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ΨΗΦΙΜΑ 

Θέμα: Θενινγηθή Σρνιή Χάιθεο Κωλ/πόιεωο θαη νη ζπζρεηηζκνί κε 
θακπαλαξηά εθθιεζηώλ θαη κηλαξέδεο ηδακηώλ θαη εηδηθόηεξα κε ην ηδακί 
Φεηηγηέ Αζελώλ. Τα πξνζηάγκαηα θαη ηα δηδάγκαηα ηεο ηζηνξίαο θαη ηνπ 
ζήκεξα. 

ΠΡΟ 

- Δμνρώηαην Πξόεδξν ηεο Σνπξθηθήο Γεκνθξαηίαο θ. Ρ. Σαγίπ Δξληνγάλ 
(δηά ηεο Πξεζβείαο ηεο Σνπξθηθήο Γεκνθξαηίαο ζηελ Αζήλα) 

 

Κοινοποίηζη : 
- Δμνρώηαην Πξόεδξν ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θ. Πξνθόπην Παπιόπνπιν 

- Δμνρώηαην Πξσζππνπξγό ηεο Διιάδνο θ. Αιέμην Σζίπξα 

- Δμνρώηαην Τπνπξγό Δμσηεξηθώλ θ. Γεώξγην Καηξνύγθαιν 

Κοινοποίηζη : 
- Παηξηάξρε ησλ Ρσκεώλ Κσλζηαληηλνππόιεσο θ. θ. Βαξζνινκαίν 

     Κοινοποίηζη : 
- Μαθαξηώηαην Αξρηεπίζθνπν Αζελώλ θαη πάζεο Διιάδνο θ.θ. Ηεξώλπκν Β΄ 

 

 Με νκόθσλε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ 
Ηδξύκαηνο (πλεδξ. 144/21-2-2019) γηα ην ελ ζέκαηη Εήηεκα, εθδίδεηαη 
ην παξόλ Φήθηζκα. Αθνξκή γηα ηνύην είλαη δειώζεηο – εξσηήκαηα από 
ηνπξθηθήο πιεπξάο, όπσο δεκνζηνπνηήζεθαλ ζην ειεθηξνληθό 
πξαθηνξείν εθθιεζηαζηηθώλ εηδήζεσλ Romfea.gr, Φεβξ. 2019. 

1. Σα εξσηήκαηα πξνο ηνλ Δμνρώηαην Πξσζππνπξγό ηεο Διιάδνο,      
όπσο ηα απνθάιπςε ν Δμνρώηαηνο Πξόεδξνο ηεο Σνπξθίαο ζηελ 
Αδξηαλνύπνιε, ελώπηνλ θνηλνύ, είλαη ηα εμήο δύν: α. «Γηαηί δελ έρεη 
κηλαξέ ην ηδακί πνπ ζα αλνίμεηε ζηελ Αζήλα» θαη «όπωο ε εθθιεζία έρεη 
θακπαλαξηό, έηζη θαη ην ηδακί πξέπεη λα έρεη κηλαξέ» θαη β.«Ζεηάηε από 
εκάο ηελ Θενινγηθή Σρνιή ηεο Χάιθεο. Αο αλνίμνπκε, ηνπ είπα, ην ηδακί 
Φεηηγηέ ζηελ Αζήλα». 

2. Απαληήζεηο ζηα πξνεδξηθά εξσηήκαηα ηεο ηζηνξηθήο αιήζεηαο θαη 
δηθαηνζύλεο θαη ηεο ζεκεξηλήο πξαγκαηηθόηεηαο. 

