
ΤΟ ΞΕΠΕΣΜΑ ΤΟΥ ΠΑΠΙΣΜΟΥ 
  Το  ξέπεσμα  του  παπισμού  είναι  ιδιαίτερα  έκδηλο  στις  ημέρες  μας,  διότι    η 
κοσμικοποίησή του, η σχέση του με σκοτεινές οργανώσεις όπως η Μαφία, και  η αποδοχή 
μεθόδων  τύπου  ιεράς  εξετάσεως  στους  μη  πιστούς  του,  όπως  οι  σφαγές  κατόπιν 
βασανιστηρίων  800.000  Σέρβων  Ορθοδόξων  κατά  την  κατοχή  του  Β΄  παγκ.  πολέμου,  η 
πατρική σχέση του με τους Ναζί κλπ,  έχουν γίνει πλέον φανερά. Από κάποιες πηγές θα 
ερευνήσωμε με συντομία, το ξέπεσμα του παπισμού. Από το βιβλίο, αρχικά, του θεολόγου 
& φιλολόγου κ. Ελευθ. Σταματίου «Ορθοδοξία ή Βαρβαρότητα» μερικές περικοπές για τους 

τελευταίους πάπες:  
        …Το  1968  ο  πάπας  Παύλος  VΙ,  ο 
όποιος  ως  «υπουργός»  των  εξωτερικών 
του  πάπα  Πίου  XII,  τον  βοήθησε  στη 
γιγαντιαία  επιχείρηση  διάσωσης  των 
εγκληματιών  του  Βʹ  Παγκοσμίου 
Πολέμου  (D.  Bunic),  διόρισε  τον 

καρδινάλιο  F.  Seper  επικεφαλής  του  Ιερού 
Εκκλησιάσματος  για  την  Πίστη.  Αυτό  το 

«Ιερό Εκκλησίασμα» δεν ήταν άλλο από το πρώην Ιερό Γραφείο, το όποιο στο 
παρελθόν ήταν υπεύθυνο για την Ιερή Εξέταση. 
Αυτός ο Seper ήταν διάδοχος στην αρχιεπισκοπή του Ζάγκρεπ του Στέπινατς 
ο  όποιος  είχε  προαχθεί  σε  καρδινάλιο,  άσχετα  αν  ήταν  το  δεξί  χέρι  του 
αρχισφαγέα  Δικτάτορα  Πάβελιτς  καί  άσχετα  αν  είχε  καταδικαστεί  σε  16 

χρόνια φυλάκιση! (Ανακηρύχθηκε μετά, από τον Ιω. Παύλο ΙΙ, “άγιος” !!! –ΛΜΔ).  

Πάπας Ιωάννης Παύλος Ι 
Ο Αλμπίνο Λουτσιάνι (Albino Luciani) είχε εκλεγεί πάπας (Ιωάννης Παύλος Ι) στις 

26 Αύγουστου 1978. Το βράδυ της 28ης ή νωρίς το πρωί της 29ης Σεπτεμβρίου 1978 πέθανε, 
33 ημέρες μετά την εκλογή του. «Χρόνος θανάτου: άγνωστος. Αιτία θανάτου: άγνωστος» 
λέει  ο  David  Yallop  στο  βιβλίο  του:  «Βατικανό  ο  μεγάλος  ένοχος»,  με  Υπότιτλο:  «Τα 
εγκλήματα του Βατικανού». 

