Ο Πάπας Φραγκίσκος κρίθηκε ένοχος για
εμπορία ανηλίκων, βιασμό και φόνο
Κυριακή, 20 Ιουλίου 2014 7:28

Χθες ο Πάπας Φραγκίσκος Μπεργκόλιο, ο Καθολικός Ανώτερος Γενικός Ιησουίτης Adolfo Pachon
και ο αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι Justin Welby κρίθηκαν ένοχοι για βιασμό, βασανισμό,
φόνο και εμπορία ανηλίκων. Πέντε δικαστές του Διεθνούς Δικαστηρίου των Βρυξελλών (ICLCJ)
κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα εγκλήματα διαπράχθηκαν το 2010. Από τον περασμένο Μάρτιο κλήθηκαν πάνω από 48 μάρτυρες να καταθέσουν ενώπιον του ICLCJ σχετικά με τις δραστηριότητες των κατηγορουμένων ως μέλη της Σατανικής Αίρεσης Θυσίας Ανηλίκων Ένατος Κύκλος.
Η Σατανική Αίρεση Ένατος Κύκλος φημολογείται ότι θυσιάζει ανηλίκους στους ρωμαιοκαθολικούς
καθεδρικούς ναούς του Μόντρεαλ, της Νέας Υόρκης, της Ρώμης, της Σκωτίας και του Λονδίνου, στο
κάστρο Κάρναρβον στην Ουαλία, σε ένα μυστικό γαλλικό πύργο στην Ολλανδία και στα καναδικά καθολικά και αγγλικανικά ινδικά οικοτροφεία στις περιοχές Κάμλουπς, Βρετανική Κολομβία και
Μπράντφορντ στο Οντάριο του Καναδά. Εικάζεται ότι η Σατανική Αίρεση Θυσίας ανηλίκων Ένατος
Κύκλος χρησιμοποιεί ιδιωτικές δασικές εκτάσεις στις ΗΠΑ, τον Καναδά, τη Γαλλία και την Ολλανδία
για τη διοργάνωση «πάρτι κυνηγιού ανθρώπων» για την παγκόσμια ελίτ, συμπεριλαμβανομένων
των μελών των βασιλικών οικογενειών της Ευρώπης. Λέγεται ότι η Μαφία απαγάγει εφήβους, τους
οποίους ξεγυμνώνει, βιάζει, κυνηγά και έπειτα τους σκοτώνει. Σύμφωνα με τον Γενικό Εισαγγελέα:
«Η Καθολική Εκκλησία είναι η μεγαλύτερη επιχείρηση διεθνώς και φαίνεται να προβαίνει σε αθέμιτες συνεργασίες με τη Μαφία, τις κυβερνήσεις, την αστυνομία και τα δικαστήρια σε ολόκληρο τον
κόσμο.»
Δύο έφηβες κατέθεσαν στο ICLCJ ότι ο Πάπας Φραγκίσκος τις βίασε στη διάρκεια της συμμετοχής
τους σε θυσίες ανηλίκων. Οκτώ άλλοι μάρτυρες επιβεβαίωσαν τους ισχυρισμούς τους και δήλωσαν
ότι παρευρέθηκαν σε βιασμούς και θυσίες ανηλίκων. Εικάζεται ότι η Σατανική Αίρεση Ένατος Κύκλος έδρασε από την άνοιξη του 2009 έως την άνοιξη του 2010 στις αγροτικές περιοχές της Ολλανδίας και του Βελγίου.
Ο Πάπας Φραγκίσκος κατηγορήθηκε, επίσης, για συμμετοχή σε σατανικές τελετουργίες θυσίες
ανηλίκων όσο εκτελούσε χρέη ιερέα και επισκόπου στην Αργεντινή σύμφωνα με απόρρητα έγγραφα από τα αρχεία του Βατικανού. Σύμφωνα με ένα δεύτερο αρχείο με ημερομηνία 25 Δεκεμβρίου 1967 και τίτλο Magisterial Privilege, κάθε νέος Πάπας ήταν υποχρεωμένος να συμμετέχει σε
τελετουργίες θυσίες νεογέννητων βρεφών της Σατανικής Αίρεσης Ένατος Κύκλος και να πίνει το
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αίμα τους. Τα έγγραφα αυτά παρουσιάστηκαν στο ICLCJ από έναν διακεκριμένο αξιωματούχο του
Βατικανού και έναν πρώην διοικητικό υπάλληλο του Βατικανού.
