Παραίτηση Πάπα

Πραξικόπηµα εναντίον του ...Αγίου Πνεύµατος.

Ο ∆ιάβολος ζωντάνεψε στη Ρώµη.

Αναµφισβήτητα ζούµε σε ενδιαφέροντες καιρούς. Μια τέτοια ενδιαφέρουσα εξέλιξη των
καιρών µας είναι και η "αναπάντεχη" παραίτηση του Πάπα. Μια παραίτηση, της οποίας η
σηµασία δεν µπορεί να γίνει αντιληπτή από κάποιον, ο οποίος δεν διαθέτει τις απαραίτητες
γνώσεις ...Συνδυασµό γνώσεων, συγκεκριµένα, οι οποίες αφορούν τόσο τα περί της
λειτουργίας του συστήµατος εξουσίας όσο και τα περί θεολογίας. Γι' αυτόν τον λόγο και οι
αναλύσεις, οι οποίες αναµένεται να "κυκλοφορήσουν", είτε στον τύπο είτε στο διαδίκτυο,
θεωρούµε εκ των προτέρων ότι θα είναι στην πλειονότητά τους εσφαλµένες και στην
καλύτερη περίπτωση ελλιπείς. Θα στερούνται της "διεισδυτικότητας" και του "εύρους"
εκείνου, που απαιτεί η ανάλυση του µεγέθους αυτού του φαινοµένου.
Γιατί θεωρούµε µια τέτοια "αναλυτική" αποτυχία ως σχεδόν δεδοµένη; Γιατί κάποιοι δεν
αντιλαµβάνονται τη φύση του "Παπικού Αξιώµατος" και ως εκ τούτου τον ρόλο του
"Ποντίφικα". ∆εν µιλάµε γι' αυτούς, οι οποίοι θα πληρωθούν, προκειµένου µε τις
ψευδολογίες τους να αποπροσανατολίσουν τον κόσµο. Ακόµα και οι πιο ειλικρινείς αναλυτές
θα αποτύχουν στις αναλύσεις τους. Συνηθισµένοι σε πολιτικές και οικονοµικές αναλύσεις,
δεν θα πιάσουν καν την ουσία του θέµατος. Θα αντιµετωπίσουν τον Πάπα σαν πολιτικό
πρόσωπο και θα "προσπεράσουν" το νόηµα της πράξης του.
Θα τον αντιµετωπίσουν σαν ένα πρόσωπο "αναλώσιµο" και "αντικαταστήσιµο" και θα
χάσουν τις τροµερές συνέπειες της παραίτησής του. Μπορεί µάλιστα να φτάσουν στο σηµείο
ακόµα και να εκθειάσουν την πράξη του, παρουσιάζοντάς την σαν πράξη υψίστης
ταπεινότητας από έναν τόσο ισχυρό παράγοντα της εξουσίας ...Πράξη πρωτοποριακή,
ριζοσπαστική και δηµοκρατική, εφόσον, διαπιστώνοντας την προσωπική του αδυναµία να
ανταπεξέρθει στα καθήκοντά του, δεν διστάζει να κάνει την υπέρβαση ...Την απόλυτη
υπέρβαση για έναν Πάπα και να παραδώσει οικιοθελώς τη "σκυτάλη" στους επόµενους
...Στην καλύτερη περίπτωση θα παραστήσουν τους ντεντέκτιβ, αναζητώντας τα "µυστικά"
αίτια της παραίτησης σε ανίατες αρρώστιες, θρησκοληπτικές µανίες ή γεροντικές εµµονές.
Όλα αυτά είναι όχι µόνον λάθος, αλλά και παντελώς αποπροσανατολιστικά. Η παράνοµη
όσο και παράλογη παραίτηση του Πάπα είναι µέγα γεγονός, το οποίο µπορεί να επηρεάσει
απολύτως αρνητικά την τύχη ολόκληρης της ανθρωπότητας όχι µόνον σήµερα, αλλά και
στο µέλλον. Στην κυριολεξία είναι µια πράξη αποτρόπαια, η οποία καθιστά τον σηµερινό
Πάπα τον µεγαλύτερο εγκληµατία των τελευταίων αιώνων. Απλά, για να καταλάβουµε το
µέγεθος του ζητήµατος, το οποίο προκύπτει εξαιτίας αυτής της παραίτησης, θα πρέπει να
γνωρίζουµε µερικά πολύ βασικά πράγµατα.
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Πριν πούµε δηλαδή οτιδήποτε άλλο για την συγκεκριµένη παπική απόφαση, χρήσιµο
είναι ο αναγνώστης να γνωρίζει µερικά "λεπτά" θέµατα για τα πράγµατα εκείνα, τα οποία
αφορούν το ίδιο το σύστηµα εξουσίας και τους διαχειριστές του. Θα ξεκινήσουµε την
ανάλυσή µας από µια "θεµέλια" παραδοχή, η οποία —αν µη τι άλλο— είναι απόλυτα λογική
και κοινώς αποδεκτή. Μία παραίτηση Πάπα επηρεάζει τόσο πολύ την ευρυθµία του
συστήµατος, που δεν µπορεί ούτε θεωρητικά να είναι τυχαία ...µπορεί να είναι οτιδήποτε
άλλο, αλλά όχι ...τυχαία.
Σε αυτό συνηγορεί και η στατιστική της ιστορίας. Ανάλογη παραίτηση έχει να γίνει από
τον Μεσαίωνα. Η τελευταία παραίτηση Πάπα έγινε το 1294, όταν ο Σελεστίνος ο Ε'
αποφάσισε ο ίδιος ότι δεν ήταν ικανός να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις τού αξιώµατος.
Αυτό, όµως, το αποφάσισε ελάχιστους µήνες µετά την ενθρόνισή του και άρα πριν αναλάβει
πλήρως τον έλεγχο εντός της Καθολικής Εκκλησίας ...Πολύ πριν ελέγξει δηλαδή την
"καµαρίλα" της και ως εκ τούτου δηµιουργήσει µε την παραίτησή του προβλήµατα στο θέµα
της διαδοχής του. Στην πραγµατικότητα παραιτήθηκε από Πάπας πριν καν γίνει Πάπας.
Παραιτήθηκε σε ένα χρονικό διάστηµα που µπορούσε να το κάνει, χωρίς αυτή η πράξη του
να έχει συνέπειες για το σύστηµα εξουσίας.
Εδώ ακριβώς βρίσκεται και η ουσία του προβλήµατος της σηµερινής παραίτησης. Το όλο
πρόβληµα, το οποίο προκύπτει από αυτήν την παραίτηση, βρίσκεται στις συνέπειες που έχει
αυτή για το σύστηµα εξουσίας ...Μια παραίτηση ενός Πάπα πλήρους ισχύος και γνώσεως.
Αυτό είναι το πρωτοφανές της υπόθεσης και άρα η περίπτωση αυτή δεν είναι σε καµία
περίπτωση όµοια µε αυτήν του 1294. Πρώτη φορά γίνεται τέτοιου είδους παραίτηση
Ποντίφικα ...Πρωτοφανής και ύποπτη. Ύποπτη, γιατί στα ύπατα επίπεδα της εξουσίας του
συστήµατος τα πάντα λειτουργούν µε τους δικούς τους απόλυτους κανόνες, οι οποίοι δεν
αλλάζουν µέσα στους αιώνες. Σε αυτά τα επίπεδα εξουσίας τίποτε δεν είναι τυχαίο και τίποτε
δεν προκύπτει από τις εκάστοτε τρέχουσες συγκυρίες. Ο χρόνος σε αυτά τα επίπεδα έχει
παντελώς

διαφορετική

λογική

και

βεβαίως

διαφορετικές

"ταχύτητες"

από

την

καθηµερινότητα των ανθρώπων.
Το σύστηµα εξουσίας έχει πάγιες και διαρκείς ανάγκες, οι οποίες το αναγκάζουν να
"βλέπει" βαθιά µέσα στον χρόνο. Είναι υποχρεωµένο να "βλέπει" στις επόµενες δεκαετίες
και αιώνες και όχι να "δουλεύει" για το "µεροκάµατο". Είναι υποχρεωµένο να φέρεται ως
αθάνατο και όχι σαν θνητό. Αυτό σηµαίνει ότι τις επιλογές του δεν τις επηρεάζουν ούτε οι
πρόσκαιρες φιλοδοξίες ούτε οι εφήµερες αδυναµίες των εκάστοτε στελεχών του. Αυτό
σηµαίνει πως όλες οι φιλοδοξίες των στελεχών του περιορίζονται αυστηρά από τις
"φιλοδοξίες" επιβίωσης του συστήµατος και όλες οι αδυναµίες των ίδιων ανθρώπων πρέπει
να εκδηλώνονται υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα συνιστούν απειλή για την επιβίωση αυτήν.
Τι σηµαίνει πρακτικά αυτό; Ότι στο επίπεδο του Πάπα ο ισχυρισµός της "κούρασης" ή
της "καταπόνησης", που οδηγεί στην παραίτηση, είναι τουλάχιστον αστείος. Από τη στιγµή
που γίνεσαι Πάπας, πρέπει να πεθάνεις και ως Πάπας, γιατί σε διαφορετική περίπτωση
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δηµιουργείς τεράστια προβλήµατα στο ίδιο το σύστηµα. Σε αυτά τα επίπεδα εκείνος, ο
οποίος νιώθει τόσο "κουρασµένος", δεν παραιτείται από τη θέση του, αλλά από την ίδια του
τη ζωή. Το γνωρίζει αυτό από τότε που αναλαµβάνει το αξίωµα και το αποδέχεται ως
προδιαγραφή ...Αυστηρή και απαραβίαστη προδιαγραφή.
Όλα αυτά µπορεί για τους κοινούς θνητούς να ακούγονται σκληρά και ίσως απάνθρωπα
πράγµατα, αλλά δεν παύουν να περιγράφουν επακριβώς τη σκληρή αλήθεια, η οποία αφορά
τόσο υψηλές και σκληρές θέσεις εξουσίας ...Την απλή αλλά σκληρή αλήθεια, η οποία
χαρακτηρίζει τη λειτουργία αυτών των αξιωµάτων ...Των αξιωµάτων εκείνων, τα οποία —
µετά από απάνθρωπες θυσίες— τα καταλαµβάνουν ανθρώπινα "θηρία" ...Ορκισµένοι άγαµοι
µύστες των µυστηρίων και "εραστές" των ανώτατων εξουσιών.
Όταν ένας τέτοιος άνθρωπος νιώθει ανίκανος να διαχειριστεί µια εξουσία, η οποία
υποτίθεται ότι "πηγάζει" από τον Ίδιο τον Θεό, είναι αναγκασµένος, όταν είναι αδύναµος να
τη διαχειριστεί, να την "επιστρέψει" σε Αυτόν που του ανήκει ...Είναι υποχρεωµένος να
εγκαταλείψει τα εγκόσµια, ώστε να την παραδώσει αυτούσια σε Αυτόν που ανήκει η εξουσία
αυτή. Γιατί όµως αυτό είναι απολύτως υποχρεωτικό; Μήπως ο Θεός είναι σαδιστής; Όχι
βέβαια. Αυτό γίνεται, για να µην δηµιουργηθεί πρόβληµα στο θέµα της διαδοχής, το οποίο
αποτελεί και το µείζον στην περίπτωση αυτήν ...Αποτελεί το µείζον, γιατί το σύστηµα είναι
αθάνατο και πρέπει υποχρεωτικά να λειτουργεί µε τις εντολές του ∆ηµιουργού του και όχι
µε τις εµπνεύσεις του εκάστοτε προκαθήµενου ...Αποτελεί το µείζον, γιατί η επιλογή τού
διαδόχου είναι "προνόµιο" του αθάνατου Ιδιοκτήτη και όχι του θνητού διαχειριστή.
Αυτή η συµπεριφορά δεν έχει µόνον πρακτική αξία για την εύρυθµη λειτουργία του
συστήµατος, αλλά και έχει και τη θεολογική εξήγησή της ...Γίνεται, για να µην χάσει ο Θεός
το προνόµιο να "επιλέγει" ο Ίδιος τους δούλους Του. Αυτή η απειλή είναι κάτι παραπάνω
από ορατή, όταν ο προηγούµενος Αρχιδούλος "αποσύρεται" σε πλήρη ισχύ και άρα µπορεί
ζωντανός να επηρεάσει µια διαδικασία, η οποία θεολογικά "ανήκει" στην αρµοδιότητα του
Ίδιου του Θεού. Σε µια τέτοια περίπτωση µιλάµε για ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ εναντίον του Ίδιου
του Θεού και αυτό θα προσπαθήσουµε να εξηγήσουµε στο κείµενό µας.
Μπορεί ένας Πάπας να παραιτηθεί;
Με βάση τα όσα αναφέραµε πιο πάνω, θεωρούµε κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι πίσω
από τη σηµερινή παραίτηση του "κουρασµένου" Πάπα κρύβονται άλλες επιδιώξεις
...προφανώς κακόβουλες και πολύ πιο επικίνδυνες από αυτές, τις οποίες θέλουν κάποιοι
"αναλυτές"

