παράνοια" µε έναν και µόνον
στόχο. Να φτάσουν οι ιδιώτες σε αδυναµία να αποπληρώσουν τις τράπεζες και αυτές —
εξαιτίας των επίσης ιδιωτικών καταθέσεων— να βρουν το "άλλοθι" να ζητήσουν τη βοήθεια
των κρατών.
Αυτό ήταν το ζητούµενο. Αυτό ήταν το µέγα ζητούµενο. Γιατί; Για να µετατραπεί το
αφελές και παράνοµο ιδιωτικό χρέος σε νόµιµο δηµόσιο χρέος. Οι τραπεζίτες είχαν βάλει
στο "µάτι" τα ίδια τα κράτη και όχι µόνον κάποια χωράφια και κάποια διαµερίσµατα ιδιωτών.
Αυτό είχαν ως στόχο τους. Να "φάνε" —εκτός από τις ιδιωτικές περιουσίες, οι οποίες έτσι κι
αλλιώς είναι "υποθηκευµένες" στις δικές τους τράπεζες— και τις δηµόσιες περιουσίες των
κρατών. Με αυτόν τον απλό τρόπο έβαλαν τον χριστιανικό κόσµο σε µια κινούµενη "άµµο"
χρεών και τον λεηλατούν. Η πάλαι ποτέ πιο πλούσια αυτοκρατορία στον κόσµο αυτήν τη
στιγµή χρωστάει στους τραπεζίτες πάνω από 35 τρις δολάρια. Όχι µόνον τους "έφαγαν" ό,τι
είχαν αποταµιεύσει όλο το προηγούµενο διάστηµα της ακµής, αλλά τους φόρτωσαν και
χρέη. Με αυτό το ποσό τώρα θέλουν οι τραπεζίτες να αγοράσουν τον ίδιο τον χριστιανισµό.
Για να επιτύχουν ακόµα πιο εύκολα τους στόχους τους, οι τραπεζίτες επένδυσαν και στα
ΜΜΕ. Γιατί; Για να παρακάµψουν τα κοινωνικά πρότυπα, τα οποία µέχρι εκείνη τη στιγµή
πρόβαλαν στα µέλη τους οι παραγωγικές κοινωνίες. Οι τραπεζίτες και οι έµποροι συνεργάτες
τους δεν ήθελαν τα υγιή κοινωνικά πρότυπα. ∆εν ήθελαν τον φιλόπονο επιστήµονα, ο
οποίος εργάζεται µέρα και νύχτα, εξαιτίας της δίψας του για δόξα. ∆εν ήθελαν τον φιλόπονο
εργάτη, ο οποίος εργάζεται ευσυνείδητα στο εργοστάσιο, για να συντηρήσει την οικογένειά
του. Αυτοί ήθελαν "επιστήµονες" αδίστακτους, οι οποίοι, µιµούµενοι τον Μέγκελε, θα
έκαναν

ακόµα

και

εγκλήµατα

για

να

γίνουν

πλούσιοι.

Αυτοί

ήθελαν

τεµπέληδες

"καταναλωτές", οι οποίοι θα υποθήκευαν τα πάντα για ν' αγοράσουν ρούχα και αυτοκίνητα
και θα µισούσαν τα εργοστάσια.
Όλα αυτά όµως προϋπέθεταν ν' αλλάξουν τα κοινωνικά πρότυπα. Μέχρι τότε ποιος έδινε
τα πρότυπα στον χριστιανισµό; Ποιος έδινε τα παραγωγικά πρότυπα στον παραγωγικό
χριστιανισµό; Η εκκλησία —η οποία ταύτιζε τα συµφέροντά της µε την ισχύ της
αυτοκρατορίας και άρα µε την παραγωγικότητά της— δεν ήταν "παραγωγός" όλων των
νόµιµων προτύπων; Ακόµα δηλαδή κι αν υποθέσουµε ότι ο αυτοκράτορας της Ρώµης ήταν
ένας άσχετος ιερέας, δεν έβλεπε ως ιερέας ότι απειλούνταν η "δουλειά" του; ∆εν έβλεπε ότι
οι πιστοί δεν τον άκουγαν αυτόν, αλλά µιµούνταν κάποιον διάσηµο "καραγκιόζη" των ΜΜΕ
και του Χόλυγουντ;
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Ακόµα δηλαδή κι αν ήταν εντελώς βλάκας, έπρεπε να βλέπει ότι κάποιοι πονηροί
έµποροι και τραπεζίτες έχουν κάνει κοινωνικά πρότυπα τους δικούς τους "εκλεκτούς" ...Τις
πόρνες, τους τεµπέληδες και τους άχρηστους ...Τους άθεους, τους πολυπολιτισµικούς, τους
αυθαίρετους, τους καραγκιόζηδες ...Όλους όσους κουβαλούσαν µια "πραµάτεια" πάνω τους
και ήθελαν να την πουλήσουν ...Όλους όσους δεν ήθελαν να εργαστούν πραγµατικά, αλλά
να φερθούν σαν "επιχειρηµατίες" µε επιχείρηση, που ξεκινούσε από τον κώλο τους και δεν
έφτανε πιο πέρα από τα πόδια τους ή το λαρύγγι τους.
Όλα αυτά αλλοίωσαν όχι µόνον τη λειτουργία του χριστιανικού κόσµου, αλλά και την
ίδια τη βιολογία του. Οι χριστιανοί έπαψαν να ενδιαφέρονται να κάνουν οικογένειες.
Ενδιαφέρονταν για τη µεγάλη "ζωή", την οποία υπόσχονταν οι τραπεζίτες. Ενδιαφέρονταν
για µεγάλες "καριέρες", οι οποίες θα τους έδιναν µερίσµατα, βίλες και γιότ. Σταδιακά,
δηλαδή, ο χριστιανισµός δεν έκανε αυτά, τα οποία έκανε επί αιώνες ως πληθυσµός υγιών
ανθρώπων και άρχισε να µπαίνει σε φάση υπογεννητικότητας. Άρχισε να µπαίνει σε φάση
πληθυσµιακής παρακµής και αλλοίωσης της δυναµικότητάς του.
Πάνω ακριβώς σε αυτό το πρόβληµα ήρθε και προστέθηκε το χειρότερο που θα
µπορούσε να προστεθεί και αυτό δεν ήταν τυχαίο. Ο πληθυσµός, ο οποίος είχε αρχίσει να
υποβαθµίζεται, αναγκάστηκε να δεχθεί άλλους πληθυσµούς µε τα ακριβώς αντίθετα
χαρακτηριστικά.

Ο

χριστιανικός

κόσµος,

ο

οποίος

γερνούσε

τεµπελιάζοντας

και

ονειρευόµενος τη "µεγάλη" ζωή, άρχισε να "πληµµυρίζει" από αλλόθρησκους πληθυσµούς,
νεανικούς, εργατικούς, φιλόδοξους και βέβαια "καρπερούς".
Ο Πάπας και πάλι "κοιµόταν". Ο υπερασπιστής των συµφερόντων του ποιµνίου του δεν
είδε

ότι

αυτά

τα

συµφέροντα

απειλούνται.

∆εν

είδε

ότι

µε

την

εγκληµατική

φιλοµεταναστευτική πολιτική, την οποία ακολούθησαν οι ηγεσίες των χριστιανικών κρατών,
στην πραγµατικότητα "αλλοίωσαν" σε µεγάλο βαθµό τη θρησκευτική "οµοιογένεια" και
βέβαια τη δογµατική "καθαρότητα" της επικράτειάς του ...Μιλάµε για δεκάδες εκατοµµύρια
αλλόθρησκων µέσα στην ίδια την Ευρώπη ...Μιλάµε για πραγµατικό εποικισµό της από
πληθυσµούς

µε

"ακµάζοντα"

χαρακτηριστικά"

...Για

πληθυσµούς,

ο

οποίοι

δεν

"ενσωµατώνονται" στις τοπικές κοινωνίες και οι οποίοι διαρκώς ζητούν και παίρνουν
δικαιώµατα εις βάρος των χριστιανών.
...Μιλάµε για ένα πρόβληµα, το οποίο παλαιότερα θα αποτελούσε αίτιο πολέµου για την
Αγία Έδρα. Ποτέ στην ιστορία δεν επέτρεψε καµία θρησκεία τη µετακίνηση τόσων πολλών
αλλόθρησκων εντός της επικράτειάς της ...Αλλόθρησκων, οι οποίοι όχι απλά δεν
ενσωµατώνονται στις κοινωνίες στις οποίες εισάγονται, αλλά ενθαρρύνονται και πολλές
φορές χρηµατοδοτούνται για να µην ενσωµατωθούν ...Αλλόθρησκων, οι οποίοι τυγχάνουν
ειδικής "υποδοχής" οργανώσεων, οι οποίες χρηµατοδοτούνται από τους τραπεζίτες και οι
οποίες τούς κατευθύνουν µε ασφάλεια στα όποια αντιχριστιανικά τους αιτήµατα. Ποτέ
άλλοτε ο ανθρωπισµός και ο πολιτισµός δεν αποτέλεσαν τόσο ισχυρά εργαλεία, για να
αδικηθούν άνθρωποι µέσα στις ίδιες τους τις πατρίδες.
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Εντός του χριστιανισµού —και χωρίς την αντίδραση της ηγεσίας του— έχουµε δει
απερίγραπτα πράγµατα. Βλέπει κανείς, για παράδειγµα, φανατικούς Ισλαµιστές, να ζούνε
στην κυριολεξία πλούσια, κάνοντας "µεροκάµατο" την καταγγελία του χριστιανικού
φανατισµού. Βλέπουµε Πακιστανούς —που, εξαιτίας του φανατισµού τους, καίνε ζωντανούς
Ινδούς, επειδή δεν θέλουν τη συνύπαρξη µε αυτούς στην πατρίδα τους— να είναι
υπερασπιστές

της

πολυπολιτισµικότητας

µονοπολιτισµικότητας

στην

πατρίδα

στη
τους

χριστιανική
γίνονται

∆ύση.