Τον περασμένο μήνα ένας ερευνητής της ιρλανδικής αστυνομίας κατέθεσε ενώπιον των πέντε
δικαστών και των 27 ενόρκων ότι στα οστά περίπου 796 παιδιών σε μια σηπτική τάφρο γυναικείου ρωμαιοκαθολικού μοναστηριού στην Ιρλανδία βρέθηκαν σημάδια που υποδείκνυαν ότι πέθαναν στο πλαίσιο τελετουργίας. Ο μάρτυρας κατέθεσε ότι ο αποκεφαλισμός και ο ακρωτηριασμός
των βρεφών του ομαδικού τάφου επιβεβαιώθηκε από ιατροδικαστές ότι παρέπεμπε στα συνήθη
σημάδια τελετουργικής δολοφονίας ή θυσίας ανηλίκων.
Ένα ντοκιμαντέρ του BBC αποκάλυψε ένα σκάνδαλο πενήντα ετών που αφορούσε την εμπορία
ανηλίκων από την Καθολική Εκκλησία της Ισπανίας. Πάνω από 300.000 βρέφη απήχθηκαν από
τους γονείς τους έως τη δεκαετία του 1990. Στις μητέρες έλεγαν ότι τα βρέφη τους απεβίωσαν
και θάφτηκαν σε ομαδικούς τάφους. Εικάζεται ότι η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία αποκόμισε 20 δισ.
δολάρια από τις υιοθεσίες αυτές.
Ένας άλλος μάρτυρας κατέθεσε ότι παρευρέθηκε σε συναντήσεις του Πάπα Φραγκίσκου με τη
στρατιωτική χούντα κατά τη διάρκεια του Βρώμικου Πολέμου στην Αργεντινή τη δεκαετία του
1970. Σύμφωνα με τον μάρτυρα, ο Πάπας Φραγκίσκος βοήθησε στην εμπορία 30.000 ανήλικων
τέκνων αγνοούμενων πολιτικών κρατουμένων, εξυπηρετώντας ένα διεθνές κύκλωμα εκμετάλλευσης ανηλίκων με την εποπτεία και διαχείριση ενός γραφείου στο Βατικανό.
Σε ένα ειδικό αφιέρωμα στο ABC News υπήρχε υπαινιγμός ότι ο διάβολος κατοικεί στο Βατικανό.
«Έγγραφα από τα απόρρητα αρχεία του Βατικανού τα οποία παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο
υποδεικνύουν ξεκάθαρα ότι επί σειρά αιώνων οι Ιησουίτες σχεδίαζαν την απαγωγή και τελετουργική δολοφονία νεογέννητων βρεφών για να πίνουν το αίμα τους», δήλωσε ο γενικός εισαγγελέας
του ICLCJ στους πέντε διεθνείς δικαστές και τους 27 ενόρκους. «Το σχέδιο προέκυψε από την
αρρωστημένη αντίληψη ότι αντλείται πνευματική δύναμη από το αίμα των αναμάρτητων, διασφαλίζοντας έτσι την πολιτική σταθερότητα του παπικού καθεστώτος στη Ρώμη. Αυτές οι ενέργειες, εκτός του ότι αποτελούν γενοκτονία, εκτελούνται συστηματικά και έχουν αποκτήσει θεσμικό
χαρακτήρα. Φαίνεται να εκτελούνται από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, τους Ιησουίτες και κάθε
Πάπα τουλάχιστον από το 1773.»
Στο πλαίσιο της διερεύνησης και δίωξης λοιπών συμμετεχόντων σε πιθανά εγκλήματα τα οποία
αποκαλύφθηκαν από το ICLCJ οργανώθηκε μια εκτενής έρευνα, η οποία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Την 1η Σεπτεμβρίου 2014 προγραμματίστηκε η έναρξη μιας έρευνας με τίτλο Μόνιμη Επιτροπή Διερεύνησης Εμπορίας Ανηλίκων και Τελετουργικής Θυσίας. Αναμένεται να ακολουθήσουν
περισσότερες δικαστικές διαμάχες.