να

εµφανίσουν

..."Αναλυτές"

πληρωµένοι,

οι

οποίοι

θέλουν

να

µας

"συγκινήσουν" µε τις τελευταίες λειτουργίες ή τους "συγκινητικούς" αποχαιρετισµούς του
προδότη Πάπα. Όλα αυτά είναι "στάχτη" στα µάτια του κόσµου, ώστε αυτός να µην
καταλάβει το έγκληµα, το οποίο συντελείται αυτήν τη στιγµή στα υπόγεια του Βατικανού
...Ένα έγκληµα, το οποίο, δυστυχώς για τους "συγκινηµένους" οπαδούς του Πάπα, έχει ως
στόχο του τον Ίδιο τον Θεό.
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Εκ των δεδοµένων λοιπόν εµείς αποκλείουµε το ενδεχόµενο να παραιτήθηκε ο Πάπας
για τους λόγους τους οποίους µας "αποκάλυψε" ...Στην πραγµατικότητα δεν µας
ενδιαφέρουν οι λόγοι αυτοί, τους οποίους επικαλείται ...Είναι παντελώς ασήµαντοι και
άσχετοι µε το θέµα. Είναι σαν να λες πως: αναγκαστικά πάτησα το κουµπί της εκτόξευσης
των πυρηνικών πυραύλων, γιατί µε πονούσε το δάκτυλο και το ανακούφισα µε την πίεση
που άσκησα στο κουµπί. Αν αισθανόταν αδύναµος να συνεχίσει να κουβαλάει το "φορτίο"
εκείνο, το οποίο του "ανέθεσε" ο Θεός µέσω του Αγίου Πνεύµατος, υπήρχε ανοικτός ο
"δρόµος" προς τον Πατέρα.
...Πριν σε πάρει ο ύπνος από την "κούραση", παίρνεις ένα ωραίο χάπι υδροκυανίου και
απλά δεν ξαναξυπνάς ...Το ίδιο χάπι που δίνουν σε κάποιους στρατιωτικούς, για να
αποφύγουν τουλάχιστον τον βασανισµό, όταν δεν µπορούν να επιτύχουν την ασφαλή
διαφυγή τους από το πεδίο της µάχης. Όταν το σύστηµα θεωρεί λογικό να δίνει σε έναν
νεαρό πιλότο ένα τέτοιο χάπι —για να τον "διευκολύνει" στο έργο του— γιατί θα ήταν
περίεργο να το απαιτεί ως πρακτική από κάποιον τόσο υψηλά ιστάµενο, όταν µε την
"κούρασή" του απειλεί τον Ίδιο τον Θεό;
Εφόσον είσαι τόσο πολύ κουρασµένος, ώστε να µην µπορείς ν' ανταπεξέρθεις σε µια
τόσο υψηλή αποστολή, σε περιµένει η "ανταµοιβή" της αιώνιας ξεκούρασης ...Ο Θεός σε
"κούρασε" και ο Θεός θα σε "ξεκουράσει". Εσύ Του ζήτησες µε όλο σου το πάθος να σε
"χρησιµοποιήσει" —έστω και "κουράζοντάς" σε— και άρα είναι στη δική Του αρµοδιότητα να
σε απαλλάξει. Σε διαφορετική περίπτωση "προσβάλεις" τον Ίδιο τον Θεό, όταν θεωρείς ότι
σου ανέθεσε µεγαλύτερο βάρος από εκείνο το οποίο µπορούσες να αναλάβεις και ως εκ
τούτου ανέλαβες µόνος σου να διορθώσεις το λάθος Του.
...Απλά πράγµατα. Όταν είσαι Πάπας, στον Θεό υποτίθεται δίνεις µόνον λογαριασµό και
όχι στους ανθρώπους. Σε Αυτόν δηλώνεις την παραίτησή σου και αυτό σηµαίνει
συγκεκριµένα πράγµατα ...∆εν παραιτείσαι ζωντανός. Μπορείς —αν θέλεις— να παριστάνεις
το "φυτό" σε κάποιο παλάτι, αλλά δεν παραιτείσαι. Ούτε ο πρώτος θα είσαι µε
ενεργητικότητα "φυτού", που παριστάνει τον Ποντίφικα για κάποια χρόνια, ούτε ο
τελευταίος ...Το σύστηµα θα λειτουργεί στο όνοµά σου ακόµα κι αν φτάσεις στο επίπεδο του
"µαρουλιού" ...∆εν σε έχει ανάγκη για τη λειτουργία του και άρα δεν θα σε ωθήσει στην
παραίτηση, προκειµένου να λειτουργήσει. Μήπως ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Β’ ήταν ικανός
και "ξεκούραστος" τα τελευταία χρόνια της παποσύνης του;
Ο κανόνας είναι πως δεν παραιτείσαι σε καµία περίπτωση ...Στα όρια αυτοκτονείς ή
ζητάς να σε "αυτοκτονήσουν". Στα δώµατα αυτής της µοναδικά υψηλής εξουσίας δεν
υπάρχει ούτε η "αµφισβήτηση" των γιατρών για το δικαίωµα στον θάνατο ούτε το ηθικό
δίληµµα για την αυτοκτονία ..."∆ηλώνεις" ως Πάπας την "ανάγκη" σου να "ενωθείς" µε τον
Θεό και αυτό καταγράφεται στα µυστικά και απόρρητα της Αγίας Έδρας, τα οποία καµία
νεκροψία δεν µπορεί ν' αποκαλύψει στο κοινό. Η αυτοκτονία είναι "αµαρτία" για τους
κοινούς ανθρώπους και όχι για κάποιον, ο οποίος έχει "αρµοδιότητα" να συγχωρεί —στο
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παρελθόν µάλιστα και επ’ αµοιβή— "αµαρτίες". ∆εν υπάρχει "αµαρτία" για έναν αυτόχειρα
Ποντίφικα, ο οποίος υποτίθεται έχει "απευθείας" σχέση µε τον Θεό.
Όταν, ακόµα και µε την πιο ακραία πράξη του, ένας Αρχιδούλος "διευκολύνει" το έργο
του Θεού, αυτό του φτάνει, προκειµένου να λάβει τις αποφάσεις του ...του φτάνει,
προκειµένου να τελειώσει αυτοβούλως τη ζωή του ...Τη ζωή αυτή, την οποία ο ίδιος
δηλώνει ότι την έχει αφιερώσει αποκλειστικά στον Κύριο. ∆εν µπορείς αυτήν τη ζωή να την
προστατεύεις, απειλώντας τον Κύριο και το Έργο Του. Άρα; ...Άρα αυτό, το οποίο πρέπει να
δούµε, είναι ο λόγος που είναι τόσο "απαιτητικός" ο Κύριος. Είναι τόσο σκληρός, που
απαιτεί από τους δούλους Του να αυτοκτονούν, όταν βλέπουν ότι δεν µπορούν να Τον
υπηρετήσουν; ...Όχι βέβαια. Αυτό, το οποίο συµβαίνει, είναι κάτι διαφορετικό και είναι πολύ
σωστό, γιατί σε διαφορετική περίπτωση µπορεί να προκληθεί µέγας κίνδυνος για όλους µας.
Αυτό θα προσπαθήσουµε να εξηγήσουµε στον αναγνώστη ...Θα εξηγήσουµε τον λόγο
που είναι τόσο επικίνδυνη για τον Θεό —και άρα και για τους ανθρώπους— µια τέτοια
παραίτηση ...Θα δούµε πώς µια τέτοια "παραίτηση" απειλεί το ίδιο το Θείο Έργο. Για να το
καταλάβουµε αυτό, θα επιχειρήσουµε να απαντήσουµε σε µερικά απλά ερωτήµατα. Γιατί, για
παράδειγµα, µια "παραίτηση" του Πάπα απειλεί τη Θεία Οικονοµία, ενώ αντίθετα ένας
θάνατός του τη διευκολύνει; Ένας πρώην Πάπας, ο οποίος "ξεκουράζεται", είναι ζωντανός ή
νεκρός άνθρωπος; Έχει δικαίωµα ένας "νεκρός" άνθρωπος να επηρεάζει µε τις αποφάσεις
του ή τις γνώσεις του τις ζωές των ζωντανών; Αυτά και άλλα περίεργα ερωτήµατα θα
απαντήσουµε στο συγκεκριµένο κείµενο.
Αυτό, δηλαδή, το οποίο σε πρώτη φάση αναζητούµε, είναι το ποιο θα µπορούσε να είναι
το κέρδος εκείνο, το οποίο µπορεί να προκύψει για κάποιους, εξαιτίας ενός ζωντανού"νεκρού". Για ποιους υπάρχει κέρδος από τις επιλογές ενός "παραιτηθέντος" παράγοντα, ο
οποίος θα έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει τις εξελίξεις που "αφορούν" µια από τις ύψιστες
θέσεις εξουσίας στον κόσµο; ...Τι σηµαίνει αυτό; Ότι, εφόσον είναι µαθηµατικά σίγουρο πως
ένας παραιτηθείς Πάπας θα επηρεάσει την επιλογή του διαδόχου του, θα πρέπει να
αναρωτηθούµε για τον λόγο που θα ήθελε ο σηµερινός Πάπας —και βέβαια αυτοί, οι οποίοι
βρίσκονται "πίσω" του— να ελέγξει τις διαδικασίες εκλογής του διαδόχου αυτού.
Ποιος είναι ο σηµερινός Πάπας και ποιοι βρίσκονται πίσω του;
Αν λοιπόν η παραίτηση του Πάπα είναι ο µόνος τρόπος για να ελέγξει ο ίδιος και τα
αφεντικά του τον διάδοχό του, θα πρέπει να δούµε τον λόγο που υπάρχει τόση ανάγκη γι'
αυτήν την επιλογή ...Γιατί µπορεί να θέλουν κάποιοι τόσο πολύ να ελέγξουν τον
Προκαθήµενο της Ρώµης; ...Γιατί κάποιοι δεν εµπιστεύονται την "κρίση" του Αγίου
Πνεύµατος —εφόσον θεολογικά Αυτό "επιλέγει" τον διάδοχο— και θέλουν να την
"νοθεύσουν" µε τις δικές τους παρεµβάσεις;
Για να το καταλάβουµε αυτό, θα πρέπει να γνωρίζουµε µερικά πράγµατα για τον ίδιο τον
Πάπα ως πρόσωπο ...Να γνωρίζουµε ποιος είναι, ώστε να εντοπίσουµε αυτούς στους
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οποίους "χρωστάει" την επιτυχία του. Στα κέρδη αυτών των "πιστωτών" τού Πάπα
αναζητούµε την επιλογή της παραίτησης του "υπαλλήλου" τους. Ο Γερµανός Ράτσιγκερ ήταν
ένας ναζιστής ...Ένας "σεσηµασµένος", ο οποίος χωρίς "βοήθεια" δεν θα µπορούσε να
διακριθεί ούτε καν σε επίπεδο Βαυαρίας. Σε µια Ευρώπη, η οποία µεταπολεµικά είχε
αναγάγει το κυνήγι των ναζιστών σε κυνήγι µαγισσών, ο νεαρός Ράτσιγκερ ήταν
"τελειωµένος" πριν καν ξεκινήσει.
...Νεαρός ήταν, θα πει κάποιος καλοπροαίρετος και δεν ήταν υπεύθυνος για τις πράξεις του
...Να το δεχθούµε. Αν όµως ήταν τόσο ανεύθυνος ο ίδιος —λόγω ηλικίας— υπεύθυνη ήταν
η οικογένειά του. Άρα; Άρα ήταν παιδί ναζιστών. Πάλι το ίδιο αποτέλεσµα έχουµε
..."Τελειωµένος" ήταν. Παραδόξως όµως αυτός ο "τελειωµένος" άνθρωπος όχι µόνον δεν
καταστράφηκε εξαιτίας του παρελθόντος του, αλλά αντίθετα διακρίθηκε, φτάνοντας µάλιστα
στο ύπατο αξίωµα της Καθολικής Εκκλησίας. Αυτός ο άνθρωπος "χρωστάει" την αναρρίχησή
του στο ύπατο αξίωµα του χριστιανισµού σε κάποιους, οι οποίοι µπορούσαν να τον
εκβιάζουν.
Ποιοι µπορεί να είναι αυτοί; ...Οι συνήθεις ύποπτοι ...Αυτοί, οι οποίοι εκβιάζουν το
σύνολο των ναζιστών. Ποιοι εκβιάζουν τους ναζιστές παγκοσµίως; ...Αυτοί, οι οποίοι δίνουν
"πιστοποιητικά" αγνότητας σε όποιους τους εξυπηρετούν ...Αυτοί, οι οποίοι ανέδειξαν όλους
τους Ναζί εγκληµατίες στις ύπατες πολιτικές, δικαστικές αλλά και επιχειρηµατικές "θέσεις"
τής Γερµανίας ...Αυτοί, οι οποίοι έχουν θέσει υπό τον απόλυτο έλεγχό τους το σύνολο της
Γερµανίας ...Τα υποτιθέµενα θύµατά των Ναζί ...Οι Εβραίοι τραπεζίτες ...Οι τοκογλύφοι της
Νέας Υόρκης και της Φρανκφούρτης ...Η γνωστή συµµορία των Ρότσιλντ, Ροκφέλερ και των
άλλων "παιδιών" ...Οι ιδιοκτήτες της FED, της Goldman Sachs, της Deutsche Bank και
άλλων τέτοιων "ευαγών" ιδρυµάτων.
Αυτοί, οι οποίοι "συγχώρησαν" τους Ναζί και τους έκαναν στη Γερµανία δικαστές, ήταν
οι ίδιοι, που έκαναν τον ναζιστή Ράτσιγκερ "Αρχιδικαστή" της Αγίας Έδρας ...Αυτοί, οι οποίοι
έκαναν Αρχιεπίσκοπο Μονάχου έναν ναζιστή. Αυτοί τον "έσπρωχναν" συστηµατικά επί
χρόνια, προκειµένου να ελέγξουν την Καθολική Εκκλησία και να τον τοποθετήσουν στη
θέση τού Πάπα. Αυτοί τον τοποθέτησαν στο πιο κρίσιµο και εµπιστευτικό πόστο της
Καθολικής Εκκλησίας ...Στο πόστο εκείνο, το οποίο του προσέδωσε τον τίτλο τού
"Ροτβάιλερ" του Θεού. Τον έκαναν υπεύθυνο της Επιτροπής Προστασίας του ∆όγµατος.
Τι ήταν αυτό το πόστο για µια σκληρή και δογµατική δοµή, όπως η Καθολική Εκκλησία;
...Στην

