
� Μὲ τὴν ἡγετικὴ συμμετοχὴ τοῦ πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου

Προώθησις τοῦ Διαθρησκειακοῦ Συγκρητισμοῦ
καὶ τῆς «Θρησκειοποιήσεως» τῆς ᾿Εκκλησίας

μέσῳ τῶν οἰκολογικῶν δραστηριοτήτων(*)

Προσφορὰ  «῾Ιερῶν Δώρων» στὴν «Μητέρα  Γῆ»...

α. Τὸ «Πανθρησκειακὸ Μέτωπο»

῾Ο Καθηγητὴς κ.
Χρῆστος Γιανναρᾶς ἔχει
πολὺ εὔστοχα ἐπισημά-
νει τὴν «χρησιμοθηρικὴ
σκοπιμότητα», μὲ τὴν
ὁποία «χρησιμοποιεῖται
ἡ θρησκεία σήμερα γιὰ
νὰ ἐπιβάλει μιὰ οἰκολο-
γικὴ ἠθική».

Στὴν ἐποχή μας οἱ
«οἰκολογικὲς ἀπειλὲς»
εἶναι αὐτὲς «ποὺ δικαιώ-
νουν τὴ συνεργασία τῶν θρησκειῶν γιὰ τὴν ἀντιμετώπισή τους». «Οἱ θρησκεῖες
νιώθουν νὰ εἶναι καὶ πάλι χρήσιμες: ἡ οἰκολογία “πουλάει”, τὸ οἰκολογικὸ ἐνδια-
φέρον ἐξασφαλίζει λαμπρὲς δημόσιες σχέσεις καὶ διεθνῆ προβολή».

Στὴν ὑπόθεσι αὐτή, τὸ «ἰδιαίτερα ἐπικίνδυνο εἶναι ὅτι ἐμφανίζεται νὰ συμμε-
τέχει μὲ καύχηση σὲ αὐτὴ τὴν οἰκολογικὴ ὠφελιμοθηρία καὶ ἡ ὀρθόδοξη
᾿Εκκλησία», ἡ ὁποία ὅμως τοιουτοτρόπως ἐμφανίζεται νὰ ὑποχωρῆ στὴν διαδι-
κασία τῆς «θρησκειοποιήσεως» τῆς χριστιανικῆς ἐμπειρίας.

Περαιτέρω, ἡ «συνεργασία» αὐτὴ σημαίνει ἐπίσης συμμετοχὴ στὴν προετοι-
μασία μιᾶς «Παγκόσμιας Θρησκείας», μέσῳ τῆς ἰσχυροποιήσεως τοῦ
«Πανθρησκευτικοῦ Μετώπου» ἔναντι τοῦ «Κοινοῦ ᾿Εχθροῦ»: τῆς ᾿Εκκοσμι-
κεύσεως (Secularism), προκειμένου δῆθεν νὰ διαφυλαχθοῦν οἱ «Βασικὲς Θρη-
σκευτικὲς ᾿Αξίες».

᾿Εξ ἐπόψεως ὀρθοδόξων Οἰκουμενιστῶν, εἶναι γνωστὸν ὅτι ὁ πατριάρχης κ.
Βαρθολομαῖος σκέπτεται καὶ ἐνεργεῖ ὡς ἀδιαφιλονίκητος «῾Ηγέτης» τοῦ Δια-
θρησκειακοῦ Διαλόγου, διακηρύσσων συνεχῶς τὴν ἀνάγκην «ὑπὲρ τῆς εἰρηνικῆς
συνεργασίας τῶν θρησκειῶν», ἀρκεῖ νὰ «εἴμεθα ἡνωμένοι ἐν τῷ πνεύματι τοῦ
ἑνὸς Θεοῦ».



β. Στὸ Κατμαντοῦ τοῦ Νεπὰλ

Μὲ τὶς προϋποθέσεις αὐτές, ᾿Αντιπρόσωποι τῶν ἕνδεκα (11) μεγάλων
Θρησκειῶν συνεκεντρώθησαν στὸ Κατμαντοῦ, πρωτεύουσαν τοῦ Νεπάλ, τὸν
Νοέμβριο τοῦ 2000, γιὰ τὸ ΛΘ´ Διεθνὲς Συνέδριο τοῦ «Παγκοσμίου Ταμείου
τῆς Φύσεως» (W.W. F.) καὶ ἐν συνεργασίᾳ μὲ τὴν «Συμμαχία Θρησκειῶν καὶ
Διατηρήσεως» (A.R.C.), «μὲ σκοπὸ νὰ ὑποκινήσουν ἑκατομμύρια πιστῶν νὰ
λάβουν μέτρα γιὰ τὴν διατήρησι τῶν φυσικῶν πόρων τῆς γῆς».

«Στὶς 15 Νοεμβρίου ἀντιπρόσωποι τῶν θρησκειῶν Μπαχάϊ, Βου-
δισμοῦ, Χριστιανισμοῦ, ᾿Ινδουϊσμοῦ, Τζαϊνισμοῦ, ᾿Ιουδαϊσμοῦ,
Μουσουλμανισμοῦ, Σίχ, Σιντοϊσμοῦ, Ταοϊσμοῦ καὶ Ζωροαστρισμοῦ
συναντήθηκαν στὸ Κατμαντοῦ τοῦ Νεπάλ, γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσουν
ἕνα εὐρὺ φάσμα διεθνῶν περιβαλλοντικῶν προκλήσεων καὶ νὰ ἀπο-
καλύψουν τὰ ῾Ιερὰ Δῶρα γιὰ ῞Εναν Ζῶντα Πλανήτη – δηλ. τὶς
πρωτοβουλίες τους γιὰ τὴν προώθησι τῆς περιβαλλοντικῆς ὑπευθυ-
νότητος καὶ διαφυλάξεως».

