
Αναφορικά με τον δια-χριστιανικό οικουμενισμό, γράφηκε 
ειδησεογραφικά ότι, όταν ο Πάπας Φραγκίσκος και ο Οικουμενικός 
Πατριάρχης Βαρθολομαίος ήταν σε κοινό προσκύνημα στους Αγίους 
Τόπους το 2014, συζήτησαν την πιθανότητα μιας «οικουμενικής 
συνόδου» για το 2025 στην επέτειο των 1.700 ετών από την Α΄ 
Οικουμενική Σύνοδο, η οποία εκπροσωπώντας την αδιαίρετη εκκλησία, 
παρήγαγε το Σύμβολο Πίστεως της Νίκαιας. Στη συνάντηση της 
αντιπροσωπείας του Οικουμενικού Πατριαρχείου με τον Πάπα 
Φραγκίσκο στη Θρονική Γιορτή της Ρώμης (29-6-2014), ο Πάπας 
τάχθηκε υπέρ της οικουμενιστικής αρχής «ενότητα στην ποικιλία» 
αναφορικά με μια πιθανή ένωση Ρωμαιοκαθολικών και Ορθοδόξων, 
δηλώνοντας: 

1) ότι το  ταξίδι προς την ενότητα ή την πλήρη κοινωνία θα πρέπει να 
σέβεται τις αρχαίες και μοναδικές παραδόσεις, και  

2) ότι δεν αναζητείται κάποια ξύλινη ομοιομορφία που στο τέλος θα 
ήταν βαρετή, αλλά μάλλον μια ποικιλία που σέβεται κάθε παράδοση 
[εννοείται: οι Ρωμαιοκαθολικοί δεν παραιτούνται από την 
εκκλησιολογική δομή της οικουμενικής Εκκλησίας αναφορικά με τη 
δικαιοδοσία του Πάπα της Β΄ Βατικάνειας Συνόδου, του Κώδικα 
Κανονικού Δικαίου της Λατινικής Εκκλησίας και του Κώδικα Κανόνων 
των Ανατολικών (Καθολικών ή Ουνιτικών) Εκκλησιών] (hdps://
motheofgod.com/threads/a-third-nicene-catholic-orthodox-joint-
council-in-2025.13206/).  

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, επιστρέφοντας από 
τη συνάντησή του με τον Πάπα Φραγκίσκο στην Ιερουσαλήμ το 2014, 
έδωσε μια συνέντευξη στην οποία δήλωσε τα εξής: «Συμφωνήσαμε 
[εννοείται: με τον Πάπα Φραγκίσκο] να αφήσουμε μια κληρονομιά σε 
μας και στους  διαδόχους μας μια σύναξη στη Νίκαια το 2025, να 
γιορτάσουμε από κοινού, ύστερα από 17 αιώνες, την πρώτη αληθινά 
οικουμενική σύνοδο [εννοείται: η Α΄ Οικουμενική Σύνοδος της Νίκαιας 
του 325], όπου το Πιστεύω ψηφίστηκε για πρώτη φορά» (hdp://
www.asianews.it/news-en/Bartholomew:-With-Francis,-we-invite-all-
Chris�ans-to-celebrate-the-first-synod-of-Nicaea-in-2025-31213.html, 
hdps://www.theatlan�c.com/interna�onal/archive/2014/05/what-does-
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it-mean-that-there-will-be-a-new-council-of-nicaea/371943/, hdp://
orthochris�an.com/71179.html).    

 Η ανωτέρω παλαιότερη είδηση εξειδικεύθηκε στις 9-12-2019 με 
νεότερη είδηση από το ειδησεογραφικό πρακτορείο Ria Novos� υπό τον 
τίτλο «Αρχιεπίσκοπος: Το Βατικανό θα βρει τρόπο να συγκαλέσει 
Οικουμενική Σύνοδο». Η συγκεκριμένη νεότερη είδηση έχει επακριβώς 
ως εξής: 

 «Το Βατικανό ελπίζει να διεξάγει Οικουμενική Χριστιανική 
Σύνοδο, θα αναζητήσει έναν τρόπο να την πραγματοποιήσει στο μέλλον  
[εννοεί: το 2025], είπε ο Αρχιεπίσκοπος Celes�no Millore σε συνέντευξη 
τύπου στο Ria Novos� την Δευτέρα.  

«Ελπίζουμε ότι η Οικουμενική Σύνοδος θα λάβει χώρα, αλλά 
κάποιος θα πρέπει να την συγκαλέσει. Πρέπει να είναι το ένα πρόσωπο 
που την συγκαλεί», ε ίπε, απαντώντας σε ερώτηση από 
δημοσιογράφους για το αν είναι δυνατή νέα Οικουμενική Σύνοδος με τη 
συμμετοχή των αντιπροσώπων όλων των θρησκευμάτων του 
Χριστιανισμού στις σύγχρονες περιστάσεις.  

«Η Ορθόδοξη Εκκλησία αναγνωρίζει τις επτά Οικουμενικές 
Συνόδους στην ιστορία του Χριστιανισμού, οι οποίες έλαβαν χώρα στις 
αιώνες από τον 4ο μέχρι τον 8ο. Οι Σύνοδοι συγκαλούνταν κατά τη 
διάρκεια των πιο δύσκολων ιστορικών περιόδων της ζωής της 
Εκκλησίας. Οι αποφάσεις τους ήταν δεσμευτικές για όλους τους 
Χριστιανούς. Μετά το μεγάλο «σχίσμα» - τη διαίρεση της Εκκλησίας σε 
Δυτική (Καθολικισμό) και Ανατολική (Ορθόδοξη) τον 11ο αιώνα, δεν 
έλαβαν χώρα πλέον Οικουμενικές Σύνοδοι. 

Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, αντί των επτά,  αναγνωρίζει 
περισσότερες από 20 Οικουμενικές Συνόδους [για την ακρίβεια: η Β΄ 
Βατικάνεια Σύνοδος (1962-1965) ήταν η 21η Οικουμενική της Σύνοδος] – 
περιλαμβανομένων των συνόδων που πραγματοποιήθηκαν στη Δυτική 
Εκκλησία μετά τη διαίρεση του Χριστιανικού κόσμου.  

Μερικοί ειδικοί στον τομέα των δι-εκκλησιαστικών σχέσεων 
πιστεύουν ότι το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης κινείται επί του 
παρόντος προς τη σύναψη ένωσης με τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. 
Συγκεκριμένα, το Μάρτιο αυτού του έτους [εννοείται: 2019], σε μια 
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διάσκεψη στη Μόσχα, παρουσιάστηκε μια έκθεση από τους Αγιορείτες 
γέροντα Παϊσιο Καρεώτη και τον μοναχό Επιφάνιο Καψαλιώτη, η οποία 
αναφέρει ότι η Κωνσταντινούπολη και η Ρώμη φέρεται να έχουν ήδη 
συμφωνήσει σε μια κοινή διαχείριση δικαιοδοσίας (δηλαδή 
εκκλησιαστικής εξουσίας), η οποία θα άρχιζε προφανώς να λειτουργεί 
μετά την Ενοποιητική Οικουμενική Σύνοδο.  

Νωρίτερα, ο σημερινός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως 
Βαρθολομαίος και ο Πάπας Φραγκίσκος μίλησαν για την πιθανότητα 
μιας τέτοιας συνόδου. Μπορούν να την πραγματοποιήσουν το 2025, 
στην επέτειο της Πρώτης Οικουμενικής Συνόδου του 325. Στις τοπικές 
[εννοείται: Αυτοκέφαλες] Ορθόδοξες Εκκλησίες, γενικά, δεν 
υποστηρίζουν τέτοιες δράσεις, επειδή οι κύριες δογματικές διαφορές 
μεταξύ των χριστιανικών θρησκευμάτων δεν έχουν ακόμη 
ξεπεραστεί» (hdps://ria.ru/20191209/1562164207.html).  

 Αναφορικά με τον Διαθρησκειακό Οικουμενισμό, τούτος 
απογυμνώνει τον Θεάνθρωπο Χριστό από τη θεία Του φύση, 
εξισώνοντάς τον με τους λεγόμενους «μεγάλους μύστες» της 
ανθρωπότητας, δηλαδή τους ανθρώπους ιδρυτές ανθρωπογενών 
θρησκειών. Τον Διαθρησκειακό Οικουμενισμό υποστηρίζουν, προάγουν 
και προωθούν τα θρησκεύματα τα οποία τον ενστερνίζονται, διάφοροι 
διαθρησκειακοί οργανισμοί (Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, στο 
οποίο μετέχει ως μέλος και η Εκκλησία της Ελλάδος, Κοινοβούλιο 
Θρησκειών στις ΗΠΑ, Πρωτοβουλία για τις Ηνωμένες Θρησκείες στις 
ΗΠΑ, Συνέδριο Ηγετών Παγκόσμιων και Παραδοσιακών Θρησκειών στο 
Καζακστάν, Ανθρώπινη Αδελφότητα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα), 
καθώς και το πρόγραμμα της ΟΥΝΕΣΚΟ «Θρησκείες για την Ειρήνη» και 
κυβερνήσεις.  

Ο διαθρησκειακός οικουμενισμός ερείδεται στην προώθηση νέας 
πνευματικότητας (δηλαδή νέας παγκόσμιας θρησκείας) με 
αντικατάσταση των ιουδαιο-χριστιανικών πεποιθήσεων κατά τις οποίες 
ο Μεσσίας των Εβραίων και των Εθνών είναι ο Ιησούς Χριστός, από τις - 
σταδιακά εξελισσόμενες - θρησκευτικές πεποιθήσεις: 

- του Ντεϊσμού (ή Θεϊσμού) ή Αφηρημένου Θεού (Deismus), του 18ου – 
19ου αιώνα, του Thomas Paine που περιλαμβάνονται στην 3τομη 
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πραγματεία του με τίτλο «The Age of Reason (Η Εποχή της Λογικής»), οι 
οποίες ντεϊστικές πεποιθήσεις αρνούνται την πίστη στη θεία φύση του 
Ιησού Χριστού, ή,  

- του Γκοντισμού (ή Θεϊσμού) ή Αφηρημένου Θεού (Godism) για την 
Παγκόσμια Ειρήνη, δηλαδή και πάλι του αφηρημένου Θεού της υπό 
τυπική θεσμοποίηση Παγκόσμιας Κυβέρνησης, από το 1991, του Sun 
Myung Moon, ο οποίος Θεϊσμός προωθήθηκε από την «Παγκόσμια Αγία 
Γραφή (World Scripture)» του 1991 και τον οποίο ακολούθησε το 
πρόγραμμα της UNESCO «Οι Θρησκείες για την Κουλτούρα της Ειρήνης» 
στο Κείμενο της Barcelona του 1994.  

 Η φράση «παγκόσμια ειρήνη» στην «Παγκόσμια Γραφή» του 
Moon του 1991, καθώς και στο Κείμενο της Barcelona της UNESCO του 
1994, έχει την έννοια του (υπό διαμόρφωση) Παγκόσμιου Κράτους (το 
οποίο επιδιώκεται να έχει θρησκευτική, πολιτική, οικονομική, 
επιστημονική ενότητα, δηλαδή παγκόσμια θρησκεία, παγκόσμια 
κυβέρνηση και παγκόσμια οικονομία και ελεγχόμενη από το σύστημα 
επιστήμη) και στα λοιπά έγγραφα του Διαθρησκειακού Οικουμενισμού, 
όπως ρητά εξηγείται στην Εισαγωγή της «Παγκόσμιας Γραφής» του 
Moon, την οποία ακολούθησε χρονικά το Κείμενο της Barcelona της 
UNESCO.   

 Όπως τεκμηρίωσα στο άρθρο μου με τίτλο «Οι διαφαινόμενοι 
σκοποί της λεγόμενης «πανδημίας» του κορωναϊού» (hdps://
www.romfea.gr/ka�gories/10-apopseis/36455-oi-diafainomenoi-skopoi-
�s-legomenis-pandimias-tou-koronaiou), ο 7ος σκοπός που προέκυψε 
από την σχετική έρευνά μου είναι η απογύμνωση του Ιησού Χριστού 
από τη θεία του φύση ιδίως μέσω του διαθρησκειακού οικουμενισμού 
και ειδικότερα μέσω του Εγγράφου «Human Fraternity (Ανθρώπινη 
Αδελφότητα)» του 2019 στο Αμπού Ντάμπι (Abu Dhabi) των Ηνωμένων 
Αραβικών Εμιράτων.  

Ο διαχριστιανικός και διαθρησκειακός οικουμενισμός 
συμμορφώνεται με τις εντολές 4η και 9η των πλακών καθοδήγησης της 
Georgia των ΗΠΑ (Georgia Guidestones). Δηλαδή ο Θρησκευτικός 
Οικουμενισμός συνιστά την αίρεση του νέο-Αρειανισμού - όπως και 
όλες τις προηγούμενες αιρέσεις και επιπλέον τη νέα εκκλησιολογική 
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Παναίρεση (κατά τον Άγιο Ιουστίνο Πόποβιτς) του Οικουμενισμού, 
δεδομένου ότι αποδομεί το σύνολο των Ορθόδοξων δογμάτων - διότι 
αρνείται ρητά ή συγκεκαλυμμένα τη θεία φύση του Χριστού.   

Η 4η εντολή ορίζει τα εξής: Ρυθμίστε το σφοδρό (εννοείται: 
θρησκευτικό) αίσθημα – την πίστη – την παράδοση – και όλα τα 
πράγματα με λογική που τα μετριάζει [δηλαδή η προώθηση νέας 
πνευματικότητας με αντικατάσταση των ιουδαιο-χριστιανικών 
πεποιθήσεων με τις πεποιθήσεις του Ντεϊσμού (Deismus) του Thomas 
Paine που περιλαμβάνονται στην 3τομη πραγματεία του με τίτλο «The 
Age of Reason (Η Εποχή της Λογικής», οι οποίες αρνούνται την πίστη 
στη θεία φύση του Ιησού Χριστού, ήτοι η προώθηση νέας θρησκείας 
(εκείνης του «Απείρου», ο οποίος θα αποκαλυφθεί στο μέλλον ποιος 
είναι ή πίσω από ποιον κρύβεται)].  

Η 9η εντολή προβλέπει τα εξής: Θ) Επαινέστε την αλήθεια – την 
ομορφιά – την αναζήτηση της αρμονίας με το Άπειρο [δηλαδή η 
προώθηση νέας πνευματικότητας με αντικατάσταση των ιουδαιο-
χριστιανικών πεποιθήσεων με τις πεποιθήσεις του Ντεϊσμού ή 
Αφηρημένου Θεού (Deismus) του Thomas Paine που περιλαμβάνονται 
στην 3τομη πραγματεία του με τίτλο «The Age of Reason (Η Εποχή της 
Λογικής», οι οποίες αρνούνται την πίστη στη θεία φύση του Ιησού 
Χριστού, ήτοι η προώθηση νέας θρησκείας (εκείνης του «Απείρου», ο 
οποίος θα αποκαλυφθεί στο μέλλον ποιος είναι ή πίσω από ποιον 
κρύβεται)].  

Επίσης, ο Οικουμενισμός συμμορφώνεται με την 10η εντολή των 
πλακών καθοδήγησης της Georgia των ΗΠΑ (Georgia Guidestones), 
δηλαδή την προώθηση του περιβαλλοντισμού (environmentalism), 
δηλαδή της σχέσης του ανθρώπου ως ενός απλώς όντος της φύσης με 
τα λοιπά όντα της φύσης, ως νέας ηθικής πανθεϊστικού (δηλαδή 
ειδωλολατρικού) χαρακτήρα. Σε διάφορα χριστιανικά θρησκεύματα που 
συμμετέχουν στον Διαθρησκειακό Οικουμενισμό, αυτή η ηθική του 
περιβαλλοντισμού (environmentalism) μεταφέρεται με τις μορφές της 
οικολογικής θεολογίας και της καθιέρωσης ημέρας σεβασμού στο 
φυσικό περιβάλλον.  



Ο Θρησκευτικός Οικουμενισμός ή Διεθνισμός ή Παγκοσμιοποίηση 
εισήχθη ως επίσημη διδασκαλία στην Καθολική Εκκλησία (με τη νομική 
έννοια του όρου) από τη Β΄ Βατικάνεια Σύνοδο (ή την 21η Οικουμενική 
της Σύνοδο), με το Συνοδικό της Διάταγμα «Unita�s Redintegra�o» της 
21-11-1964 ως προς Διαχριστιανικό Οικουμενισμό και με τη Συνοδική 
της Διακήρυξη «Nostra Aetate» της 28-10-1965. Αλλά, ύστερα από 50 
περίπου χρόνια, ο ίδιος Θρησκευτικός Οικουμενισμός ή Διεθνισμός ή 
Παγκοσμιοποίηση  εισήχθη εν δυνάμει αλλά όχι ακόμη πλήρως εν 
ενεργεία ως επίσημη διδασκαλία με την απόφαση της λεγόμενης «Αγίας 
και Μεγάλης Συνόδου της Ορθόδοξης Εκκλησίας» [που έλαβε χώρα στο 
Κολυμπάρι Χανίων της Κρήτης τον Ιούνιο 2016 και στην οποία έλαβαν 
μέρος οι δέκα (10) από τις δεκατέσσερις (14) Ορθόδοξες Αυτοκέφαλες 
Εκκλησίες [με το αξιοπερίεργο οι μεν δέκα (10) συμμετέχουσες 
Αυτοκέφαλες να την αναγνωρίζουν ως «Αγία και Μεγάλη Σύνοδο», οι δε 
τέσσερις (4) μη συμμετέχουσες Αυτοκέφαλες να την αναγνωρίζουν ως 
Προσύνοδο], με τίτλο «Σχέσεις της Ορθόδοξης Εκκλησίας με τον λοιπόν 
χριστιανικόν κόσμον» της 25-6-2016. Μάλιστα μέχρι τώρα η λεγόμενη 
«Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθόδοξης Εκκλησίας» διδάσκεται στο 
νέο μάθημα των θρησκευτικών, το οποίο με τις αποφάσεις των Φίλη και 
Γαβρόγλου είχε διαθρησκειακό πρίσμα, ενώ με τις αποφάσεις της 
Κεραμέως έχει ορθολογιστικό πρίσμα, ενώ συνεχίζουν να διδάσκονται 
ακόμη οι φάκελοι μαθητών των Φίλη και Γαβρόγλου.  

