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1. Κάποια στοιχεία για το Οικουµενικό Πατριαρχείο
Στη Συνθήκη της Λωζάνης δεν υπάρχει ρητή αναφορά για το θεσµό του Οικουµενικού
Πατριαρχείου. Η µόνη έµµεση αναφορά είναι αυτή που περιέχεται στο άρθρο 42 παρ. 3 το οποίο
αναφέρει ότι
«Η Τουρκική Κυβέρνησις αναλαµβάνει να παράσχη πλήρη προστασίαν εις τας Εκκλησίας, τας
Συναγωγάς, τα νεκροταφεία και άλλα θρησκευτικά ιδρύµατα των ανωτέρω µνηµονευόµενων
µειονοτήτων. Άπασαι αι διευκολύνσεις και εξουσιοδοτήσεις θα παρασχεθούν εις τα ιερά
καθιδρύµατα και εις τα θρησκευτικά και φιλανθρωπικά ιδρύµατα των περί ων ο λόγος
µειονοτήτων των επί του παρόντος υφισταµένων εν Τουρκία και η Τουρκική Κυβέρνησις δεν
θα αρνηθή προκειµένου δια την δηµιουργίαν νέων θρησκευτικών και φιλανθρωπικών
ιδρυµάτων, οιασδήποτε εκ των απαραιτήτων διευκολύνσεων αίτινες έχουν παραχωρηθή εις
άλλα ιδρύµατα της φύσεως ταύτης»
Ο λόγος της απουσίας συγκεκριµένης αναφοράς στο Πατριαρχείο οφείλεται στην αντίδραση των
Τούρκων οι οποίοι κατά τη Συνδιάσκεψη της Λωζάνης ζήτησαν την αποµάκρυνση του
Πατριαρχείου από την Τουρκία. Στη θέση αυτή αντιτάχθηκαν, εκτός από τον Βενιζέλο, οι αρχηγοί
των Αντιπροσωπειών Βρετανίας, ΗΠΑ, Γαλλίας, Ρουµανίας και Γιουγκοσλαβίας που
αναφέρθηκαν στον παγκόσµιο πνευµατικό χαρακτήρα του Πατριαρχείου. Τελικώς, ο Τούρκος
αντιπρόσωπος Ισµέτ Πασάς απέσυρε την πρότασή του.
Το θέµα του καθεστώτος του Πατριαρχείου επανετέθη το 1925 όταν η Άγκυρα συνέλαβε
το νέο Πατριάρχη Κωνσταντίνο ς΄ τον οποίο και απέλασε. Η Ελλάς προσέφυγε στο Συµβούλιο της
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Κοινωνίας των Εθνών, ενώ η Τουρκία αρνήθηκε να συζητήσει το θέµα θεωρώντας το Πατριαρχείο
ίδρυµα της τουρκικής εσωτερικής έννοµης τάξεως. Το Συµβούλιο ζήτησε από το Διεθνές
Δικαστήριο της Χάγης γνωµοδότηση και η Τουρκία απείλησε µε απέλαση του συνόλου των
ιεραρχών του Πατριαρχείου. Η ελληνική κυβέρνηση προτίµησε να συµβιβασθεί, δέχθηκε να
κλείσει το θέµα χωρίς απέλαση των υπολοίπων ιεραρχών και µε επιστολή της προς το Διεθνές
Δικαστήριο ζήτησε να σταµατήσει η διαδικασία µε αποτέλεσµα να χαθεί η δυνατότητα
διευκρινήσεως του νοµικού καθεστώτος του Πατριαρχείου.
Έκτοτε η Τουρκία θεωρεί το Πατριαρχείο ως κοινό τουρκικό σωµατείο ιδιωτικού δικαίου.
Η αντιµετώπιση αυτή είναι µόνον θεωρητική. Στην πράξη το Οικουµενικό Πατριαρχείο δεν έχει
νοµική προσωπικότητα και δεν έχει δυνατότητα να παρίσταται στα δικαστήρια ή να έχει
περιουσία.
Τα θέµατα της εκλογής Πατριάρχη καθορίζει το διάταγµα (tezkere) 1092/6 Δεκ. 1923 της
Νοµαρχίας Κων/πόλεως που περιορίζει την εκλογή Οικουµενικού Πατριάρχη στους κληρικούς µε
τουρκική ιθαγένεια που ασκούν καθήκοντα στην Τουρκία. Το διάταγµα ως προς την απαίτηση της
τουρκικής ιθαγένειας παραβιάσθηκε µόνον µία φορά µε την εκλογή του Αθηναγόρα, ο οποίος
όµως είχε γεννηθεί ως Τούρκος υπήκοος και την περίοδο της εκλογής του ήταν Αρχιεπίσκοπος
Αµερικής.
Με νεώτερο κείµενο οδηγιών –talimat- το 1970 η τουρκική κυβέρνηση επανήλθε στο θέµα
της εκλογής του Πατριάρχη και συµπλήρωσε τον νοµαρχιακό διάταγµα του 1923. Το κείµενο του
1970 διατηρεί την υποχρέωση της τουρκικής υπηκοότητας. Επίσης αγνοεί τον κύριο φορέα
εξουσίας σε περίπτωση χηρείας του πατριαρχικού θρόνου, δηλ. την Ιερά Σύνοδο καθώς και τον
προεδρεύοντα αυτής. Αντ’ αυτών θεσπίζει τον θεσµό του γηραιότερου µητροπολίτη και µίας ad
hoc τριµελούς επιτροπής. Απαιτείται η παράδοση στη Νοµαρχία καταλόγου τουλάχιστον τριών
υποψηφίων, από τον οποίο κατάλογο η Νοµαρχία µπορεί να διαγράφει όποιον επιθυµεί. Ορίζεται
υποχρεωτική η παρουσία συµβολαιογράφου κατά την εκλογή του Πατριάρχη. Σε περίπτωση µη
συµµορφώσεως µε αυτά, η Νοµαρχία διορίζει Πατριάρχη αυτεπαγγέλτως. Με βάση το κείµενο
οδηγιών του 1970 έγιναν οι εκλογές των δύο τελευταίων πατριαρχών, του Δηµητρίου το 1972 και
του Βαρθολοµαίου το 1991.
Αντίστοιχο πρόβληµα µε την απαίτηση της τουρκικής υπηκοότητας για τον Πατριάρχη,
υφίσταται και µε τα µέλη της Πατριαρχικής Ιεράς Συνόδου.
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2. Ελληνική εξωτερική πολιτική και Πατριαρχείο 1913-σήµερα
α. Πρώτη περίοδος 1913-1922
Η περίοδος χαρακτηρίζεται από µετωπική σύγκρουση του ελληνισµού µε την Τουρκία
(Βαλκανικοί πόλεµοι 1912-13, Μικρασιατική Εκστρατεία-Καταστροφή).
•