Οι

φανατικοί

φανατικοί

της

οπαδοί

της

πολυπολιτισµικότητας στη ∆ύση.
Αυτοί, οι οποίοι µπήκαν λαθραία στην Ευρώπη, για να φάνε ένα κοµµάτι ψωµί, µόλις
χορτάσουν την πείνα τους, θέλουν να περιφέρονται µε µπούργκα µπροστά στον Πύργο του
Άιφελ. Αυτοί, οι οποίοι δεν ενσωµατώνονται στις κοινωνίες της ∆ύσης, λόγω του
φανατισµού τους, υπερασπίζονται το δικαίωµά του φανατισµού τους, καταγγέλλοντας τον
φανατισµό των άλλων. Εξυπηρετούν δηλαδή τον δικό τους φανατισµό, κατηγορώντας τον
φανατισµό των χριστιανών και µάλιστα χρησιµοποιώντας χριστιανική επιχειρηµατολογία
...Καταγγέλλουν τον φανατισµό των άλλων, που δεν διαφέρουν από τους ίδιους
...Χρησιµοποιούν ό,τι έχει "εφεύρει" ή "επινοήσει" η χριστιανική κοινωνία —για να βελτιώσει
τη ζωή της— εναντίον της.
Εδώ ίσως κάποιος να µας χαρακτηρίσει άδικους γι' αυτούς τους µουσουλµανικούς
πληθυσµούς. Μόνον αυτοί είναι φανατικοί; Μα δεν είναι αυτό το θέµα µας. ∆εν συγκρίνουµε
φανατισµούς. Να δεχθούµε ότι οι χριστιανοί είναι ακόµα χειρότεροι ...Οι χειρότεροι του
κόσµου, να πούµε; ∆εν υπάρχει πρόβληµα. Το θέµα είναι ότι οι χριστιανοί βρίσκονται στις
εστίες τους. ∆εν είναι το πρόβληµα οι χριστιανοί. Θα ήταν πρόβληµα, αν πήγαιναν ως
φανατικοί µετανάστες στη Βαγδάτη ή το Ριάντ και είχαν την απαίτηση, ως οπαδοί της
πολυπολιτισµικότητας, να υπερασπιστούν το δικαίωµα των προγαµιαίων σχέσεων. Θα ήταν
πρόβληµα, αν πήγαιναν ως µετανάστες στη Σαουδική Αραβία και έβαζαν τις κόρες τους να
φοράνε µίνι, να πίνουν βότκα και να οδηγούν αυτοκίνητα.
Τότε θα ήταν πρόβληµα αυτοί οι φανατικοί χριστιανοί, γιατί µε τον φανατισµό τους θα
"αναστάτωναν" αυτούς, οι οποίοι τους φιλοξενούσαν. Στην περίπτωσή µας είναι πρόβληµα
αυτοί, οι οποίοι θέλουν να κυκλοφορούν µε τη µπούργκα στο Παρίσι ή το Λονδίνο. Στην
περίπτωσή µας είναι αυτοί, οι οποίοι "εισβάλουν" εντός του χριστιανισµού, όχι ως άνθρωποι
που θέλουν να φάνε ένα κοµµάτι ψωµί, αλλά ως πιστοί κάποιας άλλης θρησκείας έτοιµοι να
δώσουν εκτός "έδρας" µατς. Είναι πρόβληµα όχι γι' αυτά που πιστεύουν, αλλά για τις
συνέπειες να υπερασπίζονται αυτά τα οποία πιστεύουν σε χώρους που δεν τους ανήκουν.
∆ικαίωµα και ύψιστη Υποχρέωση του ανθρώπου είναι να λατρεύει τον Θεό του και να
υπερασπίζεται την πίστη του. Υποχρέωσή του όµως είναι να γνωρίζει πού µπορεί να το κάνει
αυτό και µέχρι πού φτάνουν τα προσωπικά του δικαιώµατα.
Απλά πράγµατα. ∆εν µπορείς να µπαίνεις σε ένα ξένο σπίτι ως ικέτης και µόλις φας λίγο
ψωµί και στανιάρεις να ανεβαίνεις µε τα παπούτσια στο τραπέζι και να λες "ξέρεις ποιος
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είµαι εγώ"; Όποιος κι αν είσαι, κατεβαίνεις από το τραπέζι, για να µην σε πάρει ο διάολος.
Αν θέλεις να δείξεις σε κάποιους το ποιος είσαι, τους καλείς στο σπίτι σου και δεν πηγαίνεις
στο δικό τους. Με αυτόν τον τρόπο της αχαριστίας όχι τον Θεό σου δεν υπερασπίζεσαι, αλλά
Τον προσβάλεις θανάσιµα. Κανένας Θεός δεν θέλει πιστούς, που να Τον κάνουν ρεζίλι µε
την αχαριστία τους. Ειδικά ο αυστηρός και απόλυτα τυπικός Αλλάχ.
...Ο Αλλάχ, που, µέσω του Προφήτη, έχει γνωστοποιήσει στους πιστούς του τις
απαιτήσεις Του τόσο από την πλευρά των ανθρώπων, οι οποίοι θα βρεθούν µε την ιδιότητα
του Οικοδεσπότη όσο και αυτών, οι οποίοι θα βρεθούν φιλοξενούµενοι. Μωαµεθανοί
µετανάστες, οι οποίοι δανείζονται τη γνωστή αστική και εβραϊκή επιχειρηµατολογία και
µεταµορφώνονται σε αχάριστους και θρασείς φιλοξενούµενους, όχι µόνον δεν Τον τιµούν
αλλά Τον προσβάλουν. Όχι µόνον δεν υπερασπίζονται την πίστη τους, αλλά την
καταστρέφουν. Ειδικά όταν το κάνουν µπροστά σε ένα κοινό απίστων, που από τη
συµπεριφορά τους κρίνει τον Θεό τους. Αυτό ισχύει για όλους τους πιστούς όλων των
θρησκειών, οι οποίοι θα τύχει να βρεθούν κάπου ως φιλοξενούµενοι ...Πολύ περισσότερο αν
βρεθούν κάπου φιλοξενούµενοι λόγω ανάγκης
Όλα αυτά είναι πρωτοφανή. ∆εν γίνονταν ποτέ άλλοτε στη χριστιανική ∆ύση. ∆εν
γίνονταν,

γιατί

απλούστατα

δεν

υπήρχε

περίπτωση

να

δεχθεί

η

∆ύση

τέτοιους

αλλόθρησκους πληθυσµούς. ∆εν γίνονταν, όπως δεν έγιναν και εντός των άλλων
θρησκειών. Ποτέ και καµία θρησκεία δεν αντιµετώπισε τέτοιου είδους προβλήµατα, γιατί
ποτέ δεν θα αφήνονταν τα πράγµατα να εξελιχθούν σε προβλήµατα. Αυτά, δηλαδή, τα
οποία συµβαίνουν σήµερα εντός του χριστιανισµού, είναι πρωτοφανή. Είναι πρωτοφανή,
γιατί είναι πρωτοφανές το φαινόµενο να αναµιγνύονται τόσο εύκολα πιστοί διαφορετικών
θρησκειών. Αυτή

είναι

η διαφορά µε το παρελθόν. Αναµιγνύονται πληθυσµοί µε

διαφορετικές θρησκείες και µεταφέρονται οι συµπεριφορές τους σε νέους χώρους.
Αλλάζουν τα συµφέροντα και αυτά επηρεάζουν τις συµπεριφορές.
Ενώ οι θρησκείες παραµένουν οι ίδιες, δεν συµπεριφέρονται τα µέλη τους ανάλογα.
Κάποιοι πιστοί, εξαιτίας των συµφερόντων τους, µετακινούνται και συµπεριφέρονται
ανάλογα µε τον τόπο όπου βρίσκονται. ∆ιαφορετικά συµπεριφέρονται εκεί όπου είναι
ισχυροί

και

διαφορετικά

συµπεριφέρονται

εκεί

όπου

είναι

αδύναµοι.