Στο πλαίσιο του Διαθρησκειακού Οικουμενισμού, το Έγγραφο με 
τίτλο «Human Fraternity (Ανθρώπινη Αδελφότητα)» υπογράφηκε στις 
4-2-2019 μεταξύ του Πάπα Φραγκίσκου και του Μεγάλου Ιμάμη του 
Τεμένους του αρχαιότερου Μουσουλμανικού Πανεπιστημίου Al-Azhar 
Καθηγητή Ahmad Al-Tayyeb στο Abu Dabhi των Ηνωμένων Αραβικών 
Εμιράτων. Το Έγγραφο αυτό έχει ντεϊστικό ή γκοντιστικό (θεϊστικό) 
χαρακτήρα, αφού αναφέρεται σε έναν Αφηρημένο Θεό. Η ετήσια 
επέτειος υπογραφής του εν λόγω διαθρησκειακού Εγγράφου 
γιορτάστηκε στις 4-2-2020, στην οποία προσκλήθηκε επίσημα, μεταξύ 
των άλλων προσκεκλημένων, και ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. 
Βαρθολομαίος, ο οποίος κάλεσε και συμπεριέλαβε στη συνοδεία του 
τον Μητροπολίτη Δημητριάδος κ. Ιγνάτιο από την Αυτοκέφαλη Εκκλησία 
της Ελλάδος. Στο περιθώριο αυτής της διαθρησκειακής επετείου, 
πραγματοποιήθηκε στις 3-2-2020 - και ενώ είχε ήδη κηρυχθεί επίσημα η 
λεγόμενη «πανδημία του κορωναϊού» από τον Παγκόσμιο Οργανισμό 



Υγείας (Π.Ο.Υ.) στις 31-1-2020 -  η γνωστή συμπτωματική συνάντηση του 
Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου με τον Έλληνα 
Πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη στο Abu Dabhi, την οποία παρουσίασε 
ειδησεογραφικά η Ρομφαία, ως εξής:  

«Ο κ. Βαρθολομαίος βρίσκεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για την 
εκδήλωση «Human Fraternity (Ανθρώπινη Αδελφότητα)», ένα χρόνο 
μετά την υπογραφή του Human Fraternity Document (Έγγραφο 
Ανθρώπίνης Αδελφότητας), το οποίο αναφέρεται στη σημασία του 
διαθρησκευτικού διαλόγου, της ανεκτικότητας και της αρμονικής 
συνύπαρξης των θρησκευμάτων.  

«Πολύ ωραία σύμπτωση», είπε ο πρωθυπουργός στον Οικουμενικό 
Πατριάρχη.  

«Χαιρόμαστε πολύ για την σύμπτωση και την αγαθή συγκυρία. Αν θέλει 
ο Θεός τον Μάιο θα έρθω στην Αθήνα», ανέφερε ο κ. Βαρθολομαίος και 
πρόσθεσε: «Χθες το βράδυ ήρθαμε, είναι μια ανοικτή πόλη, 
φιλελεύθερη».  

Και οι δύο θυμήθηκαν την πρόσφατη συνάντησή τους στο Νταβός.  

Ο πρωθυπουργός επισήμανε την ευαισθησία και γνώση του 
Οικουμενικού Πατριάρχη για το θέμα της κλιματικής αλλαγής, που 
απασχόλησε το φετινό Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός.  

«Εσείς είδατε τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής πολύ πριν», είπε ο 
κ. Μητσοτάκης.  

«30 χρόνια» του απάντησε ο κ. Βαρθολομαίος. «Ο λόγος σας έχει 
ι δ ι α ίτ ε ρ η β α ρ ύ τ ητ α σ τ α ζ ητ ή μ α τ α α υ τ ά » , π ρ ό σ θ εσ ε ο 
πρωθυπουργός» (hdps://www.romfea.gr/oikoumeniko-patriarxeio/
35053-i-sunan�si-tou-prothupourgou-me-ton-patriarxi-bartholomaio-
sto-ampou-ntampi.  

 Το Έγγραφο της «Ανθρώπινης Αδελφότητας» του 2019 του Άμπου 
Ντάμπι διαφαίνεται ότι είναι το συστατικό της (υπό διαμόρφωση) Νέας 
Παγκόσμιας Θρησκείας του (υπό διαμόρφωση) Παγκόσμιου Κράτους 
της Μετακορωναϊκής Νέας Παγκόσμιας Τάξης.  

Σημειωτέον ότι στο άρθρο μου με τίτλο «Οι διαφαινόμενοι 
σκοποί της λεγόμενης «πανδημίας» του κορωναϊού», το οποίο 
δημοσιεύθηκε στη Ρομφαία (hdps://www.romfea.gr/ka�gories/10-
apopseis/36455-oi-diafainomenoi-skopoi-�s-legomenis-pandimias-tou-
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koronaiou), τεκμηρίωσα – μεταξύ των επτά (7) σκοπών τους οποίους 
εντόπισα με τη σχετική έρευνά μου - την μεν εγκαθίδρυση της 
μετακορωναϊκής νέας παγκόσμιας τάξης ως 1ο σκοπό, την δε 
θεσμοποίηση της παγκόσμιας κυβέρνησης ως 2ο σκοπό της λεγόμενης 
«πανδημίας» του κορωναϊού.  

 Κατωτέρω θα ασχοληθώ με τα εξής θέματα: 

Α) την κριτική των κύριων σημείων του Εγγράφου «Ανθρώπινη 
Αδελφότητα» για την Παγκόσμια Ειρήνη και Συμβίωση του 2019 του 
Αμπού Ντάμπι, και  

Β) την αρνητική (υπό το πρίσμα της αμφισβήτησης της θείας φύσης του 
Χριστού) κριτική του εν λόγω Εγγράφου από τον Ρωμαιοκαθολικό 
Τιτουλάριο Αρχιεπίσκοπο της Ulpiana, πρώην Γενικό Γραμματέα της 
Κυβέρνησης του Κράτους της Πόλης του Βατικανού και πρώην 
Αποστολικό Νούντσιο στις ΗΠΑ,  

καθώς και τις πρωτοβουλίες τις οποίες τούτο το Έγγραφο μέχρι τώρα 
ενέπνευσε, δηλαδή:  

1) τη σύσταση της Ύπατης Επιτροπής της «Ανθρώπινης Αδελφότητας»,  

2) το αρχιτεκτονικό σχέδιο για την ανέγερση του «Οίκου της Αβρααμικής 
Οικογενείας», το οποίο, σε πρώτη φάση, θα περιλαμβάνει συναγωγή, 
εκκλησία και τέμενος στο αυτό οικόπεδο ως ενιαίο σύνολο, 

3) την πρόταση προς τον ΟΗΕ για την καθιέρωση της 4ης Φεβρουαρίου 
κάθε έτους ως Ημέρας της «Ανθρώπινης Αδελφότητας», και  

4) την πρόταση για σύγκληση Παγκόσμιας Διάσκεψης της «Ανθρώπινης 
Αδελφότητας», στην οποία η Ύπατη Επιτροπή της «Ανθρώπινης 
Αδελφότητας» ζήτησε να συμμετάσχει και ο ΟΗΕ.   

https://www.romfea.gr/katigories/10-apopseis/36455-oi-diafainomenoi-skopoi-tis-legomenis-pandimias-tou-koronaiou


 

2 – ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
«ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ» ΤΟΥ 2019 ΤΟΥ ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ 

 Το, χωρίς αναφερόμενο συγγραφέα, άρθρο με τίτλο «Από το 
Αμπού Ντάμπι στη Βαβέλ: Ο Οίκος της Αβρααμικής Οικογένειας», 
αναπαράγει τις ενδιαφέρουσες απόψεις της ιστορικού Cris�na Siccardi 
η οποία ομιλεί για το «πνεύμα της Β΄ Βατικάνειας Συνόδου» των ετών 
1962-1965 επί διαδοχικών Παπών Ιωάννη του 23ου και Παύλου του 6ου, 
το οποίο παρήγαγε το «πνεύμα της Ασίζης» του Πάπα Ιωάννη Παύλου 
Β΄ του 1986, το οποίο παρήγαγε το «πνεύμα του Αμπού Ντάμπι» του 
Πάπα Φραγκίσκου.  

Έχω την εντύπωση ότι ο Πάπας Φραγκίσκος, όταν  εξελέγη  
Πάπας, επέλεξε το όνομα «Φραγκίσκος» - χωρίς, εξ όσων γνωρίζω, να το 
έχει δηλώσει - επειδή έθεσε ως πρωταρχικό προγραμματικό στόχο του 
ποντιφικάτου του τον Διαθρησκειακό Οικουμενισμό υπό την ηγεσία της 
Καθολικής Εκκλησίας (με τη νομική έννοια του όρου), η οποία ούτως ή 
άλλως αναγνωρίζεται ήδη. Εξάλλου, ένας από τους λόγους, ίσως ο 
σπουδαιότερος, εξαιτίας των οποίων ο ομότιμος Πάπας Βενέδικτος 16ος 
αναγκάστηκε – όπως φαίνεται, από την παγκόσμια οικονομική ελίτ - να 
παραιτηθεί, ήταν η εκ μέρους του, μάλλον ενσυνείδητη, παραμέληση 



της προώθησης του Διαθρησκειακού Οικουμενισμού, δεδομένου ότι ο 
ίδιος τόσο με την ιδιότητα του Καθηγητή της Θεολογίας όσο και με την 
ιδιότητα του Πάπα τασσόταν εναντίον της μεταρρύθμισης της 
παραδοσιακής καθολικής πίστης (παρά την οικουμενιστική διδασκαλία 
της Β΄ Βατικάνειας Συνόδου) προς την κατεύθυνση της θρησκευτικής 
παγκοσμιοποίησης ή, με άλλη διατύπωση, εναντίον του πλουραλισμού  
στην καθολική θεολογία. Όμως, όπως προκύπτει και από την εκ μέρους 
του συνυπογραφή του Εγγράφου του 2019 του Αμπού Ντάμπι, ο 
σημερινός Πάπας Φραγκίσκος τάχθηκε ήδη υπέρ της διευρυμένης 
συνέχισης της μεταρρύθμισης της καθολικής πίστης, την έναρξη της 
οποίας μεταρρύθμισης εισήγαγε στην επίσημη διδασκαλία της 
Καθολικής Εκκλησίας (με τη νομική έννοια του όρου) η Β΄ Σύνοδος του 
Βατικανού (ή 21η Οικουμενική της Σύνοδος).  

Οι απόψεις της ιστορικού Cris�na Siccardi, που δημοσιεύθηκαν 
στο καθολικό πρακτορείο ειδήσεων Corrispondenza Romana στις 
20-11-2019, έχουν ως εξής: 

«Δεν πρέπει να πιστεύουμε ότι η διαθρησκευτική ακρόπολη είναι 
μια πρωτότυπη και πρωτοποριακή ιδέα του Πάπα Φραγκίσκου. 
Προέρχεται από το «πνεύμα της Ασίζης» - που δεν ήταν, δεν είναι και 
δεν μπορεί ποτέ να είναι το πνεύμα του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης - 
το 1986, όταν ο Ιωάννης Παύλος Β΄ συγκέντρωσε όλους τους 
εκπροσώπους των πιο σημαντικών θρησκειών του κόσμου για να 
προσευχηθούν, στην ανθρώπινη αδελφότητα, για ειρήνη στον κόσμο.  

Αλλά αυτό το «πνεύμα της Ασίζης» έχει τις ρίζες του στη Δεύτερη 
Σύνοδο του Βατικανού, όπως αποδεικνύεται από το έγγραφο Nostra 
aetate (28 Οκτωβρίου 1965), το οποίο άνοιξε τον διαθρησκευτικό 
διάλογο, ακυρώνοντας την παιδαγωγική αποστολή της Εκκλησίας να 
καταδικάζει τα θρησκευτικά λάθη [εννοεί: τις αιρέσεις]: «Η Καθολική 
Εκκλησία δεν απορρίπτει τίποτε που είναι αληθινό και ιερό σε αυτές τις 
θρησκείες. Θεωρεί με ειλικρινή σεβασμό αυτούς τους τρόπους 
συμπεριφοράς και ζωής, εκείνες τις αρχές και τις διδασκαλίες που, αν 
και διαφέρουν σε πολλές πτυχές από αυτές που κατέχει και εκθέτει, 
παρόλα αυτά συχνά αντικατοπτρίζουν μια ακτίνα αυτής της Αλήθειας 
που φωτίζει όλους τους ανθρώπους (Nostra Aetate, par. 2)» (hdps://

https://fsspx.news/en/news-events/news/abu-dhabi-babel-abrahamic-family-house-53956


fsspx.news/en/news-events/news/abu-dhabi-babel-abrahamic-family-
house-53956).  

Το Έγγραφο «για την Ανθρώπινη Αδελφότητα» για την Παγκόσμια 
Ειρήνη και Συμβίωση του 2019 του Αμπού Ντάμπι αποτελεί μια 
διακήρυξη καλών προθέσεων για την επίλυση των προβλημάτων του 
σύγχρονου κόσμου μας με στόχο τη δικαιοσύνη για όλους τους 
ανθρώπους. Αν ήταν μόνον μια τέτοια διακήρυξη, τότε δεν θα υπήρχε 
κανένα πρόβλημα να γίνει αποδεκτή και από την Ορθόδοξη Εκκλησία 
στο πλαίσιο της προσαρμογής της Ορθόδοξης πίστης στις σύγχρονες 
περιστάσεις. Και τούτο υπό τη ρητή επιφύλαξη ότι το περιεχόμενο της 
διακήρυξης αυτής προφανώς δεν πηγάζει από την Ορθόδοξη πίστη και 
πνευματικότητα, αλλά συνιστά ένα κατώτερο επίπεδο εκκοσμικευμένου 
χαρακτήρα που είναι όμως αναγκαίο για μια ελάχιστη συναίνεση των 
κοινωνικών φορέων, στους οποίους περιλαμβάνεται και η Ορθόδοξη 
Εκκλησία, όπως και τα άλλα θρησκεύματα και κοσμοθεωρίες, καθώς και 
οι λοιποί κοινωνικοί φορείς, στο πλαίσιο της σημερινής 
εκκοσμικευμένης πολιτικής κοινωνίας.  

 Αλλά το εν λόγω Έγγραφο του 2019 του Αμπού Ντάμπι δεν είναι 
ένα έγγραφο προσαρμογής της Ορθόδοξης πίστης αλλά και των πίστεων 
των άλλων θρησκευμάτων στις σημερινές συνθήκες. Διότι,  ως μέσο 
πραγμάτωσης της ανωτέρω διακήρυξης καλών προθέσεων, διακηρύσσει 
αποκλειστικά: 

α) την εσωτερική μεταρρύθμιση των θρησκευμάτων προς την 
κατεύθυνση της θρησκευτικής παγκοσμιοποίησης,  

β) με επίκεντρο τον Ντεϊσμό του Thomas Paine και των άλλων 
διαφωτιστών, ή τον Γκοντισμό (ή Θεϊσμό) της  «Παγκόσμιας Γραφής» 
του 1991 του Moon και του Εγγράφου της Barcelona του 1994 της 
UNESCO,  

γ) με στόχο την παγκόσμια ειρήνη, δηλαδή το Παγκόσμιο Κράτος,  

δ) εκλαμβάνοντας όλους τους ανθρώπους ως «ανθρώπινη 
αδελφότητα», δηλαδή ως τον λαό του Παγκόσμιου Κράτους.  

Συγκεκριμένα:  

 Α. Ο αφηρημένος «Θεός» 
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Το Έγγραφο του 2019 του Αμπού Ντάμπι αναφέρεται πολλές 
φορές σε έναν αφηρημένο Θεό [του τύπου του Ντεϊσμού του Thomas 
Paine και των άλλων διαφωτιστών ή του Γκοντισμού (ή Θεϊσμού) της 
«Παγκόσμιας Γραφής» του Moon], δηλαδή αμφισβητεί τη θεία φύση 
του Θεανθρώπου Χριστού, ως εξής: 

,1 – η πίστη … της πίστης στον Θεό… οι πιστοί (1η παρ. της Εισαγωγής),  

2 – η υπερβατική αξία (2η παρ. της Εισαγωγής) 

3 – όλα τα άτομα που έχουν πίστη στον Θεό… στην επίγνωση της 
μεγάλης θεϊκής χάρης… (3η παρ. της Εισαγωγής) 

4 – στο όνομα του Θεού… (4η παρ. του Εγγράφου) 

5 – στο όνομα της αθώας ανθρώπινης ζωής που ο Θεός απαγόρευσε να 
σκοτώνει (5η παρ. του Εγγράφου) 

6 – στο όνομα των φτωχών, των απόρων, των περιθωριοποιημένων και 
εκείνων που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη τους οποίους ο Θεός μας έχει 
διατάξει να βοηθούμε… (6η παρ. του Εγγράφου) 

7 – στο όνομα της ελευθερίας, την οποία ο Θεός έχει δώσει σε όλα τα 
ανθρώπινα όντα… (11η παρ. του Εγγράφου) 

8 – … τον ακρογωνιαίο λίθος της πίστης (12η παρ. του Εγγράφου) 

9 – στο όνομα του Θεού… (14η παρ. του Εγγράφου) 

10 – Εμείς, που πιστεύουμε στον Θεό… (15η παρ. του Εγγράφου) 

11 - … μεταξύ των σημαντικότερων αιτίων των κρίσεων του σύγχρονου 
κόσμου είναι… μια απομάκρυνση από τις θρησκευτικές αξίες… και 
εισάγουν κοσμικές και υλικές αξίες αντί των υπέρτατων και 
υπερβατικών αρχών (17η παρ. του Εγγράφου) 

12 – … αποδυνάμωση των πνευματικών αξιών… (18η παρ. του 
Εγγράφου) 

13 - … μέσω … των ορθών θρησκευτικών διδασκαλιών… (22η παρ. του 
Εγγράφου) 

14 – Ο πρώτος και πιο σημαντικός στόχος των θρησκειών είναι να 
πιστεύουν στον Θεό, να Τον τιμούν και να καλούν όλους τους άνδρες και 



τις γυναίκες να πιστεύουν ότι αυτό το σύμπαν εξαρτάται από έναν Θεό 
που το κυβερνά. Είναι ο Δημιουργός που μας έχει δημιουργήσει με τη 
θεϊκή Του σοφία και μας έχει δώσει το δώρο της ζωής για να το 
προστατεύσουμε… 

15 – … με την αλήθεια της θρησκείας… (23η παρ. του Εγγράφου) 

16 - … με την αλήθεια της θρησκείας… και να αποφύγουν τη χρήση του 
ονόματος του Θεού… βάσει της κοινής μας πίστης στον Θεό… Ο Θεός, ο 
Παντοδύναμος… δεν θέλει το όνομά Του να χρησιμοποιηθεί… (24η παρ. 
του Εγγράφου) 

17 - … ο Θεός, μέσα στη σοφία Του… μέσα στη σοφία Του, μέσω της 
οποίας Αυτός δημιούργησε τα ανθρώπινα όντα… (27η παρ. του 
Εγγράφου) 

18 - Ο διάλογος μεταξύ των πιστών σημαίνει να συγκεντρωθούμε στον 
απέραντο χώρο των πνευματικών, ανθρώπινων και κοινών κοινωνικών 
αξιών και, από εδώ, να μεταδώσουμε τις υψηλότερες ηθικές αρετές τις 
επιδιώκουν οι θρησκείες… (30η παρ. του Εγγράφου) 

19 - … Η Δύση μπορεί να ανακαλύψει στην Ανατολή θεραπείες για 
εκείνες τις πνευματικές και θρησκευτικές ασθένειες που προκαλούνται 
από έναν επικρατούντα υλισμό… (34η παρ. του Εγγράφου) 

20 – … του μεγαλείου της πίστης στον Θεό που ενώνει τις διχασμένες 
καρδιές και ανυψώνει την ανθρώπινη ψυχή (40η παρ. του Εγγράφου).  

