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ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΣΤΟ ΑΜΜΑΝ - ΑΙΧΜΕΣ ΓΙΑ "ΤΙΜΩΡΙΑ" ΘΕΟΦΙΛΟΥ... 
 26/02/2020. ΒΗΜΑ ΟΡΘΟ∆ΟΞΙΑΣ. Του Γιάννη Παπανικολάου. 

 Αιχμές Βαρθολομαίου για "τιμωρία" του Πατριάρχη Θεόφιλου που συγκάλεσε 
Πανορθόδοξη. 

 Αν προσπαθήσει να ερμηνεύσει κανείς το ύφος και τα λεγόμενα του Πατριάρχη 
Βαρθολομαίου στην επίμαχη επιστολή προς τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων θα πρέπει να 
περιμένουμε δυσάρεστες εξελίξεις στους Αγίους Τόπους. Εν τω μεταξύ στα δημοσιογραφικά 
γραφεία στην Αθήνα κυκλοφορούν πληροφορίες που κάνουν λόγο ότι το Φανάρι και η Ελληνική 
Πολιτεία θα αντιδράσει με πράξεις σε αυτή την πρωτοβουλία.  

 Αλλά την ίδια ώρα γίνονται συζητήσεις για αλλαγή προσώπου στην νέα ουκρανική 
Αυτοκέφαλη Εκκλησία.  

 ∆ηλ. οι υπόλοιποι Πατριάρχες δεν έχουν δικαίωμα να συγκαλέσουν σε Σύναξη τους 
υπόλοιπους Προκαθημένους; Η βυζαντινοκρατία δεν κάνει πάντα καλό..! Η Ορθοδοξία βιώνει 
ένα ακόμα Σχίσμα και προς το παρόν δεν φαίνεται να αντιμετωπίζεται από τους 
εκκλησιαστικούς ηγέτες. Το ουκρανικό δίχασε την παγκόσμια Ορθοδοξία και όπως μου είπε 
ένας παλιός Ιεράρχης «παιδί μου άκουσε, οι Προκαθήμενοι και οι Ιεράρχες νιώθουν 
τρομοκρατημένοι και για αυτό δεν αντιδρούν. Αυτή είναι η Αλήθεια. Αλλά φτάσαμε σε σημείο να 
αγαπούμε περισσότερο την υποκρισία από την αλήθεια. Λυπάμαι». 

 Λίγες ημέρες μετά τη συνάντηση που είχε στο Φανάρι με την αντιπροσωπεία του 
Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, προκειμένου να προσκληθεί να συμμετάσχει στη σύναξη των 
Προκαθημένων των Ορθόδοξων Εκκλησιών, στην ιορδανική πρωτεύουσα, ο Οικουμενικός 
Πατριάρχης Βαρθολομαίος απαντά με επιστολή του στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο, 
στην οποία, μεταξύ άλλων, τονίζει ότι «αδυνατούμε να κατανοήσωμε ότι η Υμετέρα Μακαριότης 
παραθεωρεί ή και αγνοεί το μέγεθος των αρνητικών απορροιών της εν λόγω πρωτοβουλίας». 
Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι αυτή η πρωτοβουλία της «οικογενειακής συναντήσεως» έχει 
μοναδικό στόχο «την ανατροπή όλων των καλώς εχόντων στην Ορθόδοξη Εκκλησία, την 
αλλοτρίωση των εκκλησιολογικών θεμελίων της». 

 Ο Οικουμενικός Πατριάρχης ξεκαθαρίζει προς τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων πως οι 
πραγματικοί σκοποί της πρωτοβουλίας του είναι προφανείς. «Το επιδιωκόμενο, αν θέλουμε 
να είμαστε αληθινοί με τους εαυτούς μας και συνεπείς προς τον Θεό, είναι η εξυπηρέτηση 
της πεισματικής άρνησης μιας τοπικής Εκκλησίας να ακολουθήσει τα εδώ και αιώνες 
αποδεκτά στην Ορθόδοξη Εκκλησία έχοντας στο πλευρό της την πολιτεία της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας», γράφει προς τον Πατριάρχη Θεόφιλο, στον οποίο σε άλλο σημείο επισημαίνει 
πως «οι αριθμητικές υπεροχές δεν ήταν ποτέ η πεμπτουσία του ορθόδοξου ήθους…». 