Σέ  όλο  αυτό  το  έργο  ο  συγγραφέας  υποστηρίζει  ότι  ο Πάπας  «δολοφονήθηκε»  (σ. 
175), συγκεκριμένα «δηλητηριάστηκε» (σ. 185). (Σημειωτέον ότι δεν επιτρέπεται νεκροψία 
στους πάπες! –ΛΜΔ). ΄Εχει μεγάλη σημασία να δούμε γιατί και από ποιους δολοφονήθηκε 
αυτός  ο  πάπας.  Κύρια  αιτία  της  δολοφονίας  του  ήταν  η  αντίθεσή  του  με  την  Ελεύθερη 
Μασονία, υποστηρίζει ο Yallop. Ο Πάπας είχε στοιχεία που «έδειχναν ότι μέσα στην Πόλη 
του Βατικανού υπήρχαν περισσότεροι από 100 Μασόνοι, από Καρδιναλίους μέχρι  ιερείς». 
Ιδιαίτερα τον απασχολούσε η Μασονική Στοά P2 του Λ. Τζέλλι, η οποία επεδίωκε με κάθε 
τρόπο  την  απόκτηση  πλούτου  και  δύναμης  και  η  οποία  δημιούργησε  δεσμούς  με  ιερείς, 
επισκόπους ακόμη και Καρδιναλίους. Ιδρυτής της “P2” ο Λ. Τζέλλι, και μερικά μέλη από τα 
100: 
1) Π. Μάρκινκους : «γορίλλας»  επίσκοπος, Διευθυντής της Τράπεζας του Βατικανού. 
2) Τ. Βίλλοτ : Γραμματέας του Κράτους του Βατικανού και Καρδινάλιος. 
3) Ρ. Κάλβι: Τραπεζίτης της Banco Ambrosiano. 
4) Μ. Σιντόνα ή «Καρχαρίας»: μέλος της «Μιλανέζικης Μαφίας», Τραπεζίτης. 
5) Ο.  Ορτολάνι:  δικηγόρος  και  επιχειρηματίας,  στη  βίλλα  του  οποίου  συγκεντρώθηκαν,  
μυστικά  οι  λεγόμενοι  «φιλελεύθεροι»  πριν  από  τη  σύγκλιση  του Κονκλαβίου για την 
εκλογή του Πάπα Παύλου του VI.  

Ο Ορτολάνι  πήρε  τον  τίτλο  του  «Κυρίου  επί  των  τιμών  της Αυτου Αγιότητος»  και   
άνοιξε  τις  πόρτες  του  Βατικανού  στον  αρχιμασόνο  της  P2  Λ.  Τζέλλι.  Στη  σελίδα  19  του 
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παραπάνω βιβλίου αναφέρονται «πολλές εγκληματικές δραστηριότητες της P2». Μέσω του 
Μ.  Σιντόνα  και  Ρ.  Κάλβι  οι  Τράπεζες  και  οι  Εταιρείες  του  Βατικανού  έγιναν  τα  κανάλια 
ξεπλύματος χρημάτων της Μαφίας και απέφεραν χρήματα στα Ιταλικά κόμματα. 

Ο Σιντόνα έχει διασυνδέσεις με τη Μαφία, με τον πάπα Παύλο VI, με τον Νίξον, τον 
Αντρεότι  και  με  τα  στρατιωτικά  καθεστώτα  της Ν.  Αμερικής.  Το  1974  όμως  στην  Ιταλία 
εκδίδεται  ένταλμα  σύλληψής  του,  και  στις  ΗΠΑ  βρίσκεται  υπόδικος  για  οικονομικές 
ατασθαλίες. Το Βατικανό συνεχίζει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες με το Ρ. Κάλβι, τον 
οποίο  ο  πάπας  Παύλος  VI  έκανε  γενικό  διευθυντή.  Το  1977  ή  Τράπεζα  της  Ιταλίας 
διεξήγαγε  μυστικό  έλεγχο  για  «ένα  παγκόσμιο  κύκλωμα  εγκληματικών  ενεργειών  του 
Κάλβι». Μερικές από αυτές τις ενέργειες της Εταιρείας του Βατικανού και του Κάλβι ήταν: 
η  συμμετοχή σε βιομηχανίες παραγωγής όπλων, φαρμάκων, χρηματιστηριακές κομπίνες, 
οι απαγωγές, και οι πωλήσεις ναρκωτικών. 