 Β. Απαγόρευση συζήτησης δογματικών διαφορών στον 
διαθρησκειακό διάλογο ως αντιπαραγωγικής  

Το Έγγραφο του 2019 του Αμπού Ντάμπι απαγορεύει τη συζήτηση 
των δογματικών διαφορών στον διαθρησκειακό διάλογο, για ανεύρεση 
της αποκλειστικής θρησκευτικής αλήθειας, προκειμένου να 
κατοχυρώσει την αμφισβήτηση της θείας φύσης του Θεανθρώπου 
Χριστού. Ειδικότερα στην παρ. 30 αυτού αναφέρει ρητά ότι ο διάλογος 
μεταξύ των πιστών διαφόρων θρησκειών σημαίνει την αποφυγή μη 
παραγωγικών συζητήσεων. Αν ήταν απλώς ένα έγγραφο διακήρυξης 
καλών προθέσεων για την επίλυση των προβλημάτων του σύγχρονου 
κόσμου μας με στόχο τη δικαιοσύνη για όλους τους ανθρώπους, τότε θα 
έπρεπε να σεβαστεί τις διαφέρουσες - ως προς την έννοια του «Θεού 



(God)» ή της «υπερβατικής πραγματικότητας (ul�mate reality)» - 
θρησκευτικές πεποιθήσεις των διαφόρων θρησκευμάτων, 
χρησιμοποιώντας την κατάλληλη θεολογική ορολογία, πράγμα το οποίο 
δεν συμβαίνει.  

 Γ. Ο αφηρημένος «Θεός» θέλει την πολυφωνία και την 
ποικιλομορφία των θρησκειών.  

Το ίδιο Έγγραφο καθιερώνει την συγκρητιστική, οικουμενιστική ή  
διεθνιστική αρχή ότι ο αφηρημένος «Θεός, μέσα στη σοφία Του», θέλει 
την πολυφωνία και την ποικιλομορφία των θρησκειών. Δηλαδή δέχεται 
ότι η θρησκευτική αλήθεια είναι σχετική και μοιρασμένη σε όλες τις 
θρησκείες, ήτοι ότι κανένα θρήσκευμα δεν μπορεί να έχει την 
αποκλειστική θρησκευτική αλήθεια. Αυτή η θρησκευτική αντίληψη 
προέρχεται, στη νεότερη εποχή, από τη Θεοσοφία (Theosophy), η οποία 
ιδρύθηκε το 1875 στις ΗΠΑ από αποκρυφιστές, τη Ρωσίδα 
αριστοκράτισσα Helena Petrovna Blavatsky (1831-1891), και από τους 
Αμερικανούς Henry Steel Olcod (1832-1907) και William Quan Judge 
(1851-1896).  

Κατά την Ορθόδοξη χριστιανική διδασκαλία, η οποία είναι η ίδια 
τόσο στην Παλαιά όσο και στην Καινή Διαθήκη, ο αληθινός Θεός δεν 
θέλει την πολυφωνία και την ποικιλομορφία των θρησκειών (την οποία 
θέλει μόνον ο Σατανάς), αλλά μόνον την Εκκλησία Του, μέσα στην οποία 
και δια της οποίας ο άνθρωπος θα σωθεί, δηλαδή θα αναστηθεί 
σωματικά κατά την ανάσταση των νεκρών, θα κριθεί από τον Χριστό για 
τους λογισμούς, τους λόγους και τις πράξεις του της επίγειας ζωής του 
και θα κατοικεί αιωνίως είτε στη Βασιλεία του Θεού είτε στην κόλαση. Η 
Εκκλησία της Παλαιάς Διαθήκης ήταν η Εκκλησία του άσαρκου Θεού 
Λόγου που περιλάμβανε μόνον τους ευσεβείς πιστούς του Ιουδαϊκού 
λαού που διατηρούσαν την έμπρακτη πίστη τους στον αληθινό Θεό και 
απέρριπταν την πανθεϊστική ειδωλολατρεία, πίσω από την οποία 
κρυβόταν ο Σατανάς. Και η Εκκλησία της Καινής Διαθήκης είναι η 
Εκκλησία του σαρκωμένου Θεού Λόγου η οποία, κατόπιν διευρύνσεώς 
της προς τα άλλα έθνη από τον Χριστό δια των Αποστόλων Του, 
περιλαμβάνει τους ευσεβείς πιστούς των Εβραίων και όλων των άλλων 
εθνών που διατηρούν την έμπρακτη πίστη τους στον Άγιο Τριαδικό Θεό, 
τον οποίο αποκάλυψε ρητά ο σαρκωμένος Θεός Λόγος στην επίγεια ζωή 



του, και οι οποίοι απορρίπτουν, από άποψη πίστεως, τις ανθρωπογενείς 
θρησκείες και την αποκρυφιστική Θεοσοφία, ενώ ταυτόχρονα σέβονται 
τη θρησκευτική ελευθερία όλων των πολιτών και των ανθρώπων.  

 Η Θεοσοφία είναι ένα θρήσκευμα που ενσωματώνει 
θρησκευτικές πεποιθήσεις του Χριστιανικού Εσωτερισμού του  
Γνωστικισμού, του Βουδισμού και του Ινδουϊσμού (hdps://
www.britannica.com/biography/Henry-Steel-Olcod).  

Ο Γνωστικισμός είναι θρησκεία συγκρητιστική και προϋπήρχε του 
Χριστιανισμού ιδίως στην συγκρητιστική Ελληνιστική περίοδο. 
Αποτελούσε τον μεγαλύτερο εχθρό της Εκκλησίας από την ίδρυσή της 
και τον αντιμετώπισαν αντιρρητικά τόσο οι Απόστολοι, και μάλιστα οι 
Απόστολοι Ιωάννης και Παύλος, όσο και οι Πατέρες της Εκκλησίας, όπως 
ο Άγιος Ειρηναίος Λυώνος, ο οποίος έγραψε και το έργο του «Περί 
ελέγχου της ψευδωνύμου γνώσεως», το οποίο αφορά τον Γνωστικισμό. 
Η γνώση (Gnosis) είναι η γνώση του όφεως - διαβόλου στο πρώτο βιβλίο 
της Παλαιάς Διαθήκης, τη Γένεση, όπως η γνώση αντιπαραβάλλεται με 
την πίστη στον αληθινό Θεό. Ο Μάνης, γιός επισκόπου, ο ιδρυτής του 
Μανιχαϊσμού, συνένωσε συγκρητιστικά τον Χριστιανισμό με τον 
Ιουδαϊσμό και με τον Βουδισμό στη Γνωστική θρησκεία του 
Μανιχαϊσμού.  

Τα θρησκεύματα του ανατολικού ή βραχμανικού δέντρου 
θρησκειών (με κύριους κλάδους του, τον Ινδουϊσμό, τον Βουδισμό και 
τον Τζαϊνισμό) έχουν συγκρητιστικό χαρακτήρα. Διότι δέχονται ότι 
υπάρχουν πολλοί δρόμοι που οδηγούν στην υπερβατική 
πραγματικότητα (ul�mate reality), καθώς και ότι κάποιος μπορεί να 
είναι μέλος περισσότερων θρησκευμάτων.  

Η φράση που περιβάλλει το λογότυπό της Θεοσοφικής Εταιρείας 
αναφέρει τα εξής: «There is no religion higher than truth [Δεν υπάρχει 
θρησκεία ανώτερη από την αλήθεια (εννοεί: την εσωτερική, δηλαδή 
εκείνη την οποία γνωρίζουν οι μυημένοι)]» (hdps://en.wikipedia.org/
wiki/Theosophy).  

Η Encyclopedia Britannica γράφει ότι οι ρίζες της Θεοσοφίας 
μπορούν να εντοπιστούν στον αρχαίο Γνωστικισμό και τον 
Νεοπλατωνισμό. Μορφές αυτής της θρησκευτικής διδασκαλίας είχαν 
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στην αρχαιότητα το δυϊστικό (δηλαδή που έχει την πεποίθηση του 
καλού και κακού θεού) Γνωστικό θρήσκευμα των Μανιχαίων, στο 
Μεσαίωνα τα θρησκεύματα των Βογόμιλων στη Βουλγαρία και την 
Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και των Καθαρών στη νότια Γαλλία 
και την Ιταλία. Στη νεότερη εποχή, θεοσοφικές πεποιθήσεις έχουν οι 
Rosicrucians και οι Μασώνοι. Το διεθνές κίνημα της Νέας Εποχής των 
δεκαετιών του ’70 και του ’80 προήλθε από θεοσοφικές ομάδες στο 
Ηνωμένο Βασίλειο (hdps://www.britannica.com/topic/theosophy).  

Μερικά κοινά χαρακτηριστικά των θεοσοφικών πεποιθήσεων 
είναι τα εξής: 

α) Υπάρχει μια βαθύτερη πνευματική πραγματικότητα, η άμεση επαφή 
με την οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της διαίσθησης, του 
διαλογισμού, της αποκάλυψης ή κάποιας άλλης κατάστασης που 
υπερβαίνει τη φυσιολογική ανθρώπινη συνείδηση. [Αντίκρουση: Κατά 
την Ορθόδοξη χριστιανική διδασκαλία, υπάρχουν μόνον ο άκτιστος 
αληθινός Θεός και  η κτιστή από τον ίδιο Θεό δημιουργία, 
αποτελούμενη από τους αγγέλους (που αποτελούν την άυλη 
δημιουργία), τους ανθρώπους (οι οποίοι αποτελούν συνδυασμό άυλης 
δημιουργίας ως προς την ψυχή και υλικής δημιουργίας ως προς το 
σώμα), τα ζώα, τα φυτά και το εν γένει φυσικό περιβάλλον (το οποίο 
αποτελεί υλική δημιουργία)].  

β) Όλες οι θρησκείες περιέχουν μια τέτοια εσωτερική διδασκαλία. 
[Αντίκρουση: Η βαθύτερη έννοια της θρησκευτικής διδασκαλίας 
εξαρτάται αποκλειστικά από το οικείο θρήσκευμα και όχι από την 
Συγκρητιστική Θεοσοφία].  

γ) Μεγάλη προσοχή αποδίδεται στην αποκρυπτογράφηση της έννοιας 
που κρύβεται, κατά τους Θεοσοφιστές, στα ιερά κείμενα των 
θρησκειών.  [Αντίκρουση: Η  μεταρρύθμιση της παραδοσιακής πίστης 
των θρησκευμάτων, περιλαμβανομένης της Ορθόδοξης πίστης, από 
κληρικούς και θεολόγους που είναι οπαδοί της θρησκευτικής 
παγκοσμιοποίησης ή διεθνισμού ή οικουμενισμού – προς την 
κατεύθυνση της θρησκευτικής ενότητας της παγκοσμιοποίησης -  
προέρχεται από την Συγκρητιστική Θεοσοφία].  
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δ) Η γνώση της θείας σοφίας δίνει πρόσβαση σε υπερφυσικά ή άλλα 
έκτακτα γεγονότα και στην επίτευξη υψηλότερων ψυχικών και 
πνευματικών δυνάμεων. [Δηλαδή: δίνει πρόσβαση σε αποκρυφιστικές 
πρακτικές]. [Αντίκρουση: Κατά την Ορθόδοξη χριστιανική διδασκαλία, οι 
αποκρυφιστικές πρακτικές είναι δαιμονικές πρακτικές των 
ασχολούμενων με τον αποκρυφισμό].  

ε) Ο Θεός είναι εντελώς υπερβατικός και απρόσωπος. [Αντίκρουση: 
Κατά την Ορθόδοξη χριστιανική διδασκαλία, ο αληθινός Θεός είναι 
προσωπικός και Τριαδικός και οι λοιποί είναι ψευτο-θεοί, πίσω από 
τους οποίους κρύβονται οι δαίμονες. Δηλαδή ο αφηρημένος «Θεός» της 
Θεοσοφίας, που είναι εντελώς υπερβατικός και απρόσωπος, είναι ο 
Σατανάς].  

στ) Η δημιουργία είναι προϊόν πνευματικών εκπορεύσεων από τον Θεό 
(δηλαδή, η δημιουργία προέρχεται από την ουσία του Θεού, ήτοι η 
δημιουργία είναι θεός. Τούτο σημαίνει πανθεϊσμός). [Αντίκρουση: Κατά 
την Ορθόδοξη χριστιανική διδασκαλία, η δημιουργία είναι κτιστή, 
δηλαδή δημιουργημένη από τον αληθινό Θεό - ενώ μόνον ο αληθινός 
Θεός είναι άκτιστος, δηλαδή αδημιούργητος - και δεν έχει καμία σχέση 
με την ουσία του Θεού, ο οποίος έρχεται σε επαφή με τη φύση μέσω 
των άκτιστων ενεργειών του, δηλαδή των διαφόρων μορφών της Θείας 
Χάρης].  

ζ) οι άνθρωποι είναι σπινθήρες του θείου παγιδευμένοι στον υλικό 
κόσμο που επιθυμούν να επιστρέψουν στο πνευματικό τους σπίτι 
(δηλαδή, οι άνθρωποι προέρχονται από την ουσία του Θεού, ήτοι οι 
άνθρωποι είναι θεοί) [Αντίκρουση: Κατά την Ορθόδοξη χριστιανική 
διδασκαλία, οι άνθρωποι είναι κτιστοί, δηλαδή δημιουργημένοι από τον 
αληθινό Θεό - ενώ μόνον ο αληθινός Θεός είναι άκτιστος, δηλαδή 
αδημιούργητος - και δεν έχουν καμία σχέση με την ουσία του Θεού, ο 
οποίος έρχεται σε επαφή με τους ανθρώπους μέσω των άκτιστων 
ενεργειών του, δηλαδή των διαφόρων μορφών της Θείας Χάρης] 
(hdps://www.britannica.com/topic/theosophy).  

Θεμελιώδεις θρησκευτικές πεποιθήσεις της Θεοσοφίας είναι 1) η 
παγκόσμια αδελφότητα (universal brotherhood), δηλαδή ο λαός του 
Παγκόσμιου Κράτους, 2) η πλανητική ιθαγένεια (planetary ci�zenship), 
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δηλαδή η ιθαγένεια των πολιτών του Παγκόσμιου Κράτους, και 3) η 
έρευνα για την αιώνια σοφία (search for eternal wisdom), δηλαδή για 
τον αφηρημένο «Θεό»,  που είναι εντελώς υπερβατικός και απρόσωπος, 
ήτοι για τον Σατανά (κατά την Ορθόδοξη χριστιανική διδασκαλία) 
(hdps://www.theosophyonline.com/ler.php?id=104).  

Οι πεποιθήσεις αυτές της Θεοσοφίας αποτελούν τις θεμελιώδεις 
πεποιθήσεις του Εγγράφου για την «Ανθρώπινη Αδελφότητα» για την 
Παγκόσμια Ειρήνη και Συμβίωση του 2019 του Αμπού Ντάμπι. Στην 
έννοια της «έρευνας για την αιώνια σοφία» της Θεοσοφίας αντιστοιχεί 
ο αφηρημένος «Θεός», του τύπου του Ντεϊσμού του Thomas Paine και 
των άλλων διαφωτιστών ή του τύπου του Γκοντισμού (ή Θεϊσμού) της 
«Παγκόσμιας Γραφής» του Moon και του Εγγράφου του 1994 της 
Barcelona της UNESCO.   

Δ.  Η «Παγκόσμια Αδελφότητα» 

Το Έγγραφο του 2019 του Αμπού Ντάμπι αναφέρεται πολλές 
φορές στην «Ανθρώπινη Αδελφότητα», δηλαδή στον λαό του 
Παγκόσμιου Κράτους, ως εξής: 

1 – … την ανθρώπινη αδελφότητα… (1η παρ. της Εισαγωγής) 

2 - … και πίστη στην ανθρώπινη αδελφότητα… (3η παρ. της Εισαγωγής) 

3 – του Θεού… ο οποίος τους κάλεσε να συμβιώσουν ως αδελφοί και 
αδελφές… (4η  παρ. του Εγγράφου) 

4 – στο όνομα της ανθρώπινης αδελφότητας… (9η παρ. του Εγγράφου) 

5 – στο όνομα αυτής της αδελφότητας… (10η παρ. του Εγγράφου) 

6 - … της ανθρώπινης αδελφότητας… (16η παρ. του Εγγράφου) 

7 - … ριζωμένοι στις αξίες… της ανθρώπινης αδελφότητας… (26η παρ. 
του Εγγράφου) 

8 - … αυτή η Διακήρυξη να μπορεί να αποτελέσει πρόσκληση για 
συμφιλίωση και αδελφότητα μεταξύ όλων των πιστών, πράγματι μεταξύ 
πιστών και μη πιστών, και μεταξύ όλων των ανθρώπων καλής θέλησης,  
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αυτή η Διακήρυξη να μπορεί να είναι... μια έκκληση σε εκείνους που 
αγαπούν τις αξίες… και της αδελφότητας που προωθούνται και 
ενθαρρύνονται από τις θρησκείες, 

αυτή η Διακήρυξη να μπορεί να είναι ένα σημάδι της εγγύτητας μεταξύ 
Ανατολής και Δύσης, μεταξύ Βορρά και Νότου, και μεταξύ όσων 
πιστεύουν ότι ο Θεός μας έχει δημιουργήσει να κατανοούμε ο ένας τον 
άλλον, να συνεργαζόμαστε ο ένας με τον άλλον και να ζούμε ως 
αδελφοί και αδελφές που αγαπούν ο ένας τον άλλον (40η παρ. του 
Εγγράφου). 

 Η «Παγκόσμια Αδελφότητα» είναι θεμελιώδης θρησκευτική 
πεποίθηση της Θεοσοφίας.  

Ε. Η «παγκόσμια ειρήνη» 

Το ίδιο Έγγραφο αναφέρεται πολλές φορές στην παγκόσμια 
ειρήνη (δηλαδή στο Παγκόσμιο Κράτος), ως εξής: 

1 – … της συμβιώσεως σε ειρήνη… (15η παρ. του Εγγράφου) 

2 - … τις αξίες της ειρήνης… (16η παρ. του Εγγράφου) 

3 - … στις αξίες της ειρήνης… (26η παρ. του Εγγράφου) 

4 – … ειρηνικής συμβίωσης… (29η παρ. του Εγγράφου) 

5 - … την παγκόσμια ειρήνη… (32η παρ. του Εγγράφου) 

6 - … βοηθώντας έτσι την εκπαίδευση των νέων γενιών για να φέρουν … 
την ειρήνη… να επιτύχουμε με στόχο να βρούμε την παγκόσμια ειρήνη… 
(40η παρ. του Εγγράφου).  

 ΣΤ. Η πλανητική ιθαγένεια 

 Το Έγγραφο του 2019 του Αμπού Ντάμπι διακηρύσσει την ανάγκη 
της καθιέρωσης της πλανητικής ιθαγένειας, δηλαδή της ιθαγένειας των 
πολιτών του Παγκόσμιου Κράτους - πέραν της ήδη υπάρχουσας εθνικής 
ιθαγένειας των χωρών – υπό το πρόσχημα της απόρριψης του όρου 
«μειονότητες», που δήθεν προκαλεί διακρίσεις (33η παρ. του 
Εγγράφου).  

Η πλανητική ιθαγένεια αποτελεί θεμελιώδη θρησκευτική 
πεποίθηση της Θεοσοφίας.  



Ζ. Ο ρόλος των θρησκειών στην οικοδόμηση της παγκόσμιας 
ειρήνης 

 Το Έγγραφο του 2019 του Αμπού Ντάμπι ρητά δηλώνει τη 
συμφωνία του με τα προηγούμενα Διεθνή Έγγραφα που έχουν τονίσει 
τη σημασία του ρόλου των θρησκειών στην οικοδόμηση της παγκόσμιας 
ειρήνης, δηλαδή του Παγκόσμιου Κράτους (25η παρ. του Εγγράφου). 
Τέτοια προηγούμενα έγγραφα, για παράδειγμα, είναι η «Παγκόσμια 
Γραφή» του 1991 του Moon και το Έγγραφο του 1994 της Barcelona της 
UNESCO.  