πραγµατικότητα

ήταν

το

"Γραφείο

Εσωτερικών

Υποθέσεων"

της

Καθολικής

Εκκλησίας ...Το γραφείο εκείνο, το οποίο είχε "ανακριτικές" αρµοδιότητες εις βάρος
οποιουδήποτε ιερέα ή λαϊκού "στοχοποιούσε" ο επικεφαλής του ...Το "γραφείο" εκείνο, το
οποίο γνώριζε τα "λερωµένα" και τα "άπλυτα" ολόκληρης της Καθολικής Εκκλησίας. Αυτό
βεβαίως ήταν και το πρώτο µέγα σκάνδαλο, το οποίο χαρακτήριζε την παπική θητεία τού
Ράτσιγκερ. Η προηγούµενη θέση του, λόγω της φύσης της, έπρεπε να τον αποκλείει ως
υποψήφιο στη διαδικασία εκλογής Πάπα. Ήταν µια θέση, η οποία µπορούσε να θέσει θέµα
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αθέµιτου ανταγωνισµού. Γιατί; ...Γιατί υπάρχει αθέµιτος ανταγωνισµός, όταν µεταξύ των
διαγωνιζοµένων για την παπική Έδρα υπάρχει υποψήφιος, ο οποίος γνωρίζει τα πάντα για
το σύνολο των συνυποψήφιων του.
Είναι σαν να βάζεις σε ένα δωµάτιο τον αρχηγό της ΚΥΠ µαζί µε µερικούς άλλους
διεφθαρµένους

πολιτικούς,

για

να

συναποφασίσουν

µεταξύ

τους

ποιος

θα

γίνει

Πρωθυπουργός. Ποιος θα γίνει Πρωθυπουργός, όταν ανάµεσα στους υποψήφιους υπάρχει
ένας, ο οποίος γνωρίζει τα "άπλυτα" των υπολοίπων και άρα µπορεί να τους εκβιάζει;
..."Ασυµβίβαστο" έπρεπε να υπάρχει ανάµεσα στο πόστο του ανώτατου "Ιεροεξεταστή" της
Αγίας Έδρας και της Παπικής Θέσης. ∆εν υπήρχε όµως τέτοιο ασυµβίβαστο, γιατί αυτό
βόλευε κάποιους ισχυρούς εξωεκκλησιαστικούς παράγοντες. Ο Ράτσιγκερ, δηλαδή, είχε
χριστεί διάδοχος του Ιωάννη Παύλου του Β‘ από το 1981, όταν του ανατέθηκαν από αυτόν
τα καθήκοντα εκείνα, τα οποία θα του εξασφάλιζαν την απόλυτη αθέµιτη ανταγωνιστικότητα
...Ασυναγώνιστος

Γερµανός

µε

"στηµένη"

ανταγωνιστικότητα;

..."Πρωτοφανές"

και

"περίεργο".
Με αυτόν τον "φωτισµένο" από το Άγιο Πνεύµα τρόπο έγινε Πάπας ένας σκοτεινός και
επικίνδυνος άνθρωπος, όπως ο Ράτσιγκερ ...Αυτός, ο οποίος µπορούσε να εκβιάζει τους
πάντες, γιατί γνώριζε τα πάντα ...Ένας "Έντγκαρ Χούβερ", ο οποίος όχι µόνον δεν
αποκάλυπτε τα εγκλήµατα, προκειµένου να οδηγηθούν οι εγκληµατίες στη ∆ικαιοσύνη,
αλλά αντίθετα συγκάλυπτε όλα τα εγκλήµατα των καθολικών αξιωµατούχων. Γιατί; ...Γιατί
µε αυτόν τον τρόπο καθιστούσε οµήρους του τους εγκληµατίες ...Γιατί οι "σωσµένοι" από τη
"σιωπή" του ήταν δια παντώς εκβιαζόµενοι από αυτόν ...Γιατί οι "σωσµένοι" από αυτόν ήταν
εκείνοι, οι οποίοι τον ψήφισαν για Πάπα και άρα θα µπορούσαν και στο µέλλον επίσης να
ψηφίσουν όποιον θα τους υποδείκνυε.
...Ό,τι πιο βρωµερό και επικίνδυνο υπάρχει στην Καθολική Εκκλησία, ελέγχεται και
εκβιάζεται από τον Ράτσιγκερ ...Παιδεραστές, Ανώµαλοι, Οµοφυλόφιλοι, Κτηνοβάτες,
Κλέφτες, ∆ιεφθαρµένοι και ό,τι "Κατακάθι" µπορεί να έχει η ανθρώπινη κοινωνία ...Ό,τι έχει
ο "κήπος" τού κακού µέσα στην Καθολική Εκκλησία, βρίσκεται µέσα στους "φακέλους" που
κουβαλάει ο Πάπας. Όµως, ό,τι πληροφορίες έχει ο Πάπας, τις έχουν και τα αφεντικά του
...Οι Εβραίοι τοκογλύφοι, οι οποίοι κρύβονται πίσω από το ψευδώνυµο "Αγορές".
Σε αυτές τις πληροφορίες πρέπει να αναζητήσει κάποιος το αίτιο των περίεργων
ευρωπαϊκών συµπεριφορών. Για ποιον λόγο σε µια φανατικά Καθολική Ισπανία, η οποία
µαστίζεται από την ανεργία και καθηµερινά αυτοκτονούν άνθρωποι από την απελπισία και
την τραπεζική αυθαιρεσία, δεν αντιδρά η θρησκευτική της ηγεσία; Πού είναι οι δούλοι
Εκείνου —που µαστίγωσε τους τοκογλύφους—, για να σώσουν τα παιδιά Του από τους
τραπεζίτες; Πού είναι η Καθολική ηγεσία της Ιρλανδίας την ώρα που η εβραϊκή τοκογλυφία
έχει "φορτώσει" πάνω σε ενάµιση εκατοµµύριο φτωχών Ιρλανδών εργαζοµένων πάνω από
70 δις ευρώ χρέος; Ποιοι θα αντιδράσουν; ...Οι παιδεραστές της Ιρλανδίας;
Η Νέα Τάξη "περνά" µέσα από τη Ρώµη.
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Ο αναγνώστης µπορεί πλέον να "σκιαγραφήσει" τους στόχους όλων αυτών. Αν
καταλάβει αυτούς τους στόχους, µπορεί να καταλάβει και τους φόβους τους. Τι µπορεί να
φοβούνταν όλοι αυτοί; ...Την καταστροφή των σχεδίων τους. Ποιος είναι ο στόχος τους;
...Η κατάκτηση του Κόσµου ...Η επιβολή της Νέας Τάξης στον Κόσµο. Όµως, αυτός ο
στόχος "περνάει" αναγκαστικά από την Ευρώπη. ∆εν µπορείς να κατακτήσεις τον Κόσµο, αν
δεν ελέγξεις απόλυτα την Ευρώπη. Άρα, απαραίτητη προϋπόθεση γι' αυτούς είναι η "άλωση"
της Ευρώπης ...Η "άλωση" της Ευρώπης, η οποία ακόµα δεν τους ανήκει ...Της Ευρώπης, η
οποία ακόµα και σήµερα µπορεί να τους αντισταθεί.
Από τη στιγµή που ελέγχουν απόλυτα µόνον την Ευρώπη του Βορρά και του
προτεσταντικού κόσµου, αυτό, το οποίο τους απειλεί, είναι η αντίσταση των Καθολικών του
Νότου ...Τα κατ’ εξοχήν θύµατά τους στην Ευρώπη ...Τα πιο ισχυρά από τα θύµατά τους.
Άρα, τι φοβούνταν; Τι θα µπορούσε να συνιστά απειλή για τα σχέδιά τους; ...Η εµφάνιση
ενός ισχυρού παράκεντρου εξουσίας, το οποίο δεν ελέγχουν. Απειλή είναι γι' αυτούς η
επάνοδος των Ιταλών στην απόλυτη εξουσία της Ρώµης. Αυτήν την επάνοδο ήταν
αποφασισµένοι να την ανακόψουν µε κάθε µέσο.
Αυτή η επάνοδος ήταν βέβαιη, αν οι "φάκελοι" του Βαυαρού "Έντγκαρ Χούβερ"
αφήνονταν στην τύχη τους µετά από έναν αιφνίδιο θάνατό του. Φοβούνταν οι τοκογλύφοι
τη "γραφειοκρατία" του Βατικανού σε περίπτωση που οι φάκελοι του Ράτσιγκερ έπεφταν στα
χέρια της "ιταλικής" γραφειοκρατίας του Βατικανού. Πότε θα συνέβαινε αυτό; …Με τον
θάνατο του Πάπα. Αν πέθαινε ο Πάπας, οι "φάκελοί" του αναγκαστικά θα έµεναν µέσα στο
Βατικανό και κατά πάσα πιθανότητα θα έπεφταν στα χέρια της ιταλικής "πλευράς" …Απλά
πράγµατα. Ζωντανός δεν µπορεί να παραδώσει αυτούς τους φακέλους σε κανέναν εντός ή
εκτός Βατικανού, γιατί θα αντιδράσουν βίαια οι πάντες, ενώ πεθαµένος απλά δεν µπορεί να
το κάνει.
Όµως, όλα αυτά λύνονται ως δια "µαγείας" µε την παραίτησή του. Ζωντανός µπορεί µε
την παράνοµη χρήση των φακέλων να "διορίσει" τον διάδοχό του Πάπα και στη συνέχεια να
παραδώσει το "αρχείο" όπου τον βολεύει και άρα στα έξωθεν αφεντικά του. Ζωντανός
µπορεί να κρατήσει τους φακέλους ως προσωπικά του αρχεία και να τους διαχειριστεί ως
προσωπική του περιουσία. Γι' αυτόν τον λόγο δεν θέλει σε καµία περίπτωση να
αποµακρυνθεί από το Βατικανό, παρ' όλο που είναι προφανές ότι αυτό είναι ανήθικο —και
βεβαίως unfair— για τον µελλοντικό του διάδοχο …Τεχνικό είναι το θέµα. Υπάρχει µεγάλος
όγκος εγγράφων, που δεν µπορεί να αποµακρυνθεί άµεσα από το Βατικανό στην περίπτωση
της άµεσης µετακίνησης του "κουρασµένου" και "αδύναµου".
Η διαχείριση όλων αυτών των εγγράφων είναι το λεπτό σηµείο σε αυτήν την επικίνδυνη
παπική απόφαση. Πρέπει να προδώσει την Καθολική Εκκλησία και αυτό είναι αναγκασµένος
να το κάνει µέσα από το Βατικανό. Οι φάκελοι —που ήταν η "ποιµαντορική ράβδος", η
οποία επέτρεπε στον Πάπα Ράτσιγκερ να ποιµάνει µε σιδηρά πειθαρχία τους ιερείς της

