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Για το βιβλίο 
 

Η ανά χείρας µελέτη βασίστηκε στην έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στο 

πλαίσιο του συνεδρίου Συνάντηση στην Πόλη: Το παρόν και το µέλλον, 

(Κωνσταντινούπολη 30/6 και 1-2/7/2006) όπου και παρουσιάστηκε. Σύνοψή 

της δηµοσιεύτηκε στον τόµο των πρακτικών του συνεδρίου (εκδ. 

Καλειδοσκόπιο, 2009). Έχει βέβαια ενηµερωθεί σύµφωνα µε τις θεσµικές 

εξελίξεις που επήλθαν µέχρι σήµερα στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

Τουρκίας και ειδικά στο ζήτηµα της νοµικής αντιµετώπισης των βακουφικών 

περιουσιών. Επίσης έχει διευρυνθεί λαµβάνονας υπόψη τις παραµέτρους που 

συνθέτουν την πολύπλοκη και σύνθετη πορεία σύγκλισης της Τουρκίας προς 

το ευρωπαϊκό κεκτηµένο, όπως αυτό ορίζεται από τις εργασίες του 

Συµβουλίου της Ευρώπης και τη νοµολογία του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου 

των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου. Ευχαριστώ απεριόριστα τους διοργανωτές 

του συνεδρίου, χωρίς την στήριξη και ενθάρρυνση των οποίων η έρευνα και 

συγγραφή του κειµένου δεν θα είχε ποτέ πραγµατοποιηθεί. Θερµές 

ευχαριστίες χρωστάω στον ∆ηµήτρη Φραγκόπουλο, τον Λάκη Βίγκα, την 

Φραγκώ Καράογλαν, τον Νίκο Σιγάλα, τον Μιχάλη Βασιλειάδη και τον 

πατέρα ∆οσίθεο Αναγνωστόπουλο. Επίσης ευχαριστώ για την παραχώρηση 

υλικού τεκµηρίωσης ή για τις γόνιµες συζητήσεις που είχα µαζί τους τον 

Αλέξη Αλεξανδρή, την Sema Kılıcer, τον Γιάννη Κτιστάκι, τον ∆ηµήτρη 

Καραγιάννη, τον Γιάννη Σκαρλάτο, τον Γιώργο Στεφανόπουλο, τον Άρη 

Αµπατζή, τον Elçin Macar, τον Ahmet Özgüneş, τον Κώστα Γαβρόγλου, τον 

Γιώργο Μπενλίσοϊ, τον Φώτη Μπενλίσοϊ, την Dilek Kurban και πολλούς 

άλλους –ας µε συγχωρήσουν που δεν τους µνηµονεύω ξεχωριστά-, κυρίως 

στελέχη των επιτροπών ή δικηγόρους των βακουφίων, έλληνες και τούρκους 

διπλωµάτες, καθώς και αξιωµατούχους διεθνών οργανισµών. Η βοήθεια όλων 

υπήρξε πολύτιµο εφόδιο, πολύτιµο για να ξεπεράσω τις δυσκολίες που 
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αντιµετώπισα κατά την συλλογή του υλικού, αλλά και για να µπορέσω να 

κατανοήσω τις πολύπλευρες, και συχνά αθέατες στον εξωτερικό παρατηρητή, 

διαστάσεις του ζητήµατος. 

Τέλος, οφείλω την ευγνωµοσύνη µου στην σύντροφό µου Meriç 

Özgüneş για την υποµονή της και τη στήριξή της καθ’ όλη την περίοδο της 

έρευνας, αλλά και για την µύησή µου στις λεπτές αποχρώσεις της σύγχρονης 

τουρκικής πραγµατικότητας. 

 
ΚΤ, 

Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2010 
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Πρόλογος 
 
 

Με την δουλειά του Κωνσταντίνου Τσιτσελίκη για τα ρωµαίικα βακούφια 

στην Πόλη ήρθα για πρώτη φορά σε επαφή στο πλαίσιο της προετοιµασίας 

της προσφυγής του Οικουµενικού Πατριαρχείου στο Στρασβούργο,  για το 

ορφανοτροφείο της Πριγκήπου. Ήταν περί το τέλος του 2004-αρχές του 2005 

και θέλαµε ο Γιάννης Κτιστάκις και εγώ –ως ελλαδίτες νοµικοί και µέλη της 

υπερασπιστικής οµάδας που είχε τότε συγκροτηθεί στο Φανάρι-  όχι απλώς να 

ενηµερωθούµε για το τι ακριβώς είχε συµβεί µε τις ελληνικές περιουσίες στην 

Τουρκία µετά τη συνθήκη της Λωζάνης, αλλά προπάντων να καταλάβουµε αν 

υπήρχε ένα «ιθύνον νήµα»  στην πολιτική που επί χρόνια ακολούθησαν όλες 

οι τουρκικές κυβερνήσεις σ’ αυτό το θέµα. 

 

 Ήταν απλώς µια ακόµη σειρά αυθαίρετων ενεργειών σε βάρος των ρωµιών 

της Πόλης, για να εξαναγκασθούν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, όπως 

υποστήριζε –και µάλλον εξακολουθεί να υποστηρίζει- η κρατούσα άποψη στη 

χώρα µας; Ή µήπως, τα σχετικά µέτρα συνδέονταν µε το γενικότερο ζήτηµα 

της θέσης των θρησκευτικών µειονοτήτων στην κεµαλική Τουρκία,  σε ένα 

κράτος δηλαδή που πάσχιζε µε κάθε τρόπο ξεφύγει από το µουσουλµανικό 

παρελθόν του και να γίνει εκκοσµισκευµένο, στα αχνάρια  µάλιστα της 

γαλλικής laïcité;  

 

Οι συζητήσεις µε τον Κωνσταντίνο Τσιτσελίκη και η πρώτη εκδοχή της 

παρούσας µελέτης, έτσι όπως την παρουσίασε στο συνέδριο/ορόσηµο 

«Συνάντηση στην Πόλη», τον Ιούλιο του 2006, µας έπεισε ότι µάλλον το 

δεύτερο συµβαίνει. Ότι δηλαδή, η τουρκική πολιτική δεν ήταν άσχετη µε την 

µεταχείριση µειονοτήτων που αυτοπροσδιορίζονταν ως θρησκευτικές, σε ένα 
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κράτος που, επισήµως τουλάχιστον, δεν αναγνώριζε θρησκείες. Αυτό µας 

βοήθησε να χαράξουµε καλύτερα την στρατηγική µας,  τοποθετώντας την 

αντιδικία του Οικουµενικού Πατριαρχείου µε την τουρκική κυβέρνηση στο 

πεδίο που έπρεπε˙ δηλαδή τα δικαιώµατα του ανθρώπου και όχι τις 

ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αν κρίνει κανείς από το αποτέλεσµα, δηλαδή από 

την οµόφωνη καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο και την 

εντολή προς αυτήν να επιστρέψει αυτούσιο στο Πατριαρχείο το ιστορικό 

κτίριο του ορφανοτροφείου, η στρατηγική αυτή ήταν η ορθή.  

 

***** 

 

Σε ένα πρώτο επίπεδο, λοιπόν, το βιβλίο του Κωνσταντίνου Τσιτσελίκη,  µε 

το πλούσιο και προπάντων δυσπρόσιτο υλικό που περιέχει, ενδιαφέρει  

κυρίως όσους ασχολούνται µε τον ελληνισµό της Πόλης και τη νεότερη 

ιστορία του. ∆εν αναφέροµαι µόνον στους πίνακες των τριών παραρτηµάτων, 

που οι γνωρίζοντες κάπως τα πράγµατα εύκολα αντιλαµβάνονται πόσος 

µόχθος χρειάσθηκε για να συµπληρωθούν.  Υπονοώ την ιστορική ανάλυση 

του κυρίου σώµατος του βιβλίου, η οποία προϋποθέτει  όχι µόνον ιστορικές, 

αλλά  και νοµικές γνώσεις. ∆ιότι οι νόµοι στην Τουρκία –ακόµη στην 

κεµαλική Τουρκία µε το ελβετικό αστικό δίκαιο- είναι σαν την κινούµενη 

άµµο: ακόµη και η σαφέστερη ρύθµιση, µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο 

τόσο αντιφατικών ερµηνειών από τα δικαστήρια –συµπεριλαµβανοµένων των 

ανωτάτων- που ποτέ δεν είναι βέβαιος κανείς για το ποιο είναι το ισχύον 

δίκαιο σε µια ορισµένη στιγµή. Η προσεκτική ανάλυση του Τσιτσελίκη 

δείχνει ότι έχει πλήρη συναίσθηση αυτής της δυσκολίας, κάτι που τον βοηθά 

να αποφύγει τα λάθη που συνήθως κάνουν οι περισσότεροι ξένοι µελετητές 

του τουρκικού δικαίου.   
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Σε ένα δεύτερο επίπεδο, η µελέτη του Κωνσταντίνου Τσιτσελίκη ενδιαφέρει 