Ο νέος πάπας  Ιωάννης Παύλος ο  Ι   άρχισε προσωπική έρευνα στην Τράπεζα του 
Βατικανού  και  στις  μεθόδους  που  ο  επικεφαλής  της,  επίσκοπος  Π.  Μάρκινκους, 
χρησιμοιούσε.  Είχε  ήδη  ετοιμάσει  ένα  κατάλογο  με  διορισμούς,  παραιτήσεις  και 
μεταθέσεις.  (Σημ.  Ο  κατάλογος  αυτός  δόθηκε  στην  δημοσιότητα  την  προηγουμένη  της 
δολοφονίας του! –ΛΜΔ). Αν ο Πάπας συνέχιζε την έρευνα της Τράπεζας του Βατικανού και 
αν  εφάρμοζε  τον  κατάλογο  με  τις  μετακινήσεις,  τότε  η  «διαφθορά  στην  Τράπεζα  του 
Βατικανού, που  περιλάμβανε και ξέπλυμα των χρημάτων της Μαφίας, θα έβαζε σε άμεσο 
κίνδυνο  πολλούς.  Ήταν  ολοφάνερο  στις  28‐9‐1978,  ότι  αυτοί  οι  έξι  άνθρωποι,  ο 
Μάρκινκους,  ο  Βίλλοτ,  ο  Σιντόνα,  ο  Κάλβι,  ο  Κόντι  και  ο  Τζέλλι  είχαν  πολλά  να 
φοβηθούν,  αν συνεχιζόταν η θητεία  του  Ιωάννου Παύλου  του  Ι.  Εξίσου φανερό ήταν  ότι 
όλοι αυτοί θα ωφελούνταν με ποικίλους τρόπους, αν ο Πάπας πέθαινε «ξαφνικά». Και ο 
Yallop   συνεχίζει:  «είμαι πεπεισμένος ότι ένας από τους έξι αυτούς ανθρώπους βρισκόταν 
στην καρδιά της συνομωσίας πού οδήγησε σε πλήρη εφαρμογή της τελικής λύσης». 

 
 

Πάπας Ιωάννης Παύλος ο II 
Τον  Οκτώβριο  του  1978  εκλέγεται  νέος  Πάπας  ο Καρδινάλιος  Κάρολος  Βοϊτίλα. 

Αυτός, αν και ενημερώθηκε πλήρως για τις αλλαγές του προκατόχου του, ούτε μία από τις 
προτεινόμενες  νέες  αλλαγές  δεν  συνέβαλε ώστε  να  γίνει  πραγματικότητα.  «Όποιος  είχε 
δολοφονήσει τον Πάπα δεν τον είχε δολοφονήσει μάταια. Έτσι, όσοι ελέγχουν την Τράπεζα 
του  Βατικανού  και  οι  μασόνοι  της  Στοάς  P2,  είναι  ελεύθεροι  να  συνεχίσουν  τις  μαζικές 
κλεψιές και απάτες τους» λέει ο Yallop. 

Και συνεχίζει: «Η θητεία του πάπα Ιωάννη Παύλου  II αποτέλεσε θρίαμβο για τους 
παίχτες της τύχης, τους διεφθαρμένους, για τους διεθνείς κλέφτες... Οι μπίζνες γίνονται ως 
συνήθως» (σ. 93). 

«Με την εκλογή του Βοϊτίλα όλα ξαναγύρισαν πίσω στις αξίες του Πάπα Παύλου VI. 
Όσον  αφορά  τη Μασονία,  το  Βατικανό  όχι  μόνο  έχει  αποκτήσει  μια  ποικιλία Μασόνων 
αλλά έχει  επιτύχει και  το δικό του Μασονικό παρακλάδι.  Το όνομα του είναι Opus Dei  ‐ 
«Έργο του Θεού». Αυτή ή Καθολική Στοά χαρακτηρίζεται ως «καταχθόνια, μυστικιστική 
καί  Οργουελική».  Τα  μέλη  της αυτομαστιγώνονται  καί  φορούν  μεταλλικά  λουριά  με 
εσωτερικά καρφιά γύρω από τους αστραγάλους. Θέλουν να αναλάβουν την εξουσία της 
παπικής εκκλησίας και έχουν μια «δυναμική φασιστική πολιτική φιλοσοφία». 