Επί ηος α’ πποεδπικού επωηήμαηορ, «Γηαηί δελ έρεη κηλαξέ ην ηδακί, 
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 πνπ ζα αλνίμεηε ζηελ Αζήλα», ε απάληεζε ζαθήο κε έλα άιιν εξώηεκα: 

«Γηαηί ν Παηξηαξρηθόο Η. Ναόο, ζην Φαλάξη Κσλ/πόιεσο, ηνπ Αγίνπ 
Γεσξγίνπ, ηνλ νπνίνλ ζέβνληαη θαη πνιινί κνπζνπικάλνη, θαη είλαη εδώ ε 
έδξα ηνπ Κέληξνπ ηνπ Κόζκνπ ηεο Οξζνδνμίαο, ην Παηξηαξρείν ησλ 
Ρσκεώλ, θαη πεξηπνηεί ηδηαίηεξε ζξεζθεπηηθή ηηκή ζηελ Σνπξθία ην 
γεγνλόο, δελ έρεη θακπαλαξηό, αλάινγν ηνπ θύξνπο ηνπ Οηθνπκεληθνύ 
Παηξηαξρείνπ; Πίζσ από ηνλ Άγην Γεώξγην, κνλαζηήξη, ζπγρξόλσο, 
ππάξρεη, αθαλώο ζρεδόλ, έλα πνιύ ηαπεηλό ζηδεξέλην, δίκεηξν πεξίπνπ, 
ηξίγσλν, ζηελ θνξπθή ηνπ νπνίνπ θξέκεηαη κηθξή θακπάλα. Δίλαη 
θακπαλαξηό απηό; Πξνζβνιή θαη ππνηίκεζε ηνπ ζεζκνύ είλαη θαη όρη 
θακπαλαξηό. Αιιά θαη ην Μνλαζηήξη ηεο Αγίαο Σξηάδνο Υάιθεο, όπνπ 
εδξάδεηαη ε, πεξί ήο πνιύο δηαρξνληθόο ιόγνο, Θενινγηθή ρνιή ηεο 
Υάιθεο, δηαζέηεη θακπαλαξηό; Απιά, θξεκαζκέλε άζεκε θακπαλίηζα 
ππάξρεη, πίζσ από ηελ πνιύ ηζηνξηθή εθθιεζία, γηα λα δειώλεη, ηάρα, 
θακπαλαξηό. 
  Γηα ηελ ηζηνξηθή ζπλάθεηα θαη κόλν ππελζπκίδεηαη, όηη επί 
Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο απαγνξεύνληαλ ζε ρξνληθέο πεξηόδνπο, πξηλ 
θπξίσο ην Υάηηη εξίθ (1839) θαη ην Υάηηη Υνπκαγηνύλ (1856), ηα 
θακπαλαξηά ζηηο, σο επί ην πιείζηνλ, ςποσπεωηικά ςπόγειερ, εθθιεζίεο, 
γηα λα κε ζθαλδαιίδνληαη ηα ώηα θαη ηα όκκαηα ησλ νπαδώλ ηνπ Ηζιάκ, 
από ηνπο ήρνπο ηεο θακπάλαο θαη ηα θακπαλαξηά θαη ηηο εκθαλείο 
εθθιεζίεο. Αληίζεηα, έπξεπε – θαη πξέπεη – δεκόζηα λα αθνύγεηαη κόλν, 
θάπνηεο θνξέο ηεο εκέξαο, ε πξνζεπρή ζηνλ Αιάρ ηνπ Μνπεδίλε – Υόηδα. 
Απηά θαη άιια παξόκνηα καο παξαδίδεη ε ηζηνξία θαη ε ζεκεξηλή 
πξαθηηθή, εηδηθά γηα ην ελ ζέκαηη Εήηεκα. 
  ήκεξα, ελ ηνύηνηο, θξνλείηαη ζρεηηθά επί ηνπ ζέκαηνο όηη 
εηδηθόηεξα ην πεξηθαιέο ππό ιεηηνπξγία ηδακί, παιηά επηζπκία ησλ 
κνπζνπικαληθώλ αξαβηθώλ θξαηώλ θαη ηώξα θαη ηεο Σνπξθίαο, ζε 
πεξηνρή ηεο πόιεσο ησλ Αζελώλ, πόλεωρ καη’ εξοσήν σπιζηιανικήρ 
οπθοδόξος ηος Απόζηολος ηων εθνών Παύλος, ζα κπνξνύζε λα δηαζέηεη 
ζεκλνπξεπή ζπκβνιηθά κηλαξέ. Παξόκνηα ζα κπνξνύζαλ λα επηηξαπνύλ 
ζηνλ Άγην Γεώξγην Φαλαξίνπ θαη ζηελ Αγία Σξηάδα Υάιθεο, αληάμηα ησλ 
εθεί ρξηζηηαληθώλ νξζνδόμσλ ζεζκώλ. 
  Δμάιινπ, ζηελ Διιεληθή Θξάθε ηα ηδακηά ζε πόιεηο θαη ρσξηά, 
όπνπ ζπκβηώλνπλ ρξηζηηαλνί θαη κνπζνπικάλνη, ππνδεηγκαηηθά αξκνληθά, 
πξνβάιινπλ επηβιεηηθνί κηλαξέδεο δίπια, θάπνπ-θάπνπ, ζηα θακπαλαξηά 
εθθιεζηώλ. Έηζη ηα δερόκαζηε θαη ηα ηηκνύκε ζπκβνιηθά νη ρξηζηηαλνί. 
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Αιινύ δε ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο πξνζηαηεύνληαη θαη αλαθαηλίδνληαη 
ηζηνξηθνί κηλαξέδεο, ηδακηά θαη ηεθέδεο. Δίλαη κέξνο ηεο ηζηνξηθήο, 