τον πολιτειολόγο, καθώς στο επίκεντρό της βρίσκεται ένα  από τα πιο 

δυσεπίλυτα ζητήµατα του µοντέρνου συνταγµατικού δικαίου: η σχέση 

κοινοτισµού και οικουµενικότητας στο σύγχρονο κράτος. Για  τον σεβασµό 

των µειονοτήτων -όχι µόνο των εθνικών ή των θρησκευτικών-  είναι θεµιτές 

οι αποκλίσεις από τους γενικούς νόµους; Και αν ναι, ως ποιο βαθµό; Το 

ζήτηµα δεν περιορίζεται, όπως πολλοί πιστεύουν,  στις ποσοστώσεις  και τα 

θετικά µέτρα (affirmative action) υπέρ των µελών των µειονοτικών οµάδων, 

ούτε αποκλειστικά τον σεβασµό των δικαιωµάτων τους. Μπορεί να συνδέεται 

και µε οργανωτικά  θέµατα. Για παράδειγµα, αν µια αναγνωρισµένη 

µειονότητα δεν επιθυµεί να οργανωθεί ούτε να λειτουργήσει δηµοκρατικά 

(διότι εµπιστεύεται τον «θεόσταλτο» ηγέτη της και τον εξουσιοδοτεί να 

διαχειρίζεται εν λευκώ τα θέµατά της), δικαιούται το εκκοσµικευµένο κράτος, 

εν ονόµατι του δικαιώµατος του συνεταιρίζεσθαι (άρθρο 12 του Συντάγµατος, 

άρθρο 11 της ΕΣ∆Α και άρθρο 20 της Οικουµενικής ∆ιακήρυξης του ΟΗΕ)  

να την εξαναγκάσει να συµµορφωθεί µε τον ισχύοντα νόµο περί σωµατείων;  

Και αν ναι, πώς  αυτό συµβιβάζεται µε το δικαίωµα κάθε µειονότητας να 

αναδεικνύει την ηγεσία της µε τον τρόπο που η ίδια προκρίνει (µε ένα 

δικαίωµα δηλαδή το οποίο της αναγνωρίζει το άρθρο 9 της ΕΣ∆Α, όπως 

ερµηνεύεται πλέον από το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο του Στρασβούργου);  

Τέτοιου είδους είναι  τα γενικότερα ερωτήµατα που η απάντησή τους θα 

εµπλουτισθεί από την ανά χείρας µελέτη. ∆ιότι η αντιµετώπιση των 

µειονοτήτων υπό συνθήκες σχεδόν βίαιης εκκοσµίκευσης δεν θα πρέπει ως  

case study να έχει ανάλογο προηγούµενο.   

 

Σε ένα τρίτο, τέλος, επίπεδο, το παρόν βιβλίο  δεν µπορεί να αφήσει 

αδιάφορους τους ίδιους του ρωµιούς της Πόλης (και όσους έχουν και 

ρωµαίικη καταγωγή, όπως ο υπογράφων). ∆ιότι εξηγεί κάτω από ποιες 
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συνθήκες χάθηκαν αξιόλογες περιουσίες, δείχνει τι απέγιναν έκτοτε αυτές και 

υποδεικνύει τρόπους για την ανάκτησή τους. Η νηφάλια προσέγγιση του 

συγγραφέα, µακριά από το καταγγελτικό ύφος του συρµού,  βοηθά την 

αµοιβαία κατανόηση Ελλήνων και Τούρκων, σε µια περίοδο όπου φαίνεται να 

ξαναχτίζονται κάποιες από τις  γέφυρες που παλαιότερα  συνέδεαν τις δύο 

όχθες του Αιγαίου. Αρκεί να αναφέρει κανείς ότι η Κωνσταντινούπολη, µε 

τους 500.000 περίπου χιλιάδες Έλληνες επισκέπτες ετησίως, είναι σταθερά ο 

σηµαντικότερος τουριστικός προορισµός από τη χώρα µας, εδώ και  αρκετά 

χρόνια. 

 

***** 

 

Ας µου επιτραπεί  να κλείσω, µε µια σκέψη που είχα την ευκαιρία να 

διατυπώσω και το 2006, στην «Συνάντηση της Πόλης»: επιβάλλεται κατά τη 

γνώµη µου, να διαµορφωθεί µια στρατηγική για το µέλλον του ελληνισµού 

της Πόλης (και σε αυτό η µελέτη του Κωνσταντίνου Τσιτσελίκη µπορεί να 

συµβάλει σηµαντικά).  Μια στρατηγική η οποία, χωρίς βέβαια να παραβλέπει 

την πραγµατικότητα των επίσηµων σχέσεων των δύο χωρών, θα στηρίζεται 

στις προσδοκίες και τα βαθύτερα αισθήµατα της κοινωνίας των πολιτών τους. 

Γιατί, για παράδειγµα, να µην ιδρυθεί ένα πρότυπο ελληνικό Ινστιτούτο 

Βυζαντινών Σπουδών στην Πόλη και ένα τουρκικό Οθωµανικών Σπουδών 

στην Ελλάδα (και µάλιστα στη Θεσσαλονίκη, το «Παρίσι των Βαλκανίων» 

για τους νέο-οθωµανούς και τους νεότουρκους, τις αρχές του 20ού αιώνα;). 

Μέσω τέτοιου είδους πρωτοβουλιών θα µπορούσαν να δηµιουργηθούν πόλοι 

αµοιβαίων επαφών, επικοινωνίας  και συνεννόησης ενώ, από την άλλη, ένα 

πρόγραµµα συστηµατικών αναπαλαιώσεων θα µπορούσε να περισώσει 

ιστορικά κτίρια, όπως το Ζάππειο ή η Μεγάλου του Γένους Σχολή στην Πόλη, 
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τα οποία, αν αφεθούν στην τύχη τους, αν δεν καταρρεύσουν, θα χάσουν την 

παλιά αίγλη και τη ζωντάνια τους. 

 

Αθήνα, Νοέµβριος 2010  

       Νίκος Κ. Αλιβιζάτος 
                   Καθηγητής του Συνταγµατικού ∆ικαίου 
              στο Πανεπιστήµιο Αθηνών 
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1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις 

 

Η εγκαθίδρυση του τουρκικού κράτους είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε τη νέα 

κατάσταση πραγµάτων που δηµιούργησε η ανταλλαγή πληθυσµών, η 

Συνθήκη της Λοζάνης, και η εκκοσµικευτική πολιτική ιδεολογία του 

κεµαλισµού ως συνέχεια των πολιτικών που άσκησαν οι νεοτουρκικές 

κυβερνήσεις. Στο πλαίσιο αυτό επαναπροσδιορίστηκε το νοµικό καθεστώς 

των Ρωµιών της Τουρκίας, όπως και των υπόλοιπων µη µουσουλµανικών 

µειονοτήτων. Ο διαχωρισµός της πολιτικής από την θρησκευτική εξουσία 

συµπαρέσυρε την προστασία των µειονοτικών οµάδων σε µία ιδιόµορφη 

σχέση, αντλώντας εν πολλοίς αντιφατικά στοιχεία από την κληρονοµιά των 

µιλλέτ της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας1.  

Από τη µια πλευρά, οι κρατικοί θεσµοί εκσυγχρονίζονταν και 

αποθρησκευτικοποιούνταν, έχοντας ως ιδεολογικό µοντέλο αναφοράς την 

Γαλλική ∆ηµοκρατία και την ρητή, θεσµικά και πολιτικά, διάκριση κράτους 

και θρησκείας, την περίφηµη laicité, δηλαδή την πλήρη εκκοσµίκευση της 

πολιτικής εξουσίας και της θεσµικής συγκρότησης του κράτους. Από την 

άλλη πλευρά, η προστασία των µη-µουσουλµάνων προϋπέθετε την αυτονοµία 

                                                 
1 Ως µιλλέτ νοούνται οι µη µουσουλµανικές εθνο-θρησκευτικές οµάδες (Ελληνορθόδοξοι, 

Αρµένιοι, Εβραίοι) στην Οθωµανική Αυτοκρατορία, οι οποίες διέπονταν από ειδικό νοµικό 

καθεστώς αυτονοµίας (εκπαιδευτικής και θρησκευτικής αυτονοµίας, ιεροδικαστηρίων, 

ειδικών εξαιρέσεων και φορολογικών βαρών). Ενδεικτικά, βλ. B. Braude, 1982, σσ. 69-88. 

Ωστόσο, το καθεστώς που καθόριζε την θεσµική θέση των µιλλέτ δεν πρέπει να γίνεται 

αντιληπτό ως ενιαίο ή αµετάβλητο στον χρόνο. Αντιθέτως, διαµορφώθηκε και ανα-

συγκροτήθηκε σε διάφορες φάσεις και µε διαφορετικό τρόπο για τις επί µέρους κοινότητες. 