∆ιαφορετικά

συµπεριφέρονται όταν είναι να δώσουν δικαιώµατα και διαφορετικά όταν είναι να
διεκδικήσουν. ∆ιαφορετικά βλέπουν τον κόσµο όταν είναι οικοδεσπότες και διαφορετικά
όταν είναι φιλοξενούµενοι. Αυτό τους κάνει άδικους και η αδικία είναι το "καύσιµο" των
κοινωνικών προβληµάτων.
Για παράδειγµα, εντός του χριστιανισµού έχουν αρχίσει οι µουσουλµάνοι να απαιτούν να
µην αναφέρεται στα σχολεία το όνοµα του Χριστού, για να µην αισθάνονται µειονεκτικά οι
ισλαµόπαιδες. Φαντάζεται κάποιος να µην αναφέρεται το όνοµα του Προφήτη στη Μέση
Ανατολή, για να µην αισθάνονται µειονεκτικά τα παιδιά των χριστιανών, που βρίσκονται σ'
αυτήν; Στο όνοµα µιας γελοίας politically correct συµπεριφοράς οι Εβραίοι των ΗΠΑ θέλουν
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να καταργηθούν οι χριστουγεννιάτικες γιορτές, για να µην αισθάνονται άβολα τα
Εβραιόπουλα. Φαντάζεται κάποιος να καταργηθεί η Χανουκά στο Ισραήλ, για να µην
αισθάνονται άβολα τα παιδιά της Παλαιστίνης;
Όλα αυτά είναι πρωτοφανή πράγµατα, που µε τον χρόνο εξελίχθηκαν σε πραγµατικά
µεγάλα προβλήµατα. Τίποτε από όλα αυτά δεν θα γίνονταν, αν είχε ο χριστιανισµός µια
στοιχειωδώς φιλοχριστιανική ηγεσία ...Αν είχε µια τίµια ηγεσία, όπως έχουν όλες οι άλλες
θρησκείες, οι οποίες υπερασπίζονται τους πιστούς τους ...Μια ηγεσία, η οποία θα έκανε το
στοιχειώδες και αυτό θα ήταν να ελέγχει την "πόρτα" στον Οίκο της. Ο χριστιανισµός
αφέθηκε στο έλεος των εµπόρων και των δουλεµπόρων. Κανένας δεν έλεγχε τίποτε. Μέσα
από µια "οµιχλώδη" και υποκριτική δήθεν ανθρωπιστική επιχειρηµατολογία καταλύθηκαν
όλες οι άµυνές του. Άνοιξαν τα σύνορά του ανεξέλεγκτα και ακολούθησε το χάος.
Όλα αυτά έγιναν µέσα στα τελευταία χρόνια ...Στα χρόνια της παντοδυναµίας των
τραπεζιτών και των εµπόρων ...Στα χρόνια αυτών, που δροµολόγησαν την παρακµή του
χριστιανισµού, για να τον εκµεταλλευτούν ...Στα χρόνια αυτών, που, αφού µέθυσαν τους
χριστιανούς µε δάνεια, υπερκατανάλωση και ψέµατα, τώρα τον βυθίζουν στη φτώχεια ...Στη
φτώχεια όµως εκείνη που τους βολεύει και τη µετατρέπουν σε αδυναµία, γιατί θέλουν να
λεηλατήσουν

τους

αφελείς.

Αυτοί,

δηλαδή,

οι

οποίοι

έβαλαν

σε

περιπέτειες

τον

χριστιανισµό, θέλουν τώρα να τον αποτελειώσουν και να τον λεηλατήσουν.
Στην ανάγκη αυτής της φιλοδοξίας πρέπει ν' αναζητήσει κάποιος τα "µυστικά" της
µεγάλης λαθροµετάστευσης των αλλόθρησκων. Φυσικό είναι αυτό. Οι τραπεζίτες είναι
Εβραίοι και τα θύµατά τους είναι χριστιανοί. Οι εγκληµατίες είναι λίγοι και τα θύµατά τους
πολλά. Άρα έχουν ανάγκη να εξασφαλίσουν συνενόχους στον τόπο του εγκλήµατός τους.
Για να καταφέρουν να λεηλατήσουν ολόκληρους λαούς, απαιτείται η εξασφάλιση µιας
µαζικής συµµαχίας ...Συµµαχία εναντίον των λαών µέσα στα ίδια τους τα κράτη. Αυτήν τη
συµµαχία τούς προσφέρουν οι αλλόθρησκοι εντός του χριστιανισµού —και άρα κυρίως οι
Μωαµεθανοί—.
∆υστυχώς φτωχοί άνθρωποι, οι οποίοι εκτός από την πίστη τους δεν διαθέτουν τίποτε
άλλο, γίνονται συνένοχοι εγκληµατιών. Άνθρωποι, οι οποίοι εγκατέλειψαν τις πατρίδες τους
από τη φτώχεια, γίνονται το αίτιο της δυστυχίας άλλων ανθρώπων µέσα στις δικές τους
πατρίδες. Γιατί; Γιατί αυτό βολεύει τους τραπεζίτες. Γιατί, προκειµένου να λεηλατήσουν την
παρηκµασµένη και εξαιτίας τους ηλικιωµένη Ευρώπη, µετέφεραν µε δικά τους έξοδα
θρησκευτικούς "εποίκους".
∆ιαφορετικά πώς θα έρχονταν όλοι αυτοί στην Ευρώπη; Αν αυτοί οι φτωχοί Πακιστανοί
και Αφγανοί είχαν τα χιλιάδες ευρώ, που απαιτεί η µετακίνησή τους —µε τους θανάσιµους
κινδύνους που αυτή επιφυλάσσει—, δεν θα µετακινούνταν καν ...Επιχειρηµατίες θα
γίνονταν στις πατρίδες τους. Όταν µια οικογένεια Αφγανών θέλει είκοσι και τριάντα χιλιάδες
ευρώ, για να φτάσει µέχρι την Ευρώπη, ευνόητα είναι µερικά πράγµατα. Άρα αυτά τα
χρήµατα ούτε τα είχαν ποτέ ούτε τα κράτησαν ποτέ στα χέρια τους. Αυτά ήταν χρήµατα, τα
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οποία διέθεσαν οι τραπεζίτες για τη µετακίνησή τους και τα έδωσαν απευθείας στους
δουλέµπορους.
Το τραγικό είναι ότι χρησιµοποιούνται από τους Εβραίους οι µωαµεθανοί. Οι άχρηστοι
και