8

Παραίτηση Πάπα

Καθολικής Εκκλησίας— θα πρέπει να πάνε µε πολύ διακριτικό τρόπο σε ξένα χέρια, τα οποία
θα ποιµάνουν µε αυτούς και τους µελλοντικούς Πάπες.
Η "ράβδος" θα βγει από το Βατικανό και θα δώσει σε κάποιους την εξουσία να ελέγχουν
τα πάντα και για πάντα µέσα σ' αυτό. Μέσω εκβιασµών θα πιέζονται οι "διορισµένοι" Πάπες
να αντικαθιστούν εκβιαζόµενους Καρδινάλιους µε νέους επίσης εκβιαζόµενους διαδόχους,
ώστε µέσω αυτών οι σηµερινοί εκβιαστές να τοποθετούν στην κορυφή της Εκκλησίας έπ’
άπειρον τους Πάπες της αρεσκείας τους. Ο έλεγχος της στελέχωσης της Καθολικής
Εκκλησίας είναι αυτός, ο οποίος θα τους προσφέρει τον απόλυτο έλεγχο της κορυφής της.
Ελέγχοντας την κορυφή, θα ελέγχουν τη στελέχωση και ελέγχοντας τη στελέχωση θα
κρατούν υπό την οµηρία τους την κορυφή.
…Η "πίτα" ολόκληρη και ο "σκύλος" χορτάτος. Με τους φακέλους αυτούς, που έγινε
Πάπας ο ίδιος ο Ράτσιγκερ, µπορεί να γίνει Πάπας και ο επόµενος. Ο Ράτσιγκερ µπορεί µε
την ισχύ του να "διορίσει" µόνος του τον επόµενο Πάπα και στη συνέχεια να τον εκβιάζει
όπως τον εκβίαζε πριν τον κάνει Πάπα και ήταν απλός Καρδινάλιος. Αυτήν την εξουσία
πάνω στους Πάπες θα περάσει ο Ράτσιγκερ στα αφεντικά του. Αυτό θα µονιµοποιήσει άπαξ
και δια παντώς τα "αφεντικά" του Βατικανού και θα καταστήσει επίσης άπαξ και δια παντώς
όλους τους Πάπες του µέλλοντος "υπαλλήλους" αυτών των "αφεντικών". Αυτό ήταν το όλο
κόλπο. Μια παραίτηση ενός Πάπα ήταν αρκετή, για να "βγει" για πάντα η εξουσία από το
Βατικανό.
Αυτή είναι η "υποθήκη" και το "έργο" τού άχρηστου Γερµανού Πάπα …"Αιχµαλωτίζει" για
πάντα την Αγία Έδρα και την παραδίδει στους Εβραίους τοκογλύφους. Σε αυτούς θα
παραδοθούν τα "µυστικά" της Αγίας Έδρας. Η παραίτηση του Πάπα µε την ταυτόχρονη
παραµονή του στο Βατικανό αυτήν την "φυγάδευση" των εγγράφων εξασφαλίζει. Η
παραίτηση του Πάπα παίρνει την "Ποιµαντορική Ράβδο" από τα χέρια των µελλοντικών
Παπών και τους τοποθετεί κι αυτούς ως άβουλα "πρόβατα" µέσα στο ποίµνιο …Στο ποίµνιο
εκείνο, το οποίο θα ελέγχουν απόλυτα οι Εβραίοι τοκογλύφοι.
Αυτό εξασφαλίζεται µε την παραίτησή του και αυτό απειλούνταν µε έναν αιφνίδιο
θάνατό του ...Ο θάνατος, ο οποίος αποτελούσε έναν αστάθµητο παράγοντα και ο οποίος
προκαλούσε τον φόβο και τον ο τρόµο των τοκογλύφων. Η παραίτηση αυτόν ακριβώς τον
αστάθµητο παράγοντα εξαλείφει. ∆ίνει τη δυνατότητα στον παραιτηθέντα Πάπα να
διαχειριστεί κατά βούληση τα πολύτιµα αρχεία του πριν µεσολαβήσει κανένας αναπάντεχος
θάνατός του και πέσουν αυτά στα λάθος χέρια ...Στα χέρια ενός µελλοντικού Πάπα, ο
οποίος δεν θα είναι δικός τους άνθρωπος και θα µπορούσε να εκβιάζει µε την ίδια απόλυτη
ένταση ολόκληρη την Καθολική Εκκλησία ...Ενός Πάπα, ο οποίος θα έστρεφε τον Καθολικό
Κόσµο εναντίον τους και θα τους διέλυε.
Μετά από µια τέτοια εξέλιξη όχι µόνον θα έχαναν έναν πολύτιµο Πάπα, αλλά η θέση θα
καπαρωνόταν από τους εχθρούς τους για άλλα χίλια χρόνια ...Μιλάµε για το απόλυτο
"αυτογκόλ". Με το δικό τους το "πιστόλι" θα έχαναν τη µάχη για την κοσµοκρατορία. Με
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αυτό το "πιστόλι" θα εκβιάζονταν οι ζωντανοί ιερείς του παρόντος και θα διορίζονταν οι
"χρήσιµοι" του µέλλοντος. Κατάλαβε ο αναγνώστης πόσο σηµαντική ήταν γι' αυτούς η
παραίτηση του Πάπα; Νεκρός Πάπας, δηλαδή, σήµαινε ανεξέλεγκτη "κληρονοµιά" γι' αυτούς
που δηµιούργησαν την "κληρονοµιά" ...και ήταν ο Ράτσιγκερ και τα αφεντικά του.
Το πού θα "πάει" τελικά αυτή η "θανατηφόρα" κληρονοµιά µπορεί να το καταλάβει
κάποιος, εάν γνωρίζει τις ανάγκες των "αφεντικών" του Ράτσιγκερ. Τι δεν θέλουν οι Εβραίοι
τραπεζίτες της Νέας Τάξης; ...Έναν Ευρωπαίο Πάπα µετά τον Ράτσιγκερ. Γιατί; ...Γιατί, όπως
είπαµε, έχουν ταυτίσει τα συµφέροντά τους µε τους Προτεστάντες του Βορρά και φοβούνται
την αντίδραση των Καθολικών του Νότου ...Του παγκόσµιου Νότου και όχι µόνον του
ευρωπαϊκού. Τα εβραιοπροτεσταντικά "ιδρύµατα" τύπου ∆ΝΤ, Παγκόσµια Τράπεζα κλπ.,
"ταλαιπωρούν" κατά κύριο λόγο τις Καθολικές Χώρες. ∆εν ταλαιπωρούν, για παράδειγµα,
τους Προτεστάντες Σκανδιναβούς ή Ολλανδούς τού ευρωπαϊκού Βορρά. Ταλαιπωρούν µέχρι
βασανισµού τούς Καθολικούς Ιταλούς, Ισπανούς και Πορτογάλους.
Αυτό το φαινόµενο του επιλεκτικού µε θρησκευτικά κριτήρια οικονοµικού "βασανισµού"
δεν περιορίζεται µόνον στην Ευρώπη. Τα "ιδρύµατα" αυτού του τύπου εκτελούν τις ίδιες
πολιτικές σε όλα τα µήκη και πλάτη του Πλανήτη. ∆εν "ταλαιπωρούν" τους Προτεστάντες
Καναδούς ή Αµερικανούς του βορείου ηµισφαιρίου, όµως ταλαιπωρούν µέχρι θανάτου τους
Καθολικούς του νοτίου ηµισφαιρίου ...Βασανίζουν καθηµερινά την φανατικά Καθολική
Λατινική Αµερική ...Λεηλατούν την πάµπλουτη Αργεντινή ...Βυθίζουν στην ανέχεια τη
Γουατεµάλα ...Παραδίδουν στις ΗΠΑ σαν λάφυρο το Μεξικό. Άρα, γι' αυτούς είναι
θεµελιώδες να ελέγχουν τη Ρώµη, προκειµένου να µην αντισταθούν οργανωµένα οι
Καθολικοί απέναντι στην απληστία της εβραιοπροτεσταντικής "συµµορίας".
Εδώ αποκαλύπτεται βέβαια και ένα παράδοξο των αναγκών τους. Επιθυµούν µια
πανίσχυρη ευρωπαϊκή Ρώµη, για να ελέγχουν τον Καθολικισµό παγκοσµίως, αλλά
ταυτόχρονα δεν θέλουν αυτή η Ρώµη να τους δηµιουργεί πρόβληµα µέσα στην Ευρώπη.
Την θέλουν ισχυρή στον Κόσµο, αλλά αδύναµη στην Ευρώπη. Αυτό γίνεται µόνον µε έναν
τρόπο ...Κρατάς µια πανίσχυρη ευρωπαϊκή Ρώµη, αλλά µε έναν Προκαθήµενο που δεν είναι
Ευρωπαίος ...Με έναν Πάπα, ο οποίος δεν µπορεί να ταυτιστεί λόγω καταγωγής, για
παράδειγµα, µε τους Ιταλούς ή τους Ισπανούς ή τους Ιρλανδούς.
...Θέλουν έναν Πάπα, ο οποίος να µην έχει "ειδική" σχέση µε τα κύρια θύµατά τους
στην Ευρώπη, που είναι οι "Λατίνοι" της Μεσογείου ...Θέλουν να έχουν απέναντί τους τα
PII(G)S αβοήθητα ...Θέλουν, δηλαδή, να ελέγχουν την Ευρώπη χωρίς αντιστάσεις. Αν
καταφέρουν να ελέγξουν την Ευρώπη, όλα τα άλλα είναι εύκολα. Αυτός είναι ο στόχος
τους. Θέλουν να κυβερνούν µόνοι τους την Ευρώπη από την εβραϊκή Φρανκφούρτη µέσω
των διεφθαρµένων και σχεδόν άθεων υπαλλήλων τους στις Βρυξέλες.
Μία