Κοινός ρόλος ελληνικού κράτους και Οικουµενικού Πατριαρχείου που αρχικώς είναι
ουδέτερο, µετά όµως τις ελληνικές νίκες και την προοπτική απελευθερώσεως της
Κωνσταντινουπόλεως αλλάζει τακτική και τάσσεται µέσω των ιεραρχών του υπέρ της
Ελλάδος (π.χ. µητροπολίτης Τραπεζούντος Χρύσανθος που πρωτοστάτησε στη δηµιουργία
Ποντιακής δηµοκρατίας την περίοδο 1918-1922).

•

Εκλογή το 1921 του (βενιζελικού) Μελέτιου Μεταξάκη ως Πατριάρχη Κων/πόλεως.
Καταγγελία εκλογής του από (κωνσταντινική) ελληνική κυβέρνηση και διάσταση µεταξύ
ελλαδικού και µικρασιατικού ελληνισµού

•

Συµµετοχή Πατριαρχείου σε ενέργειες για τη δηµιουργία αυτόνοµου Ιωνικού κράτους
(Νοέµβριος 1921-Μάϊος 1922)
β. Δεύτερη περίοδος 1923-1945

Το Πατριαρχείο χρησιµοποιήθηκε από την τουρκική κυβέρνηση για να ενταθεί η πίεσή της πάνω
στην Ελλάδα.
•

Διακήρυξη τουρκικής εθνοσυνελεύσεως (1922) για κατάργηση όλων των προνοµίων
(θρησκευτικού, οικονοµικού, πολιτικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα) που είχαν παραχωρηθεί
σε ηγέτες θρησκευτικών µειονοτήτων. Το Πατριαρχείο που λειτουργούσε «κυρίως ως
πολιτικός θεσµός» έπρεπε να αποµακρυνθεί από την Τουρκία

•

Συνδιάσκεψη Λωζάνης: οι Τούρκοι αντιπρόσωποι απαίτησαν την αποµάκρυνση του
Πατριαρχείου από την Κωνσταντινούπολη. Μπροστά στην απόλυτη αντίδραση των µεγάλων
δυνάµεων και την µεγάλη πίεση που ασκήθηκε, η Τουρκία δέχθηκε να διατηρήσει το
Πατριαρχείο τη διοίκηση της εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως αλλά και να περιορίσει τη
δραστηριότητά του σε καθαρά θρησκευτικά θέµατα. Η τουρκική αντιπροσωπεία απέσυρε την
απαίτησή της για αποµάκρυνση του Πατριαρχείου από την Πόλη.