Σηµαντική φάση στην εξέλιξη του δικαίου σχετικά µε τη θέση των µιλλέτ αποτέλεσαν οι 

µεταρρυθµίσεις του Τανζιµάτ. Για µία διαφωτιστική συζήτηση στο θέµα αυτό βλ. την 

µονογραφία της Karen Barkey, 2008. 
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των θρησκευτικών θεσµών τους µε κύριο χαρακτηριστικό την αυτοδιαχείριση 

των εσωτερικών τους υποθέσεων και βέβαια των περιουσιών τους. Η 

υπαγωγή των βακουφίων, δηλαδή των κοινοτικών περιουσιών2 σε αυτή την 

ευάλωτη και υπονοµευτική σχέση δεν έγινε ανώδυνα, καθώς εντάχθηκε στο 

πολιτικό πρόγραµµα που στόχευε στην κρατικοποίηση της αχανούς 

µουσουλµανικής περιουσίας. Έτσι, το τουρκικό δίκαιο ψαλίδιζε τις 

δυνατότητες αυτονόµησης των βακουφίων και τα έθετε σε στενό θεσµικό 

έλεγχο από την κεντρική διοίκηση της κυβέρνησης, όπως γίνεται φανερό από 

την εξέλιξη του σχετικού δικαίου. Υπό το καθεστώς αυτό, τα βακούφια, από 

κοινός θεσµός θρησκευτικού δικαίου των µουσουλµάνων, χριστιανών και 

εβραίων της Αυτοκρατορίας, υπάχθηκαν σε ένα ειδικό δίκαιο που όφειλε να 

εναρµονιστεί µε το σύγχρονο αστικό δίκαιο. Παράλληλα, όφειλε να 

εναρµονιστεί µε τα όσα προέβλεπε η Συνθήκη της Λοζάνης, ως προς το 

δικαίωµα ίδρυσης, διατήρησης και διαχείρισης ιδρυµάτων από τις 

µειονότητες. Το «βακούφι» µετατράπηκε σε «ίδρυµα» µε αµφιλεγόµενο, 

όµως, νοµικό περιεχόµενο, το οποίο απέκτησε πολιτική σηµασία, στο µέτρο 

που η ύπαρξη και το καθεστώς των µειονοτήτων αναδείχθηκε σε σηµαντικό 

ιδεολογικό και πολιτικό διακύβευµα.  

Η προσέγγιση της Τουρκίας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και η σύνδεσή 

της µε τις προϋποθέσεις ένταξης από το 1999, και κυρίως από τον ∆εκέµβριο 

του 2004, έθεσε σε νέα τροχιά τους όρους εκσυγχρονισµού µε αναφορά το 

ευρωπαϊκό µοντέλο προάσπισης των δικαιωµάτων του ανθρώπου, το οποίο η 

                                                 
2  waqf=vakıf=βακούφι(ον), κατά το οθωµανικό δίκαιο, είναι η κινητή ή ακίνητη 

περιουσία, η οποία αποτελεί αυτοτελή νοµική προσωπικότητα (ως φιλανθρωπικό ίδρυµα) 

µε κοινωφελή σκοπό που ορίζει ο δωρητής και η οποία επίσης διαθέτει ικανότητα 

απόκτησης κινητής και ακίνητης περιουσίας. ∆ιαχειριστικές αρµοδιότητες ασκεί ο 

διαχειριστής (ή επιτροπή διαχειριστών) και εποπτικές η θρησκευτική αρχή και το κράτος 

σύµφωνα µε το σχετικό δίκαιο. 
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Ευρωπαϊκή Ένωση έθετε πλέον ως όρο για την ένταξη. Ωστόσο, το 

περιεχόµενο των δικαιωµάτων στην ενωσιακή έννοµη τάξη ήταν –και εν 

πολλοίς παραµένει- «δανεικό», καθώς το Συµβούλιο της Ευρώπης, και κυρίως 

η νοµολογία του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου 

προσέφερε ένα δυναµικά αναπτυσσόµενο εργαλείο ερµηνείας και εφαρµογής 

της οµογενοποιηµένης πια ευρωπαϊκής έννοµης τάξης των δικαιωµάτων. 

Ωστόσο, εάν τα δικαιώµατα του ανθρώπου είχαν µια πορεία «ωρίµανσης» 

στην δυτικο-ευρωπαϊκή εµπειρία, τα δικαιώµατα των µειονοτήτων έφεραν 

βάρη, ιδεολογικού και πολιτικού χαρακτήρα, που η ευρωπαϊκή ιστορία είχε 

απλόχερα και τραυµατικά χαρίσει και µε αντίστοιχο κόπο η εθνική αφήγηση 

είχε καταφέρει να αποσιωπήσει.  

Για τον λόγο αυτό, η συµπερίληψη των δικαιωµάτων των µειονοτήτων 

στα κριτήρια ένταξης της Τουρκίας προσφέρουν ένα διπλό ερευνητικό 

ενδιαφέρον: Πρώτα αναφορικά µε την παρατήρηση και τη συζήτηση µιας 

έξωθεν επιβολής και εφαρµογής δικαιωµάτων των µειονοτήτων σε ένα 

ελάχιστα φιλικό ιδεολογικό περιβάλλον, απόρροια της πορείας που σµίλεψε 

την συγκρότηση του τουρκικού έθνους κράτους. ∆εύτερον, διότι τα 

δικαιώµατα των µειονοτήτων ουδέποτε αποτέλεσαν πεδίο θεσµικής 

λογοδοσίας των κρατών µελών προς τα κοινοτικά ή ενωσιακά όργανα, 

διαµορφώνοντας έτσι ένα προηγούµενο που θα µπορούσε να αντιστραφεί και 

να επηρεάσει την ίδια την έννοµη τάξη. Ήδη το νέο θεσµικό πλαίσιο ύστερα 

από τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας (και του Χάρτη των 

θεµελιωδών δικαιωµάτων) ίσως θεωρηθεί κάποτε, στο απώτερο µέλλον, ότι 

αποτέλεσε τον πρόδροµο µιας νέας τάξης των δικαιωµάτων του ανθρώπου 

(και των µειονοτήτων), δεσµευτικό των κρατών µελών. 

Μέχρι σήµερα πλήθος προτάσεων έχουν συνταχθεί και πλήθος 

αποσπασµατικών ενεργειών έχουν αναληφθεί, σε πολιτικό και νοµικό επίπεδο 

µε στόχο την «διάσωση των βακουφίων». Τα νοµικά και πολιτικά 
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προβλήµατα είναι αναµφισβήτητα πολλά και περίπλοκα και, ως συνήθως, σε 

ορισµένες περιπτώσεις ο χρόνος έχει ήδη δώσει αµετάκλητα τις δικές του 

λύσεις. Έτσι, προτάσεις και εκθέσεις στοιβάζονται αχρησιµοποίητες στα 

συρτάρια της γραφειοκρατίας, προϊόντα µη συντονισµένων πρωτοβουλιών και 

συνήθως µη επιστηµονικών µεθόδων ανάλυσης και τεκµηρίωσης. Η ανά 

χείρας µελέτη φιλοδοξεί να συµβάλει στην συζήτηση αυτή και να θέσει 

µεθοδολογικά και ουσιαστικά κριτήρια στην έρευνα και την τεκµηρίωση που 

συνέχονται µε την νοµική κατάσταση των ελληνορθόδοξων κοινοτικών 

ιδρυµάτων της Τουρκίας.  

Ειδικότερα, στόχος της µελέτης είναι να εξετάσει τα εξής ζητήµατα:  

1. Την υπαγωγή µιας σειράς δικαιωµάτων του ανθρώπου, και ειδικά του 

δικαιώµατος στην ιδιοκτησία των ελληνορθόδοξων κοινοτήτων στον έλεγχο 

που ασκούν τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την διαδικασία 

σύγκλισης της Τουρκίας προς το ευρωπαϊκό κεκτηµένο ως προϋπόθεση για 

την ικανοποίηση των κριτηρίων ένταξης,  

2. Τις νοµικές κατηγορίες µέσα στις οποίες µπορεί να γίνει αντιληπτή η 

σταδιακή αποµάκρυνση των βακουφίων από το καθεστώς προστασίας και 

αυτονοµίας (κατά την Συνθήκη της Λοζάνης),  

3. Την υπαγωγή του καθεστώτος προστασίας σε περιορισµούς των κανόνων 

ουσιαστικού δικαίου, ως προς το δικαίωµα στην περιουσία µιας µειονότητας, 

και των κανόνων διαδικασίας, ως προς τους εποπτικούς µηχανισµούς της 

τουρκικής κυβέρνησης µέσω της Γενικής ∆ιεύθυνσης Βακουφίων (στο εξής 

Γ∆Β) και  

4. Την (µη) εναρµόνιση του τουρκικού δικαίου µε τους θεµελιώδεις κανόνες 

προστασίας δικαιωµάτων του ανθρώπου, όπως το δικαίωµα στην περιουσία 

και την ένωση προσώπων (βλ. Ευρωπαϊκή Σύµβαση ∆ικαιωµάτων του 

Ανθρώπου, στο εξής ΕΣ∆Α) και την εποπτεία που ασκούν διεθνείς 

οργανισµοί. 
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Για την κατανόηση του προβλήµατος που αναδεικνύει η θέση ενός 