Καθολική

Ρώµη

αποτελεί

από

τη

φύση

της

πόλο

εξουσίας και αυτό

το

αντιλαµβάνονται ως απειλή. ∆εν επιθυµούν µια Ρώµη, η οποία θα δει µε ειδική "κατανόηση"
τα προβλήµατα της Ιταλίας ή της Ισπανίας ή της Ιρλανδίας. Θέλουν τη Ρώµη να "βλέπει" τα
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προβλήµατα όπως αυτά βολεύουν τους ίδιους και στην ιδανική περίπτωση να τα βλέπει µε
τα "µάτια" της Νέας Τάξης. Θέλουν τη Ρώµη κέντρο του Καθολικισµού, ώστε να ελέγχουν
απόλυτα τον Καθολικό Κόσµο παγκοσµίως, αλλά δεν την θέλουν µε ευρωπαϊκή ηγεσία και
άρα µε ταύτισή της µε κάποιο από τα "θύµατά" τους στην Ευρώπη.
Πόλεµος συµφερόντων µέσα στο Βατικανό.
Είναι προφανές πως αυτήν τη στιγµή µαίνεται ένας φοβερός "πόλεµος" µέσα στο
Βατικανό ...Πόλεµος για τη διαδοχή µε έναν ζωντανό πρώην Πάπα, ο οποίος έχει εκδηλώσει
την προτίµησή του ...Έναν ζωντανό Πάπα, ο οποίος θέλει να έχει τον πρώτο λόγο για την εν
ζωή "µεταθανάτια" πορεία του. Οι Ιταλοί έχουν αρχίσει να ενοχλούνται σφοδρά τόσο µε τον
Γερµανό Πάπα όσο και µε την ορατή πλέον σε όλους µεθόδευση των Γερµανών και των
"αφεντικών" τους. ∆εν είναι µόνον ο Μπερλουσκόνι, που "βλέπει" τον γερµανικό κίνδυνο
...κι άλλοι τον βλέπουν ...και µάλιστα σε µεγαλύτερο βαθµό. Αυτοί όλοι άρχισαν να
"στριµώχνουν" τη συµµορία του Ράτσιγκερ.
Μέρος αυτού του πολέµου είναι και η απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας της Ιταλίας να
ελέγξει την Deutsche Bank, η οποία διαχειρίζεται το τραπεζικό σύστηµα του Γερµανού
Πάπα. Γι' αυτό άλλωστε απαγόρευσαν όλες τις συναλλαγές µέσω ΑΤΜ. Μέρος του ίδιου
πολέµου είναι η "διαρροή" του Ιταλού "έµπιστου" του Γερµανού Πάπα. Ο Πάολο Γκαµπριέλε
ήταν ο οικονόµος του Ράτσιγκερ, ο οποίος συνελήφθη στις 23 Νοεµβρίου, κατηγορούµενος
για διαρροή ευαίσθητων εγγράφων ...∆ιέρρευσε "Απόρρητα προσωπικά" έγγραφα του Πάπα,
όπως ανακοινώθηκε από το ίδιο το Βατικανό.
Τι είδους "προσωπικά" έγγραφα —που είναι απόρρητα— µπορεί να έχει ένας Πάπας; Τι
"προσωπικά" έγγραφα µπορεί να έχει, τα οποία διαφεύγουν της γνώσης των διπλωµατικών
υπηρεσιών του Βατικανού; Μήπως αυτά τα έγγραφα αφορούσαν τη "συνεννόηση" µε τα
εβραϊκά αφεντικά του και αυτό προκάλεσε τον Ιταλό; ...Τον θρησκευόµενο χριστιανό και
πατριώτη Ιταλό; Μήπως κάποιοι τρόµαξαν στο ενδεχόµενο να αποκαλυφθούν οι προθέσεις
του Πάπα να παραιτηθεί; Γιατί µετά από αυτό το σκάνδαλο, του έβαλαν σαν "χωροφύλακα"
τον "ωραίο" Georg Ganswein; ...Έναν Γερµανό, ο οποίος είναι οφθαλµοφανές πως µοιάζει
περισσότερο µε εκπαιδευµένο πράκτορα µυστικών υπηρεσιών παρά µε ιερέα.
"Απάντηση" σε αυτήν την "ιταλική" επίθεση, η οποία στοχεύει στον έλεγχο των
οικονοµικών πεπραγµένων της γερµανικής συµµορίας είναι η τοποθέτηση του Γερµανού
Ernst von Freyberg στην ηγεσία της Τράπεζας του Βατικανού. Ταυτόχρονα έχει ξεκινήσει
µια τεράστια Νεοταξίτικη προπαγάνδα των διεθνών µέσων, τα οποία ελέγχονται απευθείας
από τους Εβραίους τοκογλύφους. Αυτοί "κυκλοφορούν" την προπαγάνδα για δήθεν
"προοδευτική" επιλογή, η οποία θα αφορά το πρόσωπο του µελλοντικού Πάπα. Αυτοί
"ρίχνουν" στο "τραπέζι" την άποψη για µαύρο Πάπα, ενώ στην πραγµατικότητα θέλουν να
έχουν στα χέρια τους µια άβουλη "µαριονέτα" µέσα σε ένα εχθρικό "Βατικανό" και µια
αφιλόξενη Ρώµη ...Γι' αυτόν τον λόγο και η Νέα Τάξη επιθυµεί έναν µαύρο Πάπα. Στο όνοµα
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µιας δήθεν ισότητας και ενός αµφιβόλου περιεχοµένου "µοντερνισµού" θα προσπαθήσουν
να στηρίξουν την υποψηφιότητα ενός µαύρου υποψηφίου.
Γιατί θα είχαν κέρδος από µια τέτοια επιλογή; Γιατί, αν το καταφέρουν αυτό, θα έχουν
στη Ρώµη ένα πιστό τους υποχείριο. Γνωρίζουν ότι µε τον "µοντέρνο" αυτόν τρόπο θα
ερεθίσουν το εκ των δεδοµένων συντηρητικό καθολικό ποίµνιο της Ιταλίας. Με αυτόν τον
τρόπο θα βάλουν έναν µαύρο Πάπα σε µια εξαιρετικά αφιλόξενη —αν όχι εχθρική— Ρώµη.
Αυτό θα τον µετατρέψει σε όµηρό τους εφ’ όρου ζωής. Όµως, ακόµα κι αν δεν το
καταφέρουν αυτό, µπορούν να το "πουλήσουν". Θα παίξουν δηλαδή το "χαρτί" του µαύρου
Πάπα, για να ενεργοποιήσουν τα ένστικτα του συντηρητικού ευρωπαϊκού στρατοπέδου, το
οποίο θα το θεωρήσει αυτό Casus belli, ώστε στη χειρότερη γι' αυτούς περίπτωση να
"διαπραγµατευτούν" την

αντικατάστασή

του µε

έναν

λευκό Καναδό,

Αµερικανό ή

οποιονδήποτε άλλο µη-Ευρωπαίο υποψήφιο.
Θα διαπραγµατευτούν δηλαδή σαν "ήττα" τους αυτό, το οποίο έχουν ως κατ’ εξοχήν
τους στόχο ...Να βάλουν για πρώτη φορά στη θέση του Πάπα κάποιον µη-Ευρωπαίο
...Κάποιον δικό τους Νεοταξίτη ιερέα, τον οποίο θα τον ελέγχουν απόλυτα ...Κάποιον µηΕυρωπαίο, ο οποίος υποτίθεται θα δώσει παγκόσµιο "όραµα" στη Ρώµη και θα την κάνει να
σταµατήσει να φέρεται σαν Ευρωπαία "επαρχιώτισσα" ...Κάποιον λίγο παιδεραστή ή
κτηνοβάτη — από τους πολλούς που έχει υπό την "οµηρία" του ο Ράτσιγκερ.
Το παιχνίδι για τον "διάδοχο" έχει ξεκινήσει, παρ' όλο που έχουν περάσει ελάχιστες ώρες
από την ανακοίνωση της παραίτησής του ...Σαν να µην αιφνιδιάστηκαν κάποιοι από την
παραίτησή του. ∆εν εξηγείται διαφορετικά ...µε τον Πάπα ζωντανό —και άρα τους
Καρδινάλιους

απροετοίµαστους

για

την

εκλογική

τους

"µάχη"—

να

µπορούν

τα

προτεσταντικά "µέσα" να αναγνωρίζουν φαβορί και αουτσάιντερ. Όλα αυτά είναι εκ του
πονηρού και αποδεικνύουν ότι υπάρχει "παρασκήνιο". Ακόµα και τα "ποσοστά" του φαβορί,
που δίνουν οι Προτεστάντες Βρετανοί για τον νέο Πάπα είναι εκ του πονηρού και
προκειµένου να δηµιουργήσουν εντυπώσεις ...Εντυπώσεις, οι οποίες θα παρασύρουν τους
καιροσκόπους και τους οπορτουνιστές ανάµεσα στα µέλη του Κονκλαβίου, οι οποίοι δεν
εκβιάζονται άµεσα και απλά.
Το timing της παραίτησης.
Η όλη µεθόδευση της παραίτησης αποδεικνύει ότι υπάρχει ένας σχεδιασµός ιδιαίτερα
ακριβής, στον οποίο συµµετέχει και ο ίδιος ο Πάπας ...Ένας σχεδιασµός, ο οποίος απλά
επιβεβαιώνει όλα τα σενάρια συνοµωσίας των "συνοµωσιολόγων", όπως υποτιµητικά
χαρακτηρίζουν οι νεοταξίτες κάποιους ενοχλητικούς αναλυτές. Ο χρόνος, δηλαδή, που έγινε
αυτή η παραίτηση, δεν είναι τυχαίος. Γιατί; Γιατί, την ίδια ώρα που ο Πάπας δήλωνε τις
προθέσεις του να παραιτηθεί άµεσα, οι ΗΠΑ και η ΕΕ δήλωναν ότι θα ξεκινούσαν τις
συζητήσεις για µια εµπορική συµφωνία µαµούθ µεταξύ τους ...Μια συµφωνία, η οποία θα
µετέτρεπε το σύνολο σχεδόν του ∆υτικού Χριστιανικού Κόσµου σε µια κοινή αγορά ...Μια
αγορά, της οποίας τους κυρίαρχους από τώρα γνωρίζουµε ...Μια αγορά, η οποία θα
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ελέγχεται