Οἱ Χριστιανοὶ ἀντιπροσωπεύθηκαν στὸ Κατμαντοῦ ἀπὸ ᾿Αγγλικανούς,
Λουθηρανούς, Μαρωνίτας, Μεθοδιστάς, Παπικοὺς καὶ δυστυχῶς ὀρθοδόξους
Οἰκουμενιστάς.

Παρέστη καὶ συμμετεῖχε ὁ πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος, ὁ ὁποῖος ἦταν ὁ
κεντρικὸς εἰσηγητὴς τοῦ Συνεδρίου.

Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς εἰδικῆς Τελετῆς: «Ταξίδι στὸ Κατμαντοῦ: ῾Ιερὰ Δῶρα
γιὰ ἕναν Ζωντανὸ Πλανήτη», προσεφέρθησαν ἀπὸ τοὺς ᾿Αντιπροσώπους τῶν
Θρησκειῶν 26 διαφορετικὰ συμβολικὰ «Δῶρα» στὴν «Μητέρα Γῆ», τὰ ὁποῖα
παρέλαβε ὁ Πρίγκηπας Φίλιππος, Δούκας τοῦ ᾿Εδιμβούργου καὶ Πρόεδρος τοῦ
«W.W.F. International».

῾Ο κ. Βαρθολομαῖος προσέφερε ὡς «ἱερὸ δῶρο στὴν Γῆ» μία μοναστηριακὴ
ἔκτασι στὴν περιοχὴ τῆς Δωδεκανήσου...

Τὴν ἔναρξι τῆς Τελετῆς εἶχε κηρύξει ὁ Βασιλεὺς τοῦ Νεπὰλ Birendra Bir

Bikram Shah Der, ὁ ὁποῖος πιστεύεται ὡς δῆθεν ἐνσάρκωσις τοῦ ἰνδουϊστικοῦ
θεοῦ Βισνοῦ.

᾿Επακολούθησε ἕνας διαθρησκειακὸς ἑορτασμὸς πρὸς τιμὴν τῶν νέων «῾Ιερῶν
Δώρων», μὲ μουσική, χορὸ καὶ ἱερὲς τελετὲς ἀπὸ ὅλον τὸν κόσμο.

«Τὴν πρώτη μέρα τῶν ἐκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε μὲ τὴν
παρουσία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, τελετουργικὴ ἐκδήλωση
κατὰ τὸ θρησκευτικὸ τυπικὸ τῶν Σιντοϊστῶν, κατὰ τὴν ὁποία δό-
θηκαν καὶ οἱ σχετικὲς Σιντοϊστικὲς εὐλογίες πρὸς τὴν φύσι καὶ τοὺς
ἀνθρώπους. Τὸ ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας δόθηκαν εὐλογίες κατὰ
τὸ Ζωροαστρικὸ τυπικὸ...».

� Παρετηρήθη, ὅτι «πολλὲς ἀπὸ τὶς πτυχὲς τῶν δραστηριοτήτων αὐτῶν



ἐνέχουν τὸν κίνδυνο διολισθήσεως σὲ συγκρητιστικὲς θεωρήσεις καὶ πρακτικές».
Πέρα ὅμως αὐτῆς τῆς ἀκινδύνου... «ὡραιοποιημένης κινδυνολογίας», εἶναι
ἀπολύτως βέβαιον, ὅτι ἡ συμμετοχὴ τῶν ἐξ ὀρθοδόξων Οἰκουμενιστῶν στὶς ἐκ-
δηλώσεις αὐτὲς ἀποτελεῖ ἤδη σχετικοποίησιν τῆς Μοναδικῆς ᾿Αληθείας καὶ
ὁπωσδήποτε ἕναν de facto συγκρητισμό. Καὶ τοῦτο, διότι οἱ προϋποθέσεις καὶ
προοπτικὲς τοῦ Διαθρησκειακοῦ Συγχρωτισμοῦ ἀποτελοῦν «δραστικὰ ἐργαλεῖα»
πρὸς «θρησκειοποίησιν» τῆς ᾿Εκκλησίας καὶ παραμόρφωσιν τοῦ ἱστορικο-εσχα-
τολογικοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ «σὲ θρησκεία κοσμικὴ ἢ κοινωνική, μὲ
ὠφελισμιστικὸ ἢ χρησιμοθηρικὸ χαρακτῆρα». ῾Η παραμόρφωσις αὐτὴ καθιστᾶ
τὴν ᾿Εκκλησία «μέρος τοῦ κόσμου ἢ ἀξία τοῦ πολιτισμοῦ», δηλαδὴ Τὴν
ἐκκοσμικεύει· τοῦτο ὅμως συνιστᾶ «πραγματικὴ αἵρεση».

«῾Η αἵρεση, ὄχι ἁπλῶς ἁμαρτία, ποὺ κατ᾿ ἐξοχὴν καὶ κυρίως
ἀπειλεῖ τὰ μυστικὰ καὶ μυστηριακὰ βάθη τῆς ᾿Εκκλησίας, εἶναι ἡ
᾿Εκκοσμίκευση».

�
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(*) Ðåñéïä. «᾿Ορθόδοξος ᾿Ενημέρωσις», Añéè. 37/’Éïýëéïò 2001, óåë. 157.