 Προσθέτει, επίσης, ότι εάν ο «αληθής προβληματισμός» του Πατριάρχη Ιεροσολύμων 
ήταν γενικώς «περί των προκλήσεων, τας οποίας αντιμετωπίζει η Ορθόδοξος ημών κοινωνία εις 
τους κρισίμους καιρούς», τότε θα έπρεπε να απευθυνθεί στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Ο 
Παναγιώτατος αναφέρει επίσης: «Βεβαίως και απασχολεί ημάς πλέον παντός ετέρου το ζήτημα 
της πανορθοδόξου ενότητος, αλλ’ η Εκκλησία δεν είναι αδόμητον και αθεσμοθέτητον σύνολον. 
Ενότης άνευ υγιούς βιώσεως του Μυστηρίου της Εκκλησίας καταλήγει εις βαθείαν διαίρεσιν εν 
τοις πράγμασι». 

 Υπενθυμίζεται ότι σήμερα, στο Αμμάν της Ιορδανίας, κεκλεισμένων των θυρών, 
πραγματοποιείται η «Αδελφική Συνάντηση των Ορθοδόξων Εκκλησιών», που έχει συγκαλέσει 
το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Οι Πατριάρχες Ιεροσολύμων, Μόσχας, Σερβίας και ο 
Αρχιεπίσκοπος Τσεχίας και Σλοβακίας, με τον μητροπολίτη εκπρόσωπο του Πατριάρχη 
Ρουμανίας και τον επίσης μητροπολίτη εκπρόσωπο του Αρχιεπισκόπου της Πολωνίας, 
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ξεκίνησαν την «αδελφική σύναξη» η οποία έχει προκαλέσει ενδιαφέρον στο σύνολο του 
Ορθοδόξου κόσμου. 

 Η σύναξη, κατόπιν πρωτοβουλίας του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλου, ξεκίνησε ως 
σύναξη Προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών κάτι το οποίο προκάλεσε έντονες 
αντιδράσεις στο εσωτερικό της Ορθόδοξης Εκκλησίας, αφού κάτι τέτοιο αποτελεί προνόμιο του 
Οικουμενικού Πατριάρχη. 

ΣΕ ∆ΙΑΛΟΓΟ ΚΑΛΟΥΝ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ ΟΙ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΟΙ 
ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΑΝ. 

 Σε διάλογο καλούν τον Οικουμενικό Πατριάρχη οι συμμετέχοντες Προκαθήμενοι στη 
σημερινή «Αδελφική» Συνάντηση Ορθόδοξων Εκκλησιών στο Αμμάν, ενώ τονίζουν ότι μόνο με 
Πανορθόδοξη Σύνοδο θα γίνει η επίλυση του «Ουκρανικού». 

 Αναλυτικότερα, μετά την πρωτοβουλία διαλόγου και συμφιλίωσης που ανακοινώθηκε 
από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και τον Μακαριότατο Πατριάρχη Θεόφιλο Γ‘ τον Νοέμβριο του 
2019, φιλοξενήθηκε σήμερα στην πρωτεύουσα της Ιορδανίας, Αμμάν, η «Αδελφική» Συνάντηση 
Ορθόδοξων Εκκλησιών με τη συμμετοχή Προκαθημένων και Αντιπροσωπειών από διάφορες 
Ορθόδοξες Εκκλησίες. 

 Σκοπός της συνάντησης ήταν η ανανέωση του διαλόγου και η προώθηση της ενότητας 
μεταξύ αδελφών μέσα στην Ορθόδοξη Κοινότητα. 

 ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΣΥΝΑΞΗ -ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΥΣΙΕΣ 

Ολοκληρώθηκε σήμερα το απόγευμα, κεκλεισμένων των θυρών, Σύναξη Προκαθημένων στο 
Αμμάν της Ιορδανίας, που είχε συγκαλέσει το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. 

Στην Ιορδανία ο Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσιών κ.κ. Κύριλλος, ο Πατριάρχης 
Σερβίας κ.κ. Ειρηναίος, ο Αρχιεπίσκοπος Πρέσωβ και πάσης Τσεχίας και Σλοβακίας κ. 
Ρωστισλάβος. Επίσης, παρευρίσκονται αντιπροσωπείες της Ρουμανικής και της Πολωνικής 
Εκκλησίας. 

Οι Ιεράρχες συζητούσαν μέχρι το βράδυ της Τετάρτης, ωστόσο ανακοινωθέν αναμένεται την 
Πέμπτη, καθώς θα έχουν καταλήξει στο κείμενο συμπερασμάτων. 

Χθες βράδυ, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος παρέθεσε δείπνο προς τιμήν των 
συμμετεχόντων στην «Αδελφική Σύναξη». 

Ο Μακαριώτατος επεσήμανε ότι η συνάντηση αυτή, έχει ως στόχο την προώθηση του διαλόγου 
και την ενότητα της Εκκλησίας. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τα Πρεσβυγενή Πατριαρχεία παρίσταται μόνο ο Προκαθήμενος της 
Εκκλησίας των Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος καθώς τόσο η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης 
κ.κ. Βαρθολομαίος όσο και οι Πατριάρχες Αλεξανδρείας κ.κ. Θεόδωρος και Αντιοχείας κ.κ. 
Ιωάννης δεν απάντησαν θετικά στην πρόσκληση. 

Η ΕΟ∆ παρουσιάζει απευθείας μετάδοση γεγονότων. 

7:08 μ.μ. Η τελική συνάντηση έχει τελειώσει. 

7:07 μ.μ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στους διοργανωτές της συνάντησης δεν άρεσε η 
δραστηριότητα των συμμετεχόντων στα κοινωνικά δίκτυα και η ευκινησία των ΜΜΕ, τα οποία 
ωστόσο κατάφεραν να καλύψουν την πορεία των γεγονότων. Για αυτό το λόγο το δεύτερο μέρος 
της συνάντησης πραγματοποιήθηκε στον 15ο όροφο του ξενοδοχείου, όπου χωρίς ειδική κάρτα 
ήταν αδύνατο να περάσει κανείς. 

Μετά τη συνάντηση πιθανόν να υπάρχει ένα κοινό δείπνο. 

6:40 μ.μ. Στη Βουλγαρική Εκκλησία, εν τω μεταξύ, όπως και σε άλλες Τοπικές Εκκλησίες, 
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παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς τι συμβαίνει στο Αμμάν. «Ο Θεός να παραχωρήσει να 
επιτευχθεί εκεί ένα ωφέλιμο αποτέλεσμα», - μεταδίδει το Telegram-κανάλι «Εκκλησία σήμερα» 
τα λόγια ενός μέλους της Συνόδου της Βουλγαρικής Εκκλησίας Μητροπολίτη Βιδινίου ∆ανιήλ 
(Νικόλοβ). 

5:51 μ.μ. Στο διαδίκτυο εμφανίστηκε βίντεο της ομιλίας του Πατριάρχη Κυρίλλου κατά το πρώτο 
μέρος της συνάντησης. 

4:40 μ.μ. Ο Επίσκοπος Μπατς Ειρηναίος (Bulovic) της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας δήλωσε 
ότι το πρόβλημα της απώλειας ενότητας στην Ορθοδοξία είναι αποτέλεσμα των πράξεων του 
Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης. Και τώρα η κατάσταση έχει ήδη αγγίξει τα ζητήματα του 
δόγματος - για τα μυστήρια, για τη φύση της Εκκλησίας, μίλησε στη συνέντευξή του στο 
«Ρωσική Ορθοδοξία στη Μεγάλη Βρετανία και τη ∆υτική Ευρώπη». Ως εκ τούτου, ο επίσκοπος 
πιστεύει ότι τα θέματα που σχετίζονται με το Φανάρι είναι το επίκεντρο της συνάντησης του 
Αμάν. 