απόλυτα

από

τους

Εβραίους

τραπεζίτες

και

βέβαια

τους

Προτεστάντες

υποτακτικούς τους.
Όλα αυτά δεν µπορούν να γίνουν µέσα σε µια στιγµή και ούτε µπορεί να είναι
αποφάσεις της στιγµής από ανθρωπάκια τύπου "µάτσα-µούτσα"-Οµπάµα και "ασβούς" σαν
τον Ροµπάι. Αυτά µπορούν να µεθοδευτούν µόνον από τοκογλύφους, οι οποίοι µέσω της
παγκόσµιας διαφθοράς µπορούν να τα πραγµατοποιήσουν. Όλα αυτά µεθοδεύονται επί
χρόνια από τοκογλυφικά κτήνη τύπου Ρότσιλντ ή Ροκφέλερ. Τα χρόνια που —µέσω ΕΕ— οι
Εβραίοι τραπεζίτες "κατάπιναν" το ένα ευρωπαϊκό κράτος µετά το άλλο, µια αντίστοιχη
πολιτική ακολουθήθηκε από τους ίδιους ανθρώπους και από την απέναντι "όχθη" τού
ωκεανού. Την ώρα που µε το "καρότο" των δήθεν αγροτικών επιδοτήσεων "έδεναν" τα
κράτη του ευρωπαϊκού Νότου στο "σφαγείο" της ΕΕ, έκαναν τα ίδια και στην αµερικανική
ήπειρο.
Τα χρόνια που οι Εβραίοι τύπου Τρισέ, Στρος Καν, Μπλακφάιν, Άκερµαν, Σόρος κλπ., µε
τη βοήθεια της προτεσταντικής Γερµανίας "µαγείρευαν" όλα τα οικονοµικά δεδοµένα των
φτωχών χωρών τού ευρωπαϊκού Νότου, προκειµένου µέσω των χρεών να τις σκλαβώσουν,
οι ΗΠΑ των Εβραίων Γκρίνσπαν, Μπενράνκε, Βούλφοβιτς κλπ., έκαναν κάτι ανάλογο στη
δική τους Ήπειρο. Οι προτεσταντικές ΗΠΑ —όλες αυτές τις δεκαετίες— "έχτιζαν" τη δική
τους "υπεροχή" στην αµερικανική ήπειρο ...Καναδάς, Μεξικό, Βραζιλία, Αργεντινή, έπεφταν
θύµατα των οικονοµικών "δολοφόνων", τους οποίους έστελναν κατά "κύµατα" οι Εβραίοι
τραπεζίτες.
Μέσα σε ελάχιστα χρόνια όλοι θα έµπαιναν σε κάποια από τις "Ενώσεις", τις οποίες οι
Εβραίοι µόνοι τους έφτιαχναν, προκειµένου να δηµιουργήσουν τα "σφαγεία" των λαών
...Αµερικανική Ζώνη Ελεύθερου Εµπορίου (FTAA/ALCA/ZLEA), Συµφωνία Ελεύθερων
Συναλλαγών
(ALADI/LAIA),

Βόρειας
Κοινή

Αµερικής
Αγορά

(NAFTA),
Νότιου

Ένωση

Κώνου

Λατινοαµερικανικής

Λατινικής

Αµερικής

Ολοκλήρωσης
(MERCOSUR),

Λατινοαµερικανικό Οικονοµικό Σύστηµα (SELA/Panama Convention). Όλα αυτά είναι
"σφαγεία", τα οποία σχεδιάστηκαν, για να εγκλωβίσουν όλους τους λαούς της αµερικανικής
ηπείρου στις διαθέσεις των Εβραίων τοκογλύφων.
Πληρώνοντας την παγκόσµια διαφθορά και ελέγχοντας την πολιτική ηγεσία των
κρατών, ήταν εύκολο να τα σαρώσουν όλα. Τύπωναν "φωτοτυπίες", που τα ονόµαζαν
"δολάρια" και µέσω των δανείων τα µετέτρεπαν σε πραγµατικά χρήµατα. Μια τεράστια
"Μονόπολη", η οποία όµως δεν διασκέδαζε τα παιδιά, αλλά κατέστρεφε τους λαούς. Μέσα σε
ελάχιστα χρόνια αυτά, τα οποία τύπωσαν µε τον τόνο, τα µάζεψαν ως πραγµατικά κέρδη —
και µε τόκο—. Ως κάτοχοι του τεράστιου πλούτου, που έκλεψαν από τους λαούς, αγόρασαν
τις µεγαλύτερες πολυεθνικές του Πλανήτη και ελέγχουν την κάθε αγορά ξεχωριστά. Με τον
ίδιο πλούτο αγοράζουν δίκτυα υποδοµών, δρόµους, νερά, ενέργεια, τηλεπικοινωνίες µε
στόχο να µετατρέψουν τους λαούς σε οικόσιτα, που θα έχουν την ανάγκη τους για να
επιβιώσουν.
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Από εκεί και πέρα έπρεπε να περάσουν στην επόµενη φάση. Εφόσον η Ευρωπαϊκή
Ήπειρος και η Αµερικανική Ήπειρος "ευθυγραµµίστηκαν" πλέον υπό την απόλυτη
οικονοµική και όχι µόνον εξουσία των Εβραίων τραπεζιτών και τοκογλύφων, τι απέµενε;
...Να ενωθούν αυτά τα στοιχεία. Να κάνουν το επόµενο βήµα προς την κοσµοκρατορία
τους. Να κάνουν ενιαίο τον Κόσµο στον οποίο οι ίδιοι είναι απόλυτα κυρίαρχοι. Σε αυτό το
"βήµα" αναζητούµε τη βοήθεια που τους παρέχει ο Πάπας µε την παραίτησή του. Για να
καταλάβουµε τι είδους βοήθεια είναι αυτή, θα πρέπει και πάλι να σκεφτούµε µε τον απλό
τρόπο της λογικής.
Τι θα ήταν το χειρότερο, που θα µπορούσε να τους τύχει σε αυτόν τον "άριστο"
σχεδιασµό; ...Να αντιδράσουν τα "σφάγια" και να τον καταστρέψουν ...Να αντιδράσουν οι
πιο θιγµένοι από τους λαούς ...Οι λαοί αυτοί, οι οποίοι θα έρθουν πρώτοι στα όριά τους
...Να αντιδράσουν τα καθολικά "πρόβατα". Έτσι κι αλλιώς αυτά ήταν, που θίγονταν
περισσότερο από όλους. Στην πραγµατικότητα ο ∆υτικός Χριστιανικός Κόσµος είναι αυτός, ο
οποίος τίθεται άµεσα και στο σύνολό του υπό τον εβραϊκό ζυγό. Σε αυτήν τη φάση οι
ορθόδοξοι χριστιανοί, οι οποίοι συµµετέχουν σε αυτόν τον σχεδιασµό, είναι καί αδύναµοι καί
ελάχιστοι. Την Ορθόδοξη Ρωσία την έχουν αφήσει εκ του πονηρού "έξω" από αυτόν τον
σχεδιασµό, για να µην προκληθούν ανεξέλεγκτες "ζυµώσεις" και απρόσµενες συµµαχίες.
Ο κίνδυνος, δηλαδή, ποιος ήταν; ...Ένας αιφνίδιος θάνατος του δικού τους Πάπα να
οδηγούσε σε εκλογή ενός νέου Πάπα, τον οποίο δεν θα έλεγχαν στον ίδιο βαθµό ...Ενός
Πάπα, ο οποίος, υπό την πίεση των καθολικών λαών και της δυστυχίας τού ποιµνίου του, θα
στρεφόταν εναντίον της τοκογλυφικής συµµορίας. Ούτε φαντάζεται ο αναγνώστης πόσο
εύκολο είναι για έναν Πάπα να "καθαρίσει" µια τοκογλυφική συµµορία, όπως αυτήν που
µαστίζει σήµερα τον Πλανήτη. Θέµα ωρών είναι για έναν Ποντίφικα να απαλλάξει τον
∆υτικό Κόσµο από την τραπεζική "µάστιγα". Αυτό ακριβώς γνώριζαν οι Εβραίοι και γι' αυτό
έτρεµαν στο ενδεχόµενο να πεθάνει ο Πάπας και να µην προλάβουν να τοποθετήσουν έναν
απολύτως όµοιο µ' αυτόν στη θέση του.
Γνωρίζοντας αυτόν τον κίνδυνο και θεωρώντας ότι —ελέγχοντας τα παγκόσµια ΜΜΕ—
δεν θα είχαν πρόβληµα, έβαλαν τον Πάπα να κάνει το πρωτοφανές. Έβαλαν τον
"υπάλληλό" τους να στραφεί εναντίον του Θεού και του ποιµνίου Του. Για ποιον λόγο
θεωρούµε ότι συµµετείχε συνειδητά ο Πάπας σε αυτόν τον εγκληµατικό σχεδιασµό και ότι
δεν ήταν µια ατυχής για τον ίδιο συγκυρία; ...Γιατί απλούστατα αποκλείεται να έπεσε θύµα
της άγνοιάς του. Ο συγκεκριµένος Πάπας είναι διδάκτορας της Θεολογίας και επί χρόνια
υπεύθυνος