άθλιοι

φιλοξενούµενοι

του

χριστιανισµού

προσπαθούν

να

µεταφέρουν

τα

χαρακτηριστικά τους σε ανθρώπους, οι οποίοι απλά βρέθηκαν στην ανάγκη και έχουν
ενεργοποιηµένα τα ένστικτα της επιβίωσης. Αυτό συµβαίνει. Τους µωαµεθανούς τους
χρησιµοποιούν αυτοί, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη φτώχεια του Ισλάµ ...Αυτοί, οι οποίοι
χρηµατοδοτούν όλα τα φασιστικά καθεστώτα της Ανατολής ...Αυτοί, οι οποίοι αποφάσισαν
να "µεταγγίσουν" την τεχνογνωσία του χριστιανισµού και άρα τα µεροκάµατά του στην Κίνα
και την Ινδία και όχι στο γειτονικό και εξίσου διψασµένο για απασχόληση Ισλάµ. Τους
βόλευε η φτώχεια τού Ισλάµ, γιατί τους έδινε το ανθρώπινο δυναµικό, το οποίο θα τους
εξυπηρετούσε. Η φτώχεια του Ισλάµ "κινεί" τους πληθυσµούς του προς την Ευρώπη.
Τίποτε από όλα αυτά δεν "είδε" ο "αυτοκράτορας" της Ρώµης; Εδώ θα µπορούσε κάποιος
εύλογα ν' αναρωτηθεί για το τι θα µπορούσε αυτός να κάνει ...ακόµα κι αν "έβλεπε".
Believe you me —όπως θα έλεγε και ο αστείος πρωθυπουργός της Βρετανίας— ...µπορούσε
να κάνει τα πάντα. Κατ’ αρχήν θα µπορούσε να περιορίσει εξ’ αρχής τους πολιτικούς και τα
κόµµατα, που είχαν "εξαγοράσει" οι τραπεζίτες, για να κάνουν τη δουλειά τους. ∆εν υπάρχει
κόµµα κάποιου δυτικού κράτους, που να µην φοβάται τη σύγκρουσή του τον Πάπα. ∆εν
µιλάµε για αφορισµούς και άλλα ακραία. Αρκεί µια άσχηµη "άποψη" του Πάπα για τον
οποιονδήποτε ∆υτικό πολιτικό και αυτός "τελειώνει" µε συνοπτικές διαδικασίες.
Ο Πάπας µπορούσε να σταµατήσει όλες τις αρνητικές εξελίξεις εντός του χριστιανισµού.
Μπορούσε να σταµατήσει κατ’ αρχήν τη λαθροµετανάστευση. Μπορούσε να απειλήσει τις
κυβερνήσεις. Μπορούσε να απειλήσει τα ΜΜΕ, αν δεν σταµατούσαν την αντιπαραγωγική και
εξόχως αντιχριστιανική προπαγάνδα τους. Μπορούσε να ξεσηκώσει τους χριστιανικούς
πληθυσµούς εναντίον όποιου αλλοίωνε τα χαρακτηριστικά της χριστιανικής κοινωνίας.
Τίποτε από όλα αυτά δεν έκανε. Γι' αυτόν τον λόγο η µεγάλη πληρωµένη "µετανάστευση"
έγινε στα χρόνια του. Μέχρι τη δική του θητεία οι µόνοι αλλόθρησκοι πληθυσµοί, που
"κυκλοφορούσαν" στη χριστιανική ∆ύση, ήταν οι Εβραίοι ...και αυτοί κατά καιρούς
πλήρωναν το "ενοίκιό" τους στον "οικοδεσπότη".
Γιατί αναφερόµαστε στους Εβραίους; Γιατί απλούστατα µε αυτούς κλείνει ο "κύκλος",
που αφορά τη γνώση του Πάπα. Ο Πάπας γνώριζε ότι δεν τον συνέφερε ως αυτοκράτορα
των Χριστιανών να εξάγεται κεφάλαιο εκτός αυτοκρατορίας και ότι δεν τον συνέφερε να
εισάγονται πληθυσµοί εντός αυτής. Γνώριζε ότι η τραπεζική λειτουργία τα προκαλούσε όλα
αυτά, όπως γνώριζε ότι οι ΕΒΡΑΙΟΙ ήταν αυτοί, οι οποίοι έλεγχαν απόλυτα αυτήν τη
λειτουργία. Πώς το γνώριζε; Οι προκάτοχοί του ήταν αυτοί, οι οποίοι έδωσαν το
τοκογλυφικό "δικαίωµα" στους Εβραίους. Μπορούσε ανά πάσα στιγµή να τα σταµατήσει
όλα. Αρκούσε να απειλήσει τους ΕΒΡΑΙΟΥΣ µε νέες διώξεις και όλα θα σταµατούσαν, γιατί
όλα ξεκινούσαν από αυτούς. Αρκούσε να τους υποδείξει ως εχθρούς των χριστιανών και θα
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τους ξανάστελνε στους βόθρους απ' όπου ξεκίνησαν. Κανένα κύµα µεταναστών δεν θα
έφτανε στην Ευρώπη, γιατί απλούστατα δεν θα υπήρχε κανένας να το χρηµατοδοτήσει.
Ο Πάπας, λοιπόν, ως χριστιανός, πρόδωσε τη χριστιανική αυτοκρατορία στο
σύνολό της. Ως ο απόλυτος ισχυρός άνδρας της αυτοκρατορίας, δεν εξυπηρέτησε τα
συµφέροντά της. ∆εν την προστάτευσε από την "άλωσή" της ...Την "άλωσή" της από
αλλόθρησκους. Αλλόθρησκοι είναι οι ΕΒΡΑΙΟΙ, οι οποίοι την έχουν απορυθµίσει οικονοµικά
και την έχουν εξουθενώσει παραγωγικά. Αλλόθρησκοι είναι και οι µουσουλµάνοι, οι οποίοι
έρχονται κατά κύµατα, επειδή αυτό βολεύει τους Εβραίους, οι οποίοι αναζητούν µαζική
"ασπίδα" προστασίας και µοχλό πίεσης και εκβιασµού των χριστιανικών πληθυσµών. Η
ηγεσία του χριστιανισµού δεν σταµάτησε αυτήν την ανόσια συνεργασία, που οδήγησε στην
καταστροφική εξέλιξη. Εξαιτίας του Πάπα είχαν ζηµιά όλα τα χριστιανικά δόγµατα, εφόσον
τα ίδια έγιναν στο σύνολο της χριστιανικής επικράτειας. Τα ίδια έγιναν καί στους χώρους
της Καθολικής Εκκλησίας καί της Ορθόδοξης καί της Προτεσταντικής.
Ο Πάπας, όµως, δεν είναι µόνον ο ισχυρότερος χριστιανός. Είναι και ο ηγέτης των
καθολικών. Εδώ θα µπορούσε κάποιος να πει ότι µπορεί να τα έκανε όλα αυτά εκ του
πονηρού. Μπορεί να "συνεργάστηκε" µε αλλόθρησκους, όπως είναι οι Εβραίοι ή οι
µουσουλµάνοι, για να εξυπηρετήσει τα συµφέροντά του καθολικισµού εναντίον των άλλων
χριστιανικών δογµάτων. Θα µπορούσε κάποιος να πει ότι ο αρχηγός των καθολικών
συνεργάστηκε µε όλους αυτούς, για να κάνει ζηµιά στην ορθοδοξία, για παράδειγµα. Γιατί
να µην κάνει ζηµιά στην ορθόδοξη Ελλάδα, αν την αντιλαµβάνεται ως εχθρό του; Γιατί να
µην επιτρέψει στους Εβραίους τραπεζίτες να λεηλατήσουν την ορθόδοξη Ρωσία, αν την
αντιλαµβάνεται ως εχθρό του; Τέτοιες αθλιότητες έχουν γίνει και στο παρελθόν από τους
αρχηγούς όλων των δογµάτων. Γιατί λοιπόν να µην υποθέσουµε ότι επέλεξε να φερθεί ως
αρχηγός των καθολικών και να κάνει ζηµιά στους υπόλοιπους, ώστε να εξυπηρετήσει τους
καθολικούς;
Τους εξυπηρετεί όµως πραγµατικά τους Καθολικούς; Τους προστάτευσε από κανέναν
κίνδυνο, στον οποίο άφησε όλους τους υπόλοιπους χριστιανούς να εκτεθούν; Υποφέρουν,
για παράδειγµα, οι καθολικοί από τον υπερδανεισµό που προκάλεσαν οι τραπεζίτες;
Υποφέρουν οι καθολικές κοινωνίες από τον εκφυλισµό των προτύπων, που προκάλεσαν οι
έµποροι; Υποφέρουν τα καθολικά κράτη από την αλλοίωση των πληθυσµών, εξαιτίας της
παράνοµης µετανάστευσης; Αν δεν υποφέρουν από όλα όσα βασανίζουν τους υπόλοιπους
χριστιανούς, τότε ο Πάπας πραγµατικά έκανε το καθήκον του ως ηγέτης τους.
Συµβαίνουν όµως όλα αυτά; Σήµερα, που έχει ξεκινήσει η µεγάλη λεηλασία των
τραπεζιτών, δεν βλέπουµε να συµβαίνει κάτι τέτοιο. Είναι γεγονός ότι η λεηλασία ξεκινάει
και εξελίσσεται εις βάρος των αδυνάτων. Ποιοι είναι όµως οι αδύναµοι; Εκτός από την
Ελλάδα, που είναι "ξένη" για τον Πάπα, όλα τα υπόλοιπα "Pigs" είναι καθολικά κράτη ...Ο
βασικός κορµός του καθολικισµού στην Ευρώπη ...Η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία και η
Ιρλανδία. Αυτοί, δηλαδή, οι οποίοι λεηλατούνται σήµερα από τους Εβραίους τραπεζίτες,
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είναι αυτοί, οι οποίοι φυσιολογικά θα έπρεπε να είναι οι πιο ισχυροί παράγοντες του
χριστιανισµού ...Αυτοί, που έχουν τον Πάπα "δικό" τους. Αυτοί, όµως, όχι απλά δεν είναι