πλεπκαηηθήο θαη θνηλσληθήο θιεξνλνκηάο θαη ζπλππάξμεσο ρξηζηηαλώλ 
νξζνδόμσλ θαη κνπζνπικάλσλ δηαθόξσλ θιάδσλ, εηο ζεβαζκό ηεο 
δηαρξνληθήο ζξεζθεπηηθήο εηεξόηεηνο. Ο Κόζκνο ηεο Οξζνδνμίαο, ηεο 
θαη’ Αλαηνιάο, είλαη νηθνπκεληθώλ δηαζηάζεσλ θαη αλνρώλ, κε πξώην 
ππόδεηγκα ην Οηθνπκεληθό Παηξηαξρείν Κσλζηαληηλνππόιεσο. Σν 
πνιππνίθηιν θαη πεξίιακπξν θσο ηεο αλζξσπόηεηνο εμ Αλαηνιώλ 
πεγάδεη. Δμ νπ θαη ε ιαηηληθή ξήζε «Luxex Orientis», δει. «Σν θώο εμ 
Αλαηνιώλ». Σν θσο απηό θαηεύγαζε ηελ πξσηόγνλε επξσπατθή Γύζε ζην 
Μεζαίσλα θαη πξηλ θαη νθείιεη λα επηζηξέςεη ζ’ απηήλ, σο κέξνο ηεο 
κεγάιεο ζήκεξα νηθνγέλεηαο ησλ επξσπατθώλ ιαώλ θαη πνιηηηζκώλ, κε 
όξνπο θαη όξηα ζεζκώλ θαη αξρώλ ηεο επξσπατθήο ελώζεσο. Απηόο 
πξνζδνθάηαη λα είλαη ν επξσπατθόο πξνζαλαηνιηζκόο ηεο γείηνλνο θίιεο 
Σνπξθίαο. 