κοινοτικού θεσµού που προσδιορίζεται µε θρησκευτικά κριτήρια σε µία 

οµοιογενή έννοµη τάξη -και µάλιστα εκκοσµικευµένη- και των επί µέρους 

πτυχών του θα πρέπει να απαντήσουµε µε σαφήνεια σε ορισµένα ερωτήµατα, 

τα οποία αρθρώνονται σε τρεις θεµατικούς άξονες:  

1. Πως το τουρκικό δίκαιο και η διοικητική πρακτική εφαρµόζουν το σχετικό 

διεθνές δίκαιο και πως η εσωτερική οργάνωση των κοινοτικών ιδρυµάτων,  

2. Πως επενεργεί στο δίκαιο και την πολιτική η εφαρµογή της αρνητικής 

αµοιβαιότητας από την Ελλάδα και την Τουρκία, ως προς το καθεστώς των 

βακουφίων σε Τουρκία και ∆υτική Θράκη, και  

3. Πως επιδρά ο ευρωπαϊκός παράγοντας (η Ευρωπαϊκή Ένωση στην 

ενταξιακή πορεία της Τουρκίας αλλά και το Συµβούλιο της Ευρώπης ή το 

Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου) στη διαµόρφωση του 

δικαίου και των πολιτικών που επικαθορίζουν εν τέλει τη θέση και το 

καθεστώς των ρωµαίικων βακουφίων και των µειονοτήτων γενικότερα.  

Η θεµελίωση της ανάλυσης και των απαντήσεων αποτελεί απαραίτητη 

προϋπόθεση για την διατύπωση συµπερασµάτων και προτάσεων µε γνώµονα 

την κατοχύρωση των βακουφικών περιουσιών, την εύρυθµη λειτουργία τους 

και την οµαλή θεσµική σχέση της ελληνορθόδοξης µειονότητας µε τις 

διοικητικές αρχές του τουρκικού κράτους. Η διατύπωση των συµπερασµάτων 

και των προτάσεων στα οποία καταλήγει η µελέτη (infra, Κεφ. 13) διέπονται 

από την ιδέα ότι η σχέση µειονοτήτων-κράτους (πρέπει να) συζητιέται µέσα 

από την οπτική των γενικότερων δικαιωµάτων του ανθρώπου, όπως αυτά 

νοούνται σε ένα σύγχρονο κράτος δικαίου και µέσα από την προοπτική της 

εναρµόνισης ενός εθνικού δικαίου, των πολιτικών και των πρακτικών που το 

εφαρµόζουν, σε σχέση µε το ευρωπαϊκό κεκτηµένο ενόψει.  
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Η ενταξιακή πορεία της Τουρκίας µε αναφορά στα δικαιώµατα των 

µειονοτήτων προσφέρει ένα ιδιαίτερα σύνθετο, και για το λόγο αυτό 

ενδιαφέρον, παράδειγµα που µπορεί να θέσει ερωτήµατα και ως προς την 

ευρύτερη τήρηση του ευρωπαϊκού κεκτηµένου των δικαιωµάτων σε µία 

πολύπλοκη και δυναµικά εξελισσόµενη ευρωπαϊκή δικαιοταξία. 
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2. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι προϋποθέσεις ένταξης της Τουρκίας: 

Τα δικαιώµατα του ανθρώπου και τα περιουσιακά δικαιώµατα των 

µειονοτήτων 

 

Η ενσωµάτωση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των πολιτικών 

εκδηµοκρατισµού στις αναπτυξιακές στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως 

προς τις σχέσεις της µε τρίτες χώρες κατά τη µεταψυχροπολεµική περίοδο δεν 

αποτελεί ούτε πρωτόγνωρο φαινόµενο ούτε και µοναδική εξαίρεση. Ειδικά, 

από το 1989, και όσον αφορά την Τουρκία, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 

συνδέσει µε διάφορους τρόπους την οικονοµική ανάπτυξη µε τα ανθρώπινα 

δικαιώµατα και τον εκδηµοκρατισµό. Η γενική αυτή τάση αντανακλάται 

επίσης στην Πολιτική ∆ιεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει των 

«κριτηρίων της Κοπεγχάγης» που θέσπισε το 1993 το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, 

ορίζοντας ότι η συµµόρφωση µε τα κριτήρια αυτά θα διαδραµάτιζε 

καθοριστικό ρόλο στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποδεχτεί την 

πλήρη ένταξη µιας χώρας. Τα κριτήρια σύγκλισης µπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν ως εξής: Πρώτον, πολιτικού χαρακτήρα, τα οποία είναι 

συνδεδεµένα µε την σταθερότητα που θα εγγυάται τη δηµοκρατική 

λειτουργία, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τον σεβασµό 

απέναντι στις µειονότητες. ∆εύτερον, οικονοµικά κριτήρια, δηλαδή, η 

δηµιουργία µιας λειτουργικής οικονοµίας της αγοράς. Τέλος, η ενσωµάτωση 

του κοινοτικού κεκτηµένου, δηλαδή η συµµόρφωση µε τους επί µέρους 

πολιτικούς, οικονοµικούς και νοµισµατικούς στόχους της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης µέσα από το κοινοτικό δίκαιο. 

Τα πολιτικά κριτήρια ένταξης, όπως προσδιορίστηκαν στην Κοπεγχάγη 

από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο το 1993, αποτελούν µια σταθερά για την 

εκτίµηση της σύγκλισης, ή αλλιώς για την επιτυχία της ενταξιακής 
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διαδικασίας των υποψηφίων κρατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κριτήρια 

αυτά αντιστοιχούν σε συγκεκριµένες δεσµεύσεις που έχουν αναλάβει τα 

υποψήφια κράτη και συνδέονται µε οικονοµική βοήθεια µέσω ειδικών 

προγραµµάτων που κατευθύνονται και ελέγχονται από τις Βρυξέλλες. Στο 

πλαίσιο αυτό θα πρέπει να εκτιµάται η υποψηφιότητα της Τουρκίας ως κράτος 

προς ένταξη, η οποία αποφασίστηκε στη Σύνοδο Κορυφής του Ελσίνκι το 

1999, ενώ η έναρξη των διµερών διαπραγµατεύσεων εκκίνησε την 3η 

Οκτωβρίου 2005. Ωστόσο, η Τουρκία είχε συνδεθεί ήδη από το 1963 µε την 

ΕΟΚ σε θέµατα τελωνειακής ένωσης και οικονοµικής συνεργασίας, 

διατηρώντας την πιο µακροχρόνια σχέση σύνδεσης µε την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, εάν συγκριθεί µε τα υπόλοιπα υποψήφια κράτη και σήµερα πλέον 

µέλη της Ένωσης. 

Η σταθερά των πολιτικών κριτηρίων της Κοπεγχάγης, όσο και εάν µπορεί 

να θεωρηθεί ότι είναι «άκαµπτη», απέκτησε τελικά µια µεταβλητή 

παράµετρο, την αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µέσα από ετήσιες 

εκθέσεις τις οποίες εν πολλοίς εµπνεύστηκε από τις δραστηριότητες των 

Ηνωµένων Εθνών και του Συµβουλίου της Ευρώπης ειδικά στα θέµατα 

δικαιωµάτων του ανθρώπου και των µειονοτήτων. Έτσι, τα δικαιώµατα του 

ανθρώπου και των µειονοτήτων τέθηκαν κάτω από τον περιοδικό έλεγχο 

επιτήρησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε γνώµονα την ανάλογη ευρωπαϊκή 

και διεθνή εµπειρία. Εάν το ζητούµενο στη διαδικασία αυτή ήταν (και είναι) η 

ενδυνάµωση της πλουραλιστικής δηµοκρατίας και των δηµοκρατικών 

φιλελεύθερων θεσµών στην Τουρκία, τα δικαιώµατα αποτέλεσαν το 

κατεξοχήν πεδίο σύγκρισης και αναφοράς για τον βαθµό σύγκλισης. Πόσο 

µάλλον όταν τα δικαιώµατα τέµνουν τον σκληρό πυρήνα αντίστασης στην 

προοπτική εδραίωσης του κράτους δικαίου που συνιστά η θεσµοποιηµένη 

πολιτική εµπλοκή του στρατού στις πολιτικές λειτουργίες του κράτους και η 
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ελλειµµατική αυτονοµία του συστήµατος απονοµής δικαιοσύνης στην 

Τουρκία.  

Η «δηµοκρατική αιρεσιµότητα» (democratic conditionality) αποτελεί 

κεντρική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε σκοπό να ευθυγραµµίσει τα 

υποψήφια κράτη µέλη µε θεµελιώδεις αρχές του κράτους δικαίου. Ωστόσο 

πολλά ερωτήµατα έχουν ανακύψει σχετικά µε τους όρους και την 

αποτελεσµατικότητα της πορείας σύγκλισης µε βάση την αρχή αυτή. 

