ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΤΟΥΡΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ: Γιατί η Πανορθόδοξη Σύνοδος
γίνεται στην Κρήτη και όχι στην Κωνσταντινούπολη.
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Ένα έντονο και με πολλά μηνύματα παρασκήνιο για την περίφημη Πανορθόδοξο Σύνοδο,
αποκαλύπτει ο Νίκος Χειλαδάκης
μετά από δημοσίευμα του παλαίμαχου Τούρκου
αρθρογράφου της εφημερίδας Hurriyet, o Murat Yetkin, που δείχνει πως οι διεθνείς εξελίξεις
έχουν επηρεάσει εκτός των άλλων άμεσα την Σύνοδο.
Σύμφωνα με το άρθρο του Τούρκου αρθρογράφου, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος ήθελε εξ’
αρχής να δώσει καθαρά Οικουμενικό χαρακτήρα στην Πανορθόδοξο Σύνοδο και για αυτόν τον
λόγο η Σύνοδος έπρεπε να γίνει στην Κωνσταντινούπολη, στην πνευματική πρωτεύουσα της
Ορθοδοξίας όπου έγιναν και άλλες Σύνοδοι. Έτσι είχε επιλεγεί σε σύσκεψη από το 2014 και με
την έγκριση των Τούρκων που αποσκοπούσαν σε διεθνή οφέλη από την Σύνοδο, η Αγία
Ειρήνη, βυζαντινός ναός ακριβώς δίπλα στην Αγία Σοφία και που σήμερα είναι μουσείο και
χώρος πολιτιστικών εκδηλώσεων.
Ο σκοπός του Βαρθολομαίου, όπως τονίζει ο Murat Yetkin, ήταν με την παρουσία των
Παπικών και των προτεσταντών εκπροσώπων να γίνει ένα καθοριστικό βήμα για την ένωση των
Χριστιανών, δηλαδή ένα σημαντικό βήμα προς τον Οικουμενισμό. Ο Πάπας Φραγκίσκος είχε
ήδη δεχτεί να στείλει εκπροσώπους δίνοντας Οικουμενιστικό τόνο στην Σύνοδο.
Και ενώ είχαν αρχίσει οι προετοιμασίες για να γίνει η Σύνοδος στην Αγία Ειρήνη, τον
περασμένο ∆εκέμβριο του 2015 έφτασε ένα σημαντικό μήνυμα από το Πατριαρχείο Μόσχας και
από τον Πατριάρχη Κύριλλο.
Το μήνυμα αυτό ανέφερε με σαφήνεια ότι η αντιπροσωπεία του Ρωσικού Πατριαρχείου
δεν έχει για τους Τούρκους μόνο θρησκευτικό αλλά και διπλωματικό-πολιτικό χαρακτήρα και
ένεκα της σοβαρής ρωσοτουρκικής κρίσης μετά την εγκληματική κατάρριψη του ρωσικού
αεροσκάφους στις 23 Νοεμβρίου, η ρωσική πλευρά απορρίπτει την έλευση της στην
Κωνσταντινούπολη. Για τον λόγο αυτό, ή θα αποκλειστεί οριστικά η συμμετοχή της Ρωσίας στην
Πανορθρόδοξο, ή να επιλεγεί ένα άλλο μέρος εκτός Τουρκίας. Μάλιστα το μήνυμα έκανε νύξη
ότι και οι Σέρβοι συμφωνούν με την ρωσική άποψη και θα αρνούνταν να προσέλθουν σε
τουρκικό έδαφος για την Σύνοδο.
Το μήνυμα αυτό θορύβησε τον Βαρθολομαίο που ήθελε οπωσδήποτε να γίνει η
Πανορθόδοξος. Μετά από αλλεπάλληλες συσκέψεις με τους συμβούλους του και παρά την
επιμονή του οι Ρώσοι συνέχισαν να αρνούνται κατηγορηματικά να έρθουν στην Τουρκία. Έτσι
τελικά επιλέγηκε η Κρήτη όπου και θα γίνει η Παν ορθόδοξος στις 17-27 Ιουνίου. Φυσικά η
απόφαση αυτή ενόχλησε τους Τούρκους που έλπιζαν να έχουν πολλά διπλωματικά και άλλα
οφέλη από την Σύνοδο αν αν γίνονταν στη Κωνσταντινούπολη, όπως ομολογεί ο Τούρκος
αρθρογράφος.
Τώρα όσον αφορά τον Πανορθόδοξο και τον Οικουμενικό χαρακτήρα που θέλει να δώσει
ο Βαρθολομαίος στην Σύνοδο, είναι γνωστές οι θέσεις των Ρώσων που ήδη απορρίπτουν αυτόν
τον χαρακτήρα, ενώ πρόβλημα παραμένει και το είδος και η ιδιότητα της παπικής παρουσίας
στην Σύνοδο της Κρήτης.
http://www.crashonline.gr/αποκαλυψη-απο-τουρκο-δημοσιογραφο-γι/

