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Η Ουνέσκο είναι ένας διεθνής οργανισμός του ΟΗΕ, ο οποίος ιδρύθηκε το 1945 και
έχει πολυποίκιλη δράση σε πολλές χώρες του κόσμου.

Παρότι συχνά παρουσιάζουν ένα χριστιανικό ή φιλοχριστιανικό προφίλ, η αλήθεια
είναι ότι συνδέονται με οργανώσεις ασυμβίβαστες με την Ορθόδοξη πίστη και ζωή,
όπως το Ρόταρυ και η Μασονία.
Συγκεκριμένα, ο πρώτος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον νεοϊδρυθέντα οργανισμό
Ουνέσκο, το 1948, ήταν ταυτόχρονα αντιπρόεδρος της Ουνέσκο και μέλος της
Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος[1]. Αλλά και άλλα μέλη της Ελληνικής Ουνέσκο
υπήρξαν τέκτονες, σύμφωνα με στοιχεία επίσημων ιστοσελίδων.
Επίσης: «Ἡ συνεργασία μεταξὺ τοῦ Διεθνοῦς Ρόταρυ καὶ τῆς Unesco... ξεκινᾶ ἀπὸ τὸ
1943, εἰς τὸ Συνέδριον τοῦ Λονδίνου, ὅπου προωθήθηκαν οἱ διεθνεῖς πολιτιστικὲς
καὶ ἐκπαιδευτικὲς ἀνταλλαγές. Ἡ συνδιάσκεψις αὐτή, τὴν ὁποίαν παρηκολούθησαν
ὑπουργοὶ παιδείας καὶ παρατηρητὲς ἀπὸ ὁλόκληρον τὸν κόσμον προεδρεύοντος τοῦ
τότε Προέδρου τοῦ Δ.Ρ., ἀπετέλεσε τὸν προπομπὸ διὰ τὴν ἵδρυσιν τῆς Unesco τὸ
1946»[2].
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι τοΝ Μάρτιο του 2018, η Ουνέσκο Νοτίων Προαστίων
συμμετείχε σε εκδήλωση του Ρόταρυ Βουλιαγμένης.
Υπενθυμίζουμε ότι επανειλημμένως έχουν γίνει αναφορές στην Ουνέσκο στις
Πανορθόδοξες Συνδιασκέψεις για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας και
συνοψίζουμε: Κάποια μέλη της Ουνέσκο ασκούν αποκρυφιστικές πρακτικές,
όπως το ρέικι. Σε εκδήλωσή τους στον Πειραιά το 2013 ομίλησαν περί «ροής θετικής
ενέργειας και συμπαντικών δονήσεων». Κάποια μέλη της Ουνέσκο ανήκουν στη
Μεγάλη Στοά της Ελλάδος. Η Ουνέσκο υιοθετεί και προωθεί διδασκαλίες του
αποκρυφισμού και των παραθρησκειών.
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Το 2015, η γνωστή κίνηση-αίρεση «Νέα Ακρόπολη»[3] διοργάνωσε εκδήλωση υπό
την αιγίδα της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO.
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι ανωτέρω οργανώσεις συχνά επιχειρούν να
προσεταιριστούν ανθρώπους της Εκκλησίας, με το προκάλυμμα κάποιας
πολιτιστικής ή φιλανθρωπικής δράσεως, για αυτό θα πρέπει να είμεθα ιδιαίτερα
προσεκτικοί.
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