Ό πάπας  Βοϊτίλας μόλις  εκλέχθηκε,  πήγε  στον  τάφο  του  ιδρυτή  της Opus Dei  και 
προσευχήθηκε, ωφελώντας έτσι ποικιλότροπα τη Στοά. 

 

Ελεύθερη ή Μασονία .  
Από  το  νέο  Κανονικό  Νόμο  (του  Βατικανού)  της  27ης  Νοεμβρίου  1983,  έχει 

αφαιρεθεί  ο  κανόνας που αναφέρει  ότι  οι Ελεύθεροι Μασόνοι  τίθενται  σε αυτόματη 
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αποβολή από την Εκκλησία. Οι επιζήσαντες από τη λίστα των Βατικανών Μασόνων, που 
ο  πάπας  Λουτσιάνι  είχε  προς  εξέταση,  είναι  τώρα  ασφαλείς.  Η  Εταιρεία  του  Βατικανού 
λειτουργεί, ακόμα, σε όλες τις αγορές του κόσμου. Θα τελειώσω, (λέγει ο κ. Σταματίου), με 
τους παπικούς, με μια διακίνηση όπλων χαρακτηριστική: 

Την  1η  Αυγούστου  1984,  ημέρα  Τετάρτη,  ο  Αθανάσιος  Στριγάς  (άνθρωπος  του 
NATO)  γίνεται  δεχτός  από  τον  Πάπα  Ιωάννη  ‐  Παύλο  II  στο  Βατικανό.  Ό  κληρικός 
Μονσινιόρ  Βιλώ  τον  ενημερώνει  ότι  «το  Βατικανό  χρειαζόταν  όπλα  για  να  τα 
πουλήσει  στους  σαντινίστας  (σοσιαλιστές)  και  στους  Κόντρας  (δεξιούς)  στη 
Νικαράγουα!!!  Μισά στους μεν, μισά στους δε... Δίκαια πράγματα!...» 

Ο ίδιος ο πάπας, λίγο μετά, λέει στον Άθ. Στριγά: «Τί να κάνουμε; Τα κάνουμε καί 
αυτά»!  Και  του μίλησε  για  την  ισορροπία  και  για  την αρμονία  των  ισορροπιών,  πράγμα 
πού και ο Θεός  το  ευλογεί  (!)    Γιʹ αυτό θα έπρεπε να βοηθηθούν και οι  δύο πλευρές  εκεί 
κάτω... Στο τέλος ο Μ. Βιλώ μου έβαλε στο χέρι ένα φάκελο... για να φροντίσω αυτό το τόσο 
αποτρόπαιο  ζήτημα…  Την  άλλη  μέρα  παρέδωσα  το  φάκελο  στο  Γενικό  Γραμματέα  του 
NATO, Λούνς. 

Σε  15  λεπτά  μου  έδωσαν  ονόματα  και  διευθύνσεις  εμπίστων  της  Συμμαχίας  στις 
πολεμικές  βιομηχανίες  της  Ευρώπης,  με  αυτές  θα  έκανα  επαφή  για  το  ζήτημα  του 
Βατικανού. Η Εξαγωγή του πολεμικού υλικού θα γινόταν με έγγραφα του NATO για να μη 
«δυσκολευτούν» οι κυβερνήσεις. Κάπου στον Ωκεανό τα χαρτιά θʹ άλλαζαν...»  (Άθ. Στριγάς. 
«Παγκόσμιοι Εντολοδότες 2η έκδ.  «Νέα Θέσις»  Αθήνα 1993 σ. 586-592). 