 Η. Η γνωστοποίηση των αρχών του Εγγράφου του 2019 του 
Αμπού Ντάμπι προς πάσαν κατεύθυνση σε διεθνές και εθνικό επίπεδο 

 Η Καθολική Εκκλησία και το Πανεπιστήμιο Al-Azhar της Αιγύπτου 
δεσμεύθηκαν να γνωστοποιήσουν το Έγγραφο του 2019 του Αμπού 
Ντάμπι προς πάσαν κατεύθυνση σε διεθνές και εθνικό επίπεδο, 
προκειμένου οι αρχές του να υλοποιηθούν σε πολιτικές αποφάσεις 
διεθνών και εθνικών αρχών, σε νομοθετικά κείμενα, σε μαθήματα 
σπουδών.  

 Θ. Αντικείμενο έρευνας και προβληματισμού το Έγγραφο του 
2019 του Αμπού Ντάμπι στα εκπαιδευτικά ιδρύματα 

Το Πανεπιστήμιο του Al-Azhar της Αιγύπτου και η Καθολική 
Εκκλησία κάνουν έκκληση προς τα πανεπιστήμια και τα σχολεία κάθε 
βαθμίδας και είδους να καταστήσουν το Έγγραφο του 2019 του Αμπού 
Ντάμπι αντικείμενο έρευνας και προβληματισμού για την εκπαίδευση 
των νέων γενιών προς την κατεύθυνση της επίτευξης της παγκόσμιας 
ειρήνης, δηλαδή του Παγκόσμιου Κράτους (39η παρ. του Εγγράφου).  



 

3 – ΑΡΝΗΤΙΚΗ – ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ 
ΦΥΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΓΓΡΑΦΟ - ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ 
ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 
ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΙΩΣΗ ΤΟΥ 2019 ΤΟΥ ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ, ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΡΩΜΑΙΟΚΑΘΟΛΙΚΟ ΤΙΤΟΥΛΑΡΙΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ULPIANA CARLO 
MARIA VIGANO, ΠΡΩΗΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ 
ΝΟΥΝΤΣΙΟ ΣΤΙΣ ΗΠΑ 

 Τα κύρια σημεία της αρνητικής – υπό το πρίσμα της 
αμφισβήτησης της θείας φύσης του Θεανθρώπου Χριστού από το εν 
λόγω Έγγραφο – κριτικής του Εγγράφου για την «Ανθρώπινη 
Αδελφότητα» για την Παγκόσμια Ειρήνη και Συμβίωση του 2019 του 
Αμπού Ντάμπι, από τον Ρωμαιοκαθολικό Τιτουλάριο Αρχιεπίσκοπο της 
Ulpiana Carlo Maria Viganò, πρώην Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 
του Κράτους της Πόλης του Βατικανού και πρώην Αποστολικό Νούντσιο 
στις ΗΠΑ, είναι τα ακόλουθα: 

 1 – Το Έγγραφο για την Ανθρώπινη Αδελφότητα για την 
Παγκόσμια Ειρήνη και Συμβίωση, το οποίο συνυπογράφει ο Πάπας 
Φραγκίσκος, συνιστά αποστασία από τον Θεάνθρωπο Χριστό.  



 2 – Η αποστασία του Αμπού Ντάμπι, που διαπράχθηκε από τον 
Πάπα Φραγκίσκο, είναι καρπός του  πανθεϊστικού και αγνωστικιστικού 
νέο-μοντερνισμού που τυραννά την Καθολική Εκκλησία από τη Β’ 
Βατικάνεια Σύνοδο (ή 21η Οικουμενική Σύνοδος). Η Σύνοδος αυτή 
εισήγαγε ως επίσημη διδασκαλία της τον Διαθρησκειακό Οικουμενισμό, 
με τη Συνοδική της Διακήρυξη «Nostra aetate»  για τη σχέση της 
Καθολικής Εκκλησίας με τις Μη Χριστιανικές Θρησκείες της 28-10-1965 
(hdp://www.va�can.va/archive/hist_councils/ii_va�can_council/
documents/vat-ii_decl_19651028_nostra-aetate_en.html).  

Σημειωτέον ότι οι δηλητηριώδεις καρποί της «ανανέωσης 
(aggiornamento) της Συνόδου αυτής, δηλαδή – μεταξύ των άλλων - και 
της εισαγωγής του Θρησκευτικού Οικουμενισμού ως επίσημης 
διδασκαλίας στην Καθολική Εκκλησία, είναι μπροστά στα μάτια 
οποιουδήποτε δεν αφήνει πλέον τον εαυτό του να τυφλωθεί από το 
Ψέμα που επικρατεί.  

Σημειωτέον επίσης ότι η συνοδική διδασκαλία - όπως εκείνη που 
περιέχεται στη Συνοδική Διακήρυξη «Nostra aetate» – ανέτρεψε, με 
εμφανή ασυνέχεια, την προσυνοδική διδασκαλία των Παπών ως μη 
ανεκτική και απαρχαιωμένη. Η προσυνοδική διδασκαλία, όπως εκείνη 
του Πάπα Πίου 11ου, στην εγκύκλιό του Mortalium animos του 1928, 
αναφέρει ότι όποιοι υποστηρίζουν ότι όλες οι θρησκείες είναι δρόμοι 
που οδηγούν στον αληθινό Θεό, εγκαταλείπουν εντελώς την 
αποκαλυφθείσα θρησκεία και στρέφονται στον νατουραλισμό (= την 
ειδωλολατρεία) και τον αθεϊσμό (= την απουσία της πίστης στον 
αληθινό Θεό).  

Σημειωτέον ακόμη ότι ο ομότιμος Πάπας Βενέδικτος 16ος έσπασε 
πρόσφατα (δηλαδή το 2019) τη σιωπή του, για να διακηρύξει την πίστη 
του στη θεία φύση του Θεανθρώπου Χριστού και να προσευχηθεί 
δημόσια να δώσει ο Κύριος θαρραλέους επισκόπους που να 
καθοδηγούν τους πιστούς στην αληθινή πίστη για το Πρόσωπο του 
Θεανθρώπου Χριστού.  

3 - Οι πρωτεργάτες της πρωτοβουλίας της «Ανθρώπινης 
Αδελφότητας» επιδιώκουν να επισκιάσουν τον Θεάνθρωπο Χριστό, που 
είναι «το Φώς της Ανατολής» που έφθασε σε μας από ψηλά, όπως ο 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651028_nostra-aetate_en.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651028_nostra-aetate_en.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651028_nostra-aetate_en.html


Ήλιος (Λουκ. 1, 78), με το Έγγραφό τους για την «Ανθρώπινη 
Αδελφότητα» για την Παγκόσμια Ειρήνη και Συμβίωση.  

4 – Ο κήπος μέσα στον οποίο τοποθετούνται και ενώνονται με 
μοναδικά θεμέλια οι τρεις διαφορετικοί χώροι λατρείας, τέμενος, 
εκκλησία και συναγωγή, κατά το αρχιτεκτονκό σχέδιο του Sir David 
Adjaye Obe, είναι μια Νέα Εδέμ, μια Γνωστικιστική και Μασονική νέα 
έκδοση του παραδείσου της Δημιουργίας.  

5 – Ο «Οίκος της Αβρααμικής Οικογένειας» είναι ένα είδος Νέας 
Σκηνής Παγκόσμιας Αδελφότητας που επιδιώκει να αντικαταστήσει 
εκείνη την άλλη Σκηνή Υποδοχής στην οποία ο  Πατριάρχης της Παλαιάς 
Διαθήκης Αβραάμ φιλοξένησε τρεις μυστηριώδεις Αγγέλους, σύμφωνα 
με το βιβλίο της Γενέσεως, κεφάλαιο 18. Οι τρεις αυτοί Άγγελοι ήταν η 
προτύπωση του Τριαδικού Θεού, ο οποίος αποκαλύφθηκε πλήρως 
στους κατά πίστη απογόνους του Αβραάμ μέσω της πίστης στον 
Θεάνθρωπο Χριστό, δηλαδή στους Χριστιανούς.  

6 – Η οικοδομή του Οίκου της Αβρααμικής Οικογένειας μοιάζει με 
μια επιχείρηση σύγχυσης της Βαβέλ, σχεδιασμένη από τους εχθρούς 
του αληθινού Θεού και της Εκκλησίας Του, που εξασφαλίζει τη σωτηρία 
την επίγεια και την αιώνια.  

7 – Τα θεμέλια του Οίκου της Αβρααμικής Οικογένειας πρόκειται 
να υποχωρήσουν και να καταρρεύσουν, επειδή οι οικοδόμοι – 
πρωτεργάτες της Ανθρώπινης Αδελφότητας για την Παγκόσμια Ειρήνη 
και Συμβίωση, αφαιρούν τη Μόνη Γωνιακή Πέτρα, δηλαδή τον Ιησού 
Χριστό, τον Σωτήρα και Κύριο, πάνω στον οποίο στέκεται ο Οίκος του 
αληθινού Θεού.  

8 - Ο «Οίκος της Αβρααμικής Οικογένειας» είναι Ναός της 
Παγκόσμιας Συγκρητιστικής Νεο-Θρησκείας με τα αντι-χριστιανικά 
δόγματά της. 



(Το πορτραίτο της Ρωσίδας Helena Blavatsky (1831-1891), της ιδρύτριας 
της Θεοσοφίας, από τον Ολλανδό J. D. Ross (1875-1952) 

4 – ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ 
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΙΩΣΗ ΤΟΥ 2019 
ΤΟΥ ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ 

 Το πλήρες κείμενο του Εγγράφου για την «Ανθρώπινη 
Αδελφότητα» για την Παγκόσμια Ειρήνη και Συμβίωση του 2019 του 
Αμπού Ντάμπι, το οποίο μετέφρασα από το επίσημο Αγγλικό κείμενό 
του, είναι το ακόλουθο: 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1 - Η πίστη οδηγεί έναν πιστό να δει στο άλλο έναν αδελφό ή αδελφή 
να υποστηρίζεται και να αγαπά. Μέσω της πίστης στον Θεό, ο οποίος 
δημιούργησε το σύμπαν, τα πλάσματα και όλα τα ανθρώπινα όντα (ίσα 
για το έλεός του), οι πιστοί καλούνται να εκφράσουν αυτή την 
ανθρώπινη αδελφότητα προστατεύοντας τη δημιουργία και ολόκληρο 



το σύμπαν και υποστηρίζοντας όλα τα άτομα, ιδιαίτερα τους 
φτωχότερους και εκείνους που είναι περισσότερο σε ανάγκη. 

2 - Αυτή η υπερβατική αξία χρησίμευσε ως αφετηρία για αρκετές 
συναντήσεις που χαρακτηρίστηκαν από μια φιλική και αδελφική 
ατμόσφαιρα όπου μοιραστήκαμε τις χαρές, τις θλίψεις και τα 
προβλήματα του σύγχρονου κόσμου μας. Αυτό το κάναμε εξετάζοντας 
την επιστημονική και τεχνική πρόοδο, τα θεραπευτικά επιτεύγματα, την 
ψηφιακή εποχή, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τις επικοινωνίες. 
Σκεφθήκαμε επίσης το επίπεδο της φτώχειας, των συγκρούσεων και των 
δεινών τόσο πολλών αδελφών, ανδρών και γυναικών, σε διάφορα μέρη 
του κόσμου ως συνέπεια της κούρσας εξοπλισμών, της κοινωνικής 
αδικίας, της διαφθοράς, της ανισότητας, της ηθικής παρακμής, της 
τρομοκρατίας, των διακρίσεων, του εξτρεμισμού και πολλών άλλων 
αιτιών. 

3 - Από τις αδελφικές και ανοιχτές συζητήσεις μας, και από τη 
συνάντηση που εξέφρασε τη βαθιά ελπίδα σε ένα λαμπρό μέλλον για 
όλα τα ανθρώπινα όντα, συνελήφθη η ιδέα αυτού του εγγράφου για την 
ανθρώπινη αδελφότητα. Είναι ένα κείμενο στο οποίο έχει δοθεί 
ειλικρινής και σοβαρή σκέψη ώστε να είναι μια κοινή δήλωση καλών και 
εγκάρδιων φιλοδοξιών. Είναι ένα έγγραφο που καλεί όλα τα άτομα που 
έχουν πίστη στον Θεό και πίστη στην ανθρώπινη αδελφότητα να 
ενωθούν και να εργαστούν μαζί, ώστε να μπορεί να χρησιμεύσει ως 
οδηγός για τις μελλοντικές γενιές για να προωθήσουν μια κουλτούρα 
αμοιβαίου σεβασμού στην επίγνωση της μεγάλης θεϊκής χάρης που 
κάνει όλους τους ανθρώπους αδελφούς και αδελφές. 

ΕΓΓΡΑΦΟ 

4 - Στο όνομα του Θεού που δημιούργησε όλα τα ανθρώπινα όντα ίσα 
σε δικαιώματα, καθήκοντα και αξιοπρέπεια και ο οποίος τους κάλεσε να 
συμβιώσουν ως αδελφοί και αδελφές, να γεμίσουν τη γη και να 
γνωστοποιήσουν τις αξίες της καλοσύνης, της αγάπης και της ειρήνης. 



5 - Στο όνομα της αθώας ανθρώπινης ζωής που ο Θεός απαγόρευσε να 
σκοτώνει, επιβεβαιώνοντας ότι όποιος σκοτώνει ένα άτομο είναι σαν 
ένας που σκοτώνει ολόκληρη την ανθρωπότητα, και ότι όποιος σώζει 
ένα άτομο είναι σαν ένας που σώζει ολόκληρη την ανθρωπότητα. 

6 - Στο όνομα των φτωχών, των άπορων, των περιθωριοποιημένων και 
εκείνων που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη τους οποίους ο Θεός μας 
έχει διατάξει να βοηθούμε ως καθήκον που απαιτείται από όλα τα 
άτομα, ειδικά τους πλούσιους και εκείνους που έχουν τα μέσα. 

7 - Στο όνομα των ορφανών, χηρών, προσφύγων και εκείνων που 
εξορίστηκαν από τα σπίτια τους και τις χώρες τους· στο όνομα όλων των 
θυμάτων πολέμων, διωγμών και αδικιών · στο όνομα των αδύναμων, 
εκείνων που ζουν σε φόβο, αιχμαλώτων πολέμου και εκείνων που 
βασανίζονται σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, χωρίς διάκριση. 

8 - Στο όνομα των λαών που έχουν χάσει την ασφάλειά τους, την ειρήνη 
και τη δυνατότητα να ζουν μαζί, γινόμενα θύματα καταστροφής, 
συμφοράς και πολέμου. 

9 - Στο όνομα της ανθρώπινης αδελφότητας που αγκαλιάζει όλα τα 
ανθρώπινα όντα, τους ενώνει και τους καθιστά ίσους. 

10 - Στο όνομα αυτής της αδελφότητας που διαλύεται από πολιτικές 
εξτρεμισμού και διχασμού, από συστήματα ανεξέλεγκτου κέρδους ή 
από ιδεολογικές τάσεις μίσους που χειρίζονται τις ενέργειες και το 
μέλλον ανδρών και γυναικών.  



11 - Στο όνομα της ελευθερίας, την οποία ο Θεός έχει δώσει σε όλα τα 
ανθρώπινα όντα, δημιουργώντας τα ελεύθερα και τα ξεχωρίζοντάς τα 
με αυτό το δώρο. 

12 - Στο όνομα της δικαιοσύνης και του ελέους, τα θεμέλια της 
ευημερίας και τον ακρογωνιαίο λίθο της πίστης. 

13 - Στο όνομα όλων των προσώπων καλής θέλησης παρόντων σε κάθε 
μέρος του κόσμου. 

14 - Στο όνομα του Θεού και ό, τι έχει αναφερθεί μέχρι τώρα. Ο Al-
Azhar al-Sharif και οι Μουσουλμάνοι της Ανατολής και της Δύσης, μαζί 
με την Καθολική Εκκλησία και τους Καθολικούς της Ανατολής και της 
Δύσης, δηλώνουν την υιοθέτηση μιας κουλτούρας διαλόγου ως το 
μονοπάτι, την αμοιβαία συνεργασία ως κώδικα συμπεριφοράς, την 
αμοιβαία κατανόηση ως τη μέθοδο και το πρότυπο. 

15 - Εμείς, που πιστεύουμε στον Θεό και στην τελική συνάντηση μαζί 
Του και στην κρίση Του, βάσει της θρησκευτικής και ηθικής μας 
ευθύνης, και μέσω αυτού του Εγγράφου, καλούμε τους εαυτούς μας, 
τους ηγέτες του κόσμου καθώς και τους αρχιτέκτονες της διεθνούς 
πολιτικής και της παγκόσμιας οικονομίας, να εργαστούμε σκληρά για να 
διαδώσουμε τον πολιτισμό της ανοχής και της συμβιώσεως σε ειρήνη, 
να παρέμβουμε το συντομότερο δυνατό για να σταματήσουμε το 
χύσιμο αθώου αίματος και να σταματήσουμε τους πολέμους, τις 
συγκρούσεις, την περιβαλλοντική φθορά και την ηθική και πολιτιστική 
παρακμή την οποία βιώνει σήμερα ο κόσμος. 

16 - Καλούμε τους διανοούμενους, τους φιλόσοφους, τις θρησκευτικές 
προσωπικότητες, τους καλλιτέχνες, τους επαγγελματίες των μέσων 
ενημέρωσης και τους άνδρες και τις γυναίκες του πολιτισμού σε κάθε 
μέρος του κόσμου, να ανακαλύψουμε εκ νέου τις αξίες της ειρήνης, της 



δικαιοσύνης, της καλοσύνης, της ομορφιάς, της ανθρώπινης 
αδελφότητας και της συνύπαρξης προκειμένου να επιβεβαιώσουμε τη 
σημασία αυτών των αξιών ως άγκυρες σωτηρίας για όλους, και για να 
τις προωθήσουμε παντού 

17 - Αυτή η Διακήρυξη, που ξεκινά από μια βαθιά εκτίμηση της 
σύγχρονης πραγματικότητάς μας, αποτιμώντας τις επιτυχίες της και σε 
αλληλεγγύη με τα βάσανα, τις καταστροφές και τις συμφορές της, 
πιστεύει ακράδαντα ότι μεταξύ των σημαντικότερων αιτίων των 
κρίσεων του σύγχρονου κόσμου είναι μια αποευαισθητοποιημένη 
ανθρώπινη συνείδηση, μια απομάκρυνση από τις θρησκευτικές αξίες 
και ένας επικρατών ατομικισμός που συνοδεύεται από υλιστικές 
φιλοσοφίες που θεοποιούν το ανθρώπινο πρόσωπο και εισάγουν 
κοσμικές και υλικές αξίες αντί των υπέρτατων και υπερβατικών 
αρχών. 