•

Ο Βενιζέλος έπεισε τον Μελέτιο Μεταξάκη να παραιτηθεί από Πατριάρχης (1923)

•

Δηµιουργία προβλήµατος ανύπαρκτης τουρκικής ορθόδοξης εκκλησίας της Ανατολής υπό τον
Παπα-Ευτύµ (τουρκόφωνο ιερέα από την Καππαδοκία). Κατάληψη Φαναρίου από ΠαπαΕυτύµ (1924) και απαίτηση του για παραίτηση του πατριάρχη Γρηγορίου Ζ΄ που είχε
αντικαταστήσει τον Μελέτιο. Η Τουρκία δηµιουργεί και υποθάλπει το όλο θέµα
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Μετά το θάνατο του Γρηγορίου Ζ΄ ανέλαβε ο Κωνσταντίνος ο Στ΄ που απελάθηκε το 1925 από
την Πόλη διότι θεωρήθηκε ως «µη εγκατεστηµένος» κατά την ερµηνεία που έδωσε σε αυτό
τον όρο της συνθήκης της Λωζάνης η Τουρκία.

•

Προσφυγή Ελλάδος στο Συµβούλιο της Κοινωνίας των Εθνών ενώ η Τουρκία αρνήθηκε να
συζητήσει το θέµα θεωρώντας το Πατριαρχείο ίδρυµα της τουρκικής εσωτερικής έννοµης
τάξεως. Το Συµβούλιο ζήτησε από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης γνωµοδότηση και η
Τουρκία απείλησε µε απέλαση το σύνολο των ιεραρχών του Πατριαρχείου. Η ελληνική
κυβέρνηση προτίµησε να συµβιβασθεί και δέχθηκε να κλείσει το θέµα χωρίς απέλαση των
υπολοίπων ιεραρχών. Με επιστολή της προς το Διεθνές Δικαστήριο ζήτησε να σταµατήσει η
διαδικασία µε αποτέλεσµα να χαθεί η δυνατότητα διευκρινήσεως του νοµικού καθεστώτος του
Πατριαρχείου.

•

Η Τουρκία θεωρεί το Πατριαρχείο ως κοινό σωµατείο ιδιωτικού δικαίου. Τα θέµατα της
εκλογής Πατριάρχη ορίζει το διάταγµα (tezkere) 1092/6 Δεκ. 1923 της Νοµαρχίας
Κων/πόλεως που περιορίζει την εκλογή Οικουµενικού

Πατριάρχη στους κληρικούς µε

τουρκική ιθαγένεια που ασκούν καθήκοντα στην Τουρκία.
•

Το 1930 οι Ε/Τ σχέσεις αρχίζουν να οµαλοποιούνται. Η ελληνική κυβέρνηση διώχνει την
ηγεσία των Παλαιοµουσουλµάνων που έχει καταφύγει στη Θράκη. Απαιτεί από την Τουρκία
απέλαση του Παπα-Ευτύµ. Η Τουρκία δέχεται και στη συνέχεια υπαναχωρεί.

•

Αποξένωση Πατριαρχείου από κάθε διαχειριστική αρµοδιότητα στις εκκλησιαστικές
βακουφικές περιουσίες (1935). Παράδοση τµήµατος της περιουσίας στον Παπα-Ευτύµ
γ. Τρίτη περίοδος 1945-1954

Η περίοδος χαρακτηρίζεται από την εκλογή του Αθηναγόρα ως Πατριάρχη
•

Η Αµερική απέκτησε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το Οικουµενικό Πατριαρχείο διότι η Μόσχα
είχε δραστηριοποιηθεί έντονα στον ορθόδοξο κόσµο και προσπαθούσε µετά το 1945 να
υποκαταστήσει τον Οικουµενικό Θρόνο.

•

Η Τουρκία βλέποντας την επιδείνωση των ρωσο-τουρκικών σχέσεων δέχθηκε ενίσχυση
διεθνούς ακτινοβολίας Πατριαρχείου.