Υποστηρίζεται ότι η βασική στρατηγική της δηµοκρατικής αιρεσιµότητας που 

χρησιµοποίησε η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθετεί το δόγµα περισσότερο της 

ενίσχυσης «µέσω της ανταµοιβής» και λιγότερο «µέσω της τιµωρίας»3.  

Σύµφωνα µε αυτή την στρατηγική, ένας διεθνής οργανισµός αντιδρά στην 

εκπλήρωση ή την µη εκπλήρωση των υποχρεώσεων του υπό ένταξη κράτους 

αποδίδοντας ή παρακρατώντας τις υποσχόµενες ανταµοιβές, αλλά δεν 

δεσµεύεται στην παροχή µιας ευρείας γκάµας βοήθειας προς τα κράτη που δεν 

ευθυγραµµίζονται. Υποστηρίζεται επίσης ότι, σε «αδύναµες κοινωνίες» που 

χαρακτηρίζονται από ασταθή εκλογικά σώµατα, η κύρια µέθοδος για την 

ενίσχυση της πολιτικής εκπροσώπησης και την αξιοπιστία της εκλογικής 

διαδικασίας είναι η διακυβερνητική συνεργασία. Ακόµα και εάν η Ευρωπαϊκή 

Ένωση χρησιµοποιεί υλικά ή κοινωνικά κίνητρα µε στόχο να παρακινήσει την 

κυβέρνηση των υπό ένταξη χωρών να εναρµονιστούν µε βασικές αρχές 

δικαιωµάτων του ανθρώπου και δηµοκρατίας, µόνον η διαπραγµάτευση επί 

υλικών κινήτρων και πάνω απ’ όλα το κίνητρο της συµµετοχής αποδείχτηκε 

ότι είναι ο πλέον αποτελεσµατικός µηχανισµός της δηµοκρατικής 

αιρεσιµότητας. Μάλιστα, το κίνητρο της συµµετοχής είναι περισσότερο 

αποτελεσµατικό όσο µικρότερο είναι το εσωτερικό πολιτικό κόστος της 

προσαρµογής για την κυβέρνηση.4  

                                                 
3 M. M. Özgüneş, 2008, σ. 207. 
4 F. Schimmelfennig, 2003, σ. 495. 
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Η Τουρκία αποτελεί µια ειδική περίπτωση µεταξύ των κρατών που 

υπάχθηκαν στις προϋποθέσεις ένταξης, καθώς τέθηκε κάτω από ειδικούς 

µηχανισµούς αιρεσιµότητας. Και στο πεδίο που µας αφορά στην παρούσα 

συζήτηση, οι προϋποθέσεις αφορούν σε µεγάλο βαθµό θεµελιώδεις κανόνες 

της φιλελεύθερης δηµοκρατίας και ακόµα περισσότερο των δικαιωµάτων των 

µειονοτήτων, ενός τοµέα µε αµφιλεγόµενες πολιτικές συνδηλώσεις. Το 

ζήτηµα αυτό µάλιστα µπορεί να εγείρει διάφορες ερµηνευτικές και 

θεωρητικές συζητήσεις, καθώς οι κανόνες αυτοί (προστασίας των 

µειονοτήτων) δεν συνιστούν εσωτερικό δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης5. 

Τα δικαιώµατα του ανθρώπου και το κράτος δικαίου αποτέλεσαν κοµβικό 

ζήτηµα πολιτικής και κανονιστικής παρέµβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

στην Τουρκία. Οι περιοδικές εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξετάζουν 

την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων µε αναφορά τις προδιαγραφές 

που θέτει κυρίως η Ευρωπαϊκή Σύµβαση ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου. Από 

την πλευρά της Τουρκίας, οι µεταρρυθµιστικές προσπάθειες ενόψει της 

προοπτικής ένταξης οµαδοποιήθηκαν σε επτά δέσµες νοµοθετικών πακέτων6, 

που υιοθετήθηκαν κατά την προ του 2005 περίοδο, ενώ µετά την έναρξη της 

διαπραγµάτευσης οι µεταρρυθµίσεις εντάχθηκαν στα επί µέρους κεφάλαια 
                                                 
5 Ε. Kuhlaci, 2005, σ. 403. 

6 Στις 6 Φεβρουαρίου 2002 υιοθετήθηκε η 1η ∆έσµη Μεταρρυθµιστικών Μέτρων, τον 

Φεβρουάριο, τον Μάρτιο και τον Αύγουστο του 2002 η 2η ∆έσµη Μεταρρυθµιστικών 

Μέτρων µέσα από τις Νοµοθετικές Πράξεις αριθ. 4744, 4748, 4771, η 3η ∆έσµη 

Μεταρρυθµιστικών Μέτρων υιοθετήθηκε στις 2 Αυγούστου 2002, η 4η ∆έσµη 

Μεταρρυθµιστικών Μέτρων στις 2 Ιανουαρίου 2003. Η 5η ∆έσµη Μεταρρυθµιστικών 

Μέτρων υιοθετήθηκε στις 23 Ιανουαρίου 2003, ενώ η 6η ∆έσµη Μεταρρυθµιστικών 

Μέτρων στις 19 Ιανουαρίου 2003. Τέλος, η 7η ∆έσµη Μεταρρυθµιστικών Μέτρων 

υιοθετήθηκε στις 30 Ιουλίου 2003.  

Βλ. http://www.euturkey.org.tr/abportal/category.asp?TreeID=246&VisitID={6DA27033-

B2D8-4064-91EF-6128EE836D82}&Time=1553 .  
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(τοµείς) µε το περιεχόµενο των οποίων η Τουρκία αναλάµβανε να 

ευθυγραµµιστεί7. Οι µεταρρυθµίσεις αυτές υλοποιήθηκαν µέσω της 

κατάργησης ή τροποποίησης του τουρκικού δικαίου, καθώς και µέσα από 

συνταγµατικές αναθεωρήσεις8. 

Έτσι µέσα από τις δέσµες µεταρρυθµίσεων κατοχυρώθηκαν σηµαντικές 

βελτιώσεις στις προϋποθέσεις άσκησης της ελευθερίας της έκφρασης και του 

συνεταιρίζεσθαι, στα πολιτισµικά δικαιώµατα και την θρησκευτική ελευθερία, 

στο πλαίσιο της οποίας εντάσσονται και τα δικαιώµατα των θρησκευτικών 

κοινοτήτων ως προς την απόλαυση των δικαιωµάτων στην ένωση προσώπων 

και την περιουσία.  

Η κοινωνία των πολιτών συνιστά έναν ακόµα µοχλό αλλά και πεδίο στο 

οποίο ασκήθηκαν οι δηµοκρατικές µεταρρυθµίσεις, τµήµα του οποίου 

αποτελούν οι µειονοτικές κοινότητες µέσα από την ιδιαίτερη, κυρίως 

ιδεολογικού χαρακτήρα, θέση τους στην τουρκική κοινωνία. Η παρέµβαση 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τοµέα της ενδυνάµωσης της κοινωνίας των 

πολιτών επιτεύχθηκε µέσα από προγράµµατα χρηµατοδότησης µη 

κυβερνητικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνταν και σε θέµατα 

µειονοτήτων.  

Ωστόσο, και παρ’ όλη την ευοίωνη ρητορική του εκδηµοκρατισµού, δεν 

πρέπει να θεωρηθεί ότι η διαδικασία προσχώρησης συνιστά µια γραµµική 

διαδικασία συνεχούς εµβάθυνσης του δηµοκρατικού πλουραλισµού και 

εµπέδωσης της πολυπολιτισµικότητας: Μετά το 2005, οι µεταρρυθµίσεις 

σύγκλισης δεν βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των 
                                                 
7 Bλ. http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=1&l=2 

8 Με τον Τροποποιητικό Νόµο αριθ. 4709 τον Οκτώβριο 2001 επήλθαν αλλαγές σε 35 

άρθρα του Συντάγµατος (βλ. εκτενή αναφορά στην ιστοσελίδα www.belge.net). 

Συνταγµατικές αναθεωρήσεις πραγµατοποιήθηκαν επίσης και το 2002 µε τον 

Τροποποιητικό Νόµο, αριθ. 4771. 
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τουρκικών κυβερνήσεων, παραχωρώντας τη θέση τους στα προβλήµατα και 

τις αντιπαραθέσεις στο εσωτερικό της χώρας που έθρεψαν και πάλι ένα κύµα 

εθνικισµού και έλλειψης ανεκτικότητας απέναντι στις µειονότητες µε ακραία 

έκφραση το κύµα βίας και στοχευµένων φόνων9.  

Η κοινωνία των πολιτών στην Τουρκία, ως µικρόκοσµος της ευρύτερης 

κοινωνίας, διέρχεται αδιαµφισβήτητα από µια διαδικασία µεταβολών, δεν 

βρίσκεται, ωστόσο, στον δρόµο µιας µονοσήµαντης ανάπτυξης που θα της 

επέτρεπε να ανθίσει απλώς και µόνο µε «από πάνω προς τα κάτω» 

προσεγγίσεις και νοµοθετικές µεταρρυθµίσεις.10 Η διαδικασία αυτή 

διαµόρφωσης του δικαίου και των πολιτικών αφορούν κατ’ αναλογία και τις 

εκκρεµότητες σχετικά µε τη νοµική θέση και την πολιτική αντιµετώπιση της 

ρωµαίικης κοινότητας και ειδικότερα τις επί µέρους εκφάνσεις του 

δικαιώµατος στην περιουσία, δηλαδή των βακουφίων και της ιδιοκτησίας 

τους.  