18 - Αναγνωρίζοντας τα θετικά βήματα του σύγχρονου πολιτισμού μας 
στους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας, της ιατρικής, της 
βιομηχανίας και της ευημερίας, ειδικά στις ανεπτυγμένες χώρες, 
θέλουμε να τονίσουμε ότι, σε συνδυασμό με τέτοιες ιστορικές εξελίξεις, 
όσο μεγάλες όσο και πολύτιμες είναι, υπάρχουν τόσο ηθική επιδείνωση 
που επηρεάζει τη διεθνή δράση όσο και αποδυνάμωση των 
πνευματικών αξιών και ευθύνης. Όλα αυτά συμβάλλουν σε ένα γενικό 
αίσθημα απογοήτευσης, απομόνωσης και απελπισίας που οδηγεί 
πολλούς να πέσουν είτε σε μια δίνη του αθεϊσμού, του αγνωστικισμού ή 
του θρησκευτικού εξτρεμισμού, είτε σε τυφλό και φανατικό εξτρεμισμό, 
που τελικά ενθαρρύνει μορφές εξάρτησης και ατομική ή συλλογική 
αυτοκαταστροφή. 

19 - Η ιστορία δείχνει ότι ο θρησκευτικός εξτρεμισμός, ο εθνικός 
εξτρεμισμός και επίσης η μισαλλοδοξία έχουν παραχθεί στον κόσμο, 
είτε στην Ανατολή είτε στη Δύση, ό,τι μπορεί να αναφέρεται ως 
σημάδια ενός «τρίτου παγκόσμιου πολέμου που αντιμετωπίζεται 
αποσπασματικά». Σε πολλά μέρη του κόσμου και σε πολλές τραγικές 



περιστάσεις αυτά τα σημάδια έχουν αρχίσει να είναι οδυνηρώς εμφανή, 
όπως σε καταστάσεις όπου ο ακριβής αριθμός θυμάτων, χηρών και 
ορφανών είναι άγνωστος. Βλέπουμε, επιπλέον, άλλες περιοχές να 
ετοιμάζονται να γίνουν θέατρα νέων συγκρούσεων, με ξεσπάσματα 
έντασης και συσσώρευση όπλων και πυρομαχικών, και όλα αυτά σε ένα 
παγκόσμιο πλαίσιο που επισκιάζεται από αβεβαιότητα, απογοήτευση, 
φόβο για το μέλλον και ελεγχόμενο από στενόμυαλα οικονομικά 
συμφέροντα. 

20 - Επιβεβαιώνουμε επίσης ότι σημαντικές πολιτικές κρίσεις, 
καταστάσεις αδικίας και έλλειψη δίκαιης κατανομής των φυσικών 
πόρων - από τις οποίες επωφελείται μόνο μια πλούσια μειονότητα, εις 
βάρος της πλειονότητας των λαών της γης - έχουν δημιουργήσει, και 
συνεχίζουν να δημιουργούν, τεράστιους αριθμούς φτωχών, ασθενών 
και νεκρών. Αυτό οδηγεί σε καταστροφικές κρίσεις στις οποίες έχουν 
πέσει θύματα διάφορες χώρες παρά τους φυσικούς τους πόρους και την 
επινοητικότητα των νέων που χαρακτηρίζουν αυτά τα έθνη. Μπροστά 
σε τέτοιες κρίσεις που έχουν ως αποτέλεσμα το θάνατο εκατομμυρίων 
παιδιών – που καταλήγουν από τη φτώχεια και την πείνα - υπάρχει 
απαράδεκτη σιωπή σε διεθνές επίπεδο. 

21 - Είναι σαφές σε αυτό το πλαίσιο πώς η οικογένεια ως ο θεμελιώδης 
πυρήνας της κοινωνίας και της ανθρωπότητας είναι ουσιαστικής 
σημασίας για να φέρει τα παιδιά στον κόσμο, να τα μεγαλώσει, να τα 
εκπαιδεύσει και να τα προσφέρει μια σταθερή ηθική διαμόρφωση και 
εσωτερική ασφάλεια. Το να επιτεθεί κάποιος στον θεσμό της 
οικογένειας, το να τον θεωρήσει με περιφρόνηση ή το να αμφισβητήσει 
τον σημαντικό του ρόλο, είναι ένα από τα πιο απειλητικά κακά της 
εποχής μας. 

22 - Επιβεβαιώνουμε επίσης τη σημασία της αφύπνισης της 
θρησκευτικής επίγνωσης και την ανάγκη της αναζωογόνησης αυτής της 
επίγνωσης στις καρδιές των νέων γενεών μέσω της ορθής εκπαίδευσης 
και μιας τήρησης των ηθικών αξιών και των ορθών θρησκευτικών 



διδασκαλιών. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε 
τάσεις που είναι ατομικιστικές, εγωιστικές, αντιφατικές, και επίσης 
αντιμετωπίζουμε τον ριζοσπαστισμό και τον τυφλό εξτρεμισμό σε όλες 
τις μορφές και εκφράσεις του. 

23 - Ο πρώτος και πιο σημαντικός στόχος των θρησκειών είναι να 
πιστεύουν στον Θεό, να Τον τιμούν και να καλούν όλους τους άνδρες 
και τις γυναίκες να πιστεύουν ότι αυτό το σύμπαν εξαρτάται από έναν 
Θεό που το κυβερνά. Είναι ο Δημιουργός που μας έχει δημιουργήσει 
με τη θεϊκή Του σοφία και μας έχει δώσει το δώρο της ζωής για να το 
προστατεύσουμε. Είναι ένα δώρο που κανείς δεν έχει το δικαίωμα να 
αφαιρέσει, να απειλήσει ή να χειραγωγήσει για να ταιριάζει στον εαυτό 
του. Πράγματι, όλοι πρέπει να προστατεύσουν αυτό το δώρο της ζωής 
από την αρχή του έως το φυσικό του τέλος. Καταδικάζουμε λοιπόν όλες 
αυτές τις πρακτικές που απειλούν τη ζωή, όπως τη γενοκτονία, τις 
τρομοκρατικές ενέργειες, τους καταναγκαστικούς εκτοπισμούς, την 
εμπορία ανθρώπινων οργάνων, την άμβλωση και την ευθανασία. 
Καταδικάζουμε επίσης τις πολιτικές που προωθούν αυτές τις πρακτικές. 

24 - Επιπλέον, δηλώνουμε αποφασιστικά ότι οι θρησκείες δεν πρέπει 
ποτέ να υποκινούν πόλεμο, στάσεις μίσους, εχθρότητα και εξτρεμισμό, 
ούτε πρέπει να υποκινούν βία ή χύσιμο αίματος. Αυτές οι τραγικές 
πραγματικότητες είναι συνέπεια μιας απόκλισης από τις θρησκευτικές 
διδασκαλίες. Προκύπτουν από μια πολιτική χειραγώγηση θρησκειών και 
από ερμηνείες που έγιναν από θρησκευτικές ομάδες οι οποίες, στην 
πορεία της ιστορίας, εκμεταλλεύτηκαν τη δύναμη του θρησκευτικού 
συναισθήματος στις καρδιές ανδρών και γυναικών για να τις κάνουν να 
ενεργούν με τρόπο που δεν έχει καμία σχέση με την αλήθεια της 
θρησκείας. Αυτό γίνεται για την επίτευξη στόχων που είναι πολιτικοί, 
οικονομικοί, κοσμικοί και κοντόφθαλμοι. Καλούμε λοιπόν όλους τους 
ενδιαφερόμενους να σταματήσουν να χρησιμοποιούν θρησκείες για να 
υποκινήσουν μίσος, βία, εξτρεμισμό και τυφλό φανατισμό, και να 
αποφύγουν τη χρήση του ονόματος του Θεού για να δικαιολογήσουν 
πράξεις δολοφονίας, εξορίας, τρομοκρατίας και καταπίεσης. Το ζητάμε 



βάσει της κοινής μας πίστης στον Θεό που δεν δημιούργησε άντρες και 
γυναίκες για να σκοτωθούν ή να πολεμήσουν ο ένας τον άλλο, ούτε να 
βασανιστούν ή να ταπεινωθούν στις ζωές και τις συνθήκες τους. Ο 
Θεός, ο Παντοδύναμος, δεν έχει ανάγκη υπερασπίσεως από  κανέναν 
και δεν θέλει το όνομά Του να χρησιμοποιηθεί για την τρομοκρατία 
των ανθρώπων. 

25 - Αυτό το Έγγραφο, σύμφωνα με προηγούμενα Διεθνή Έγγραφα 
που έχουν τονίσει τη σημασία του ρόλου των θρησκειών στην 
οικοδόμηση της παγκόσμιας ειρήνης, υποστηρίζει τα ακόλουθα: 

26 - Η σταθερή πεποίθηση ότι οι αυθεντικές διδασκαλίες των 
θρησκειών μας καλούν να παραμείνουμε ριζωμένοι στις αξίες της 
ειρήνης, να υπερασπιστούμε τις αξίες της αμοιβαίας κατανόησης, της 
ανθρώπινης αδελφότητας και της αρμονικής συνύπαρξης, να 
αποκαταστήσουμε τη σοφία, τη δικαιοσύνη και την αγάπη, και να 
αναζωπυρώσουμε τη θρησκευτική συνειδητοποίηση μεταξύ των νέων, 
έτσι ώστε οι μελλοντικές γενιές να μπορούν να προστατευθούν από τον 
χώρο της υλιστικής σκέψης και από επικίνδυνες πολιτικές αχαλίνωτης 
απληστίας και αδιαφορίας που βασίζονται στο νόμο της δύναμης και 
όχι στη δύναμη του νόμου.  

27 - Η ελευθερία είναι δικαίωμα κάθε ατόμου. Κάθε άτομο 
απολαμβάνει της ελευθερίας πίστης, σκέψης, έκφρασης και δράσης. Ο 
Θεός, μέσα στη σοφία Του, θέλει την πολυφωνία και την 
ποικιλομορφία των θρησκειών, του χρώματος, του φύλου, της φυλής 
και της γλώσσας, μέσα στη σοφία Του, μέσω της οποίας Αυτός 
δημιούργησε τα ανθρώπινα όντα. Αυτή η θεία σοφία είναι η πηγή από 
την οποία προέρχεται το δικαίωμα στην ελευθερία της πίστης και η 
ελευθερία στη διαφορά. Επομένως, ο εξαναγκασμός των ανθρώπων να 
προσχωρήσουν σε μια συγκεκριμένη θρησκεία ή πολιτισμό, πρέπει να 
απορριφθεί, όπως επίσης και η επιβολή ενός πολιτιστικού τρόπου ζωής 
που άλλοι δεν αποδέχονται. 



28 - Η δικαιοσύνη που βασίζεται στο έλεος, είναι ο δρόμος που πρέπει 
να ακολουθήσουμε προκειμένου να επιτύχουμε μια αξιοπρεπή ζωή 
στην οποία κάθε ανθρώπινο ον έχει δικαίωμα. 

29 - Ο διάλογος, η κατανόηση και η ευρεία προώθηση μιας κουλτούρας 
ανοχής, αποδοχής των άλλων και ειρηνικής συμβίωσης θα συνέβαλλαν 
σημαντικά στη μείωση πολλών οικονομικών, κοινωνικών, πολιτικών και 
περιβαλλοντικών προβλημάτων που τόσο βαρύνουν μεγάλο μέρος της 
ανθρωπότητας. 

30 - Ο διάλογος μεταξύ των πιστών σημαίνει να συγκεντρωθούμε στον 
απέραντο χώρο των πνευματικών, ανθρώπινων και κοινών 
κοινωνικών αξιών και, από εδώ, να μεταδώσουμε τις υψηλότερες 
ηθικές αρετές τις επιδιώκουν οι θρησκείες. Σημαίνει επίσης την 
αποφυγή μη παραγωγικών συζητήσεων. 

31 - Η προστασία των χώρων λατρείας - συναγωγές, εκκλησίες και 
τζαμιά - είναι καθήκον που διασφαλίζεται από θρησκείες, ανθρώπινες 
αξίες, νόμους και διεθνείς συμφωνίες. Κάθε προσπάθεια επίθεσης σε 
χώρους λατρείας ή απειλής τους με βίαιες επιθέσεις, βομβαρδισμούς ή 
καταστροφές, αποτελεί απόκλιση από τις διδασκαλίες των θρησκειών 
καθώς και σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου. 

32 - Η τρομοκρατία είναι αξιοθρήνητη και απειλεί την ασφάλεια των 
ανθρώπων, είτε βρίσκονται στην Ανατολή είτε στη Δύση, στο Βορρά ή 
στο Νότο, και διαδίδει τον πανικό, τον τρόμο και την απαισιοδοξία, αλλά 
αυτό δεν οφείλεται στη θρησκεία, ακόμη και όταν οι τρομοκράτες την 
εργαλειοποιούν. Αυτό οφείλεται, μάλλον, στη συσσώρευση 
λανθασμένων ερμηνειών θρησκευτικών κειμένων και σε πολιτικές που 
συνδέονται με την πείνα, τη φτώχεια, την αδικία, την καταπίεση και την 
υπερηφάνεια. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι τόσο απαραίτητο 



να σταματήσουμε να υποστηρίζουμε τρομοκρατικά κινήματα που 
τροφοδοτούνται από τη χρηματοδότηση, την παροχή όπλων και 
στρατηγικής και από προσπάθειες δικαιολόγησης αυτών των κινημάτων 
ακόμη και με τη χρήση των μέσων ενημέρωσης. Όλα αυτά πρέπει να 
θεωρούνται ως διεθνή εγκλήματα που απειλούν την ασφάλεια και την 
παγκόσμια ειρήνη. Αυτή η τρομοκρατία πρέπει να καταδικάζεται σε 
όλες τις μορφές και εκφράσεις της.  

33 - Η έννοια της ιθαγένειας βασίζεται στην ισότητα των δικαιωμάτων 
και των υποχρεώσεων, σύμφωνα με την οποία όλοι απολαμβάνουν της 
δικαιοσύνης. Είναι επομένως ζωτικής σημασίας να καθιερώσουμε στις 
κοινωνίες μας την έννοια της πλήρους ιθαγένειας και να απορρίψουμε 
τη χρήση που προκαλεί διακρίσεις, του όρου «μειονότητες» που 
παράγει αισθήματα απομόνωσης και κατωτερότητας. Η κατάχρηση 
του ανοίγει το δρόμο για εχθρότητα και διαφωνία, αναιρεί 
οποιεσδήποτε επιτυχίες και αφαιρεί τα θρησκευτικά και ατομικά 
δικαιώματα ορισμένων πολιτών που, κατά συνέπεια, υφίστανται 
διακρίσεις.  

34 - Οι καλές σχέσεις μεταξύ Ανατολής και Δύσης είναι αναμφισβήτητα 
απαραίτητες και για τις δύο. Δεν πρέπει να παραμελούνται, έτσι ώστε ο 
καθένας να μπορεί να εμπλουτίζεται από τον πολιτισμό του άλλου μέσω 
καρποφόρων ανταλλαγών και διαλόγου. Η Δύση μπορεί να 
ανακαλύψει στην Ανατολή θεραπείες για εκείνες τις πνευματικές και 
θρησκευτικές ασθένειες που προκαλούνται από έναν επικρατούντα 
υλισμό. Και η Ανατολή μπορεί να βρει στη Δύση πολλά στοιχεία που 
μπορούν να την βοηθήσουν να απελευθερωθεί από αδυναμία, 
διαίρεση, σύγκρουση και επιστημονική, τεχνική και πολιτιστική 
παρακμή. Είναι σημαντικό να δοθεί προσοχή στις θρησκευτικές, 
πολιτιστικές και ιστορικές διαφορές που είναι ζωτικής σημασίας 
συστατικά στη διαμόρφωση του χαρακτήρα, της κουλτούρας και του 
πολιτισμού της Ανατολής. Είναι επίσης σημαντικό να ενισχυθεί ο δεσμός 
των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων προκειμένου να 
διασφαλιστεί μια αξιοπρεπής ζωή για όλους τους άνδρες και τις 



γυναίκες της Ανατολής και της Δύσης, αποφεύγοντας την πολιτική 
διπλών προτύπων (standards). 

35 - Είναι βασική απαίτηση να αναγνωρίσουμε το δικαίωμα των 
γυναικών στην εκπαίδευση και την απασχόληση και να αναγνωρίσουμε 
την ελευθερία τους να ασκούν τα δικά τους πολιτικά δικαιώματα. 
Επιπλέον, πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για την απελευθέρωση 
των γυναικών από ιστορικές και κοινωνικές συνθήκες που αντιβαίνουν 
στις αρχές της πίστης και της αξιοπρέπειας τους. Είναι επίσης αναγκαίο 
να προστατευθούν οι γυναίκες από τη σεξουαλική εκμετάλλευση και 
από το να αντιμετωπίζονται ως εμπορεύματα ή αντικείμενα 
ευχαρίστησης ή οικονομικού κέρδους. Κατά συνέπεια, πρέπει να 
τερματιστούν όλες οι απάνθρωπες και χυδαίες πρακτικές που 
υποτιμούν την αξιοπρέπεια των γυναικών. Πρέπει να καταβληθούν 
προσπάθειες για την τροποποίηση αυτών των νόμων που 
παρεμποδίζουν τις γυναίκες από το να απολαμβάνουν πλήρως των 
δικαιωμάτων τους. 

36 - Η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των παιδιών να 
μεγαλώνουν σε ένα οικογενειακό περιβάλλον, να λαμβάνουν διατροφή, 
εκπαίδευση και υποστήριξη, είναι καθήκοντα της οικογένειας και της 
κοινωνίας. Τέτοια καθήκοντα πρέπει να είναι εγγυημένα και 
προστατευμένα, ώστε να μην παραβλέπονται ή να καθίστανται 
αντικείμενο άρνησης σε κανένα παιδί σε οποιοδήποτε μέρος του 
κόσμου. Όλες αυτές οι πρακτικές που παραβιάζουν την αξιοπρέπεια και 
τα δικαιώματα των παιδιών πρέπει να καταγγέλλονται. Είναι εξίσου 
σημαντικό να είμαστε προσεκτικοί απέναντι στους κινδύνους στους 
οποίους εκτίθενται, ιδίως στον ψηφιακό κόσμο, και να θεωρούμε ως 
έγκλημα την εμπορία της αθωότητας τους και όλες τις παραβιάσεις 
εναντίον της νεότητάς τους. 

37 - Η προστασία των δικαιωμάτων των ηλικιωμένων, των αδύναμων, 
των ατόμων με ειδικές ανάγκες και των καταπιεσμένων είναι 
θρησκευτική και κοινωνική υποχρέωση που πρέπει να διασφαλίζεται 



και να προστατεύεται μέσω αυστηρής νομοθεσίας και της εφαρμογής 
των σχετικών διεθνών συμφωνιών. 

38 - Για το σκοπό αυτό, με αμοιβαία συνεργασία, η Καθολική 
Εκκλησία και το Al-Azhar ανακοινώνουν και δεσμεύονται να 
μεταφέρουν αυτό το Έγγραφο σε αρχές, σε σημαίνοντες ηγέτες, 
θρησκευτικά πρόσωπα σε όλο τον κόσμο, σε κατάλληλους 
περιφερειακούς και διεθνείς οργανισμούς, οργανώσεις της κοινωνίας 
των πολιτών, σε θρησκευτικά ιδρύματα και σε κορυφαίους στοχαστές. 
Δεσμεύονται περαιτέρω να γνωστοποιήσουν τις αρχές που 
περιέχονται στην παρούσα Διακήρυξη σε όλα τα περιφερειακά και 
διεθνή επίπεδα, ενώ ζητούν να μεταφραστούν αυτές οι αρχές σε 
πολιτικές, αποφάσεις, νομοθετικά κείμενα, μαθήματα σπουδών και 
υλικό που θα κυκλοφορήσει. 