•

Ελληνοτουρκικός διάλογος επί του θέµατος (1946)

•

Συνάντηση εκπροσώπων του Πατριαρχείου µε τον Τούρκο Πρωθυπουργό Σαράτσογλου.
Βελτίωση θέσεως Πατριαρχείου

•

Συνεργασία ελληνικής και τουρκικής κυβερνήσεως µε σύµφωνης γνώµη Αγγλίας-ΗΠΑ για
αποµάκρυνση πατριάρχη Μάξιµου του Ε΄ που έπασχε από νευρική πάθηση
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Το διάταγµα εκλογής του Πατριάρχη παραβιάσθηκε µε την εκλογή του Αθηναγόρα, (1948) ο
οποίος όµως είχε γεννηθεί ως Τούρκος υπήκοος και την περίοδο της εκλογής του ήταν
Αρχιεπίσκοπος Αµερικής. Εφαρµογή διατάγµατος 1092/1923 ως προς τον αποκλεισµό
βασικότερου αντιπάλου Αθηναγόρα από τουρκικές αρχές.

•

Απόκτηση τουρκικής ιθαγένειας από δύο µέλη της πατριαρχικής Ιεράς Συνόδου που ήσαν
έλληνες (1949 και 1951)

•

Περίοδος ευηµερίας στις Ε/Τ σχέσεις

•

Μείωση ρόλου Παπα-Ευτύµ
δ. Τέταρτη περίοδος 1955-σήµερα

Η περίοδος σηµαδεύεται από τα βίαια επεισόδια κατά της ελληνικής µειονότητας και την
ουσιαστική διάλυση της µειονότητας
•

Εκτίµηση τουρκικής κυβερνήσεως ότι πίεση πάνω στο Πατριαρχείο και τη µειονότητα θα
καθιστούσε Ελλάδα πιο ευάλωτη και υποχωρητική στο ζήτηµα της Κύπρου.

•

Προσπάθεια γιε εµπλοκή Πατριάρχη σε σχέση µε τον ιεραρχικά κατώτερό του Μακάριο

•

Σεπτεµβριανά 1955

•

Απελάσεις Ελλήνων υπηκόων από την Τουρκία

•

Νέα επίθεση κατά Πατριαρχείου και Αθηναγόρα το 1963 µε τη νέα όξυνση Κυπριακού.
Καταστροφές ελληνικών εκκλησιών, λιθοβολισµοί, απαγόρευση λειτουργίας πατριαρχικού
τυπογραφείου, έκπτωση από την τουρκική ιθαγένεια (1964) των δύο µητροπολιτών στους
οποίους είχε δοθεί το 1949 & 1951, δηµεύσεις ακινήτων του Πατριαρχείου

•

Καλλιέργεια κλίµατος για δήθεν αποµάκρυνση του Πατριαρχείου από την Πόλη για να
ασκηθούν πιέσεις στην ελληνική κυβέρνηση

•

Νέα παρουσία του Παπα-Ευτύµ

•

Ενόχληση Τουρκίας για συναντήσεις Αθηναγόρα µε Πάπα Παύλος τον ς΄ (1965 & 1967)

•

Κλείσιµο Θεολογικής Σχολής της Χάλκης (1971)

•

Θάνατος Αθηναγόρα (1972) και εκλογή Δηµητρίου µετά από νέα παρέµβαση τουρκικών
αρχών για το θέµα της εκλογής και την επαναφορά διατυπώσεως νοµαρχιακού διατάγµατος
1923.

•

Διακριτική δυσαρέσκεια Τουρκίας για ανοίγµατα Πατριάρχη προς ορθόδοξο κόσµο.

•

Θάνατος Δηµητρίου και εκλογή Βαρθολοµαίου. Διαπίστωση ότι πιθανότατα δεν θα είναι
δυνατή η εκλογή επόµενου Πατριάρχη εφ’ όσον εξακολουθεί να ισχύει νοµαρχιακό διάταγµα
του 1923.

•

Ανεπιτυχείς προσπάθειες για επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης
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Σκλήρυνση της τουρκικής στάσεως εν όψει της ενταξιακής πορείας της Τουρκίας και άσκηση
πιέσεων για παροχή περισσότερων ελευθεριών από πλευράς ΕΕ.

Επίσηµη θέση της ελληνικής κυβερνήσεως ότι το θέµα του Πατριαρχείου δεν αφορά στις Ε/Τ
σχέσεις αλλά είναι ευρύτερο θέµα θρησκευτικής ελευθερίας για το οποίο υπάρχει ενδιαφέρον από
όλο τον κόσµο.
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