από τους ευνοηµένους της Νέας Τάξης, αλλά καθηµερινά αναδεικνύονται ως τα πιο επιφανή
θύµατά της.
Τα χρέη των καθολικών είναι τεράστια. Αφέθηκαν να κατασπαραχθούν από τους
τοκογλύφους τραπεζίτες. Η "φούσκα" των ακινήτων, η οποία διέλυσε τις οικονοµίες των
χριστιανών, είχε ακριβώς τα ίδια αποτελέσµατα και στα καθολικά κράτη. Ο φυσικός
θρησκευτικός τους ηγέτης δεν τους προστάτευσε από τους τοκογλύφους. Ό,τι είχαν
σχεδιάσει οι τοκογλύφοι εις βάρος των λαών και των κρατών τους, εφαρµόστηκε πρώτα στα
κράτη αυτά.
Ποιος µπορεί να ξεχάσει την περίπτωση της φανατικά καθολικής Ιρλανδίας; Η "φούσκα"
των ακινήτων κατέστρεψε την οικονοµία της. Αυτήν τη "φούσκα" τη µετέτρεψαν στη
συνέχεια σε χρέος του κράτους και το παρέδωσαν στους τοκογλύφους του ∆ΝΤ. 70 δις
ευρώ φόρτωσαν στους ώµους του µικρού λαού της ...Του φανατικά καθολικού λαού της
...Του λαού, ο οποίος αγωνιζόταν επί αιώνες για την πατρίδα του και την έχασε σε µερικές
δεκαετίες ...Το λαού, ο οποίος έχυσε το αίµα του, για να κερδίσει την πατρίδα του από τους
Βρετανούς στρατοκράτες και την έχασε µέσα σε σαµπάνιες από τους Εβραίους τραπεζίτες
...Του ταλαιπωρηµένου εκείνου λαού, ο οποίος έπρεπε να τύχει της προστασίας τού ηγέτη
του καθολικισµού και δεν έτυχε.
Ταυτόχρονα όλα αυτά τα καθολικά κράτη δεν απαλλάχτηκαν και από το φοβερό βάρος
της λαθροµετανάστευσης. Τουναντίον µάλιστα. Τα καθολικά κράτη είναι από τους µεγάλους
χαµένους της λαθροµετανάστευσης. Γιατί; Γιατί τα καθολικά κράτη βρίσκονται στο σύνολό
τους στο "τόξο" επαφής του χριστιανισµού µε το Ισλάµ. Τα κράτη όπως η Ιταλία, η Ισπανία
ή η Πορτογαλία "εφάπτονται" µε τον χώρο που δηµιουργεί πρόβληµα. Και πάλι δεν τους
προστάτευσε ο ηγέτης τους. Όχι µόνον δεν τους προστάτευσε, αλλά, επιτρέποντάς τους να
υπογράψουν τη συνθήκη του ∆ουβλίνου, στην ουσία τα "καταδίκασε" να πάρουν πάνω τους
το κύριο "βάρος" αυτής της αθλιότητας. Προστατεύτηκαν τα κράτη της "εσωτερικής"
Ευρώπης, τα οποία δεν είναι καθολικά, εις βάρος των "εξωτερικών" κρατών, τα οποία είναι
καθολικά.
Τι συµβαίνει λοιπόν; Πώς είναι δυνατόν στον χριστιανισµό του πιο ισχυρού παράγοντά
του να λεηλατούνται οι οπαδοί του από τους αλλόθρησκους Εβραίους τραπεζίτες; Πώς είναι
δυνατόν στον χριστιανισµό —όπου δεσπόζει το καθολικό δόγµα— να αλλοιώνονται µε
αλλόθρησκους οι κοινωνικές συνθέσεις των καθολικών κρατών; Πώς είναι δυνατόν να
λεηλατούνται τα πιο πιστά καθολικά κράτη από µια "προτεσταντική" Γερµανία; Ο Πάπας,
δηλαδή, γνωρίζει όλο το παράνοµο παιχνίδι των Εβραίων τραπεζιτών και αφήνει τη
Γερµανία, η οποία συνεργάζεται µ' αυτούς, να επωφεληθεί; Ο άρχοντας της Ρώµης αφήνει
τους Γερµανούς να απειλούν ακόµα και την ίδια την Ιταλία;
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Τι είδους Πάπας είναι αυτός; Πώς µπορεί να εξηγηθεί αυτή η συµπεριφορά του; Τι
καταγωγής είναι ο Πάπας; Μήπως κατά σύµπτωση είναι οµοεθνής αυτών, οι οποίοι
λεηλατούν την Ευρώπη; Μήπως είναι Γερµανός; Εδώ, δηλαδή, υπάρχει αυτό, το οποίο
ονοµάζουµε "αποχρώσα" ένδειξη, πως κάτι δεν πάει καλά µε αυτόν. Όχι µόνον δεν κάνει το
καθήκον του, όπως επιβάλει η θέση του και το αξίωµά του, αλλά το κέρδος από αυτήν την
ολιγωρία του πηγαίνει απευθείας σε οµοεθνείς του. Όχι µόνον δεν προστατεύει τους
καθολικούς, αλλά αυτοί, οι οποίοι επωφελούνται, κατά "σύµπτωση" είναι οι πατριώτες του
...Οι πατριώτες του είναι αυτοί, οι οποίοι λεηλατούν τους καθολικούς.
Όλα αυτά όµως δεν µπορούν να γίνουν τυχαία. Για να φτάσουµε µέχρι το σηµείο αυτό,
πρέπει να υπάρχει σχεδιασµός. ∆εν µπορεί ξαφνικά να γίνει Πάπας ένας Γερµανός ιερέας —
και άρα χωρίς σηµαντικά "ερείσµατα" στον καθολικό κόσµο—. Για τη θέση του Πάπα ερίζουν
όλα τα καθολικά κράτη και τα πιο ισχυρά από αυτά είναι εκείνα, τα οποία µονοπωλούν τη
θέση. Πώς είναι δυνατόν ένας Γερµανός µιας προτεσταντικής Γερµανίας —και άρα χωρίς
κρατική υποστήριξη— να κατακτήσει αυτό το αξίωµα; ...Ένας Γερµανός, ο οποίος δεν είναι
και ό,τι πιο "προικισµένο" διαθέτει η φύση ...Ένας άσχηµος και παντελώς ατάλαντος
θηλυκός Μέρκελ είναι. Ποιος τον "διόρισε" Πάπα; ...γιατί είναι προφανές ότι κάποιος τον
"διόρισε". Επίσης δεν µπορεί να είναι τυχαίο ότι λίγο µετά την εκλογή του αρχίζει η
λεηλασία τού καθολικού κόσµου από τους Γερµανούς. Άρα αναζητούµε τον σχεδιασµό, γιατί
η "τύχη" δεν εξηγεί τίποτε απολύτως.
Θεωρούµε λοιπόν ότι υπήρχε ένας σχεδιασµός. Υπήρχε ένας σχεδιασµός, όπου
συµµετείχαν αυτοί οι οποίοι επωφελούνται εις βάρος αυτών που αδικούνται. Οι Εβραίοι
τραπεζίτες δεν ήταν µόνοι τους στον σχεδιασµό για τη λεηλασία του χριστιανικού κόσµου.
Τους βοήθησαν και κάποιοι άλλοι. Ποιοι άλλοι; Ποιοι πρωταγωνιστούν στην Νέα Τάξη; Οι
περισσότεροι από αυτούς δεν ανήκουν στον Προτεσταντικό Κόσµο; Από τις ΗΠΑ, οι οποίες
άλλαξαν τον αρχικό χριστιανικό σχεδιασµό, µέχρι τη Γερµανία, η οποία σήµερα επωφελείται
από αυτήν την αλλαγή, οι πάντες ανήκουν στον Προτεσταντικό Κόσµο. Αυτή είναι η βάση
του προβληµατισµού µας. Αν αυτοί οι προτεστάντες Γερµανοί λεηλατούν τον Καθολικό
Κόσµο µε την ανοχή του Πάπα, πόσο "τυχαίο" είναι το ότι ο Πάπας είναι συµπατριώτης
τους;
Αυτά όλα θα προσπαθήσουµε να τα βάλουµε σε µια τάξη, για να µπορέσει ο αναγνώστης
να καταλάβει τι συµβαίνει. Η σηµερινή παντοδυναµία των Εβραίων τραπεζιτών δεν
προέκυψε ως δια µαγείας. ∆εν "χάζεψαν" ξαφνικά οι χριστιανοί βιοµήχανοι, ώστε να τους
ξεγελάσουν οι Εβραίοι τραπεζίτες. Χριστιανοί παγίδεψαν χριστιανούς, συνεργαζόµενοι µε
τους Εβραίους τραπεζίτες. Χωρίς ισχυρή χριστιανική υποστήριξη δεν µπορούσαν να
ισχυροποιηθούν από µόνοι τους οι Εβραίοι τραπεζίτες. Πολλοί ισχυροί παράγοντες γνώριζαν
την επικινδυνότητά τους και δεν θα τους επέτρεπαν να ισχυροποιηθούν µε αυτόν τον τυχαίο
τρόπο.
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Οι Εβραίοι τραπεζίτες, δηλαδή, είναι βέβαιο ότι "έχτισαν" τον σχεδιασµό τους και µέσα
σε αυτόν τον σχεδιασµό θα αποδείξουµε ότι ανήκει και ο σηµερινός Πάπας ...Ο προδότης
Πάπας ...Ο προδότης τόσο των χριστιανών γενικά όσο και των καθολικών ειδικά. Αυτόν τον
σχεδιασµό θα δούµε πρώτα πώς µεθοδεύτηκε και κατόπιν θα προσπαθήσουµε να
εντοπίσουµε ύποπτα στοιχεία, που να καθιστούν τον Πάπα "ύποπτο" συνεργασίας µε
καταστάσεις εξόχως αντιχριστιανικές.
Ποιος ήταν ο σχεδιασµός των τραπεζιτών σε γενικές γραµµές; Να εκµεταλλευτούν τις
ενδοχριστιανικές έριδες και συγκρούσεις και να επωφεληθούν οι ίδιοι. Να επωφεληθούν οι
ίδιοι