Τρία χρόνια αφότου η Τουρκία έλαβε την ιδιότητα υποψήφιας προς 

ένταξη χώρας στο Ελσίνκι το 1999, η ρήτρα της αιρεσιµότητας απέδωσε 

καρπούς, καθώς τον Αύγουστο του 2002 το τουρκικό κοινοβούλιο υιοθέτησε 

το πρώτο πακέτο εναρµόνισης (κατάργηση της θανατικής ποινής, πολιτισµικά 

δικαιώµατα για τους Κούρδους κλπ) στο οποίο συµπεριλαµβάνονται και οι 

πρώτες διατάξεις φιλελευθεροποίησης των δικαιωµάτων των κοινοτικών 

βακουφίων. Έκτοτε πολλά άλλαξαν, όχι χωρίς αντιδράσεις και πολιτικές 

πιέσεις, από πολλές και διαφορετικές πλευρές.  

Εν γένει, η γοητεία της συµπερίληψης στην «ευρωπαϊκή οικογένεια», ή 

έστω η πορεία προς αυτήν, η συµπόρευση µε στόχο την προώθηση 
                                                 
9 Όπως ο φόνος τριών Τούρκων προτεσταντών στην Μαλάτια το 2007, του Αρµένιου 

δηµοσιογράφου Hrant Dink στην Κωνσταντινούπολη το 2006 και του καθολικού ιερέα 

Andrea Santoro στην Τραπεζούντα το 2006.  

10 M. Özgüneş, 2008, 221. 
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ευρωπαϊκών λογικών και πολιτικών και ο δηµόσιος λόγος που θα έπληττε την 

παγιωµένη και µονολιθική αντίληψη του «εθνικού ανήκειν» απέτυχε να 

κερδίσει σηµαντικό µέρος των ελίτ και της κοινής γνώµης και πολύ δύσκολα 

τον νοµοθέτη. Τα τµήµατα αυτά της τουρκικής κοινωνίας, στην πλειοψηφία 

τους, συνεχίζουν να συνδέουν τα θέµατα της ρωµαίικης µειονότητας (σχολεία, 

βακούφια, Πατριαρχείο, Θεολογική Σχολή της Χάλκης κλπ.) µε τις διµερείς 

ελληνοτουρκικές σχέσεις και κυρίως «να ερµηνεύουν την προώθηση 

φιλελεύθερων µειονοτικών πολιτικών από τους ευρωπαϊκούς φορείς µέσα από 

το πρίσµα των τραυµάτων του παρελθόντος»11, δηλαδή την συνεχή 

συρρίκνωση της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας µέχρι και την διάλυσή της, αυτό 

που συχνά περιγράφεται ως σύνδροµο των Σεβρών. 

Έτσι, το νοµικό καθεστώς των βακουφίων των ρωµαίικων (και των 

υπολοίπων µειονοτικών κοινοτήτων) συνεχίζει να εξελίσσεται µέσα από µία 

διαλεκτική που συνθέτουν οι µεταρρυθµίσεις και οι αντιστάσεις απέναντι σε 

αυτές, οι συγκρούσεις µεταξύ του νέου και του παλιού, του θεσµικού και του 

πολιτικού, της θεσµικής και πολιτικής εµπειρίας του παρελθόντος και των 

προκλήσεων της νεοτερικότητας.  

Για την καλύτερη κατανόηση του φαινοµένου που µας ενδιαφέρει θα 

εξετάσουµε τις ιστορικές καταβολές των κοινοτήτων, των ίδιων των 

κοινοτικών ιδρυµάτων και βέβαια των επί µέρους εκφάνσεων των 

δικαιωµάτων των κοινοτικών ιδρυµάτων εκκινώντας από το 1912 και 

εστιάζοντας βέβαια στην σύγχρονη περίοδο. Μια περίοδος, κατά την οποία, 

αν και σύντοµη χρονικά, οι ευρωπαϊκές πολιτικές και το δίκαιο επέφεραν τις 

θεαµατικότερες εκσυγχρονιστικές µεταβολές στο περί των βακουφίων 

τουρκικό δίκαιο, αλλά και στις στάσεις και αντιλήψεις, όπως αυτές 

διαµορφώθηκαν στο εσωτερικό των κοινοτήτων και άνοιξαν έναν 

                                                 
11 N. Fisher Onar & M. Özgüneş, σ. 134. 
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πρωτόγνωρο και εν πολλοίς γόνιµο διάλογο αποβλέποντας στο µέλλον, και 

όχι πια µόνο προς το «ένδοξο», αλλά γεµάτο θλιβερές µνήµες παρελθόν. 

 

3. Η συγκρότηση της µειονότητας σε κοινότητες 

 

Οι πραγµατικοί, ζώντες φορείς της ελληνικής, ελληνορθόδοξης ή ρωµαίικης 

µειονότητας είναι οι κοινότητες, οι οποίες βρίσκονται διάσπαρτες στις 

περιφέρειες της Κωνσταντινούπολης και των Πριγκηπονήσων, αλλά και στην 

Ίµβρο και Τένεδο. Η κοινοτική οργάνωση της µειονότητας έχει τις ρίζες της 

στην εποχή του Τανζιµάτ, οπότε οι εκκοσµικευτικές µεταρρυθµίσεις 

επηρέασαν και τις µιλλετικού τύπου κοινότητες, οι οποίες σταδιακά 

διαµόρφωσαν περισσότερο συγκροτηµένες –σε σχέση µε το παρελθόν- αυτό-

οργανωτικές δοµές έξω ή έστω σε συνέργεια µε τις εκκλησιαστικές-

πατριαρχικές αρχές, αλλά κάτω από την στενή εποπτεία του κράτους12.  

Οι οργανωτικές δοµές της µειονότητας από το 1923 και ύστερα, 

καθορίζονται από τις διατάξεις της Συνθήκης της Λοζάνης, η οποία 

δηµιουργεί υποχρεώσεις στην τουρκική κυβέρνηση να σέβεται συγκεκριµένες 

πτυχές της κοινοτικής οργάνωσης µέσα από την κατοχύρωση θρησκευτικών 

και γλωσσικών δικαιωµάτων, αλλά και οργανικών θεσµών, όπως τα κοινοτικά 

ευαγή και φιλανθρωπικά ιδρύµατα. Οι µελέτες και γενικότερα η αποτύπωση 

της συζήτησης σχετικά µε την εποχή που ακολούθησε, αλλά και µέχρι τα 

πρόσφατα χρόνια, είναι ιδιαίτερα περιορισµένη και πολύ λίγες πηγές είναι 

διαθέσιµες13. Έτσι, η έρευνα αναφορικά µε την διοίκηση και την διαχείριση 

                                                 
12 Για το καθεστώς των ρωµαίικων κοινοτήτων µετά τις µεταρρυθµίσεις του Τανζιµάτ και 

τις πολιτικές ελέγχου, βλ. Π. Βακουφάρης, 1984. 

13 Πολύτιµη εξαίρεση αποτελούν τα κοινοτικά αρχεία της Κωνσταντινούπολης τα οποία 

βρίσκονται πλέον µικροφωτογραφηµένα στο Εργαστήριο ∆ιαχείρισης Ιστορικών Αρχείων 

του Τµήµατος Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών 
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της περιουσίας της µειονότητας δεν έχουν διερευνηθεί σε βάθος, ούτε µπορεί 

κανείς να συζητήσει µε βεβαιότητα τους τρόπους µε τους οποίους οι 

τουρκικές αρχές αντιµετώπισαν τις µειονοτικές κοινότητες αλλά κυρίως τις 

διαδικασίες µέσα από τις οποίες οι ίδιες οι κοινότητες ανέπτυξαν θεσµούς και 

αντιλήψεις γύρω από την εσωτερική τους οργάνωση. 