Οι 48 μάρτυρες υπέδειξαν ως αυτουργούς τους Πάπες της Καθολικής Εκκλησίας Φραγκίσκο
Μπεργκόλιο, Ιωάννη Παύλο II και Ιωσήφ Ράτσινγκερ, την Αγγλικανική Ενωμένη Εκκλησία του Καναδά και αξιωματούχους της Καθολικής Εκκλησίας, συμπεριλαμβανομένων κάποιων Καρδιναλίων
και του Καθολικού Ανώτερου Γενικού Ιησουίτη Adolfo Pachon, της βασίλισσας Ελισάβετ και του
Πρίγκιπα Φίλιππου της Αγγλίας, του Αγγλικανού Αρχιεπίσκοπου του Καντέρμπουρι Justin Welby
και του Ανώτατου Δικαστή Fulford. Στην Ολλανδία υπέδειξαν Ολλανδούς και Βέλγους Καρδιναλίους και μέλη της βασιλικής οικογένειας, μεταξύ των οποίων τον πρίγκιπα Alfrink Bernhard, το
βασιλιά Hendrick, το σύζυγο της βασίλισσας Βιλελμίνα της Ολλανδίας, τη βασίλισσα Βεατρίκη, τον
πατέρα της και αντιβασιλέα, τον πρίγκιπα Johan Friso και τη σύζυγό του Mabel Wisse Smit, πρώην
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υπουργούς, και τον επικεφαλής του ολλανδικού στρατού και υφυπουργό του Raad van State. Επίσης, υπέδειξαν αξιωματούχους του καναδικού, του αυστραλιανού, του βρετανικού και του αμερικανικού στρατού και των αντίστοιχων κυβερνήσεων, μεταξύ των οποίων την αμερικανική CIA και
διακεκριμένους υπουργούς, δικαστές, πολιτικούς και επιχειρηματίες από τις ΗΠΑ, το Βέλγιο, την
Ολλανδία, τον Καναδά, την Αυστραλία, τη Γαλλία, την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.
Στις 19 Ιουλίου 2014 εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης κατόπιν αγωγής του Λαού κατά του Μπεργκόλιο κ.α. Σύμφωνα με το χθεσινό δελτίο τύπου του ITCCS, τα αρχεία του δικαστηρίου θα παραμείνουν απόρρητα προς το παρόν. Η πρώτη υπόθεση ενώπιον του ICLCJ αφορούσε 50.000
αγνοούμενους αυτόχθονες ανηλίκους από τον Καναδά. Η δίκη ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο
του 2013 και έκρινε ένοχα 40 μέλη της παγκόσμιας ελίτ, μεταξύ των οποίων και τη βασίλισσα
Ελισάβετ.
Οι 50.000 αγνοούμενοι αυτόχθονες ανήλικοι προέρχονταν από καναδικά και κυρίως καθολικά
σχολεία με οικότροφους μαθητές. Βρέθηκαν πάνω από 34 ομαδικοί τάφοι ανηλίκων σε ορισμένα
από τα 80 εμπλεκόμενα οικοτροφεία σε ολόκληρο τον Καναδά. Από το 2008 η βασίλισσα Ελισάβετ και η καναδική κυβέρνηση αρνούνται συστηματικά το αίτημα του ITCCS για εκταφή.
Το γιατί δεν μας εκπλήσσει. Η βασίλισσα Ελισάβετ και ο πρίγκιπας Φίλιππος καταδικάστηκαν για
την εξαφάνιση δέκα αυτόχθονων ανηλίκων από το οικοτροφείο του Κάμλουπς στη Βρετανική Κολομβία στις 10 Οκτωβρίου του 1964. Έκτοτε οι γονείς δεν ξαναείδαν τα παιδιά τους. Το αποτέλεσμα της δίκης φαίνεται να οδήγησε στην παραίτηση του πάπα Ράτσινγκερ. Αποδεικτικά στοιχεία
για τις συγκεκριμένες υποθέσεις περιλαμβάνονται στο σύγγραμμα του Kevin Annett «Hidden No
Longer».
Το Διεθνές Δικαστήριο ICLCJ απασχολεί πάνω από 450 ειρηνοδίκες σε 13 χώρες με 51 τοπικές
αναγνωρισμένες ομάδες. Για τις ομάδες Κοινού Δικαίου που επιθυμούν να συμμετέχουν διατέθηκαν οργανωτικά κεφάλαια. Για να επικοινωνήσετε με το ITCCS, το ICLCJ στις Βρυξέλλες και τα
τοπικά παραρτήματα, ή για να δηλώσετε εθελοντική συμμετοχή στείλτε μας email στη διεύθυνση itccscentral@gmail.com ή hiddenfromhistory1@gmail.com, ή καλέστε μας στο 386-323-5774
(ΗΠΑ) ή το 250-591-4573 (Καναδάς).
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