39 - Το Al-Azhar και η Καθολική Εκκλησία ζητούν να γίνει αυτό το 
Έγγραφο αντικείμενο έρευνας και προβληματισμού σε όλα τα 
σχολεία, τα πανεπιστήμια και τα ινστιτούτα καταρτισμού, βοηθώντας 
έτσι την εκπαίδευση των νέων γενιών για να φέρουν την καλοσύνη και 
την ειρήνη σε άλλους, και να είναι υπερασπιστές παντού των 
δικαιωμάτων των καταπιεσμένων και των ελαχίστων των ανδρών 
αδελφών και γυναικών αδελφών μας. 

40 - Συμπερασματικά, η φιλοδοξία μας είναι: 

αυτή η Διακήρυξη να μπορεί να αποτελέσει πρόσκληση για 
συμφιλίωση και αδελφότητα μεταξύ όλων των πιστών, πράγματι 
μεταξύ πιστών και μη πιστών, και μεταξύ όλων των ανθρώπων καλής 
θέλησης,  

αυτή η Διακήρυξη να μπορεί να είναι μια έκκληση για κάθε ορθή 
συνείδηση που απορρίπτει τη θλιβερή βία και τον τυφλό εξτρεμισμό, 



μια έκκληση σε εκείνους που αγαπούν τις αξίες της ανοχής και της 
αδελφότητας που προωθούνται και ενθαρρύνονται από τις θρησκείες,  

αυτή η Διακήρυξη να μπορεί να είναι μάρτυρας του μεγαλείου της 
πίστης στον Θεό που ενώνει τις διχασμένες καρδιές και ανυψώνει την 
ανθρώπινη ψυχή. 

αυτή η Διακήρυξη να μπορεί να είναι ένα σημάδι της εγγύτητας μεταξύ 
Ανατολής και Δύσης, μεταξύ Βορρά και Νότου, και μεταξύ όσων 
πιστεύουν ότι ο Θεός μας έχει δημιουργήσει να κατανοούμε ο ένας 
τον άλλον, να συνεργαζόμαστε ο ένας με τον άλλον και να ζούμε ως 
αδελφοί και αδελφές που αγαπούν ο ένας τον άλλον. 

Τούτο ελπίζουμε και επιδιώκουμε να επιτύχουμε με στόχο να βρούμε 
μια παγκόσμια ειρήνη της οποίας όλοι μπορούν να απολαμβάνουν σε 
αυτήν τη ζωή. 

Abu Dhabi, 4 Φεβρουαρίου 2019 

Πάπας Φραγκίσκος               Μέγας Ιμάμης του Al-Azhar, Ahmed el-Tayeb 

(Βλ. το Έγγραφο για την Ανθρώπινη Αδελφότητα για την Παγκόσμια 
Ειρήνη  σε: hdps://www.forhumanfraternity.org/document-on-human-
fraternity-detail,  hdps://www.va�cannews.va/en/pope/news/2019-02/
pope-francis-uae-declara�on-with-al-azhar-grand-imam.html). 
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https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2019-02/pope-francis-uae-declaration-with-al-azhar-grand-imam.html
https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2019-02/pope-francis-uae-declaration-with-al-azhar-grand-imam.html


5 – ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ – ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ 
ΤΗΣ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΦΥΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ - ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ 
ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 
ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΙΩΣΗ ΤΟΥ 2019 ΤΟΥ ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΡΩΜΑΙΟΚΑΘΟΛΙΚΟ ΤΙΤΟΥΛΑΡΙΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ULPIANA CARLO 
MARIA VIGANO, ΠΡΩΗΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ 
ΝΟΥΝΤΣΙΟ ΣΤΙΣ ΗΠΑ 

 Το πλήρες κείμενο του άρθρου αρνητικής – υπό το πρίσμα της 
αμφισβήτησης της θείας φύσης του Χριστού από το εν Έγγραφο – 
κριτικής του Εγγράφου για την «Ανθρώπινη Αδελφότητα» την 
Παγκόσμια Ειρήνη του 2019 του Αμπού Ντάμπι από τον 
Ρωμαιοκαθολικό Τιτουλάριο Αρχιεπίσκοπο της Ulpiana Carlo Maria 
Viganò, πρώην Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης του Κράτους της 
Πόλης του Βατικανού και πρώην Αποστολικό Νούντσιο στις ΗΠΑ -  το 
οποίο δημοσιεύθηκε από τον Ιταλό δημοσιογράφο Aldo Maria Valli για 
το Duc στο Altum – έχει ως ακολούθως:  

 «Για τους Αξιότιμους Αδελφούς μας… σε ειρήνη και κοινωνία με 
την Αποστολική Έδρα, Υγεία και Αποστολική Ευλογία. Ποτέ ίσως στο 



παρελθόν δεν έχουμε δει, όπως βλέπουμε σε αυτούς τους δικούς μας 
καιρούς, τα μυαλά των ανθρώπων τόσο απασχολημένα από την 
επιθυμία τόσο της ενίσχυσης όσο και της επέκτασης στην κοινή 
ευημερία της ανθρώπινης κοινωνίας που η αδελφική σχέση η οποία μας 
συνδέει και μας ενώνει… είναι εύκολα κατανοητό ... γιατί πολλοί 
επιθυμούν τα διάφορα έθνη να εμπνέονται από αυτή την παγκόσμια 
αδελφότητα. " 

Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Ύπατος Αρχιερέας Πίος 11ος 
εκφράστηκε στην εισαγωγή της εγκυκλίου του Mortalium animos του 
1928, που υπογράφηκε την ημέρα των Θεοφανείων, όταν η Εκκλησία 
θυμάται τους τρεις σοφούς Μάγους από την Ανατολή, που οδηγούσαν 
ένα ατελείωτο πορευτικό καραβάνι με οδηγό ένα λαμπερό αστέρι που 
εμφανίστηκε στο στερέωμα, όταν ήρθε στη Γη ο Υιός του Θεού 
σαρκωμένος, ο Μοναδικός Σωτήρας, το κέντρο του κόσμου και της 
ιστορίας. 

Ενενήντα ένα χρόνια αργότερα, την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 
2019 - όπως αναφέρθηκε από το Va�can News - ο Πάπας Φραγκίσκος 
δέχθηκε σε ακρόαση τον Μεγάλο Ahmed Al-Tayeb, συνοδευόμενο από 
διάφορες προσωπικότητες και εκπροσώπους του Πανεπιστημίου του Al-
Azhar και της Ύπατης Επιτροπής, όλους εμπνεόμενους από την επιθυμία 
να δοθεί μορφή και συγκεκριμένη σημασία στο περιεχόμενο του 
Εγγράφου για την «Ανθρώπινη Αδελφότητα» για την Παγκόσμια Ειρήνη 
και Συμβίωση, η οποία επιθυμία σφραγίστηκε τον περασμένο Αύγουστο 
μετά την ιστορική Διακήρυξη των Εμιράτων, και υπογράφηκε από τον 
Ποντίφηκα και τον Ιμάμη κατά τη διάρκεια του Έτους της Αδελφότητας. 

Όσον αφορά το προαναφερθέν Έγγραφο, η Αυτού  Εξοχότητα ο 
Mohamed Khalifa Al Mubarak, ως αντιπρόσωπος των Ηνωμένων 
Αραβικών Εμιράτων, είχε δηλώσει προηγουμένως (Va�can News, 21 
Σεπτεμβρίου 2019) ότι «σε έναν κόσμο στον οποίο υπάρχουν τόσα 
πολλά πράγματα που διαιρούν, τα Εμιράτα δεσμεύονται να ενώνουν. 
Όπως ένας φάρος φωτός, θέλουν να φέρουν φως σε έναν σκοτεινό 
κόσμο, φέρνοντας στο φως αυτό το έγγραφο, το πιο σημαντικό που έχει 
υπογραφεί πρόσφατα ». Σαν να λέμε ότι «το Φως της Ανατολής» που 
μας έφτασε από ψηλά, όπως ο Ήλιος (Λουκ. 1, 78), επισκιάζεται τώρα 
από έναν νέο «Φωτεινό Φάρο». 



Οι συνομιλίες της συνάντησης του Βατικανού ήταν εγκάρδιες, με 
λόγια και εκφραστικές χειρονομίες μιας ήδη καθιερωμένης φιλίας: ας 
θυμόμαστε ότι αυτή είναι η έκτη συνάντηση μεταξύ του Ποντίφηκα και 
του Μεγάλου Ιμάμη. Η ζεστασιά της Λατινικής Αμερικής υπερέβη έτσι 
τον μακρύ και άκαμπτο «παγετό» μεταξύ της Αποστολικής Έδρας και 
εκείνον του ύπατου οργάνου του Σουνιτικού Ισλάμ. Η συνάντηση 
προσέφερε επίσης την ευκαιρία παρουσίασης στον Ποντίφηκα ενός 
μοναδικού έργου, του οποίου η ιδέα έχει παρουσιαστεί μέσω σχεδίων 
και τρισδιάστατων ανακατασκευών. 

Ο Sir David Adjaye Obe είναι ο δημιουργός αυτού του 
αρχιτεκτονικού σχεδίου, το οποίο θα ανεγερθεί στο πολυτελές και 
υπερβολικό Abu Dhabi. Είναι ο Οίκος της Αβρααμικής Οικογένειας, ένα 
είδος Νέας Σκηνής Παγκόσμιας Αδελφότητας που προκαλεί εκείνη την 
άλλη Σκηνή Υποδοχής στην οποία ο Πατριάρχης της Παλαιάς Διαθήκης 
φιλοξένησε τρεις μυστηριώδεις Αγγέλους (πρβλ. Γεν. 18), την 
προτύπωση του Τριαδικού Θεού ο οποίος αποκαλύφθηκε πλήρως στους 
νόμιμους απογόνους του Αβραάμ μέσω της πίστης στον Ιησού Χριστό. 

Ο Οίκος της Αβρααμικής Οικογένειας είναι επομένως το όνομα 
αυτής της δομής που θα στεγάσει μια συναγωγή, ένα τέμενος και μια 
εκκλησία, φυσικά αφιερωμένη στο Poverello [Αγ. Φραγκίσκος της 
Ασίζης].  

Το σχέδιο του Sir David προβλέπει τους τρεις διαφορετικούς 
χώρους λατρείας που ενώνονται με μοναδικά θεμέλια και 
τοποθετούνται μέσα σε έναν κήπο, προκαλώντας μια Νέα Εδέμ, μια 
Γνωστική και Μασονική νέα έκδοση του παραδείσου της Δημιουργίας.  

Όπως εξηγείται στον Πάπα, αυτή η «δομή ... θα χρησιμεύσει ως 
χώρος ατομικής λατρείας, αλλά και για διάλογο και διαθρησκευτικές 
ανταλλαγές». Στην πραγματικότητα, σχεδιάζεται επίσης ένα τέταρτο 
κτίριο, η έδρα του Κέντρου Μελετών και Έρευνας για την Ανθρώπινη 
Αδελφότητα, του οποίου ο στόχος, που συνάγεται από το έγγραφο του 
Αμπού Ντάμπι, θα είναι «η γνωστοποίηση των τριών θρησκειών». Οι 
τελετές για την απονομή του Βραβείου «Ανθρώπινης Αδελφότητας» θα 
λαμβάνουν επίσης χώρα εδώ. 



Το κτίριο του Οίκου της Αβρααμικής Οικογένειας μοιάζει με μια 
επιχείρηση σύγχυσης της Βαβέλ, σχεδιασμένη από τους εχθρούς του 
Θεού, της Καθολικής Εκκλησίας και της μόνης αληθινής θρησκείας 
ικανής να σώσει τον άνθρωπο και το σύνολο της δημιουργίας από την 
καταστροφή, τόσο στο παρόν καθώς και αιώνια και οριστικά. Τα 
θεμέλια αυτού του «Οίκου, που προορίζονται να υποχωρήσουν και να 
καταρρεύσουν, ακριβώς όπου, στα χέρια των ίδιων οικοδόμων, 
πρόκειται να αφαιρέσουν τη Μόνη Γωνιακή Πέτρα: τον Ιησού Χριστό, 
τον Σωτήρα και Κύριο, πάνω στον οποίο στέκεται ο Οίκος του Θεού. 

«Ως εκ τούτου», ο Απόστολος Παύλος προειδοποίησε, «ας 
φροντίσει ο καθένας για το πώς χτίζει πάνω του. Διότι κανέναν άλλο 
θεμέλιο δεν μπορεί οποιοσδήποτε να βάλει από εκείνον που έχει τεθεί, 
που είναι ο Ιησούς Χριστός »(Α΄ Κορινθ. 3, 10). 

Στον κήπο του Abu Dhabi πρόκειται να αναδυθεί ο Nαός  της 
Παγκόσμιας Συγκρητιστικής Νεο-Θρησκείας με τα αντι-Χριστιανικά 
δόγματά της. Ούτε και οι πιο αισιόδοξοι Μασόνοι θα μπορούσαν να 
φανταστούν τόσο πολύ! 

Ο Πάπας Bergoglio προχωρά συνεπώς σε μια περαιτέρω 
εφαρμογή της αποστασίας του Abu Dhabi, του καρπού του 
πανθεϊστικού και αγνωστικιστικού νέο-μοντερνισμού που τυραννά τη 
Ρωμαϊκή Εκκλησία, που βλάστησε από το Έγγραφο της Συνόδου (Β΄ 
Βατικάνειας)  «Nostra Aetate». Είμαστε αναγκασμένοι να το 
αναγνωρίσουμε: οι δηλητηριώδεις καρποί της «άνοιξης του Συνόδου» 
είναι μπροστά στα μάτια οποιουδήποτε δεν αφήνει πλέον τον εαυτό 
του να τυφλωθεί από το επικρατούν Ψέμα. 

Ο Πίος 11ος μας είχε ειδοποιήσει και μας είχε προειδοποιήσει: 
Αλλά οι διδασκαλίες που προηγήθηκαν της Β΄ Βατικάνειας Συνόδου 
ρίχτηκαν στους ανέμους ως μη ανεκτικές και απαρχαιωμένες. Η 
σύγκριση μεταξύ της προ-συνοδικής Διδασκαλίας και των νέων 
διδασκαλιών της Nostra Aetate και της Dignita�s Humanae – για να 
αναφέρω μόνον αυτές – δείχνει μια φοβερή ασυνέχεια, την οποία 
πρέπει να σημειώσουμε και η οποία χρειάζεται επειγόντως να 
τροποποιηθεί το συντομότερο δυνατόν. Με τη βοήθεια του Θεού… 



Ας ακούσουμε τις λέξεις του Ανώτατου Αρχιερέα Πίου 11ου, όταν 
οι Πάπες συνήθιζαν να ομιλούν τη γλώσσα της Αληθείας, σμιλεμένη με 
φωτιά σε διαμάντι: 

Για ποιους λόγους διοργανώνονται συχνά συνελεύσεις, 
συναντήσεις και διαλέξεις από αυτά τα άτομα, στα οποία παρίστανται 
μεγάλος αριθμός ακροατών, και στις οποίες όλοι χωρίς διάκριση 
καλούνται να συμμετάσχουν στη συζήτηση, τόσο άπιστοι κάθε είδους, 
όσο και Χριστιανοί, ακόμη και αυτοί που έχουν δυστυχώς 
απομακρυνθεί από τον Χριστό ή που με ισχυρογνωμοσύνη και επιμονή 
αρνούνται τη θεία φύση και αποστολή Του. Τέτοιες απόπειρες μπορούν 
τώρα να εγκριθούν από τους Καθολικούς, που βασίζονται σε αυτήν την 
ψευδή γνώμη που θεωρεί ότι όλες οι θρησκείες είναι περισσότερο ή 
λιγότερο καλές και αξιέπαινες, αφού όλοι με διαφορετικούς τρόπους 
εκδηλώνουν και υποδηλώνουν αυτή την αίσθηση που είναι εγγενής σε 
όλους μας, και από την οποία οδηγούμαστε στον Θεό και στην υπάκουη 
αναγνώριση του κανόνα Του. 

Όχι μόνον αυτοί που έχουν αυτήν την άποψη, βρίσκονται σε 
πλάνη και εξαπατήθηκαν, αλλά και στρεβλώνουν την ιδέα της αληθινής 
θρησκείας, την οποία απορρίπτουν, και σιγά-σιγά στρέφονται προς τον 
νατουραλισμό και τον αθεϊσμό… από τούτο προκύπτει ξεκάθαρα ότι 
όποιος υποστηρίζει αυτούς που έχουν αυτές τις θεωρίες και προσπαθεί 
να τις πραγματοποιήσει, εγκαταλείπει εντελώς τη θεϊκώς 
αποκαλυφθείσα θρησκεία… 

Κατά τη διάρκεια των αιώνων, η μυστική Σύζυγος του Χριστού δεν 
έχει μολυνθεί ποτέ, ούτε μπορεί ποτέ στο μέλλον να μολυνθεί, όπως 
μαρτυρεί ο Κυπριανός: «Η Νύφη του Χριστού δεν μπορεί να γίνει μη 
γνήσια για τον Σύζυγό της: είναι αδιάφθορη και σεμνή. Δεν ξέρει παρά 
μια κατοικία, φυλάσσει την αγιότητα του γαμήλιου θαλάμου με 
αγνότητα και σεμνότητα »(Mortalium animos). 

«Σήμερα περισσότερο από ποτέ… η Εκκλησία χρειάζεται ισχυρά 
και συνεκτικά δόγματα. Μέσα στη διάλυση… οι συμβιβασμοί γίνονται 
όλο και πιο στείροι, και καθένας από αυτούς αφαιρεί ένα κομμάτι της 
αλήθειας… Δείξτε λοιπόν τον εαυτό σας… ποιοι είστε στο τέλος, πείσατε 
τους Καθολικούς…! Υπάρχει μια χάρη που συνδέεται με την πλήρη και 



ολοκληρωμένη ομολογία της πίστης. Αυτή η ομολογία, μας λέγει ο 
Απόστολος, είναι η σωτηρία εκείνων που την κάνουν, και η εμπειρία 
δείχνει ότι είναι και η σωτηρία εκείνων που την καταλαβαίνουν. " (Dom 
Prosper-Louis-Pascal Guéranger, The Chris�an Meaning of History). 

Ο ομότιμος Πάπας Βενέδικτος 16ος έσπασε πρόσφατα τη σιωπή 
του δημοσιοποιώντας τη θλιβερή έκκλησή του για την Εκκλησία σε 
αυτήν την ταραγμένη ώρα της ιστορίας της: «Ακόμη και σήμερα η πίστη 
μας απειλείται από μειωτικές αλλαγές στις οποίες οι κοσμικές μόδες θα 
ήθελαν να την υποβάλουν, προκειμένου να αφαιρέσουν το μεγαλείο 
της. Κύριε, βοήθησέ μας σε αυτόν τον καιρό μας να είμαστε και να 
παραμένουμε αληθινοί Καθολικοί - να ζήσουμε και να πεθάνουμε στο 
μεγαλείο της αλήθειας Σου και στη θεότητά Σου. Δώσε μας πάντοτε 
θαρραλέους επισκόπους που μπορούν να μας καθοδηγούν στην 
ενότητα στην πίστη και με τους αγίους όλων των εποχών, και οι οποίοι 
να μας δείχνουν πόσο κατάλληλα να ενεργούμε στην υπηρεσία της 
μετανοίας, στην οποία οι επίσκοποί μας καλούνται με έναν ειδικό 
τρόπο. Κύριε Ιησού Χριστό, ελέησέ μας!».  