Σε κάθε περίπτωση, το κρίσιµο ερώτηµα που ανακύπτει είναι εάν και µε 

ποιες προϋποθέσεις δηµιουργήθηκε µια συνολική δοµή της µειονότητας, η 

οποία περίκλειε όλους τους κοινοτικούς θεσµούς, κοσµικούς και 

εκκλησιαστικούς, στην µεταβατική περίοδο από την Αυτοκρατορία στο 

σύγχρονο τουρκικό κράτος-έθνος. Στη νέα τάξη πραγµάτων το Οικουµενικό 

Πατριαρχείο έχασε τις αρµοδιότητες του ως προς την διεύθυνση των 

εσωτερικών υποθέσεων του ελληνορθόδοξου µιλλέτ και το προϋπάρχον 

κληρικο-λαϊκό «∆ιαρκές Μικτό Εθνικό Συµβούλιο» τον Οκτώβριο του 1923 

καταργήθηκε14. Ο περιορισµός των αρµοδιοτήτων του Πατριαρχείου στα 

εκκλησιαστικά ζητήµατα και µόνο προκάλεσε τον ενθουσιασµό του 

ελληνόφωνου τύπου στην Πόλη:  

«η Εκκλησία µετά πάροδον πέντε αιώνων […] θα περιορισθή πλέον 
ολοτελώς εις την θρησκευτικήν και ηθικοπλαστικήν της αποστολήν, θα 
χειραφετήση δε την Χριστιανικήν πλέον Κοινότητα και θα αφήσει αυτήν 
ελευθέραν να διαχειρίζεται µόνη εν τω µέλλοντι τα διάφορα αυτής 
ζητήµατα».15  

                                                                                                                                                     
(πρόγραµµα «Ανθέµιον»), στο οποίο βρίσκονται ανεκτίµητης αξίας έγγραφα, πρόσβαση 

στα οποία είχα µε υπόδειξη του φίλου καθηγητή Κώστα Γαβρόγλου. Πολύτιµες επίσης 

είναι και οι µελέτες των Κ. Ανδριανοπούλου & Φ. Μπενλίσοϊ (2009) και ∆. Καµούζη 

(2009) οι πρώτες συµβολές (αν όχι οι µόνες) στη συζήτηση σχετικά µε την κοινοτική 

οργάνωση των Ρωµιών, που βασίστηκαν εξάλλου στο υλικό του αρχείου αυτού. 

14 Αν και στις 25 Αυγούστου 1923 η Μεγάλη Πρωτοσυγγελία του Πατριαρχείου εξέδωσε 

ανακοίνωση διαβεβαιώνοντας ότι το Συµβούλιο θα συνέχιζε τις εργασίες τους µέχρι να 

καταρτιστεί ο νέος κανονισµός των κοινοτήτων, ∆. Καµούζης, 2009, σσ. 49-51. 

15 «Τα Ηµερήσια Νέα», 20 Οκτωβρίου 1923, όπως παραθέτει ο ∆. Καµούζης, 2009, σ. 51. 
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Σύντοµα, στα πρώτα χρόνια, κατά την συγκρότηση και παγίωση της νέας 

πολιτικής και ιδεολογικής τουρκικής πραγµατικότητας, οι µειονότητες 

κλήθηκαν να διαπραγµατευτούν σχετικά µε την νοµική τους θέση στο νέο 

κράτος µε την κατάρτιση ενός «Καταστατικού Χάρτη» για την κάθε µία από 

αυτές, σύµφωνα µε τον οποίο τα λαϊκά µέλη των κοινοτήτων θα αναλάµβαναν 

διαχειριστικά καθήκοντα. Οι διεργασίες αυτές έλαβαν χώρα το 1927 µέσα από 

ένα 25-µελές αντιπροσωπευτικό σώµα. Οι τουρκικές αρχές ζήτησαν από τις 

µειονότητες να υποβάλουν σχέδια οργάνωσης των κοινοτήτων τους, 

αναδεικνύοντας σε κύριο ζήτηµα την ισορροπία µεταξύ εκκλησιαστικών και 

κοσµικών αρχών στους κόλπους της κάθε µειονότητας και την νοµική 

υπόσταση των κοινοτήτων. Οι εκπρόσωποι της µειονότητας εξέφραζαν τον 

φόβο ότι «η κυβέρνηση θέλει να υποβάλει [τη µειονότητα] εις το σύστηµα 

των σωµατείων όπως τούτο γίνεται εις την Γαλλίαν»16.  

Τελικά, το σχέδιο καταρτίστηκε, αλλά η τουρκική κυβέρνηση αρνήθηκε 

να αναγνωρίσει κεντρική νοµική προσωπικότητα στην µειονότητα και 

κεντρικό συµβούλιο, ενώ αποδέχτηκε την αντιπροσωπευτική διοίκηση των 

βακουφικών επιτροπών17. Είναι αµφίβολο ότι τελικά ο Καταστατικός Χάρτης, 

έστω µε αυτές τις τροποποιήσεις εφαρµόστηκε µε οποιαδήποτε νοµική µορφή 

και ισχύ στην τουρκική έννοµη τάξη. Αν και για περισσότερο από δέκα 

χρόνια θεσπίστηκε η δηµοκρατική αρχή για τους διαχειριστές των βακουφίων 

(infra, 6.α) φαίνεται ότι οι µειονότητες και οι κοινότητες δεν κατοχύρωσαν 

οποιαδήποτε νοµική υπόσταση.  

                                                 
16 Κοινότητα Σταυροδροµίου, Πρακτικά Ειδικής Επιτροπής επί της Συντάξεως του 

οργανικού χάρτου της Ρωµαίικης Κοινότητος, 17.2.1927, Σειρά Μ1, Μικροφίλµ Νο 47, 

Εργαστήριο ∆ιαχείρισης Ιστορικών Αρχείων του Τµήµατος Μεθοδολογίας, Ιστορίας και 

Θεωρίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών Συλλογή «Ανθεµίου», Πανεπιστήµιο Αθηνών.  

17 Αναλυτικά για τις θέσεις και προτάσεις των αντιπροσώπων, βλ. ∆. Καµούζης, 2009, σ. 

56. 
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Έτσι, η µετάβαση στη νέα εποχή χαρακτηρίζεται από την 

εκκοσµικευτική λογική της σύγχρονης Τουρκίας κατά την οποία το 

Πατριαρχείο απεκδύεται των πολιτικών και διαχειριστικών του αρµοδιοτήτων, 

χωρίς οι κοινοτικοί θεσµοί να αναπληρώνουν επαρκώς το κενό. Εν τέλει, αν 

και ορισµένοι µειονοτικοί θεσµοί, σύλλογοι, σχολεία και βακούφια 

διατηρούνται στο πλαίσιο της µειονοτικής προστασίας, δεν θεσµοθετείται 

συνολικός φορέας της µειονότητας. 

Κατά την κρίσιµη, λοιπόν, περίοδο που ακολούθησε το 1923, οι 

κοινότητες διατήρησαν εσωτερικούς θεσµούς, χωρίς όµως νοµικό και θεσµικό 

αντίκρισµα προς το τουρκικό δίκαιο, αφού δεν έτυχαν αναγνώρισης ούτε 

διασφάλισαν κάποια ουσιώδους σηµασίας σχέση µε αυτές. Έτσι, οι 

εσωτερικές κοινοτικές δοµές και η κατανοµή αρµοδιοτήτων στα όργανά τους 

αποτελούσε οµαλή συνέχεια της οθωµανικής περιόδου, χωρίς όµως ανάλογη 

νοµική κατοχύρωση. Ουσιαστικά η βακουφική οργάνωση απορρόφησε τις 

κοινοτικές δοµές, καθώς στο πέρασµα του χρόνου κατέστη ο µόνος 

αναγνωρισµένος θεσµός ως προς τις τουρκικές αρχές. Κάτι αντίστοιχο συνέβη 

και στην κοινοτική οργάνωση της µειονότητας της Θράκης. Εάν η παύση της 

αναγνώρισης των κοινοτικών δοµών από το δίκαιο του κράτους δεν αποτελεί 

επενέργεια της αµοιβαιότητας (infra, Κεφ. 11), τότε συνέχεται ασφαλώς µε 

την δυσκολία ενσωµάτωσης αµιγώς κοινοτικών θεσµών σε ένα σύγχρονο 

φιλελεύθερο πολιτικό και δικαιικό περιβάλλον (infra, Κεφ. 12). Ωστόσο, οι 

κοινότητες παρέµειναν οι πραγµατικές οργανωτικές µονάδες της µειονότητας. 

Οι πρώτες εκλογές του 1926 που διεξήχθησαν σε εννιά κοινότητες 

τουλάχιστον θα κατοχυρώσουν την θεσµική κοινοτική αυτονοµία, απέναντι 

στην ίδια την µειονότητα.  

Σκοπός των κοινοτήτων ήταν η εκπλήρωση των θρησκευτικών και 

εκπαιδευτικών αναγκών της, η φροντίδα της περιουσίας της και η άσκηση 

φιλανθρωπίας προς τους αναξιοπαθούντες της κοινότητας. Για παράδειγµα, η 
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κοινότητα του Κουρτουλούς είχε καταστατικό σκοπό «την εκπλήρωση των 

θρησκευτικών, εκπαιδευτικών και λοιπών αναγκών των φυσικών και νοµικών 

προσώπων αυτής». Μάλιστα, κατά τον κανονισµό της, η ίδια η κοινότητα 

αυτοπροσδιορίζεται ως νοµικό πρόσωπο18. Έτσι, για δεκαετίες, µέχρι την 

πληθυσµιακή συρρίκνωση που επήλθε στα µέσα της δεκαετίας του 1960, οι 

κοινότητες διατηρούσαν, συνήθως και ανάλογα µε τις δυνατότητές τους, τα 

εξής όργανα:  

1) Την Εκκλησιαστική Επιτροπή, η οποία διαχειριζόταν την εκκλησία και τα 

παρεπόµενα ακίνητα, ήταν αρµόδια για το νεκροταφείο, αλλά και για την 

οργάνωση συσσιτίων και τον συντονισµό των φιλανθρωπικών ή φιλόπτωχων 

συλλόγων της κοινότητας. «Ο κλήρος υπάγεται εκκλησιαστικώς µεν εις το 

Οικουµενικόν Πατριαρχείον, διοικητικώς δε εις τα νόµιµα και υπεύθυνα 

σώµατα» της κοινότητας και µισθοδοτείται από αυτήν, όπως και οι 

διοικητικοί υπάλληλοι19. 