από

τους

εσωτερικούς

τους

ανταγωνισµούς

...Από

τους

ανταγωνισµούς

των

ισχυρότερων, οι οποίοι τους τελευταίους αιώνες είναι οι καθολικοί και οι προτεστάντες.
Αυτό

έκαναν.

Προσεταιρίστηκαν

τους

προτεστάντες

και

κατέστρεψαν

όλους

τους

υπόλοιπους, µέχρι να καταστρέψουν και τους ίδιους τους συνεταίρους τους ...Συνέταιρος µε
τους Εβραίους δεν πας µακριά ...Κάπου στον δρόµο θα σε "φάνε".
Τα πάντα ξεκινάνε από τη εβραϊκή χρηµατοδότηση των Γερµανών, για να ξεκινήσει ο
∆εύτερος Παγκόσµιος Πόλεµος ...Κατ’ ευφηµισµόν παγκόσµιος, εφόσον στην ουσία
επρόκειτο περί χριστιανικού εµφυλίου ...Εβραίοι χρηµατοδότησαν τους χριστιανούς να
σφαχτούν µεταξύ τους. Σε αυτό το σηµείο είχαν την υποστήριξη δύο πολύ ισχυρών
χριστιανικών παραγόντων συγκεκριµένου δόγµατος ...Την υποστήριξη των Αµερικανών και
των Γερµανών. Οι Αµερικανοί έδωσαν τα εβραϊκά χρήµατα στους Γερµανούς, για να
ισοπεδώσουν τον χριστιανισµό. Οι Αµερικανοί και οι Γερµανοί έκαναν "πλάτες" στους
Εβραίους. Γιατί; Γιατί νόµιζαν ότι µε τη βοήθειά τους θα "κατακτήσουν" τον χριστιανικό
κόσµο και όχι µόνον.
Αυτός ο πόλεµος ήταν το πρώτο βήµα γι' αυτήν την κατάκτηση. Γιατί το έκαναν αυτό το
βήµα; Για να αλλάξουν υπέρ των συµφερόντων τους την οικονοµία µέσα στον χριστιανικό
κόσµο. Την οικονοµία, η οποία θα προέκυπτε µετά από τον πόλεµο ...Για να την κάνουν
"ευάλωτη" στις επεµβάσεις τους. Οι Εβραίοι τραπεζίτες —µε τις "πλάτες" των Αµερικανών—
συνεργάστηκαν µε τον Χίτλερ και τους Ναζί, για ν' "ανοίξουν" την εθνική Ευρώπη. Τον
χρηµατοδότησαν, για να κάνει έναν πόλεµο, ο οποίος ως µοναδικό του στόχο είχε τη γενική
ισοπέδωση της Ευρώπης. Αυτό ήταν το ζητούµενο αυτού του πολέµου για τους εµπνευστές
και χρηµατοδότες του. Ποιοι ήταν αυτοί; Οι πλέον ισχυροί τραπεζίτες του κόσµου ...Οι
Εβραίοι ...Οι Ρότσιλντ, οι Ροκφέλερ, οι Γκόλντµαν, οι Λέµαν, οι Λαζάρντ κλπ.. Αυτοί
επένδυσαν στον Χίτλερ και στη Γερµανία. Χρηµατοδότησαν τη Γερµανία, για να ξεκινήσει η
µεθόδευσή τους.
Με τον ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο άνοιξαν την Ευρώπη "διάπλατα". Μπήκαν ως
τραπεζίτες, που θα τη βοηθούσαν στην ανοικοδόµησή της. Μπήκαν όµως ως τραπεζίτες και
εκβιαστές

της.

Αυτοί

θα

αποφάσιζαν

ποιοι

Ευρωπαίοι

και

ποιου

δόγµατος

θα

χρηµατοδοτηθούν ευνοϊκά, ώστε ν' αναπτυχθούν γρήγορα. Αυτοί θα αποφάσιζαν ποιοι θα
γίνονταν βιοµήχανοι µε τα δικά τους χρήµατα και άρα υποχείριά τους. Τότε αποφάσισαν
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ποια κράτη θα "προηγηθούν" έναντι κάποιων άλλων. Τότε αποφάσισαν να δώσουν
µεγαλύτερη

"ώθηση"

στους

"χαλαρούς"

και

"πολυπολιτισµικούς"

χριστιανούς.

Κατά

"σύµπτωση" στην Ευρώπη ενισχύθηκαν µεταπολεµικά οι κατ’ εξοχήν "χαµένοι" του
πολέµου, που ήταν οι Γερµανοί. Με εβραϊκά χρήµατα ξεκίνησε ο Χίτλερ τον πόλεµο, αλλά
µε τα ίδια χρήµατα έγινε και το γερµανικό "θαύµα".
Τότε δηµιούργησαν και τον Σοβιετικό Γίγαντα, για να µην "κλείσει" αυτή η Ευρώπη.
Πλήρωσαν δηλαδή τους Ναζί, για ν' "ανοίξουν" την Ευρώπη και πλήρωσαν και τους
σταλινικούς, για να διατηρούν αυτήν την Ευρώπη "ανοικτή". Με φόβητρο τη δική τους
Σοβιετική Ένωση µπορούσαν να εκβιάζουν και να απειλούν ολόκληρη την Ευρώπη. Από εκεί
και πέρα, ελέγχοντας τον τραπεζικό τοµέα αυτής της τροµοκρατηµένης Ευρώπης,
µπορούσαν να ελέγχουν τα πάντα. Με κέντρο "επιχειρήσεών" τους τη Γερµανία, µπορούσαν
να περάσουν στην επόµενη φάση του σχεδιασµού τους. Μετά τον έλεγχο της Ευρώπης θα
επιχειρούσαν την "εξαγορά" της.
Γύρω από τη Γερµανία και τις "σκοτεινές" συνεργασίες τους έχτισαν τη σηµερινή Νέα
Τάξη ...Την Παγκόσµια ∆ιακυβέρνηση ...Την απόλυτη κυριαρχία των τραπεζών. Ο
αναγνώστης εύκολα µπορεί ν' αντιληφθεί µε ποια "υλικά" χτίζουν τον "κόσµο" τους.
Έχοντας ισοπεδώσει το ευρωπαϊκό "οικόπεδο" µε τη Γερµανία του Χίτλερ, έρχονται τώρα να
χτίσουν τη νέα Ευρώπη εβραϊκής ιδιοκτησίας και πάλι µε µέσον τη Γερµανία ...Τη Γερµανία
της Μέρκελ..
Ο έλεγχος της Γερµανίας είναι εύκολος γι' αυτούς, γιατί στην πραγµατικότητα την έχουν
κατακτήσει από το 1945. Η Γερµανία από τότε µέχρι σήµερα δεν ανήκει στους Γερµανούς,
αλλά στις εβραϊκές τράπεζες και άρα τους Εβραίους. Αυτοί οι Εβραίοι, χρηµατοδοτώντας
σήµερα τη Γερµανία, τη στρέφουν και πάλι εναντίον ολόκληρης της Ευρώπης ...Τη
Γερµανία, που, χάρη στα εβραϊκά "αναβολικά" είναι ασυναγώνιστη ...Τη Γερµανία, που
σήµερα "πουλάει" εξυπνάδα, ενώ στην πραγµατικότητα είναι ένα άσχετο ντοπαρισµένο
"κτήνος", το οποίο το ελέγχουν απόλυτα οι Εβραίοι. Οι Γερµανοί, οι οποίοι νοµίζουν πως
είναι "ικανοί" και "έξυπνοι" σε έναν κόσµο µε "τεµπέλικα" Pigs, απλά δεν ξέρουν τι τους
γίνεται ...Τζάµπα νερό κουβαλάνε, επειδή αυτό βολεύει τους Εβραίους.
Από εκεί και πέρα οι Εβραίοι χρησιµοποιούν για τον σχεδιασµό τους όλα τα παλαιά
"υλικά" ...Τα δικά τους "υλικά". Οι Εβραίοι τραπεζίτες δάνεισαν στους λαούς και οι Γερµανοί
βγαίνουν να κάνουν τις "εισπράξεις". Οι Εβραίοι τραπεζίτες διέφθειραν τις ηγεσίες, για να
τους επιτρέψουν να παρασύρουν τα κράτη και τους λαούς στον υπερδανεισµό και από πίσω
ακολουθούν οι γερµανικές εταιρείες σαν "σκούπες", που "µαζεύουν" τα πάντα ...Οι κατ’
όνοµα µόνον γερµανικές εταιρείες, οι οποίες εξαγοράζουν τα πάντα, εφόσον πίσω τους
κρύβονται οι εβραϊκές τράπεζες. Πίσω από τις γερµανικές εταιρείες, που διαφθείρουν τους
πάντες, κρύβονται οι ίδιοι Εβραίοι που χρηµατοδότησαν και τον Χίτλερ ...Οι ίδιοι άνθρωποι,
οι οποίοι συνεργάζονταν µε τους Ναζί του Χίτλερ είναι οι ίδιοι, που συνεργάζονται µε τους