(Βλ. το πλήρες άρθρο του Ρωμαιοκαθολικού Τιτουλάριου 
Αρχιεπισκόπου της Ulpiana Carlo Maria Viganò βλ. σε: hdp://
madersindia.com/2019/11/plan-to-build-house-of-abrahamic-religions-
cri�cized/, και τα κύρια αποσπάσματα τούτου σε: hdps://fsspx.news/
en/news-events/news/abu-dhabi-babel-abrahamic-family-house-53956).  

http://mattersindia.com/2019/11/plan-to-build-house-of-abrahamic-religions-criticized/
http://mattersindia.com/2019/11/plan-to-build-house-of-abrahamic-religions-criticized/
http://mattersindia.com/2019/11/plan-to-build-house-of-abrahamic-religions-criticized/
https://fsspx.news/en/news-events/news/abu-dhabi-babel-abrahamic-family-house-53956
https://fsspx.news/en/news-events/news/abu-dhabi-babel-abrahamic-family-house-53956
https://fsspx.news/en/news-events/news/abu-dhabi-babel-abrahamic-family-house-53956


 

5 – Η ΥΠΑΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ» 

 Στις 20-8-2019 συστάθηκε και συγκροτήθηκε η Ύπατη Επιτροπή 
για την «Ανθρώπινη Αδελφότητα», για την επίτευξη των στόχων που 
περιέχονται στο Έγγραφο για την «Ανθρώπινη Αδελφότητα»  για την 
Παγκόσμια Ειρήνη και Συμβίωση (4 Φεβρουαρίου 2019, Αμπού Ντάμπι). 
Αποτελείται από μέλη, Εβραίους, Χριστιανούς και Μουσουλμάνους.  

Σύμφωνα με τον ιστότοπο της «Human Fraternity for World Peace 
and Living Together (= «Ανθρώπινης Αδελφότητας» για την Παγκόσμια 
Ειρήνη και Συμβίωση)», τα μέλη της Ύπατης Επιτροπής της «Ανθρώπινης 
Αδελφότητας» είναι τα εξής: 

α) ο Καρδινάλιος Miguel Angel Ayuso Guixot, Πρόεδρος του Ποντιφικού 
Συμβουλίου για τον Διαθρησκειακό Διάλογο (δηλαδή για τον 
Διαθρησκειακό Οικουμενισμό) της Αγίας Έδρας, ως Πρόεδρος της 
Ύπατης Επιτροπής της «Ανθρώπινης Αδελφότητας»,  

β) ο Ραβίνος M. Bruce Lus�g, ο Αρχαιότερος Ραβίνος στην Εβραϊκή 
Συναγωγή της Ουάσινγκτον,  



γ) ο Δικαστής Mohamed Mahmoud Abdel Salam, Πρώην Σύμβουλος 
στον  Μεγάλο Ιμάμη του Πανεπιστημίου Al-Azhar της Αιγύπτου, την 
Αυτού Σεβασμιότητα τον Σεϊχη Ahmad At-Tayyeb, 

δ) η Αυτού Εξοχότητα Mohamed Khalifa Al Mubarak, Υπουργός 
Πολιτισμού των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων,  

ε) η Irina Bokova, Πρώην Γενική Διευθύντρια της UNESCO,  

στ) ο Δρ. Sultan Faisal Al Remeithi, Γενικός Γραμματέας του 
Μουσουλμανικού Συμβουλίου των Γερόντων,  

ζ) ο Καθηγητής Mohamed Hussein Mahrasawi, Πρόεδρος του 
Πανεπιστημίου Al-Azhar της Αιγύπτου,  

η) ο Monsignor (= αξιωματούχος ιερέας) Yoannis Lahzi Gaid, (Δεύτερος) 
Προσωπικός Γραμματέας του Πάπα Φραγκίσκου,  

θ) ο Yasser Hareb, Συγγραφέας και Παρουσιαστής Τηλεόρασης στα 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.  

 

6 -  ΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ «ΟΙΚΟΥ ΤΗΣ 
ΑΒΡΑΑΜΙΚΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ» 



 Στο, χωρίς αναφερόμενο συγγραφέα, άρθρο με τίτλο «Από το Abu 
Dhabi στη Βαβέλ: Ο Οίκος της Αβρααμικής Οικογένειας», ο «Οίκος της 
Αβρααμικής Οικογένειας» αναφέρεται ως «Ναός για Νέα Παγκόσμια 
Θρησκεία». Το ίδιο άρθρο αναπαράγει τις απόψεις της ιστορικού 
Cris�na Siccardi για τον «Οίκο της Αβρααμικής Οικογένειας» - ο οποίος 
αποτελεί καρπό του Εγγράφου του 2019 του Αμπού Ντάμπι – οι οποίες 
δημοσιεύθηκαν στο καθολικό πρακτορείο ειδήσεων Corrispondenza 
Romana στις 20-11-2019 και οι οποίες έχουν ως εξής: 

« (…) Το «πνεύμα της Ασίζης» σήμερα δημιουργεί τον Οίκο της 
Αβρααμικής Οικογένειας, αλλά αυτό το «πνεύμα του Αμπού Ντάμπι» 
έχει την αξία να παρέχει σαφήνεια μεταξύ εκείνων που επιλέγουν να 
ανήκουν αποκλειστικά στον ζωντανό Χριστό, τον πραγματικό και αιώνιο 
στην ανθρωπότητά Του και τη θεότητά Του, και εκείνων που, αντίθετα, 
επιλέγουν τους απατηλούς, διαβολικούς και ανύπαρκτους θεούς (είτε 
είναι θρησκευτικής είτε κοσμικής προέλευσης)» 

(hdps://fsspx.news/en/news-events/news/abu-dhabi-babel-abrahamic-
family-house-53956).  

Ο δημιουργός του αρχιτεκτονικού σχεδίου για την ανέγερση του 
«Οίκου της Αβρααμικής Αδελφότητας» είναι ο Sir David Adjaye Obe, 
στον οποίο ο Εμίρης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων το ανέθεσε.  

Ο ιστότοπος της «Ανθρώπινης Αδελφότητας για την Παγκόσμια 
Ειρήνη και Συμβίωση» περιγράφει το εν λόγω αρχιτεκτονικό σχέδιο, ως 
εξής: 

 «Ο Οίκος της Αβρααμικής Οικογένειας θα είναι ένας φάρος 
αμοιβαίας κατανόησης, αρμονικής συνύπαρξης και ειρήνης μεταξύ των 
ανθρώπων της πίστης και της καλής θέλησης. Αποτελείται από τέμενος, 
εκκλησία, συναγωγή και εκπαιδευτικό κέντρο που πρόκειται να κτιστεί 
στο νησί Saadiyat, την πολιτιστική καρδιά του Αμπού Ντάμπι στα 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Μέσω του σχεδιασμού του, συλλαμβάνει τις 
αξίες τις οποίες μοιράζονται ο Ιουδαϊσμός, ο Χριστιανισμός και το 
Ισλάμ, και χρησιμεύει επίσης ως μια ισχυρή πλατφόρμα για να 
εμπνεύσει και να καλλιεργήσει την κατανόηση και την αποδοχή μεταξύ 
ανθρώπων καλής θέλησης. Το όραμα για το Οίκο της Αβρααμικής 
Οικογένειας δημιουργήθηκε μετά την υπογραφή του Εγγράφου για την 

https://fsspx.news/en/news-events/news/abu-dhabi-babel-abrahamic-family-house-53956
https://fsspx.news/en/news-events/news/abu-dhabi-babel-abrahamic-family-house-53956
https://fsspx.news/en/news-events/news/abu-dhabi-babel-abrahamic-family-house-53956


«Ανθρώπινη Αδελφότητα» για την Παγκόσμια Ειρήνη και Συμβίωση από 
τον Πάπα Φραγκίσκο και τον Μεγάλο Ιμάμη Ahmed El-Tayeb τον 
Φεβρουάριο του 2019. 

 Αυτό το ορόσημο θα είναι ένα μέρος για μάθηση, διάλογο και 
λατρεία - ανοιχτό σε όλους και μια πραγματική αντανάκλαση της πίστης 
των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στην ανοχή και τη φιλοξενία. Ενώ το 
όραμα αναδύεται, αυτό που είναι σίγουρο, είναι ότι θα είναι φιλόξενο 
σε πιστούς όλων των Αβρααμικών θρησκειών και όλης της 
ανθρωπότητας. Σε καθένα από τους οίκους λατρείας, οι επισκέπτες θα 
έχουν την ευκαιρία να μαθαίνουν για τις θρησκευτικές ακολουθίες, να 
ακούν ιερές γραφές και να βιώνουν ιερές τελετές. Ένας τέταρτος χώρος - 
που δεν σχετίζεται με συγκεκριμένη θρησκεία - θα είναι ένα 
εκπαιδευτικό κέντρο όπου όλοι οι άνθρωποι μπορούν να συναντηθούν 
ως ενιαία κοινότητα αφιερωμένη στην αμοιβαία κατανόηση και την 
ειρήνη [εννοείται: το Παγκόσμιο Κράτος]. 

 Ο Οίκος της Αβρααμικής Οικογένειας θα φιλοξενεί μια ποικιλία 
προγραμμάτων και εκδηλώσεων - από καθημερινές θρησκευτικές 
ακολουθίες έως διεθνείς διασκέψεις κορυφές. Επί του παρόντος, υπό 
κατασκευή, η αναμενόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου είναι 
στο 2022 και θα είναι μία από τις πολλές επιχειρήσεις τις οποίες θα 
συμβουλεύει η  Ύπατη Επιτροπή «Ανθρώπινης Αδελφότητας»»  

(βλ. και το σχέδιο και ένα βίντεο του σχεδίου του «Οίκου της 
Αβρααμικής Οικογένειας», σε: hdps://www.forhumanfraternity.org/
abrahamic-family-house).  

https://www.forhumanfraternity.org/abrahamic-family-house
https://www.forhumanfraternity.org/abrahamic-family-house


 

7 – Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ 4ΗΣ 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΩΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ 
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ» 

 Στις 4 Δεκεμβρίου 2019 τα μέλη της Ύπατης Επιτροπής για την 
«Ανθρώπινη Αδελφότητα», με επικεφαλής τον Καρδινάλιο Miguel Angel 
Ayuso Guixot, Πρόεδρο του Ποντιφικού Συμβουλίου για τον 
Διαθρησκειακό Διάλογο (δηλαδή για τον Διαθρησκειακό Οικουμενισμό) 
της Αγίας Έδρας, και τον Δικαστή Muhammad Abd al-Salam, Πρώην 
Σύμβουλο στον  Μεγάλο Ιμάμη του Πανεπιστημίου Al-Azhar της 
Αιγύπτου, συναντήθηκαν στη Νέα Υόρκη με τον Γενικό Γραμματέα των 
Ηνωμένων Εθνών, Δρ. António Guterres. Του μετέφεραν ένα μήνυμα 
από τον Πάπα Φραγκίσκο και τον Μεγάλο Ιμάμη του Πανεπιστημίου Al-
Azhar, Ahmed Al-Tayyeb.  

 Το εν λόγω μήνυμα:  

Α. προτείνει η 4η Φεβρουαρίου να κηρυχθεί Παγκόσμια Ημέρα 
«Ανθρώπινης Αδελφότητας», και  

Β. ζητά από τα Ηνωμένα Έθνη να συμμετάσχουν, μαζί με την Αγία Έδρα 
και το Πανεπιστήμιο Al-Azhar της Αιγύπτου, στην οργάνωση, στο εγγύς 



μέλλον, μιας Παγκόσμιας Διάσκεψης Κορυφής για την «Ανθρώπινη 
Αδελφότητα».  

 Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Δρ. António Guterres:  

Ι. εξέφρασε την εκτίμησή του για την πρωτοβουλία για την «Ανθρώπινη 
Αδελφότητα» του Πάπα Φραγκίσκου και του Μεγάλου Ιμάμη του 
Πανεπιστημίου Al-Azhar, Ahmed Al-Tayyeb και την ανοικτότητά του σε 
αυτήν, υπογραμμίζοντας τη σημασία της εργασίας στην υπηρεσία 
ολόκληρης της ανθρωπότητας [δηλαδή στην υπηρεσία του (υπό 
διαμόρφωση) Παγκόσμιου Κράτους],  και  

ΙΙ. όρισε τον Δρ Adama Dieng, Ειδικό Σύμβουλο του Γενικού Γραμματέα 
των Ηνωμένων Εθνών για τη Ρητορική Μίσους και την Πρόληψη της 
Γενοκτονίας, ως εκπρόσωπο των Ηνωμένων Εθνών για την 
παρακολούθηση των προτεινόμενων, από την Ύπατη Επιτροπή για την 
«Ανθρώπινη Αδελφότητα», δραστηριοτήτων και για τη συνεργασία με 
την εν λόγω Ύπατη Επιτροπή. 

(hdps://www.va�cannews.va/en/va�can-city/news/2019-12/pope-and-
grand-imam-propose-a-world-day-of-fraternity-to-the-un.html) 

https://www.vaticannews.va/en/vatican-city/news/2019-12/pope-and-grand-imam-propose-a-world-day-of-fraternity-to-the-un.html
https://www.vaticannews.va/en/vatican-city/news/2019-12/pope-and-grand-imam-propose-a-world-day-of-fraternity-to-the-un.html
https://www.vaticannews.va/en/vatican-city/news/2019-12/pope-and-grand-imam-propose-a-world-day-of-fraternity-to-the-un.html


 

8 – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

 Ο Πάπας Φραγκίσκος καταγγέλθηκε δημόσια από τον Τιτουλάριο 
Αρχιεπίσκοπο της Ulpiana, πρώην Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 
του Κράτους της Πόλης του Βατικανού και πρώην Αποστολικό Νούντσιο 
της Αγίας Έδρας στις ΗΠΑ, ότι – συνυπογράφοντας το Έγγραφο του 1991 
του Αμπού Ντάμπι - αποστάτησε από τον Χριστιανισμό, ο οποίος 
θεμελιώνεται στο ένα Πρόσωπο και τις δύο Φύσεις του Θεανθρώπου 
Χριστού και προσχώρησε δημόσια στον Συγκρητιστικό Γνωστικισμό της 
αποκρυφιστικής Θεοσοφίας της Blavatsky, ενώ δημόσια εξακολουθεί να 
εμφανίζεται ως ο Πάπας της Καθολικής Εκκλησίας (με τη νομική έννοια 
του όρου).  

Κατόπιν των ανωτέρω, επιβάλλεται - με βάση την Ορθόδοξη 
πίστη στο Θεανθρώπινο Πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού - από 
πλευράς των Ορθόδοξων Αυτοκέφαλων Εκκλησιών η άμεση οριστική και 
αμετάκλητη παύση του διεξαγόμενου θεολογικού διαλόγου της Μεικτής 
Θεολογικής Επιτροπής μεταξύ της Καθολικής Εκκλησίας (με τη νομική 



έννοια του όρου) και των Ορθόδοξων Αυτοκέφαλων Εκκλησιών, ο 
οποίος είχε ως σκοπό του την επανένωσή τους.  

Αν δεν διακόψουν πάραυτα τον μεικτό θεολογικό διάλογο με την 
Καθολική Εκκλησία (με τη νομική έννοια του όρου), οι Ορθόδοξες 
Αυτοκέφαλες Εκκλησίες κινδυνεύουν να διολισθήσουν και αυτές στον 
Συγκρητιστικό Γνωστικισμό της Θεοσοφίας της Blavatsky, θεωρώντας ότι 
διεξάγουν τον διάλογο αυτό με μια παραδοσιακή (από πλευράς 
Καθολικισμού της 2ης Χιλιετίας του Χριστιανισμού) Καθολική Εκκλησία 
(με τη νομική έννοια του όρου). Τούτο όμως, όπως προανέφερα, δεν 
ισχύει πλέον από τις 4 Φεβρουαρίου 2019, ημερομηνία συνυπογραφής 
του Εγγράφου του Αμπού Ντάμπι από τον Πάπα Φραγκίσκο και τον 
Μέγα Ιμάμη του Πανεπιστημίου του Al-Azhar της Αιγύπτου.  

Στις 4 Φεβρουαρίου 2019 ο Πάπας Φραγκίσκος εφάρμοσε 
πρακτικά και συγκεκριμένα τη Συνοδική Διακήρυξη «Nostra Aetate» της 
28-10-1965 της Β΄ Βατικάνειας Συνόδου [ή 21ης Οικουμενικής Συνόδου 
της Καθολικής Εκκλησίας (με τη νομική έννοια του όρου)]. Αυτή η 
Συνοδική Διακήρυξη εισήγαγε επίσημα στη διδασκαλία της Καθολικής 
Εκκλησίας (με τη νομική έννοια του όρου) τον Διαθρησκειακό 
Οικουμενισμό ή Διεθνισμό ή Παγκοσμιοποίηση.  

Το Έγγραφο του 2019 του Αμπού Ντάμπι έθεσε τα θεμέλια της 
Νέας Παγκόσμιας Θρησκείας, που είναι η Συγκριτιστική Θεοσοφία της 
Blavatsky και η οποία Θεοσοφία πρόκειται, ως χοάνη, να απορροφήσει 
όλες τις θρησκείες οι οποίες θα υποταχθούν σε αυτήν, σύμφωνα με τη 
σχετική θεμελιώδη θρησκευτική της πεποίθηση, κατά την οποία η 
Θεοσοφία είναι η υπερθρησκεία η οποία απορροφά και διαλύει τις 
θρησκείες. Το ίδιο Έγγραφο κατόρθωσε το δυσκολότερο, να ενώσει, με 
βάση τη Συγκρητιστική Θεοσοφία, τους τρείς κλάδους του δυτικού ή 
αβρααμικού δέντρου θρησκειών, οι οποίες στις παραδοσιακές τους 
μορφές - σε αντίθεση με τους κλάδους του ανατολικού ή βραχμανικού 
δέντρου θρησκειών – υποστηρίζουν, καθεμία για τον εαυτό της, την 
αποκλειστικότητα της κατεχόμενης από αυτές θρησκευτικής αλήθειας. 
Το επόμενο στάδιο είναι το ευκολότερο, να ενωθεί το αβρααμικό δέντρο 
θρησκειών με τους τρεις κλάδους του (Ιουδαϊσμό, Χριστιανισμό, Ισλάμ) 
με το βραχμανικό δέντρο θρησκειών με τους τρείς κλάδους του 
(Ινδουϊσμό, Βουδισμό, Τζαϊνισμό). Διότι αυτοί οι κλάδοι του 



βραχμανικού δέντρου θρησκειών είναι, από τη φύση τους, 
συγκρητιστικοί, αφού δέχονται ότι υπάρχουν πολλοί δρόμοι που 
οδηγούν εξίσου έγκυρα στην υπερβατική πραγματικότητα.  