3:57 μ.μ. Εμφανίστηκαν επίσης κι άλλες πλευρές της συνάντησης στο Αμμάν. Λίγες μέρες μετά 
τη συνάντηση με την αντιπροσωπεία του Πατριαρχείου Ιερουσαλήμ στο Φανάρι, ο Πατριάρχης 
Κωνσταντινούπολης Βαρθολομαίος έστειλε αγριεμένη επιστολή στον Πατριάρχη Θεόφιλο. 
Έγραψε ότι η συνάντηση Προκαθημένων στην Ιορδανία «αποσκοπεί στην ανατροπή των 
καθιερωμένων κανόνων και στην αποξένωση της Ορθόδοξης Εκκλησίας από τις εκκλησιαστικές 
της παραδόσεις», – ανέφερε το Оrthodox Тimes. 

3:42 μ.μ. Εν τω μεταξύ, ανακαλύπτονται ενδιαφέροντες λεπτομέρειες για τις Εκκλησίες που δεν 
συμμετείχαν στη συνάντηση στο Αμμάν. 

Αποδεικνύεται ότι στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Βουλγαρίας την πρόσκληση από τον 
Πατριάρχη Θεόφιλο δεν την γνωστοποίησαν καν στα μέλη της Ιεράς Συνόδου. Μέλος της Ιεράς 
Συνόδου της Βουλγαρικής Εκκλησίας, Μητροπολίτης Λοβτσάν Γαβριήλ (Dinev) είπε στο 
Βουλγαρικό Εθνικό Ραδιόφωνο ότι όλοι έμαθαν ακόμη την ημερομηνία της συνάντησης από τα 
ΜΜΕ. Τέσσερις μητροπολίτες προσπάθησαν να θέσουν το θέμα της συμμετοχής της 
Βουλγαρικής Αντιπροσωπείας στη Συνάντηση στο Αμμάν στη συνεδρίαση της Ι.Σ., αλλά αυτό 
δεν συνέβη. 

Ενώ η απουσία του Πατριάρχη της Αντιόχειας Ιωάννη συνδέεται αποκλειστικά με την ανεπίλυτη 
διαμάχη για τη δικαιοδοσία του Κατάρ μεταξύ Αντιόχειας και Ιερουσαλήμ, δήλωσε ο επικεφαλής 
του ΤΕΕΣ της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας Μητροπολίτης Ιλαρίωνας. 

3:36 μ.μ. Οι συμμετέχοντες στη Συνάντηση Προκαθημένων επέστρεψαν από το ακροατήριο με 
τον Βασιλιά Ιορδανίας Αμπντουλάχ Β’ στο ξενοδοχείο Fairmont. Η συνεδρίαση θα συνεχιστεί 
στις 5:00 μ.μ. 

3:25 μ.μ. Συνάντηση Προκαθημένων στο Αμμάν θα είναι μόνο η πρώτη συνάντηση από μια 
ολόκληρη σειρά, δήλωσε ο επικεφαλής του ΤΕΕΣ της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας 
Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας (Αλφέεβ). 

«Υπάρχουν πολλά άλλα ζητήματα που βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη και δεν έχουν 
επιλυθεί λόγω του γεγονότος ότι ο Πατριάρχης της Κωνσταντινούπολης έχει φύγει σε 
αυτοαπομόνωση, εξήγησε. Γι’ αυτό και ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων ως Προκαθήμενος της 
αρχαιότερης χριστιανικής έδρας πήρε την πρωτοβουλία να συγκαλέσει τους Προκαθήμενους, 
εκπροσώπους των Τοπικών Ορθοδόξων Εκκλησιών, έφτασαν. Και αυτή είναι μόνο η πρώτη 
συνάντηση, η συνέχεια έπεται. Θα συζητάμε αυτά τα θέματα μέχρι να τα λύσουμε». 