Επί ηος β’ πποεδπικού επωηήμαηορ: «Ζεηάηε από εκάο ηελ 
Θενινγηθή Σρνιή ηεο Χάιθεο. Αο αλνίμνπκε, ηνπ είπα, ην ηδακί Φεηηγηέ ζηελ 
Αζήλα». Σεβαζηέ θ. Πξόεδξε ηεο Τνπξθηθήο Δεκνθξαηίαο», δεηάηε 
αλόκνηα, παληειώο, πξάγκαηα, ζε ηζηνξηθνύο, ζξεζθεπηηθνύο θαη 
πνιηηηθνύο ζπκβνιηζκνύο. Σν Φεηηγηέ ηδακί  θηίζζεθε ην 1668 – 1670 ζην 
όλνκα ηνπ Πνξζεηνύ = Φαηίρ, δειώλεη ηελ νζσκαληθή θαηάθηεζε ησλ 
Αζελώλ, ην 1458, όηαλ θαη ηελ επηζθέθζεθε πξνζσπηθά ηνλ Αύγνπζην 
1458 ν Φαηίρ θαη έθακε αθόκε θαη ηελ Αθξόπνιε Αζελώλ ηδακί. Απ’ 
απηήλ ηελ θαηάθηεζε – ππνδνύισζε, ε Διιάδα απαιιάρζεθε, κεηά από 
375 ρξόληα, κε ηελ ειιεληθή επαλάζηαζε ηνπ 1821. Αξρίζακε ήδε ζηελ 
Διιάδα ηα πξνεόξηηα γηα ηα 200 ρξόληα από ην 1821 έσο ην 2021. Ζ 
Αζήλα από ην 1834 είλαη ε πξσηεύνπζα ηνπ Διιεληθνύ Κξάηνπο. 
  Σν Φεηηγηέ αληηζηνηρεί πξνο ην αλάινγν γεγνλόο ηεο θαηαθηήζεσο 
από ηνπο Οζσκαλνύο ηνπ Πνξζεηή – Φαηίρ ηεο ηζηνξηθήο εθθιεζίαο ησλ 
Υξηζηηαλώλ Οξζνδόμσλ ηεο Κσλζηαληηλνππόιεσο, ηεο Αγίαο νθίαο, 
ζεκεξηλό κνπζείν. Δλ ηνύηνηο, θαη ζηελ πεξίπησζε απηή ππάξρεη 
αληίζηνηρε ιύζε, κε επξύ όκκα ζξεζθεπηηθήο αλνρήο θαη ζπκβηώζεσο. 
Δπ’ ακνηβαηόηεηη λα παξαδίδνληαη αλαθαηληζκέλν ην Φεηηγηέ ηδακί ησλ 
Αζελώλ γηα πξνζεπρή ζηελ κνπζνπικαληθή θνηλσλία – θνηλόηεηα ησλ 
Αζελώλ θαη ε Αγία νθία ζηνλ Παηξηάξρε ησλ Ρσκεώλ, ζηηο θνξπθαίεο 
ρξηζηηαληθέο – νξζόδνμεο θαη κνπζνπικαληθέο ενξηέο θαη παλεγύξεηο, 
θάζε ρξόλν, κία ή δύν θνξέο. 
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  Αληίζεηα, παληειώο, ε Θενινγηθή ρνιή ηεο Υάιθεο, κε 
πξσηνβνπιία ηδξπζείζα δηαπξεπνύο νπιηάλνπ δηα θηξκαλίνπ ηνπ, ην 
1844, άλνημε γηα ηηο ζξεζθεπηηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, θαη κόλν ηνπ 
Παηξηαξρείνπ ησλ Ρσκεώλ, σο Παλνξζνδόμνπ Υξηζηηαληθνύ Κέληξνπ. 
Ήηαλ ν νπιηάλνο ηόηε, σο ζξεζθεπηηθόο αξρεγόο ηνπ Ηζιάκ, πνιύ 
ζεβόκελνο θαη εληζρύσλ ηηο ζξεζθεπηηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ 
αιινζξήζθσλ θαη αιινθύισλ εζλώλ ηεο Δπηθξάηεηάο ηνπ, σο πηζηώλ, 