23

Ο Πάπας της Ρώμης

ΝΑsiemens της Μέρκελ ...Τίποτε δεν άλλαξε. Ούτε καν τα ονόµατα των προσώπων που
πρωταγωνιστούν.
Τα κράτη και οι λαοί έπεσαν θύµατα εξουσιαστών, που ήταν οι παλαιοί δωσίλογοι των
Ναζί. Χρησιµοποιούν εκ νέου όλους τους παλαιούς συνεργάτες τους από την κατακτηµένη
Ευρώπη του 40 ...Όλους τους παλαιούς δωσίλογους των Ναζί. ∆εν είναι τυχαίο που στην
νέα εποχή της Ελλάδας "πρωταγωνιστές" είναι τα φυσικά παιδιά των παλαιών δωσίλογων
...Ο Λαµπράκης, ο Λάτσης, ο Πάγκαλος ή ο διαβόητος Χριστοφοράκος. Οι Ναζί διαφθείρουν
στην Νέα Εποχή και οι παλαιοί δωσίλογοι διαφθείρονται, χωρίς να φοβούνται τιµωρία. Αυτοί
οι δεύτεροι άφησαν απροστάτευτους τους λαούς τους και τώρα τα ιδιωτικά τους χρέη
γίνονται ιδιοκτησίες των Ναζί. Τα ιδιωτικά χρέη των Ελλήνων παραδίδουν την Ελλάδα στους
Ναζί. Τα ιδιωτικά χρέη των Ιρλανδών παραδίδουν την Ιρλανδία στους Ναζί. Το ίδιο γίνεται
και στην Ιταλία ή την Ισπανία.
Οι Εβραίοι, ελέγχοντας όλο το "κύκλωµα" των Ναζί και των σταλινικών, παίζουν µε τα
"πιόνια" που θα τους εξυπηρετήσουν. Λογικό είναι αυτό, εφόσον οι ίδιοι είναι εκείνοι, που
χρηµατοδότησαν τόσο τον ναζισµό όσο και τον κοµµουνισµό. Ναζιστές και σταλινικοί είναι
µια τεράστια "δεξαµενή", που τους προσφέρει άπειρο και ασφαλές στελεχιακό δυναµικό.
Μόνον στη Γερµανία οι Εβραίοι έπρεπε να είναι προσεκτικοί µε τους Ναζί, για να µην
χαλάσουν τη "βιτρίνα" τους. Εκεί προσέχουν µην "εκτεθούν" και προκληθούν ανεπιθύµητες
αποκαλύψεις. Πρόβληµα όµως δεν υπάρχει, γιατί, όπως είπαµε, έχουν κι άλλη "τσέπη", για
να βγάζουν στελέχη. Εκεί έχουν καλά "υποκατάστατα" της ίδιας ποιότητας ...Εκεί
χρησιµοποιούν αποκλειστικά τους σταλινικούς. Σταλινική είναι η Μέρκελ και κάνει άριστα τη
δουλειά της για τα "αφεντικά" της.
Τι σχέση µπορεί να έχει ο Πάπας µε όλα αυτά; Πολύ µεγάλη. Πιο µεγάλη από αυτήν που
φαντάζεται κάποιος. Γιατί; Γιατί ο Πάπας δεν είναι µόνον Γερµανός, αλλά "τυγχάνει" να
είναι και παλαιός ναζιστής. Επιλέγηκε, παρότι ήταν ναζιστής και άρα "επικίνδυνος" για
αποκαλύψεις, γιατί απλούστατα δεν µπορούσε να είναι καί Γερµανός καί σταλινικός σαν τη
Μέρκελ. Πού να έβρισκαν σταλινικό, ο οποίος να ήταν ταυτόχρονα και καθολικός ιερέας;
Αναγκαστικά —έστω και µε ρίσκο— τον επέλεξαν, παρά το φανερό ναζιστικό παρελθόν του.
Ο Πάπας, δηλαδή, έχει καί τις δύο ιδιότητες αυτών, οι οποίοι ενισχύθηκαν από τους
Εβραίους εις βάρος των χριστιανών ...Είναι Γερµανός και πρώην ναζιστής. Ήταν, δηλαδή,
από αυτούς, οι οποίοι είχαν "αφεντικά" τους Εβραίους πριν γίνει "αφεντικό" και ο ίδιος.
Μόνον µε αυτές του τις ιδιότητες αντιλαµβάνεται κάποιος ότι υπάρχει πρόβληµα
"συµβατότητας".
Υπάρχει ασυµβίβαστο, όταν ο "Πρώτος" των καθολικών ανήκει στο έθνος εκείνο, το
οποίο µίσησε όσο κανείς άλλος αυτήν την Αγία Έδρα και ίδρυσε τον προτεσταντισµό. Οι
Βρετανοί, για παράδειγµα, είναι "προτεστάντες" της πλάκας και πάντα παρέµεναν πιστοί
στην Αγία Έδρα. Είναι "διαµαρτυρόµενοι", εξαιτίας ενός διαζυγίου, το οποίο δεν δόθηκε.
∆εν είχαν ποτέ πρόβληµα ούτε µε το δόγµα της Καθολικής Εκκλησίας ούτε µε τον
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Προκαθήµενό της. Αντίθετα µε αυτούς οι Γερµανοί είναι φανατικοί αντικαθολικοί ...Μέχρι
θανάτου αντικαθολικοί. Έχουν άλλο δόγµα. Αµφισβητούν την πρωτοκαθεδρία του Πάπα.
Αµφισβητούν τα Μυστήρια της Καθολικής Εκκλησίας. Είναι δύσκολο, δηλαδή, να βρεθεί
Γερµανός, ο οποίος να µην είναι διαποτισµένος µε µια βαθιά "αµφισβήτηση" για τον
Προκαθήµενο της Ρώµης. Οι Γερµανοί, ως χριστιανοί, είναι αντιρωµαίοι και φανατικά
προτεστάντες.
Όµως, το ακόµα χειρότερο "ασυµβίβαστο", που υπάρχει γι' αυτόν τον Πάπα, είναι πως
ήταν ναζιστής. Ναζιστής σηµαίνει φανατικός Γερµανός σε σηµείο ρατσισµού και σχεδόν
άθεος. Τους άθεους Ναζί τούς διέκρινε ένας επίσης έντονος αντικαθολικισµός, εφόσον είχαν
ταυτίσει τον καθολικισµό µε τη Ρώµη και η Ρώµη ήταν η µεγάλη εχθρός του γερµανικού
έθνους. Φανατικός Γερµανός, που να µην µισεί τη Ρώµη για λόγους εθνικούς, δεν υπάρχει.
Αυτοί λοιπόν οι φανατικοί Γερµανοί —και σχεδόν άθεοι άνθρωποι— είχαν επινοήσει τον
ναζισµό σαν µια ιδιαίτερη "φιλοσοφία", η οποία θα αναδείκνυε το εθνικό τους "µεγαλείο"
..."Επινοήσει", τρόπος του λέγειν, γιατί ήταν πολύ άσχετοι και εντελώς αγράµµατοι, για να
επινοήσουν µόνοι τους το οτιδήποτε.
Στην πραγµατικότητα "δανείζονταν" ό,τι τους "γυάλιζε" ...Σαν τα κοράκια, που
µαζεύουν στις φωλιές τους γυαλιστερά κουµπιά, χωρίς να γνωρίζουν τι είναι. Αναζητούσαν
δήθεν το "πνεύµα" του αρχαιοελληνικού µεγαλείου, παντρεύοντάς το µε στοιχεία έντονου
τευτονικού παγανισµού ...Η χαρά των απολίτιστων και των αγράµµατων, οι οποίοι δεν
κατάλαβαν ποτέ τι είναι ελληνικό πνεύµα ...Η χαρά των βάρβαρων, που νόµιζαν ότι τη
"λάµψη" του ελληνικού πνεύµατος την εξασφαλίζεις µε µερικές ασκήσεις κοιλιακών και ένα
καλό σαπούνι ...Συνδυασµός, δηλαδή, ∆ία και Θωρ ...και όποιον πάρει ο Χάρος ...Είτε µε
"κεραυνούς" είτε µε "σφυριά", ήθελαν να κατακτήσουν τον κόσµο.
Κατάλαβε ο αναγνώστης τι λέµε; Ο Πρώτος των χριστιανών είναι επικίνδυνος, γιατί
ήταν πρώην Ναζί και ως τέτοιος ήταν εκβιάσιµος από τους Εβραίους τραπεζίτες. Ο Πρώτος
των καθολικών είναι επικίνδυνος, γιατί ήταν Γερµανός ρατσιστής και ως τέτοιος ήταν
συµµέτοχος στα γερµανικά εθνικά οράµατα. Ο σηµερινός Πάπας, δηλαδή, έχει ακριβώς τα
προσόντα εκείνα, τα οποία θα χρειάζονταν κάποιοι να έχει ο Πάπας, προκειµένου να
µπορούν να λεηλατήσουν το καθολικό ποίµνιό του. Ένας Πάπας, ο οποίος θα είχε συµφέρον
να έχει τα "µάτια" του κλειστά στην Αγία Έδρα. Αυτός ο Πάπας είναι ο Γερµανός πρώην
ναζιστής που "λάτρευε" τον Χίτλερ...Ο άθεος Πάπας, ο οποίος εκλέχθηκε στην εποχή της
παντοδυναµίας εκείνων, οι οποίοι σχεδίαζαν τον κόσµο και ήταν τα πραγµατικά αφεντικά
του.
Γι' αυτόν τον λόγο στον τίτλο του κειµένου αναρωτιόµαστε αν είναι δούλος του Χριστού
ή απλός υπάλληλος των Εβραίων τραπεζιτών. Όµως, µετά από την όλη "πορεία" του
κειµένου είµαστε πλέον βέβαιοι ότι η σταλινική Μέρκελ και ο ναζιστής Πάπας ανήκουν στην
ίδια συµµορία ...Στην ίδια άθεη γερµανική συµµορία, που χρησιµοποιούν οι Εβραίοι
τραπεζίτες, για να αλώσουν τον χριστιανισµό και κατ’ επέκταση τον παγκόσµιο χώρο.