Σύμφωνα με τον ιεράρχη, «υπάρχει γενική αίσθηση ότι οι Εκκλησίες θέλουν να έχουν κάποια 
πλατφόρμα συζητήσεων των συσσωρευμένων ζητημάτων», καθώς η πρώην πλατφόρμα, με 
επικεφαλής το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης, έχει χάσει το νόημά της. 
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3:06 μ.μ. «Η συνάντηση στο Αμμάν σηματοδοτεί την έναρξη της διαδικασίας διαπραγματεύσεων 
μεταξύ των Ορθοδόξων Εκκλησιών σχετικά με μια σωστή, κανονικώς ισορροπημένη αντίδραση 
στις πράξεις του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης», έγραψε ο επίσκοπος Μπάρις Βίκτωρ 
(Κοτσάμπα) στο μπλογκ του στην ιστοσελίδα «Ανταποκριτής». 

3:00 μ.μ. Όπως έμαθε η ΕΟ∆, στο πρώτο μέρος της συνάντησης, λόγο είχαν ο Μακαριώτατος 
Μητροπολίτης Ονούφριος, ο Πατριάρχης Μόσχας Κύριλλος, ο Πατριάρχης Σερβίας Ειρηναίος, ο 
Μητροπολίτης Τιργκόβιστε κ.Νήφωνας (Ρουμανική Ορθόδοξη Εκκλησία). 

2:28 μ.μ. «∆εν είναι απλώς συνάντηση εκπροσώπων των έξι Εκκλησιών. Είναι συνάντηση 
όσων συνθέτουν τη συντριπτική πλειοψηφία της Ορθοδόξου Εκκλησίας», έγραψε στο τελεγράμ-
κανάλι του ο πρωτορεσβύτερος Αλέξανδρος Οβτσαρένκο, γραμματέας Τύπου της Μητρόπολης 
Ζαπορίζζα της UOC. 

 Είμαστε περίπου 200 εκατομμύρια Ορθόδοξοι Χριστιανοί στον κόσμο. Στο Αμμάν 
συμμετέχουν οι Εκκλησίες που εκπροσωπούν τα συμφέροντα των 160 εκατομμυρίων 
ανθρώπων, σχεδόν το 80% όλων των Ορθοδόξων. Επομένως, σήμερα δεν είναι τόσο 
σημαντικό πόσοι Προκαθήμενοι είναι παρόντες στη συνάντηση στο Αμμάν.  

Το πιο σημαντικό είναι ότι όλοι, παρόντες και απουσιάζοντες για διάφορους λόγους, 
αναγνωρίζουν τον Μακαριώτατο Ονούφριο ως Προκαθήμενο της μοναδικής κανονικής 
Εκκλησίας στην Ουκρανία, δηλ., την Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία και αυτό είναι 
καταγεγραμμένο γεγονός! 

12:56 μ.μ. Το πρώτο μέρος της συνάντησης ολοκληρώνεται, μερικοί συμμετέχοντες, 
συμπεριλαμβανομένου του Μακαριωτάτου Μητροπολίτη Ονούφριου, του Πατριάρχη Κύριλλου 
και του Πατριάρχη Θεόφιλου, σύντομα θα αναχωρήσουν σε ακροατήριο με τον Βασιλιά 
Ιορδανίας Αμπντουλάχ Β’. 

12:17 μ.μ. Ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας των Τσεχικών Χωρών και της Σλοβακίας 
Μητροπολίτης Ροστώσλαβ κατέστησε σαφές ότι θα συνεχίζονται συναντήσεις όπως στο Αμμάν. 

