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Yunanistan, içinde bulunduğu mali kriz ne boyutta olursa olsun, Rum Patrikhanesi’nin
Ekümenikliği ve Heybeliada Ruhban Okulu’nun açılması konularında her daim maddi ve
moral destek sağlamaktadır. 
 

Yunanistan, içinde bulunduğu mali kriz ne boyutta olursa olsun, Rum Patrikhanesi’nin
Ekümenikliği ve Heybeliada Ruhban Okulu’nun açılması konularında her daim maddi ve
moral destek sağlamaktadır. Öte yandan önümüzdeki süreçte, AB ve çevresi bu konuda
eskisi kadar etkili olamayacak fakat bu kez de ABD daha aktif bir aktör olarak karşımıza
çıkacaktır. 
 

Nitekim kısa bir süre evvel Türkiye ziyareti yapan ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton,
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile yaptığı ve mutlaka önemli konuların ele alındığı
görüşme sonrasındaki basın toplantısında, yine Heybeliada Ruhban Okulu’nun açılmasını
bir “mesele” olarak ortaya koydu. Hillary Clinton’un bu davranışı, ABD’nin konunun baş
aktörü olduğunu gizlemeye gerek de duymadığını göstermektedir. 
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Patrikhane Binalarının Restorasyonuna 7 Milyon Euro Kaynak Hazır…
 

Rum Patrikhanesi, ekonomik krize rağmen şu anda Patrikhane binalarının restorasyonu
için yaklaşık “7 Milyon Euro” kaynak temin etmiştir. Bu kaynak her an kullanılabilir haldedir
ve restorasyonla ilgili adımların atılması için de yeni yasama döneminde yapmayı
planladıkları Ankara temasları beklenmektedir.
 

Büyükada Yetimhanesinin Restorasyonuna 70 Milyon Euro Kaynak Tamamlanıyor…
 

Avrupa’daki krize rağmen bu para yakında tamamlanacak ve Büyükada’daki eski “
Yetimhane Binası” -ki Avrupa’nın en büyük ahşap binası olma özelliğini taşımaktadır-
restore edilecektir. 
 

Bu restorasyonun yapılması için kurulan bir komisyona dâhil olanların bazıları ve gelişmeler
şöyledir:
 

George Bush: Eski Amerika Devlet Başkanı George Bush’un, başkanlığı döneminde Rum
Patrikhanesi’ne özel ilgi ve destek gösterdiği zaten bilinmektedir. Ancak bu desteğin halen
devam ettiğini belirtmek gerekir. George Bush, Amerikalı firmalar ve vakıflar nezdinde,
maddi ve moral destek için Patrikhane’ye yardımcı olmakta ve Büyükada Yetimhanesi’nin
restorasyonu ve bu işin finansmanı için kurulan komitede de bizzat yer almaktadır.
 

LATSİS Vakfı: 2004’de, Rum Patrikhanesi ile ilgili Türkiye ve Yunanistan’da birtakım
haberler çıkmıştı. Selanik yakınlarındaki Piliea bölgesinde, mülkiyeti Rum Patrikhanesi’ne
ait ve çok değerli 330 dönümlük bir arazide dev bir alışveriş merkezinin inşaatına
başlanmıştı. O tarihte, bu inşaatın, Yunanlı armatörlere ait olan “Lamda Development” ile “
Sonae Kharangionis” firmaları tarafından kurulan “Piliea” adlı şirketler tarafından yapıldığı
söylendi.Lamda Development firmasının sahibi aynı zamanda Yunanistan’ın ikinci büyük
bankası olan “Eurobank EFG”nin da sahibi olan armatör “Spiros Latsis”dir.
 

Eurobank EFG iseeski adı ile “Tekfenbank”, şimdiki adı “Eurobank Tekfen” olan Türk
bankasının 2006’dan itibaren yüzde 70 sahibidir. 
 

Rum Patriği Barholomeos 2009 Ağustosu’nda, Yunanlı armatör Latsis'in emrine verdiği “
Alexander” (İskender) adlı gemi ile “Xenefondus Manastırı”nda düzenlenen törenlere
katılmıştı ve bu ailenin Rum Patrikhanesi’ne çok büyük desteği bulunmaktadır.
 

Muhtar Kent ve Coca Cola: Tüm dünyada Coca Cola ve ABD özdeşleşmiştir ve Coca
Cola’nın büyüklüğü yadsınamaz. Bu dev şirketin Türk asıllı bir tepe yöneticisi vardır:
Muhtar Kent. Bir Türkün böyle bir Dünya devi firmada tepe yöneticisi olması, “Coca Cola
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Company İcra Başkanı” olması elbette ki sevindirici bir husustur. Muhtar Kent’in babası ise
bir dönem “Efsane Büyükelçi” olarak bilinen “Necdet Kent”tir ve 2. Dünya Savaşı
esmasında, Marsilya'da Büyükelçi iken 80 Yahudi'nin Naziler tarafından gaz odasına
gönderilmesini, Türk pasaportu vererek engellediğinden ötürü kendisine “Türk Schindler”i
lakabı takılmış ve Yahudiler tarafından “Şükran Ödülü”ne layık görülmüştür.
 

Birkaç yıl evvel, Ayvalık Cunda'da, (Ali Bey Adası) Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç
tarafından bir kilise restore edildi ve “Necdet Kent”adı verilerek kütüphaneye
dönüştürüldü.Muhtar Kent, babasına ait 1500 kitabı buraya bağışlamış ve bu açılış Rum
Patriği Bartholomeos tarafından da onurlandırılmıştı. Muhtar Kent’in Rum Patriği ile olan
diyalogu hayli eskiye dayanmaktadır ve bu kez de hem kişisel, hem de Coca Cola olarak
Patrikhane’yi desteklemekte, Büyükada Yetimhanesi’nin ıslahı için oluşturulan komitede yer
almaktadır.
 

Muhtar Kent’in Atlanta’daki odasının duvarını ise Rum Patriği ile Papa’nın birlikte görüldüğü
ve Patrik tarafından Muhtar Kent’e imzalanmış bir fotoğraf uzun zamandır süslüyor.
Barholomeos’un Ekim 2009’daki ABD ziyareti sırasında Patrik onuruna yemek verenler
arasında Coca Cola'nın CEO'su Muhtar Kent de bulunmaktaydı.
 

Tabi ki Büyükada Yetimhanesi’nin ıslahı için sadece yukarıda zikrettiğimiz kişiler devrede
değil.“Megali İdea“ yanlıları ve destekçilerinden oluşan çok büyük ve güçlü bir blok Rum
Patrikhanesi’nin her derdine “deva” olmaya hazırdır. Büyükada Yetimhanesi için gerekli “
70 Milyon Euro”nun toplanmasının -krizi falan dert etmeye gerek kalmadan- çok da zor
olmayacağı anlaşılmaktadır. 
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