25

Ο Πάπας της Ρώμης

Μιλάµε για την απόλυτη συνεργασία. Οι άθεοι ναζιστές και σταλινικοί Γερµανοί σε απόλυτη
συνεργασία µε τους θεοµπαίχτες Εβραίους για έναν κοινό σκοπό. Αυτοί οι συνεργάτες
θέλουν να κατακτήσουν τον χριστιανισµό και από εκεί ολόκληρο τον κόσµο.
Λογική είναι η φιλοδοξία τους, αν καταφέρουν και "αλώσουν" στον χριστιανισµό.
Όποιος "αλώσει" το ισχυρότερο σύστηµα του πλανήτη, "κληρονοµεί" και τις δυνάµεις του
πάνω στα υπόλοιπα. Όποιος αποκτήσει την "ιδιοκτησία" του χριστιανισµού, ελέγχει
ολόκληρο τον Πλανήτη ...Μια ιδιοκτησία, την οποία τη διεκδικούν άµεσα οι Εβραίοι, αν
σκεφτεί κάποιος αυτό, το οποίο είπαµε πιο πάνω. Με την ανοχή του Πάπα έχουν "φορτώσει"
στους χριστιανούς µε χρέη πάνω από 35 τρις δολάρια. Όχι απλά τις πατρίδες και τα σπίτια
θα τους πάρουν, αλλά και τα παπούτσια που φοράνε.
Τώρα λοιπόν, που οι καθολικοί έχουν µπει στη δίνη της Νέας Τάξης και βυθίζονται στη
φτώχεια, πρέπει να γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν και πώς να αµυνθούν. Πρέπει να
γνωρίζουν ότι πολύ πριν να τους προδώσουν οι νεοταξίτικες ηγεσίες τους τούς πρόδωσε ο
ποιµένας τους. Πριν τους προδώσουν οι Μπερλουσκόνι ή οι Θαπατέρο, τους είχε προδώσει ο
άθεος Πάπας ...Ο "λαθρεπιβάτης" του Βατικανού ...Ο Πάπας της Siemens και του Ράιχ ...Ο
υπάλληλος των τραπεζιτών, που βύθισαν τον χριστιανισµό στα χρέη ...Των Εβραίων
τραπεζιτών, οι οποίοι κατόρθωσαν και διέλυσαν την πιο παραγωγική "µηχανή" του κόσµου
...Που µετέτρεψαν την πιο παραγωγική οικονοµία του κόσµου σε µια παρασιτική "λάσπη"
παροχής υπηρεσιών.
Τίποτε από όλα αυτά δεν θα κατάφερναν, αν δεν είχαν "αλώσει" το Βατικανό ...Αν δεν
είχαν τοποθετήσει τον άθεο ναζιστή στην Αγία Έδρα ...Αυτόν, ο οποίος πρόδωσε τον
χριστιανισµό και τους χριστιανούς ...Τον ηγέτη των καθολικών, ο οποίος πρόδωσε καί τους
καθολικούς. Το χειρότερο όµως όλων γι' αυτόν τον ίδιο είναι ότι είναι προδότης του Κυρίου
του. Η προδοσία του, δηλαδή, δεν αφορά µόνον ανθρώπους, αλλά και τον Ίδιο τον Θεό.
Γιατί; Για έναν πολύ απλό λόγο, που, για να γίνει κατανοητός, απαιτεί µια ελάχιστη
θεολογική γνώση. Υπάρχει µια ειδική σχέση, που συνδέει τον Κύριο, τον Πάπα και τους
Εβραίους τραπεζίτες µεταξύ τους ...Τον Κύριο, που, όταν είχε εµφανιστεί την τελευταία
φορά, δεν παρέλειψε να πλακώσει στα κλωτσίδια τους τραπεζίτες της εποχής του ...Τον
Κύριο, που είχε δείξει εξ’ αρχής την "αγάπη" Του για τις «Αγορές» της εποχής Του.
Αυτός λοιπόν ο Κύριος του χριστιανισµού και "αφεντικό" του Πάπα έχει µια πολύ
συγκεκριµένη ιστορία. Είναι "αδερφός" των Εβραίων. Ο Χριστός δεν γεννήθηκε µε τυχαία
ιδιότητα σε ένα τυχαίο σηµείο του κόσµου. Γεννήθηκε ως Εβραίος Υιός του Θεού των
Εβραίων µέσα στον εβραϊκό κόσµο και άρα µέσα στον Οίκο του Θεού των Εβραίων. Αυτόν
τον Οίκο διεκδίκησε ως Κληρονόµος. Αντί όµως οι Εβραίοι αδερφοί Του να Του παραδώσουν
τον Οίκο, Τον σταύρωσαν. ∆εν τον "θανάτωσαν", γιατί οι "αθάνατοι" δεν "πεθαίνουν". Τον
"απέβαλαν" από τον κόσµο τους και άρα από τον Οίκο που είχε κληρονοµήσει.
Οικειοποιήθηκαν τον Οίκο του Κληρονόµου και προφανώς "συγχωρέθηκαν" για αυτήν τους
την επιλογή, αν σκεφτούµε την επιβίωσή τους ως επιβεβαίωση αυτής της συγχώρεσης.
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Αυτός ο "απόβλητος" Εβραίος αποδέχθηκε αυτήν την επιλογή των Εβραίων και τους
εγκατέλειψε. Απαλλαγµένος πλέον από την εβραϊκή Του κληρονοµιά, "έχτισε" µέσα στον
Κόσµο τον δικό Του Οίκο ...Τον προσωπικό Του Οίκο ...Τον Οίκο εκείνο, ο οποίος
προέρχεται από τη δική Του Γνώση ...Τον Οίκο εκείνο, που θα στέγαζε τα δικά Του τα
"παιδιά". ∆ικός Του Οίκος είναι ο χριστιανικός Οίκος και "παιδιά" του οι Χριστιανοί.
∆ιαχειριστή αυτού του Οίκου άφησε τον Πέτρο και "έφυγε" από τον Κόσµο. Ο Πάπας είναι
διάδοχος του Πέτρου και αρχιδιαχειριστής του Οίκου του Χριστού.
Τι συµβαίνει, όµως, όταν αυτός ο διαχειριστής συνεργάζεται µε αυτούς που δεν πρέπει
εις βάρος των παιδιών του Κυρίου του; Πόσο άθλιος µπορεί να είναι ο δούλος ενός Κυρίου,
ο οποίος συνεργάζεται εις βάρος των παιδιών Του µε αυτούς που αδίκησαν τον Ίδιο τον
Κύριο; Πόσο άθλιοι, όµως, µπορεί να είναι και οι ίδιοι οι Εβραίοι, που, όχι µόνον δεν
παρέδωσαν τον Οίκο του Θεού τους στον Υιό Του, αλλά είχαν το θράσος να Τον
"ακολουθήσουν" και να Τον αδικήσουν ξανά; ...Να εκµεταλλευτούν την απουσία Του και να
µπουν στον Οίκο Του και να βιάσουν στην κυριολεξία τα παιδιά Του; Πόσο άθλιο µπορεί να
είναι το έθνος του Στρος Καν, που κλέβει και βιάζει µε το ίδιο πάθος;
Ο αναγνώστης αρχίζει κι αντιλαµβάνεται πώς περίπου λειτουργούν µερικά πράγµατα
...Αρχίζει κι αντιλαµβάνεται ότι µερικές βιβλικές περιγραφές δεν είναι και τόσο µεταφυσικές
όσο τις φανταζόταν σε άλλους καιρούς, όταν τα πράγµατα δεν είχαν την ίδια σαφήνεια
...Αρχίζει κι αντιλαµβάνεται ότι είναι πραγµατικά επικίνδυνα τα πράγµατα, όταν υπάρχουν
αναπάντεχες "επιστροφές". Η ανθρώπινη ιστορία φτάνει σε "στενωπό" και σε τέτοιες
"στενωπούς" έχουµε απρόβλεπτες εξελίξεις, Στις "στενωπούς" έχουµε "ενέδρες" ...Έχουµε
αιφνιδιαστικές επιστροφές και βίαιες τιµωρίες. Ας προσέχει ο ναζιστής της Ρώµης, γιατί οι
καιροί είναι επικίνδυνοι και οι άπιστοι "Μελάνθιοι" κλαίνε µε λυγµούς, όταν επιστρέφουν
εκείνοι, που τους έχουν για "πεθαµένους".
Μαζί µε αυτόν ας προσέχουν και οι Εβραίοι ...Οι άθλιοι, που µπήκαν σε έναν ξένο Οίκο
µε στόχο όχι απλά να τον λεηλατήσουν εις βάρος των κληρονόµων του, αλλά να τον
οικειοποιηθούν εις βάρος του Ίδιου του Ιδιοκτήτη του. Ας προσέχουν, γιατί ακόµα και οι πιο
ισχυροί Μνηστήρες κινδυνεύουν από αυτού του είδους τις "επιστροφές" ...Οι αφελείς,
παρανοϊκοί και "Αντίνοοι" Μνηστήρες. Ασφαλείς Εβραίοι είναι µόνον οι Εβραίοι εκείνοι, που
βρίσκονται στο Ισραήλ ...Μόνον αυτοί, οι οποίοι κάθονται φρόνιµα στον εβραϊκό Οίκο. Όλοι
οι υπόλοιποι, οι οποίοι περιφέρονται εντός του Οίκου του Χριστού, δεν θα έχουν καλά
ξεµπερδέµατα ...Καθόλου καλά.
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