«Είναι λίγο θλιβερό που δεν δέχθηκαν όλες οι Τοπικές Εκκλησίες την πρόσκληση του 
Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλου για να συναντηθούμε και να συζητήσουμε σημαντικά 
ζητήματα και προβλήματα του παρόντος στην εκκλησιαστική ζωή, στην εσωτερική ζωή της 
Ορθοδόξου Εκκλησίας. Αυτή είναι μόνο η πρώτη συνάντηση, θα δούμε τι θα φέρει η δεύτερη», 
μεταφέρει τα λόγια του το τελεγράμ-κανάλι «Εκκλησία Σήμερα». 

12:13 μ.μ. «Η Ορθόδοξη Εκκλησία βρέθηκε στα πρόθυρα σχίσματος», δήλωσε στο RIA Novosti 
εκπρόσωπος της αντιπροσωπείας της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στο Αμάν. ∆εν θα είναι 
δυνατή η άμεση επίλυση των προβλημάτων, θα χρειαστεί πολύς χρόνος για θεραπεία. Αλλά το 
βασικότερο είναι ότι καταφέραμε να συναντηθούμε όλοι γύρο σε ένα τραπέζι και να ξεκινήσουμε 
μια συζήτηση. Η αρχή του διαλόγου έχει τεθεί». 

11:48 π.μ. Ο Μακαριώτατος Μητροπολίτης Ονούφριος και ο Μητροπολίτης Βόστρων Τιμόθεος, 
Επίσκοπος της Ορθόδοξης Εκκλησίας Ιεροσολύμων, κατά τη διάρκεια διαλείμματος. 

11:38 π.μ. Ο Επίσκοπος Βίκτωρ (Κοτσάμπα) δημοσίευσε στο τελεγράμ-κανάλι του γενική 
φωτογραφία των συμμετεχόντων της συνάντησης. 

11:30 π.μ. Στην ερώτηση γιατί η συνάντηση διεξάγεται σε τόσο αυστηρά εμπιστευτικό πλαίσιο, 
ο γραμματέας Τύπου Peter Welby είπε στην ΕΟ∆ ότι αυτός ήταν ο κανόνας για τις συναντήσεις 
των προκαθημένων. Στο τέλος της συνάντησης θα δημοσιευθεί οπωσδήποτε δελτίο τύπου με τα 
αποτελέσματά της. 

11:26 π.μ. ΕΟ∆ ανακάλυψε τις λεπτομέρειες του προσεχούς ακροατηρίου στην αυλή του 
βασιλιά Αμπντουλάχ. 
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Β’. Είναι γνωστό ότι θα συμμετάσχουν ο Μακαριότατος Μητροπολίτης Ονούφριος, ο 
Πατριάρχης Κύριλλος και ο Πατριάρχης Θεόφιλος Γ’. 

11:24 π.μ. Σε λίγα λεπτά θα ξεκινήσει ένα διάλειμμα μισής ώρας. Πριν από αυτό οι 
συμμετέχοντες στη συνάντηση διάβαζαν τις εκθέσεις τους. Εκτός από τον Μακαριότατο 
Ονούφριου μίλησαν κι εκπρόσωποι άλλων Εκκλησιών. 

11:09 π.μ. Ο Μακαριώτατος Μητροπολίτης Ονούφριος έχει λόγο στη συνάντηση στο Αμμάν. 

10:49 π.μ. «Συνεχώς εμφανίζονται στο διαδίκτυο κακόβουλα σημειώματα για την δήθεν 
αποτυχία της πρωτοβουλίας του Αμμάν», έγραψε στη σελίδα του στο Facebook ο 
πρωτοδιάκονος Κωνσταντίνος Μάρκοβιτς. ∆ήθεν, μόνο τρεις Προκαθήμενοι συγκεντρώθηκαν 
προσωπικά (εκτός από τους ενδιαφερόμενους του Πατριαρχείου Μόσχας και την UOC), δύο 
ακόμη αντιπροσωπείες χωρίς Προκαθήμενους. Όμως είναι πραγματικά έτσι; Πρώτον, καμία 
Οικουμενική Σύνοδο δε συγκέντρωνε «όλους» τους ιεράρχες της Οικουμενικής Εκκλησίας. <…> 
∆εν χρειάζεται να δραματοποιούμαι την απουσία των Προκαθημένων Αντιόχειας ή άλλων 
Προκαθημένων. Αν κάποιος πήρε διάλειμμα για να δει τι θα επιφέρει η συνάντηση και να 
αξιολογήσει στη σιωπή του γραφείου του και να λάβει τεκμηριωμένη απόφαση, είναι δικαίωμά 
του. Το κυριότερο είναι αυτές οι αποφάσεις να είναι σωστές». 