Μόνο όταν ζει και κινείται κανείς χωρίς Θεό, μπορεί να πει και να κάνει αυτά πού 
έκαναν και κάνουν οι αντίχριστοι παπικοί.          (Ελευθ. Σταματίου: «Ορθοδοξία η Βαρβαρότητα») 

 
ΚΑΠΟΙΕΣ ΦΩΝΕΣ, ΑΠΟ ΜΕΣΑ, ΟΤΙ ΚΑΤΙ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΚΑΛΑ ΣΤΟ ΒΑΤΙΚΑΝΟ … 
Όπως  έγραψε  το  «The  Fatima Crusader»,  οι  καθολικοί  ιερείς Nicholas Gruner  και 

Malachi Martin ο διάσημος ιστορικός και best‐selling συγγραφέας, όπως αναδημοσίευσε με 
πρωτοσέλιδο  άρθρο  η  «Il  Messaggero»  η  μεγαλύτερη  εφημερίδα  της  Ρώμης,  ο 
αρχιεπίσκοπος της καθολικής εκκλησίας Emmanuel Milingo, χαρακτηρισμένος επίσημα 
και  σαν  εξορκιστής,  κατέπληξε  το  συνέδριο  «Fatima  2000,  Διεθνές  Συνέδριο  για  την 
Παγκόσμια Ειρήνη» που έλαβε χώρα στη Ρώμη στις 18‐23 Νοεμβρίου 1996, λέγοντας προς 
τους  συγκεντρωμένους  επισκόπους,  ιερείς,  μοναχούς,  μοναχές  και  λαϊκούς  από  όλο  τον 
κόσμο:  «Ο  Διάβολος  στην  καθολική  (παπική)  εκκλησία  είναι  τόσο 
προστατευμένος, που είναι σαν ένα ζώο προστατευμένο από την Κυβέρνηση. Οι 
κανονισμοί προβλέπουν ότι είναι παράνομοι όλοι, ειδικά οι κυνηγοί, από του να 
προσπαθήσουν να  το συλλάβουν ή  να  το σκοτώσουν. Ο Διάβολος μέσα στην 
εκκλησία  σήμερα  προστατεύεται  ενεργά  από  σημαντικά  πρόσωπα  της 
διοίκησης,  από  τον  επίσημο  κυνηγό  του  διαβόλου  τον  εκκλησιαστικό 
εξορκιστή.  Τόσο  πολύ  ώστε  ο  εξορκιστής  σήμερα  είναι  απαγορευμένο  να 
επιτεθεί στον διάβολο. Ο διάβολος είναι τόσο προστατευμένος, που αυτός που 
είναι ο κυνηγός, ο εξορκιστής, είναι απαγορευμένο να κάνει τη δουλειά του!»   

Τρεις  μέρες  αργότερα  ο  αρχιεπίσκοπος  έδωσε  μία  press  conference,  όπου 
αποσαφήνισε  τις  επισημάνσεις  του.  Στην  ερώτηση:  «Υπάρχουν  άνθρωποι  της 
Κουρίας  που  είναι  οπαδοί  του  Σατανά»;  Ο  Milingo  απάντησε:  «Βεβαίως 
υπάρχουν  ιερείς  και  επίσκοποι.  Σταματώ  σ’  αυτό  το  επίπεδο  της 
εκκλησιαστικής  ιεραρχίας,  διότι  είμαι  ένας  αρχιεπίσκοπος,  υψηλότερα  από 
αυτό δεν μπορώ να πάω»!  
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Όταν ρωτήθηκε για τις θέσεις του αρχιεπισκόπου ο Μ. Μartin απάντησε: «Ο 
αρχιεπίσκοπος Milingo  είναι  ένας  καλός  επίσκοπος,  και  η  κατηγορία  του  ότι 
υπάρχουν Σατανιστές στην Ρώμη είναι απολύτως ορθή…».  