Αλλά και η παραδοσιακή (από πλευράς Καθολικισμού της 2ης 
Χιλιετίας) Καθολική Εκκλησία (με τη νομική έννοια του όρου), είχε 
παρεκκλίνει, ιδίως από την έναρξη της 2ης Χιλιετίας του Χριστιανισμού, 
από την παραδοσιακή Ορθόδοξη πίστη της Οικουμενικής Εκκλησίας της 
1ης Χιλιετίας του Χριστιανισμού, ιδίως ως προς το θεμελιώδες 
πολίτευμα (δηλαδή οργάνωση και διοίκηση) της Εκκλησίας που είναι το 
Συνοδικό, τόσο σε επίπεδο Αυτοκέφαλης Εκκλησίας όσο και σε επίπεδο 
Οικουμενικής Εκκλησίας, και όχι το μοναρχικό του Πάπα, με 
αποτέλεσμα να διολισθήσει σε νέα δόγματα μη σύμφωνα με την 
Οικουμενική Εκκλησία της 1ης Χιλιετίας του Χριστιανισμού. Ως γνωστόν, 
ο Πάπας – κατά την καθολική δογματική και το καθολικό κανονικό 
δίκαιο – είναι ο Ύπατος Αρχιερέας και ο Ανώτατος Νομοθέτης, 
Κυβερνήτης και Δικαστής στην παγκόσμια Καθολική Εκκλησία (με τη 
νομική έννοια του όρου). Και μπορεί να επιλέξει ατομικά να αποφανθεί 
δογματικά με οριστική πράξη (actu defini�ve, το οποίο αντικατέστησε 
ορολογικά το ex cathedra), ή συλλογικά να συναποφανθεί δογματικά με 
τον Σύλλογο των Καθολικών Επισκόπων είτε σε Οικουμενική Σύνοδο είτε 
εκτός αυτής.  

Ο Πάπας είναι ο μόνος Επίσκοπος της Καθολικής Εκκλησίας (με τη 
νομική έννοια του όρου) ο οποίος έχει επισκοπική εξουσία τακτική στην 
Επισκοπή του της Ρώμης, αλλά και σε όλες τις Καθολικές Επισκοπές, είτε 
του λατινικού ρυθμού είτε των ανατολικών (ή ουνιτικών) ρυθμών. Την 
επισκοπική του εξουσία σε οποιαδήποτε Καθολική Επισκοπή ο Πάπας 
μπορεί να ασκήσει οποτεδήποτε, αν και εκτάκτως όταν το κρίνει 
σκόπιμο. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία, από την ίδρυση της Οικουμενικής 
Εκκλησίας μετά τους Αποστόλους – οι οποίοι ήταν οι μοναδικοί 
Οικουμενικοί Επίσκοποι, αλλά συμφωνούσαν μεταξύ τους τα πεδία 
δράσεως των ιεραποστολικών τους δραστηριοτήτων – προβλέπεται 
δογματικώς και κανονικώς η ύπαρξη μόνον μίας επισκοπικής εξουσίας 
ανά Επισκοπή. Οι Προκαθήμενοι στην Ορθόδοξη Εκκλησία (Πατριάρχες, 
Αρχιεπίσκοποι), δεν έχουν βεβαίως επισκοπική εξουσία στην οικεία 



Αυτοκέφαλη Εκκλησία, πέραν των δικών τους επισκοπικών 
δικαιοδοσιών.  

Το ανωτέρω αναφερόμενο  μοναρχικό πολίτευμα της Καθολικής 
Εκκλησίας (με τη νομική έννοια του όρου) αποτελεί Θεμελιώδη Νόμο 
της, αδιαπραγμάτευτο για οποιαδήποτε ένωση με άλλα χριστιανικά 
θρησκεύματα. Εξάλλου, αν δεν ήταν έτσι, τότε θα κατέρρεε σε 
πολυδιάσπαση ο Καθολικισμός, ο οποίος ερείδεται θεμελιωδώς στον 
θεσμό του Πάπα, όπως αυτός διαμορφώθηκε τη 2η Χιλιετία του 
Χριστιανισμού, με τη μεταρρυθμιστική επεξεργασία του θεσμού αυτού 
που έγινε στη Μονή των Βενεδικτίνων  του Cluny της Γαλλίας από τον 
10ο αιώνα.  

Η διαπραγματευόμενη ένωση μεταξύ της Καθολικής Εκκλησίας 
(με τη νομική έννοια του όρου) και των Ορθόδοξων Αυτοκέφαλων 
Εκκλησιών δεν θα ήταν δυνατό να ανατρέψει την εξέλιξη και παγίωση 
του παπικού θεσμού της 2ης Χιλιετίας του Χριστιανισμού, όπως είναι 
κατοχυρωμένος από την καθολική δογματική και το καθολικό κανονικό 
δίκαιο σήμερα, για να επαναφερθεί το πρωτείο τιμής του Πάπα της 1ης 
Χιλιετηρίδας. Διότι: 

1 - Ο παπικός θεσμός (με την παραπάνω έννοια) και ο επισκοπικός 
θεσμός (λατίνων και ανατολικών ή ουνιτών επισκόπων), ο οποίος 
υποτάσσεται ιεραρχικά στον παπικό θεσμό, αποτελούν θεσμούς θείου 
δικαίου. Και  

2 – Η ανώτατη εκκλησιαστική αρχή της Καθολικής Εκκλησίας (με τη 
νομική έννοια του όρου) - η οποία προβλέπεται από την καθολική 
δογματική (η οποία συστηματοποιήθηκε από τη Β΄ Βατικάνεια Σύνοδο 
με το Συνοδικό της Δογματικό Σύνταγμα Lumen Gen�um Gen�um της 
21-11-1964 (hdp://w w w.va�can.va/arch ive/h ist_counc i l s /
i i_va�can_council/documents/vat-i i_const_19641121_lumen-
gen�um_fr.html) – είναι εγγυημένη από τον Θεμελιώδη Νόμο της, ο 
οποίος επιλέχθηκε από τον τότε Πάπα Ιωάννη Παύλο Β΄ να μην εκδοθεί 
νομοθετικά ως ξεχωριστό νομοθετικό κείμενο, αλλά ενσωματωμένο 
τόσο στον Κώδικα Κανονικού Δικαίου της Λατινικής Εκκλησίας του 1983 
όσο και στον Κώδικα Κανόνων των Ανατολικών Καθολικών (ή Ουνιτικών) 
Εκκλησιών του 1990.  

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_fr.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_fr.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_fr.html


 Η ενδεχόμενη ένωση μεταξύ της Καθολικής Εκκλησίας (με τη 
νομική έννοια του όρου) και των Ορθόδοξων Αυτοκέφαλων Εκκλησιών, 
η οποία ένωση είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης από τη Μεικτή 
Θεολογική Επιτροπή τους – αν δεν είχε συνυπογραφεί από τον Πάπα 
Φραγκίσκο το προαναφερθέν Έγγραφο του 2019 του Αμπού Ντάμπι και 
αν οι δογματικές τους διαφορές θεωρούνταν ως «ποικιλία στην ενότητά 
τους» – θα αναγνώριζε οπωσδήποτε, άμεσα ή μάλλον έμμεσα, την 
ανώτατη εκκλησιαστική αρχή της Καθολικής Εκκλησίας (με τη νομική 
έννοια του όρου) και θα βασιζόταν στον Κώδικα Κανόνων των 
Ανατολικών Καθολικών (ή Ουνιτικών) Εκκλησιών.  

 Η ανώτατη εκκλησιαστική αρχή της Καθολικής Εκκλησίας (με τη 
νομική έννοια του όρου) είναι ο Πάπας ατομικά ή ο Πάπας από κοινού 
με τον Σύλλογο των Επισκόπων των εγκατεσπαρμένων ανά τον κόσμο 
και ουδέποτε χωρίς τον Πάπα. Ο ίδιος ο Πάπας επιλέγει προσωπικά τον 
τρόπο ασκήσεως της ανώτατης εκκλησιαστικής εξουσίας, τον ατομικό ή 
τον συλλογικό. Ο συλλογικός τρόπος ασκήσεως της ανώτατης 
εκκλησιαστικής εξουσίας ασκείται είτε πανηγυρικά σε Οικουμενική 
Σύνοδο, στην οποία δεν υπάγεται αλλά ο Πάπας, είτε εκτός αυτής. Και ο 
Κώδικας Κανονικού Δικαίου της Λατινικής Εκκλησίας και ο Κώδικας 
Κανόνων των Ανατολικών Καθολικών (ή Ουνιτικών) Εκκλησιών ορίζουν 
ότι ο Πάπας δεν δικάζεται από κανέναν, δηλαδή ούτε από κανένα 
εκκλησιαστικό δικαστήριο ούτε από κανένα κρατικό δικαστήριο.  

Ο Κώδικας Κανόνων των Ανατολικών Καθολικών (ή Ουνιτικών) 
Εκκλησιών του 1990 - εκτός της ανώτατης εκκλησιαστικής αρχής της 
Καθολικής Εκκλησίας (με τη νομική έννοια του όρου), η οποία 
προβλέπεται και στον Κώδικα Κανονικού Δικαίου της Λατινικής 
Εκκλησίας του 1983 – προβλέπει τα εξής τέσσερα (4) είδη Ανατολικών 
Καθολικών ή Ουνιτικών Εκκλησιών: 

Α. Πατριαρχικές Εκκλησίας ιδίου δικαίου (ή sui generis) 

Β. Μείζονες Αρχιεπισκοπικές Εκκλησίες ιδίου δικαίου (ή sui generis) 

Γ. Μητροπολιτικές Εκκλησίες ιδίου δικαίου (ή sui generis) 

Δ. Άλλες Εκκλησίες ιδίου δικαίου (ή sui generis).  



 Έτσι, σε περίπτωση ένωσης, υπό τους ανωτέρω αναφερόμενους 
όρους, όσες Αυτοκέφαλες Εκκλησίες έχουν Προκαθήμενο Πατριάρχη, θα 
εντάσσονταν στις Πατριαρχικές Εκκλησίας ιδίου δικαίου. Όσες 
Αυτοκέφαλες Εκκλησίες έχουν Προκαθήμενο Αρχιεπίσκοπο, θα 
εντάσσονταν στις Μείζονες Αρχιεπισκοπικές Εκκλησίες ιδίου δικαίου, 
όπως η Εκκλησία της Ελλάδος. Όσες Αυτοκέφαλες Εκκλησίες έχουν 
Προκαθήμενο Μητροπολίτη, θα εντάσσονταν στις Μητροπολιτικές 
Εκκλησίες ιδίου δικαίου.  

 Αν δεν είχε συνυπογραφεί από τον Πάπα Φραγκίσκο το Έγγραφο 
του 2019 του Αμπού Ντάμπι και αν είχε συμφωνηθεί η ένωση της 
Καθολικής Εκκλησίας (με τη νομική έννοια του όρου) με τις Ορθόδοξες 
Αυτοκέφαλες Εκκλησίες, τότε, όπως προαναφέρθηκε, οι Ορθόδοξες 
Αυτοκέφαλες Εκκλησίες θα υπάγονταν οργανωτικά σε ένα από τα 
προβλεπόμενα τέσσερα (4) είδη Εκκλησιών του Κώδικα Κανόνων των 
Ανατολικών Καθολικών (ή Ουνιτικών) Εκκλησιών. Θα είχε επίσης γίνει 
ενδεχομένως μια τροποποίηση από τον Πάπα του Κώδικα Κανόνων των 
Ανατολικών Καθολικών (ή Ουνιτικών) Εκκλησιών, η οποία δεν θα ήταν 
θείου δικαίου, δηλαδή αμετάβλητη στο μέλλον, αλλά εκκλησιαστικού 
δικαίου, δηλαδή στο μέλλον θα μπορούσε να καταργηθεί. Σύμφωνα με 
την ενδεχόμενη αυτή τροποποίηση θα μπορούσε να αναγνωριστεί 
κανονικώς, στον ίδιο Κώδικα Κανόνων των Ανατολικών Καθολικών (ή 
Ουνιτικών) Εκκλησιών, το πρωτείο τιμής του Οικουμενικού Πατριάρχη 
επί των Αυτοκέφαλων Εκκλησιών, το οποίο πρωτείο τιμής του θα έπαυε 
πλέον να είναι το ίδιο με εκείνο του Πάπα, αλλά δεύτερο στην τάξη 
λόγω μεταγενέστερου χρόνου κτήσης του, της 1ης Χιλιετηρίδας. Διότι η 
ενδεχόμενη ισότητα του πρωτείου τιμής του Οικουμενικού Πατριάρχη, 
αλλά  δεύτερο στην τάξη λόγω μεταγενέστερου χρόνου κτήσης του, με 
το πρωτείο τιμής του Πάπα της 1ης Χιλιετηρίδας, θα ερχόταν σε 
αντίθεση με τον Θεμελιώδη Νόμο της Καθολικής Εκκλησίας τον 
ενσωματωμένο στον Κώδικα Κανονικού Δικαίου της Λατινικής 
Εκκλησίας και στον Κώδικα Κανόνων των Ανατολικών Καθολικών (ή 
Ουνιτικών) Εκκλησιών, ο οποίος Θεμελιώδης Νόμος αφορά την ανώτατη 
εκκλησιαστική αρχή της Καθολικής Εκκλησίας (με τη νομική έννοια του 
όρου) σήμερα.  



Όπως ανέφερα στο άρθρο μου, το οποίο δημοσιεύθηκε στη 
Ρομφαία, με τίτλο «Περαιτέρω διεύρυνση του χάσματος μεταξύ 
Αρχιεπισκόπου-ΔΙΣ, και λαού του Θεού» (hdps://www.romfea.gr/
ka�gories/10-apopseis/36862-peraitero-dieurunsi-tou-xasmatos-metaju-
arxiepiskopou-dis-kai-laou-tou-theou), π Αρχιεπίσκοπος Αθηνών – 
ενδεχομένως εισηγούμενος σχετικώς στα λοιπά 24 μέλη της 
αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Ελλάδος - δεν τήρησε την απόφαση 
της Έκτακτης Συνόδου της Ιεραρχίας του Μαϊου 2016, η οποία έδωσε 
εντολή στη αντιπροσωπεία της Εκκλησίας της Ελλάδος να ψηφίσει, στη 
λεγόμενη «Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Ορθόδοξης Εκκλησίας» στο 
Κολυμπάρι Χανίων τον Ιούνιο 2016, ότι η Καθολική Εκκλησία (με τη 
νομική έννοια του όρου) δεν είναι Εκκλησία (με την εκκλησιολογική 
έννοια του όρου).  

Και τούτο έγινε μετά τη συνάντηση του Αρχιεπισκόπου με τον 
Οικουμενικό Πατριάρχη, όταν υπήρξε πολλαπλή εμπλοκή στην ψήφιση 
της απόφασης «Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας με τον λοιπόν 
χριστιανικόν κόσμον». Η ανατροπή της θέσης αυτής της Έκτακτης 
Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος του Μαϊου 2016 
ενδεχομένως οφείλεται σε πίεση συσχετιζόμενη με πιθανή ανάκληση 
της Πατριαρχικής και Συνοδικής Πράξης του 1928 για τις λεγόμενες Νέες 
Χώρες σε περίπτωση μη ψηφίσεως του τότε σχεδίου της εν λόγω 
απόφασης από την αντιπροσωπεία της Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία 
ψήφιζε δια του Αρχιεπισκόπου.  

Μετά την συνυπογραφή από τον Πάπα Φραγκίσκο του Εγγράφου 
του Αμπού Ντάμπι στις 4 Φεβρουαρίου 2019, το οποίο αμφισβητεί 
ευθέως και αμέσως τη θεία φύση του Θεανθρώπου Χριστού, 
επιβάλλεται- με βάση την Ορθόδοξη πίστη στο Θεανθρώπινο Πρόσωπο 
του Χριστού (ένα Πρόσωπο, δύο φύσεις, θεία και ανθρώπινη) – η ρητή 
ανάκληση από την Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος της ψήφου της 
αντιπροσωπείας της ίδιας Εκκλησίας της Ελλάδος δια του 
Αρχιεπισκόπου, που ψήφισε υπέρ του ότι η Καθολική Εκκλησία (με τη 
νομική έννοια του όρου) είναι Εκκλησία (με την εκκλησιολογική έννοια 
του όρου) στη λεγόμενη «Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Ορθοδόξου 
Εκκλησίας» στο Κολυμπάρι Χανίων τον Ιούνιο 2016. Και τούτο, 
ανεξάρτητα από το αν το Οικουμενικό Πατριαρχείο συσχετίσει το 
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ζήτημα αυτό με εκείνο της ενδεχόμενης ανάκλησης της Πατριαρχικής 
και  Συνοδικής Πράξης του 1928 για τις λεγόμενες Νέες Χώρες.  

 Σημειωτέον ότι η διολίσθηση στον Θρησκευτικό Οικουμενισμό ή 
Διεθνισμό ή Παγκοσμιοποίηση είναι σταδιακή και ουδέποτε ξεκάθαρη 
από την αρχή, όπως συνέβη και με την Καθολική Εκκλησία (με τη νομική 
έννοια του όρου), ενώ αρχικά παρουσιάζεται ως μόδα. 

 Όπως αναφέρεται στην Εισαγωγή του παρόντος άρθρου,  μάλλον 
διαφαίνεται η πραγματοποίηση το 2025 μιας Οικουμενιστικής 
«Παγχριστιανικής Οικουμενικής Συνόδου» για την οικουμενιστική 
ένωση του Ρωμαιοκαθολικισμού, του Προτεσταντισμού και της 
Ορθοδοξίας σε μια ενιαία Χριστιανική Εκκλησία,  κατ’ εφαρμογήν της 
οικουμενιστικής αρχής «ενότητα στην συμφωνούσα με αυτήν ποικιλία», 
με αφορμή την επέτειο του εορτασμού των 1.700 ετών από τη 
διεξαγωγή της Ορθόδοξης Α΄ Οικουμενικής Συνόδου του 325 επί 
Ρωμαίου Αυτοκράτορα Αγίου Κωνσταντίνου.  

 Ερωτάται: Επιτρέπεται να πραγματοποιηθεί μια «Οικουμενική 
Σύνοδος» το 2025 για την υποταγή των Ορθόδοξων Αυτοκέφαλων 
Εκκλησιών στην ανώτατη αρχή της Καθολικής Εκκλησίας (με τη νομική 
έννοια του όρου),  

1) όταν ο Πάπας Φραγκίσκος έχει συνυπογράψει το ανωτέρω 
αναλυόμενο Έγγραφο του 2019 του Αμπού Ντάμπι, το οποίο 
αποδέχθηκε τις θρησκευτικές πεποιθήσεις της Συγκρητιστικής 
Θεοσοφίας της Blavatsky; 

2) όταν η επίσημη διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας, η οποία 
περιέχεται στις αποφάσεις της Β΄ Βατικάνειας Συνόδου και στους δύο 
κανονικούς Κώδικες, δεν συμφωνεί με το γνήσιο συνοδικό πολίτευμα 
της Ορθόδοξης Εκκλησίας που είναι το ίδιο με εκείνο το οποίο ίσχυε 
στην Οικουμενική Εκκλησία κατά την 1η Χιλιετηρίδα του Χριστιανισμού; 

3) όταν ηγείται ο θεσμός του Πάπα του Θρησκευτικού Οικουμενισμού ή 
Διεθνισμού ή Παγκοσμιοποίησης;
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