10:34 π.μ. Εν τω μεταξύ, ο επικεφαλής του Συνοδικού Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών 
Σχέσεων της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας δήλωσε 
ότι η απουσία κάποιων Εκκλησιών στο Αμμάν δεν θα καθιστούσε τη συνάντηση λιγότερο 
σημαντική. 

«Κάποτε, όταν οι τέσσερις Εκκλησίες ανακοίνωσαν την άρνησή τους να συμμετάσχουν στη 
Σύνοδο της Κρήτης, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος την πραγματοποίησε ούτως ή άλλως και οι 
αποφάσεις αυτή της Συνόδου για τις Εκκλησίες που συμμετείχαν σ’ αυτή, θεωρούνται 
δεσμευτικές», εξήγησε. Και πρόσθεσε ότι στο Αμάν δεν σκοπεύουν να λάβουν αποφάσεις. 
«Αυτή η συνάντηση δεν είναι για λήψη αποφάσεων, αλλά για αδελφική συζήτηση των 
επειγόντων προβλημάτων και τρόπων εξόδου από την κρίση», δήλωσε ο ιεράρχης. 

10:05 π.μ. Σύμφωνα με τους μάρτυρες στη συνάντηση για τις επόμενες τρεις ώρες εκεί «όλα 
έχουν τσιμεντωθεί», δηλ. καμία πληροφορία δεν πρέπει να διαρρεύσει από μέσα. Αυτή είναι η 
σκληρή στάση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. 

10:01 π.μ. Καταφέραμε επίσης να τραβήξουμε βίντεο πώς ο εκπρόσωπος του Πατριαρχείου 
Ιεροσολύμων Αρχιμανδρίτης Βενέδικτος Καγιάλ κατευθύνεται στην αίθουσα συνεδριάσεων. 

9:59 π.μ. Η ΕΟ∆ κατάφερε να τραβήξει βίντεο της πρόβας της χορωδίας πριν από την 
προσευχή. 

9:51 π.μ. «Είμαι πολύ εντυπωσιασμένος από την ατμόσφαιρα της προσευχής, η ατμόσφαιρα 
είναι πνευματική, όλοι είναι έτοιμοι για δουλειά», είπε ο διευθυντής της χορωδίας. 

9:44 π.μ. Ο διευθυντής χορωδίας, εκπρόσωπος του Πατριαρχείου Ιερουσαλήμ, είπε ότι στη 
συνάντηση επικρατεί «ωραιότατη ατμόσφαιρα». 

9:42 π.μ. Η προσευχή τελείωσε, η χορωδία έφυγε από την αίθουσα. 

9:13 π.μ. Η ασφάλεια του ξενοδοχείου Fairmont έχει μπλοκάρει εντελώς τη δυνατότητα 
δημοσιογραφικής λήψης σε όλους τους ορόφους του κτιρίου. 

9:11 π.μ. Εκτός από το τηλεοπτικό κανάλι της Ιορδανίας, ο μόνος δημοσιογράφος στον οποίο 
επέτρεψαν να βρίσκεται στην αίθουσα συσκέψεων είναι ο Βρετανός Peter Welby, ο οποίος 
διορίστηκε γραμματέας Τύπου της εκδήλωσης. 

https://www.vimaorthodoxias.gr/diethni-2/live-amman-iordanias-i-synaxi-prokathimenon-se-exelixi/ 

Εκτυπώσιμο: https://www.imdleo.gr/diaf/2020/Ukr-Amman.pdf 