Ο Dr. Martin ήταν γραμματέας του καρδιναλίου Bea μέσα στο Βατικανό. Λέει 
ότι ο καρδινάλιος έμαθε, από τον πάπα  Ιωάννη 23ο,  το 3ο μυστικό της Φάτιμα1,  το 

οποίο    δεν  έδωσε  στη  δημοσιότητα 
κανείς  στην  αυθεντική  του  μορφή, 
διότι  κατά  τον Μάρτιν προλέγει  την 
καταστροφή  της  Ρωμαιοκαθολικής 
“Εκκλησίας”. 
    Ο  (από  τη  μαύρη  φυλή)  αρχιεπί‐
σκοπος Μίλινγκο ηγήθηκε τελευταία 
κινήματος  να  παντρεύεται  ο 
καθολικός  κλήρος,  και  μάλιστα 
πανδρεύτηκε  και  ο  ίδιος  το  2001  μία 

Κορεάτισα από την “εκκλησία” του Moon!  Αν και αμέσως μετά έζησε σε αφάνεια, σε 
μοναστήρι για 4‐5 χρόνια, ο 76χρονος σήμερα  (2007) αρχιεπίσκοπος, επανήλθε στο 
προσκήνιο επιμένοντας στις θέσεις του για έγγαμο καθολικό κλήρο, ειδικά μετά τα 
αποκαλυπτόμενα διαρκώς σκάνδαλα ηθικής φύσεως, στα οποία εμπλέκονται ιερείς 
και  επίσκοποι  της  καθολικής  εκκλησίας,  με  σύνθημα  «Married Priests Now», δηλ. 
Ύπανδροι ιερείς τώρα!  Αλλά  εκτός  από  αυτό  έκανε  4  επισκόπους  χωρίς  να 
συμβουλευθεί  το  Βατικανό,  και  τελικά  γι’  αυτό  του  επεβλήθη  ακοινωνησία  το 
Σεπτέμβριο του 2006, όπως και στους 4 επισκόπους.  

Το 2004 το Βατικανό απαγόρευσε τους 
εξορκισμούς  κατά  τη  διάρκεια  ακολουθιών, 
με  εντολή  του  τότε  καρδιναλίου  Joseph 
Ratzinger, με το αιτιολογικό ότι προωθούνται 
άτομα  «χαρισματικών»  αναζητήσεων  προτε‐
σταντικού  τύπου  μέσα  στην  καθολική 
εκκλησία…  Αλλά  κατά  δημοσιεύματα  αυτό 
έγινε  για  να  σταματήσει  η  αίσθηση  που 
προκαλούσαν  οι  προσπάθειες  ιάσεων  και 
εξορκισμών από τον αρχιεπίσκοπο Μίλινγκο, 
και  να  κόψει  την  διαρκώς  αυξανόμενη 

επιρροή  του  στον  κόσμο.  Τότε  μάλιστα  δρούσε  στην  περιοχή  της  Ρώμης.  Τελικά  η 
απόφαση του Ratzinger για οποιοδήποτε λόγο και να πάρθηκε δικαίωσε τα λόγια του 
Milingo: «ο εξορκιστής σήμερα είναι απαγορευμένο να επιτεθεί στον διάβολο»! 

Το 1972 ο ίδιος ο τότε πάπας Παύλος ο 6ος ,  είχε ανακοινώσει, ίσως βλέποντας 
ότι τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά μετά την 2α Σύνοδο του Βατικανού, ότι : «Από 
κάπου εδώ ή αλλού ο καπνός του Σατανά έχει μπει στο ναό του Θεού»! Αυτό το 
ανέφερε στην ομιλία του ο Μίλινγκο. 

 

                                                 
1    Η  Fatima  είναι  προσκύνημα  στην Πορτογαλία,  όπου  λέγεται  ότι  εμφανίσθηκε  η Παναγία  και  έδωσε  σε 
μικρά παιδιά τρία  μηνύματα που το Βατικανό που τα παρέλαβε όφειλε να τα δημοσιοποιήσει καθένα στον 
καιρό του. 
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