πξννδεπηηθώλ θαη λνκηκνθξόλσλ ππεθόσλ ηνπ Κξάηνπο ηνπ. 
  Μνλνκεξώο, θαη αλεπιαβώο πξνο ηνλ Μεγάιν θαη νθό εθείλν 
νπιηάλν, θαηαξγήζεθε ε βνύιεζή ηνπ, 130 ρξόληα πεξίπνπ κεηά, ην 
1971, επί ησλ εκεξώλ καο, από ηελ ηόηε θεκαιηθή θπβέξλεζε. πσο, 
ινηπόλ, κνλνκεξώο θαηαξγήζεθε, έηζη θαη κνλνκεξώο νθείιεη λα αλνίμεη, 
εηο ζεβαζκό ηεο ηζηνξηθήο αιήζεηαο θαη ησλ δηαρξνληθώλ θαη ζεκεξηλώλ 
εθπαηδεπηηθώλ ζξεζθεπηηθώλ θαη κόλν αλαγθώλ, εηο απόδνζε 
δηθαηνζύλεο, ρσξίο αληαιιάγκαηα. 
  Δλ ηνύηνηο, ηα ηειεπηαία ζα πξνθύςνπλ θαη ζα αθνινπζήζνπλ από 
κόλα ηνπο ζηα πιαίζηα ζξεζθεπηηθήο – πλεπκαηηθήο – πνιηηηζκηθήο 
ζπκβηώζεσο θαη ζπλππάξμεσο θαη αξκνλίαο (δει. ηεο ζπλζέζεσο ησλ 
αληηζέησλ) όρη κόλν ζηελ Αλαηνιή (Oriens) αιιά θαη ζηελ Δπξσπατθή 
Γύζε (Occidens). Σώξα, ε Θενινγηθή ρνιή Υάιθεο είλαη δήηεκα 
(ζξεζθεπηηθό εξγαιείν) πξνο εμππεξέηεζε ηεο ζξεζθεπηηθήο παηδείαο ησλ 
ζηειερώλ ηνπ Παηξηαξρείνπ ησλ Ρσκεώλ ζηελ Σνπξθία, ζηελ Δπξώπε, 
ζηηο ΖΠΑ, ζηελ Απζηξαιία θαη όπνπ αιινύ ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπ ηεο 
πλεπκαηηθήο. Γελ πξνζθέξεηαη, επνκέλσο, από ηελ θύζε ηνπ ην Ίδξπκα 
γηα πνιηηηθά – ηζηνξηθά – ζπκβνιηθά αληαιιάγκαηα. Μπνξνύκε, θ. 
Πξόεδξε, λα εξγαζζνύκε από θνηλνύ γηα ηνλ ζθνπό απηό; Δίλαη επηύρεκα 
όηη είζζε ζπλεηδεηά θαη όρη θαηξνζθνπηθά ζξεζθεπόκελνο πνιίηεο. 
Μπνξείηε λα αληρλεύζεηε θαη κεζνδεύζεηε ηελ ζσζηή απάληεζε ζην 
ηειεπηαίν εξώηεκα, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Eιιεληθή Kπβέξλεζε. Θέιεηε 
ηελ Σνπξθία ζπλέρεηα πνιηηηζκηθά ηεο νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο. Ζ 
Διιάδα είλαη ζηνλ πλεπκαηηθό βίν & πνιηηηζκό δηάδνρνο θαη ζπλερηζηήο 
ηεο ειιελνξσκατθήο – βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο, 1130 ρξόλσλ πεξίπνπ, 
κε δηάδνρό ηεο ηελ νζσκαληθή απηνθξαηνξία, 500 ρξόλσλ πεξίπνπ. Αο 
ζπδεύμνπκε δεκηνπξγηθά ηα αγαζά ησλ δύν πνιηηηζκώλ ζηε λέα 
επξσπατθή πξαγκαηηθόηεηα ησλ Λαώλ θαη πνιηηηζκώλ ησλ. 
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Γηα ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην 

 

Ο Πξόεδξνο   Ο Γ/λσλ ύκβνπινο Ο Γ. Γξακκαηέαο 

 

 

Αζ. Καξαζαλάζεο  Αζ. Αγγειόπνπινο   Γ. Καιατηδήο 

Καζ. Παλ/κίνπ  Καζ. Παλ/κίνπ  Ννκ. ύκβ. Ηδξύκαηνο
  

  