για

την

αυστηρή

εφαρµογή

τού

∆όγµατος

της

Καθολικής

Εκκλησίας

...Θεολογικός σύµβουλος Παπών υπήρξε πριν γίνει ο ίδιος Πάπας.
Είναι δυνατόν αυτός ο συγκεκριµένος Πάπας να µην γνωρίζει τι κάνει; ...Να µην
γνωρίζει τι κάνει εις βάρος της θρησκείας του και του δόγµατός της ένας άνθρωπος, ο
οποίος, πριν γίνει Πάπας, είχε ως αντικείµενο εργασίας του να κρίνει τις πράξεις των ιερέων
του Καθολικισµού και να προστατεύει το δόγµα; Είναι δηλαδή σχεδόν προφανές ότι ο Πάπας
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συνειδητά επέλεξε να συµµετάσχει σε αυτήν την "εγκληµατική" ενέργεια. Το αποδεικνύει µε
τα λόγια του. Εφόσον δεν έκανε κάτι κακό, γιατί διαµηνύει προς όλες τις κατευθύνσεις ότι
"θα µείνει κρυµµένος από τον κόσµο"; Γιατί ο κόσµος να στερηθεί την παρουσία ενός τόσο
καλού και καινοτόµου —έστω και πρώην— Πάπα; Ας πάρει κι αυτός µια πίτσα παραµάσχαλα
και ας γυρνάει τον κόσµο, για να τον "φωτίζει" όπως ο Γκορµπατσόφ ...∆εν το κάνει όµως.
Άρα; Άρα, γνωρίζει εκ των προτέρων πως είναι πρόβληµα για τον κόσµο και την Εκκλησία η
επιβίωσή του.
Τη συµµετοχή του σε αυτήν την εγκληµατική ενέργεια δεν την καταλαβαίνει κάποιος
µόνον "ερµηνεύοντας" τον λόγο του ...Τη συµµετοχή του την αποδεικνύουν ακόµα και τα
δευτερεύοντα στοιχεία. Μέσα από την πορεία των γεγονότων είναι φανερό ότι υπάρχει µια
σταδιακή κορύφωση των εξελίξεων και αυτό αποκαλύπτει µεθόδευση. Αποκαλύπτει
σχεδιασµό, ο οποίος προστατεύει τους συνωµότες ...Ενήργησε µε τρόπο τέτοιο, ώστε να
µην δώσει καθόλου περιθώρια αντίδρασης στους αµυντικούς µηχανισµούς της Αγίας Έδρας.
Χρησιµοποίησε τη θεολογική του γνώση όχι για να βοηθήσει την Εκκλησία του, αλλά για να
την εξουδετερώσει.
Αιφνιδίασε τους πάντες, ανακοινώνοντας στις 11 Φεβρουαρίου την απόφασή του να
παραιτηθεί σαν "κουρασµένος" και ορίζοντας ως καταληκτική ηµεροµηνία της παραίτησής
του την 28η του ίδιου µήνα. Γιατί δεν συζήτησε ποτέ και µε κανέναν ότι σκεφτόταν να
παραιτηθεί λόγω κόπωσης; Γιατί δεν συζήτησε αυτό το τόσο λεπτό θέµα µε έµπειρους
θεολόγους και νοµικούς τής Αγίας Έδρας; ...Να πάρει έστω µια δεύτερη γνώµη για το
πρόβληµά του ...Να δει τέλος πάντων αν υπάρχει θεολογικό ή νοµικό πρόβληµα µε µια
τέτοια απόφασή του. Εφόσον δεν υπήρχε υστεροβουλία πίσω από την απόφασή του, γιατί
δεν την "µοιράστηκε" µε ανθρώπους, οι οποίοι θα µπορούσαν να τον βοηθήσουν και οι
οποίοι πληρώνονται για να βρίσκονται στη διάθεση του Πάπα;
Μήπως γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο; Μήπως, για τον λόγο ότι µια πιθανή παραίτησή του
θα τον έθετε "εκτός" κοινωνίας; Μήπως, για τον λόγο ότι και µόνον η σκέψη του για µια
πιθανή παραίτηση θα άλλαζε παντελώς τα δεδοµένα και µάλιστα εις βάρος του; ...Απλά
πράγµατα. Ένας Πάπας, ο οποίος σκέφτεται την παραίτηση, είναι ένας Πάπας "χαλασµένος"
και θα έπρεπε να τεθεί υπό περιορισµό ...Ούτε ο πρώτος θα ήταν ούτε ο τελευταίος που θα
"τρελαινόταν". Σε µια τέτοια περίπτωση η θέλησή του για παραίτηση δεν θα ήταν πρόβληµα
δικό του, αλλά θα γινόταν πρόβληµα της Αγίας Έδρας. Θα κινούνταν διαδικασίες, οι οποίες
έτσι κι αλλιώς υπάρχουν κωδικοποιηµένες στο καταστατικό του Βατικανού ...Μήπως αυτό
φοβήθηκε; ...Μήπως τον "ξεκουράσουν" άθελά του κάποιοι ισχυροί παράγοντες του
Βατικανού;
Γιατί από τη στιγµή που διαπίστωσε την "κούρασή" του µέχρι την παραίτησή του
µεσολαβούν µόνον 17 ηµέρες; Γιατί δεν έδωσε στον εαυτό του µερικούς µήνες "προσευχής"
και ξεκούρασης, µήπως και ανακάµψει φυσικά και πνευµατικά; Μήπως γιατί φοβόταν να
εκτεθεί σε κίνδυνο για ένα τόσο µακρύ χρονικό διάστηµα; Μήπως γιατί ακόµα και σήµερα
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φοβάται για τη ζωή του; Μήπως γιατί δεν ήθελε να προλάβουν σε µια τέτοια περίπτωση να
τον διώξουν κλοτσηδόν από το Βατικανό, περιορίζοντάς τον σε κάποιο µοναστηριακό κελί
χωρίς επικοινωνία µε τον έξω κόσµο και άρα µακριά από τους "φακέλους" του; ...Αυτή
έπρεπε να είναι η τύχη του σήµερα ...Να πάθει ό,τι έπαθε ο φουκαράς ο Σελεστίνος, ο
οποίος, παρ' όλο που ήταν άσχετος και καλοπροαίρετος, τον έκλεισαν µέσα σε ένα κελί και
µετά από λίγο καιρό πέθανε.

Ζωντάνεψε ο ∆ιάβολος στη Ρώµη;
Θεολογικά αυτό, το οποίο έκανε ο Πάπας, είναι το µέγιστο αµάρτηµα. Είναι η απόλυτη
απιστία προς τον Κύριό του και άρα προς τον Θεό. Στην πραγµατικότητα, δηλαδή, ο Πάπας
µε την παραίτησή του κάνει απευθείας Πραξικόπηµα απέναντι στον Κύριο. Γιατί; ...Γιατί µε
την πράξη του αυτή "νοθεύει" τη βούληση του Αγίου Πνεύµατος. Όταν πεθαίνει ο εκάστοτε
Πάπας, διασπώνται οι προηγούµενες δοµές, σέκτες, φατρίες και οι συµµαχίες της δικής του
εξουσίας. ∆ιαλύονται αναγκαστικά, γιατί παύουν να έχουν νόηµα ύπαρξης. Οι Καρδινάλιοιεκλέκτορες απελευθερώνονται από τον προηγούµενο "Αρχιδούλο" και µπαίνουν στο
Κονκλάβιο ως ελεύθεροι άνθρωποι, για να ψηφίζουν από µηδενική βάση τον νέο ηγέτη.
Τότε θεολογικά τους "φωτίζει" το Άγιο Πνεύµα και επιλέγουν τον νέο "εκλεκτό" ...Τον
εκλεκτό του Αγίου Πνεύµατος. Γι' αυτό τους κλειδώνουν —κυριολεκτικά και µεταφορικά—
µέσα στο Κονκλάβιο.
Ένας ζωντανός Πάπας έξω από τον Κονκλάβιο σηµαίνει πως τίποτε από όλα αυτά που
περιγράψαµε δεν ισχύει ...Σηµαίνει ότι διατηρεί την "οµάδα" του συµπαγή µέσα σ' αυτό.
Άρα; Άρα τζάµπα λέγεται "Κονκλάβιο", εφόσον είναι "ξεκλείδωτο" για όσο διάστηµα υπάρχει
πρώην Πάπας έξω από αυτό. Άρα, αυτός ο πρώην Πάπας είναι εκείνος, ο οποίος "επιλέγει"
τον επόµενο Πάπα και όχι το Άγιο Πνεύµα. Ο πρώην Πάπας, ο οποίος, ως τέτοιος, έχει
"παρουσία" µέσα στο Κονκλάβιο µε τη δική του σέκτα, που αναγκαστικά και εκβιαστικά θα
ελέγχει την πλειοψηφία των συνέδρων, οι οποίοι θα αποφασίσουν για τον διάδοχό του. Αν
αυτό δεν είναι ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ, τότε τι είναι; Ο Πάπας µε αυτόν τον τρόπο παύει να είναι
ένας απλός εκλεκτός του Αγίου Πνεύµατος και γίνεται τουλάχιστον ΙΣΟΤΙΜΟΣ µ' Αυτό.
Λέµε τουλάχιστον ΙΣΟΤΙΜΟΣ, γιατί είναι θέµα χρόνου να Το ξεπεράσει. Από τη στιγµή
που θα επιτύχει να "κατασκευάσει" τον πρώτο Πάπα της αρεσκείας του, στο µέλλον θα το
επαναλαµβάνει µε την ίδια άνεση. Από τη στιγµή που βγαίνουν "νήµατα" έξω από το
Κονκλάβιο, κάποιοι µπορούν να τα "κινούν". Από τη στιγµή που τα αφεντικά τού Ράτσιγκερ
θα µπορούν να "κατασκευάσουν" τον πρώτο Πάπα, θα µπορούν να "κατασκευάζουν" επ’
άπειρον και τους υπόλοιπους. Αν, έστω και για µία φορά, βρεθεί άνθρωπος "έξω" από το
Κονκλάβιο, να επηρεάζει τις αποφάσεις µέσα σ' αυτό, τότε τελείωσε το "παραµύθι".
Αυτό µπορεί µετά να γίνεται ως πρακτική επ’ άπειρον, γιατί θα το αποδέχεται αυτός, ο
οποίος θα "εκλέγεται" από το Κονκλάβιο ...Θα το αποδέχεται apriori ο κάθε νέος Πάπας,
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εφόσον θα κατεβαίνει στις εκλογές ως υποψήφιος "εκλεκτός" των αφεντικών του. Το
Κονκλάβιο µε αυτόν τον τρόπο θα µετατραπεί σε µια τυπική διαδικασία, η οποία απλά θα
επικυρώνει αποφάσεις, οι οποίες πάρθηκαν έξω και πάνω από αυτό. Το "Άγιο Πνεύµα",
δηλαδή, ούτε σαν παράµετρος "τύχη" δεν θα συµµετέχει σε αυτές τις διαδικασίες, όπου οι
Πάπες του µέλλοντος θα επιλέγονται µέσα σε κάποια γραφεία τραπεζιτών.
Ο κόσµος, δηλαδή, είδε σε ζωντανή τηλεοπτική µετάδοση τη µεταµόρφωση του
σηµερινού Πάπα σε ∆ιάβολο και απλά δεν κατάλαβε τι είδε. ∆εν κατάλαβε ότι τη στιγµή που
ο ζωντανός Πάπας δήλωσε την πρόθεσή του να παραιτηθεί, είναι θέµα ηµερών να
"ξαναγεννηθεί" ο ∆ιάβολος ...Ο πραγµατικός ∆ιάβολος και όχι µεταφορικά ένας "διάβολος",
όπως συνηθίζουµε να χαρακτηρίζουµε κάποιους ιδιαίτερα κακούς ανθρώπους. Γι' αυτόν τον
λόγο επιµένουµε από την αρχή και λέµε ότι απαγορεύεται να παραιτηθεί ο Πάπας.
Είναι έτσι ο σχεδιασµός του θεοκεντρικού χριστιανικού συστήµατος, ώστε η ασφάλεια
της λειτουργίας του επιτυγχάνεται µόνον εάν ο θάνατος του προηγούµενου Πάπα
εξασφαλίζει από την αρχή το ανακάτεµα των "χαρτιών" ...Ένα ανακάτεµα, το οποίο
παραδίδει την εξουσία σε αυτόν, ο οποίος σε συνθήκες συνεδρίασης θα επιβληθεί απέναντι
στους υπολοίπους ...Ένα ανακάτεµα, το οποίο εξασφαλίζει πραγµατικά το γεγονός ότι, µόλις
βγει νέος Πάπας από το Κονκλάβιο, είναι πραγµατικός Πάπας ...Είναι ένα άλλο πρόσωπο, το
οποίο δεν έχει σχέση µε αυτό που µπήκε στη συνεδρίαση του Κονκλαβίου ...Είναι ένα
πρόσωπο, το οποίο "θωρακίζεται" πίσω από το αξίωµά του και δεν χρωστάει πλέον τίποτε
και σε κανέναν ...Ούτε καν σ' αυτούς που τον ψήφισαν ...Είναι στην κυριολεξία ό,τι τον
"φωτίσει" ο Θεός.
Όµως, αυτό µπορεί να συµβεί µόνον εάν ο επόµενος Πάπας προκύψει από τις µεταξύ
των υποψηφίων διαπραγµατεύσεις και όχι µε "έξωθεν" εντολή. Αν ζει πρώην Πάπας και
επηρεάσει αυτήν την εκλογή, αυτό δεν µπορεί να συµβεί. Το παιχνίδι σε µια τέτοια
περίπτωση "στήνεται" και αρχίζει η αντίστροφη µέτρηση για την αναγέννηση του ∆ιαβόλου
...Του ζωντανού ∆ιαβόλου, ο οποίος έχει τη µορφή του παραιτηθέντα Πάπα ...Έχει τη
µορφή του πρώην Πάπα, ο οποίος έξω από το Κονκλάβιο κινεί τα "νήµατα". Αυτός είναι ο
∆ιάβολος και αυτός είναι "ανώτερος" από τον νέο Πάπα που θα προκύψει.
Αυτός ο ∆ιάβολος, στον οποίο "χρωστά" τα πάντα ο κάθε νέος Πάπας, είναι εκείνος, που
θα ελέγχει µόνιµα το οποιοδήποτε Κονκλάβιο. Αυτός είναι ο ∆ιάβολος, ο οποίος για τους
πιστούς θα βρίσκεται πλέον µόνιµα στο επίπεδο του Θεού, εφόσον θα είναι ανεξέλεγκτος να
αποφασίζει ό,τι θέλει για όποιον θέλει ...Ανώτερος από τον εκάστοτε Ποντίφικα, εφόσον
αυτός θα τον επιλέγει και άρα δικός του δούλος θα είναι ...Ο πρώτος ∆ιάβολος που θα ζήσει
και θα µπορέσει να δηµιουργήσει τους επόµενους, οι οποίοι θα τον ενσαρκώνουν και στο
µέλλον.
Αυτό, το οποίο λέµε περί ∆ιαβόλου, δεν πρέπει να τροµάζει τον αναγνώστη. Εµείς δεν
είµαστε ούτε δεισιδαίµονες ούτε σκοταδιστές ούτε θρησκόληπτοι. ∆εν αναζητούµε µέσα από
πεντάλφες ούτε κερασφόρα τέρατα ούτε µυστηριώδεις τραγοπόδαρους χαρακτήρες. Για
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εµάς τα πράγµατα είναι πολύ πιο απλά. Η θεολογική µας γνώση µάς επιτρέπει να
κινούµαστε µε αυτήν την ασφάλεια. ∆εν επικαλούµαστε µυστηριώδη πνεύµατα. Απλά, όπως
φαίνεται, µάλλον δίνουµε περισσότερη προσοχή σ' αυτά που διαβάζουµε από κάποιους
άλλους. Ρωτάµε λοιπόν τον αναγνώστη. Ποιος είναι ο ορισµός του ∆ιαβόλου στη θεολογία;
Τι είναι ο ∆ιάβολος;
...∆ιάβολος —σύµφωνα µε τις γραφές, οι οποίες είναι στη διάθεση του καθενός— δεν
είναι απλά ένας πολύ κακός άνθρωπος, ο οποίος υποτίθεται αντιπροσωπεύει τις δυνάµεις
του κακού. Μπορεί να είσαι ο πιο κακός άνθρωπος του κόσµου και να είσαι απλά ένας
...µπακάλης. Η κακία, ακόµα και στον απόλυτο βαθµό, δεν σε καθιστά ∆ιάβολο. ∆ιάβολος
είναι εκείνος ο δούλος του Θεού, ο οποίος θέλει να Τον υποκαταστήσει και να καταλάβει τη
θέση Του ...∆ιάβολος είναι εκείνος ο δούλος του Θεού, ο οποίος θέλει να γίνει θεός στη
θέση Του ...∆ιάβολος είναι εκείνος ο δούλος του Θεού, ο οποίος θέλει να Του αρπάξει το
ποίµνιο και την Εκκλησία Του ...∆ιάβολος είναι εκείνος ο δούλος του Θεού, ο οποίος θέλει
να αρπάξει τη ∆ύναµή Του και να την θέσει στη δική του υπηρεσία, εξυπηρετώντας τους
δικούς του σκοπούς. Η απόλυτη Ύβρις για έναν Υπηρέτη, ο οποίος αυθαίρετα θέλει να
αρπάξει τον ρόλο του Κυρίου ...Αυτό δεν έκανε ο Πάπας µε την παραίτησή του;
Με τη ρυθµιστική παρουσία του, την ώρα που συνεδριάζει το Κονκλάβιο για τον νέο
Πάπα, αυτός γίνεται όχι απλά "συνέταιρος", αλλά "αφεντικό" του Ίδιου του Θεού. Γιατί
"αφεντικό"; ...Γιατί ο µελλοντικός Ποντίφικας —και εν λευκώ απόλυτος και αλάθητος άρχων
του χριστιανισµού—, ο οποίος θα διαχειρίζεται µε την απόλυτη εξουσία την Αγία Εκκλησία,
θα γίνει δικός του δούλος και θα πάψει να είναι ο δούλος του Θεού. Αν, δηλαδή,
υποθέσουµε ότι πίσω από τον παραιτηθέντα Πάπα βρίσκονται οι Εβραίοι τοκογλύφοι, αυτό τι
σηµαίνει; ...Ότι αυτοί θα γίνουν τα πραγµατικά "αφεντικά" του Θεού.
...Μόλις ψοφήσει ο ∆ιάβολος Ράτσιγκερ, την κατάσταση θα την πάρουν στα χέρια τους
αποκλειστικά οι Εβραίοι. Μόνοι τους —και στα κλειδωµένα γραφεία τους— θα αποφασίζουν
για τους ηγέτες του χριστιανισµού. Θα εκλέγουν τον Ποντίφικα και θα διορίζουν ως ιερείς
και επισκόπους ό,τι χειρότερο και πιο ελεγχόµενο διαθέτει η χριστιανική κοινωνία. Οι
χριστιανοί

θα

αναζητούν

τον

Θεό

και

θα

πέφτουν

συνέχεια

πάνω

τους.

Θα

πραγµατοποιήσουν αυτό, το οποίο ήταν εξ’ αρχής το όνειρό τους ...Να σκοτώσουν τον
κληρονόµο Υιό, για να αρπάξουν την περιουσία του Πατέρα ...Υπάρχει τίποτε πιο απλό από
αυτά που περιγράφουµε;
∆εν χρειάζεται να πούµε βέβαια ότι το θέµα πλέον ξεφεύγει από τη σφαίρα
ενδιαφέροντος της Καθολικής Εκκλησίας και γίνεται πανχριστιανικό θέµα ...Ένα θέµα, το
οποίο εκτός από τους καθολικούς ιερείς αφορά και τους ιερείς της ορθοδοξίας ...Στον ίδιο
Θεό δεν πιστεύουν όλοι; ...Άρα; Άρα, όταν κάποιοι "ρίχνουν" τον Κύριο, είναι υποχρεωµένοι
όλοι οι ιερείς του να αγωνιστούν ...∆εν έχει σηµασία σε ποιο σηµείο του Πλανήτη και υπό
ποιο δόγµα αδικείται ο Κύριος ...Σηµασία έχει ότι αδικείται και αυτό είναι αρκετό για τους
δούλους Του.
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Καθήκον των ανώτατων ιερέων της Ορθοδοξίας είναι να βγουν και να καταγγείλουν
δηµόσια το έγκληµα του Ράτσιγκερ. Καθήκον τους είναι να δείξουν στον κόσµο τον
σύγχρονο ∆ιάβολο, ο οποίος τόλµησε να µπει στον Οίκο του Κυρίου και να επιχειρήσει να
Τον αδικήσει. Υπόλογοι στον Κύριο θα είναι, αν δεν το κάνουν. Αιωνίως στιγµατισµένοι θα
είναι, αν δεν αγωνιστούν µε όλα τα µέσα που διαθέτουν εναντίον του ∆ιαβόλου ...Αν δεν
θυσιαστούν, για να δείξουν την πίστη τους στον Κύριο.
Με πρώτο τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως πρέπει να στείλουν στο ανάθεµα και την
"άβυσσο" τον "κουρασµένο" αποστάτη. Κοντά σε αυτόν πρέπει να αγωνιστεί ολόκληρος ο
ανώτατος κλήρος της Ορθοδοξίας. Πρέπει να απαιτήσουν από τους συναδέρφους τους στη
Ρώµη να µην αποδεχθούν την παραίτηση του Πάπα ...ή να αποδεχθούν µε "συγκίνηση" τη
θέλησή του να "ενωθεί" µε τον Κύριο πριν τη σύγκληση του Κονκλαβίου.
Το ίδιο αφορά και την άλλη µεγάλη µονοθεϊστική θρησκεία αυτού του Κόσµου ...Τη
θρησκεία του Θεού Αλλάχ µε Αρχάγγελο τον Γαβριήλ και Προφήτη τον Μωάµεθ ...Τη
θρησκεία που πολεµά τον ίδιο ∆ιάβολο µε τους χριστιανούς. Τους αφορά κι αυτούς το
έγκληµα του Ράτσιγκερ. Τους αφορά εξίσου για τους ίδιους ακριβώς λόγους που αφορά και
τους Ορθόδοξους. Τον ίδιο Θεό λατρεύουν και τον ίδιο ∆ιάβολο µισούν. Ο ίδιος ∆ιάβολος,
µόλις ισχυροποιηθεί στη ∆ύση, θα τους καταδιώξει κι αυτούς στην Ανατολή. Αν επιτύχει ο
∆ιάβολος τον στόχο του στη Ρώµη, είναι θέµα χρόνου να επιτεθεί στο Ισλάµ. Ας σκεφτούν
οι ισλαµιστές ποιους µισούν και ας θυµηθούν ποιοι είπαµε µέσα σε αυτό το κείµενο πως
είναι τα "αφεντικά" του ∆ιαβόλου. Αν δεν σταµατήσουν αυτόν τον ∆ιάβολο, οι σιωνιστές θα
τους πνίξουν στο αίµα τους.
...Τα πάντα, δηλαδή, λειτουργούν σαν συγκοινωνούντα δοχεία. Θεός και του Ισλάµ
είναι Αυτός, που σήµερα οι Σιωνιστές προσπαθούν να αδικήσουν στη ∆ύση. Αν οι
Μουφτήδες —ερµηνευτές του Κορανίου και νοµοθέτες του Ισλάµ— εκδίδουν θανατηφόρες
Φετφά για καραγκιόζηδες όπως ο Σαλµάν Ραζντί ή ο Ελ Μπαραντέι, ευνόητα είναι µερικά
πράγµατα. Κάποιοι ήδη θα έπρεπε να είχαν εκδώσει Φετφά µε εντολή εξόντωσης του
Αποστάτη Πάπα µέχρι την 28η Φεβρουαρίου ...Μέχρι την ηµέρα της "ανάστασης" του
∆ιαβόλου ...Οι καιροί ου µενετοί.
Αυτοί, που τους αρέσει να αποκαλούνται δούλοι του Θεού, πρέπει να βιαστούν. ∆εν θα
έχουν ποτέ ξανά τόσο καλή ευκαιρία να δείξουν εµπράκτως την πίστη τους στον Θεό. Η
ναζιστική µαϊµού είναι βέβαιον ότι έχει "πουλήσει" την ψυχή της στον τοκογλύφο Μαµωνά.
Εµείς, όµως, επειδή πιστεύουµε στον Θεό και τη Θεία Οικονοµία, πιστεύουµε απόλυτα ότι
σύντοµα τόσο οι "αγοραστές" όσο και οι "πωλητές" στην συγκεκριµένη "αγοραπωλησία" θα
βρεθούν προ εκπλήξεων ...Θα πέσουν στα χέρια Αυτού, που δεν θέλουν.
Οι Εβραίοι τοκογλύφοι, οι οποίοι έχουν ρηµάξει αυτήν τη στιγµή την παγκόσµια
κοινωνία, ας µην βιαστούν να πανηγυρίσουν τη νίκη τους, γιατί τίποτε δεν έχει κριθεί ακόµα
...Άλλοι αποφασίζουν. ∆υστυχώς γι' αυτούς ο Θεός γελάει, όταν ακούει τα σχέδια των
θνητών ...Ξεκαρδίζεται συγκεκριµένα ...Ξεκαρδίζεται µε τους βλάκες, τους οποίους κάποτε
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έσωσε στην έρηµο και σήµερα νοµίζουν ότι µπορούν να γίνουν θεοί στη Θέση Του. Η
σηµερινή κατάσταση όχι µόνον δεν Τον απειλεί, αλλά Του δίνει την καλύτερη ευκαιρία να
κρίνει τους πάντες ...τόσο τους εµπλεκόµενους όσο και τους ...παρατηρητές. Το µήνυµα µε
τον κεραυνό στο Βατικανό πρέπει να το πήραν αυτοί στους οποίους απευθυνόταν.

ΤΡΑΪΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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