2) Την Εφορεία, η οποία διαχειριζόταν το σχολείο και τα παρεπόµενα 

ακίνητα, αλλά και τις σχολικές υποθέσεις (καθώς ο πρόεδρος της Εφορείας 

θεωρούνταν ιδρυτής του σχολείου, πρότεινε τον διευθυντή κλπ.). Οι 

Επιτροπές λειτουργούσαν ανά εκκλησία, ενώ οι Εφορείες µπορούσαν να είναι 

αρµόδιες για περισσότερα από ένα σχολείο.  

3) Την Εξελεγκτική Επιτροπή, αρµόδια για τον οικονοµικό έλεγχο των 

οργάνων της κοινότητας και τον ετήσιο απολογισµό τους,  

4) Την Εφορευτική Επιτροπή ήταν αρµόδια για την διεξαγωγή εκλογών των 

µελών των κοινοτικών οργάνων. 

                                                 
18 Όπως αναφέρουν στην µελέτη τους οι Κ. Ανδριανοπούλου και Φ. Μπενλίσοϊ, 2009, σ. 

64. 

19  Σύµφωνα µε τον «Εσωτερικό Κανονισµό Κοινότητος Σταυροδροµίου», Κεφάλαιο Ζ’, 

1968, (αδηµοσίευτο), αντίτυπο στα χέρια του συγγραφέα.  
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5) Το Συντονιστικό Συµβούλιο αποτελούσε το ανώτερο όργανο της 

κοινότητας το οποίο ασκούσε αποφασιστικές και εκτελεστικές αρµοδιότητες.  

Αυτές οι οργανωτικές δοµές και η κατανοµή των αρµοδιοτήτων 

καταγράφονται στον εσωτερικό κανονισµό µιας από τις µεγαλύτερες 

κοινότητες της Κωνσταντινούπολης, αυτή του Πέρα.20 Παρόµοια ήταν και η 

εσωτερική δοµή και των υπόλοιπων κοινοτήτων τηρουµένων των αναλογιών, 

σε σχέση µε τον πληθυσµό των µελών και βέβαια τον αριθµό εκκλησιών και 

σχολείων. Ιστορικά δεν είναι βέβαιο πώς και πότε ακριβώς άρχισαν να 

σχηµατίζονται οι κοινότητες ως νοµικά πρόσωπα, ασφαλώς όµως αυτό 

συνέβη στα τέλη του 19ου αιώνα. Επίσης δεν είναι γνωστό σε βάθος και αυτό 

απαιτεί επίπονη και ενδελεχή αρχειακή έρευνα, µε ποιο τρόπο οριοθετήθηκαν 

οι µεταξύ τους ενορίες, ποιος ο ρόλος της Εκκλησίας, των προυχόντων και 

των µελών της µειονότητας και βέβαια των οθωµανικών αρχών. Ούτε οι 

µεταβολές που συντελέστηκαν στην ανάδειξη νέων κοινοτήτων και στην 

παύση ορισµένων εξ αυτών. Εάν η ανταλλαγή πληθυσµών έπαιξε καθοριστικό 

ρόλο σε αυτό, οι κοινότητες των µη ανταλλάξιµων Ρωµιών φαίνεται ότι από 

το 1923 µέχρι σήµερα διατηρήθηκαν στην ίδια χωροθετική τους διάταξη. 

Ωστόσο, ο παρατηρητής του 2010 θα έλεγε ότι η διατήρηση ορισµένων 

κοινοτήτων µόνο κατ’ ευφηµισµό µπορεί να θεωρείται ότι ανταποκρίνεται 

στα πραγµατικά δηµογραφικά δεδοµένα. 

 Σήµερα, η ελληνορθόδοξη µειονότητα στην Τουρκία σε πλήρη 

ανάπτυξη µπορεί να θεωρηθεί ότι συναποτελείται από τις σαράντα οκτώ 

κοινότητες της Πόλης και των Πριγκηπονήσων και βέβαια τις επτά κοινότητες 

της Ίµβρου και την κοινότητα της Τενέδου, στις οποίες υπάγονται τα 

βακούφια και η περιουσίες τους. Το Οικουµενικό Πατριαρχείο, εκτός από την 

θρησκευτική του σηµασία και θέση, αποτελεί τον ιστορικότερο και από 

                                                 
20  Εσωτερικός Κανονισµός Κοινότητος Σταυροδροµίου, 1968, (αδηµοσίευτο). 
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συµβολικής και πολιτικής άποψης, τον σηµαντικότερο φορέα της 

µειονότητας. Στην εικόνα αυτή πρέπει να προστεθούν τα σχολεία, ενεργά και 

µη, οι σύλλογοι (φιλανθρωπικοί, αθλητικοί, πολιτιστικοί κλπ), οι εκκλησίες, 

τα αγιάσµατα, τα µοναστήρια, τα κοιµητήρια, τα συσσίτια. Θα πρέπει να 

αναφερθούν ιδιαίτερα λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα τους τα πέντε Μείζονα 

Ιδρύµατα (η Μεγάλη του Γένους Σχολή, το Ιωακείµειο, το Μπαλουκλή, το 

Ορφανοτροφείο της Πριγκήπου και το Ζάππειο), ιδρύµατα ιδιαίτερης 

σηµασίας, τα οποία για ορισµένη χρονική περίοδο έχαιραν ενός ιδιαίτερου 

καθεστώτος, ενώ σήµερα δύο από αυτά δεν είναι ενεργά. 

Από τις κοινότητες, όπως ήδη αναφέρθηκε, ορισµένες είναι ενεργές και 

δυναµικές, άλλες µε οριακό τοπικά πληθυσµό και πολλές ουσιαστικά έχουν 

εκλείψει ως διαφορετικές οντότητες µέσα στην µειονότητα. ∆ιατηρούνται 

όµως νοητά εντός της µειονότητας (όπως αναφέρονται στο Παράρτηµα Α) ως 

προς τα βακούφια τα οποία διαχειρίζονται επιτροπές που προέρχονται από την 

µειονότητα εν γένει. Η προοπτική της σταδιακής συνένωσης των κοινοτήτων  

(infra, Κεφ. 13) ασφαλώς θα αντιστοιχήσει την πληθυσµιακή πραγµατικότητα 

προς τους θεσµούς της µειονότητας. Αυτό που, βέβαια, λείπει είναι η 

κατοχύρωση ενός θεσµικού πλαισίου που θα αποτυπώνει και νοµικά τις 

κοινότητες ως συστατικές συνιστώσες της µειονότητας. Αλλά το ζήτηµα αυτό 

θα το συζητήσουµε αναλυτικά παρακάτω. 

Ένα τελευταίο κρίσιµο ερώτηµα αφορά την εθνοτική σύνθεση της 

µειονότητας, δηλαδή τον προσδιορισµό µε εθν(οτ)ικά κριτήρια των µελών 

των κοινοτήτων και άρα των δικαιούχων των ωφεληµάτων που προέρχονται 

από την βακουφική περιουσία. Εάν η ανθρωπολογική προσέγγιση εκφεύγει 

της παρούσας µελέτης, το ζήτηµα αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς τα 

µέλη της κοινότητας και του κοινοτικού βακουφίου προσδιορίζονται µέσα 

από δεσµούς κοινότητας θρησκείας ή εθνικής ταυτότητας και όχι µέσα από 

νοµικό προσδιορισµό άλλου τύπου σχέση, όπως στο κοινό αστικού δικαίου 
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ίδρυµα. Έτσι, ενώ η υπαγωγή των Ελλήνων –κυρίαρχη οµάδα µέχρι σήµερα 

µεταξύ των Ελληνορθοδόξων ή Ρωµιών- στις κοινότητες αυτές ήταν και είναι 

αυτονόητη, οι βουλγαρόφωνοι, αλβανόφωνοι ή αραβόφωνοι Ρωµιοί 

συµπεριελήφθησαν ή αποκλείστηκαν σύµφωνα µε το τουρκικό δίκαιο, κυρίως 

µέσα από το δικαίωµα εγγραφής στο µειονοτικό σχολείο: τα παιδιά των δύο 

πρώτων υπο-κοινοτήτων αποκλείστηκαν, ενώ αρχικά συµµετείχαν. Οι 

τελευταίοι αντίθετα πριν από τρεις δεκαετίες υπάχθηκαν στις ρωµαίικες 

κοινότητες της Πόλης. Το θέµα, ενδιαφέρον και κρίσιµο, συζητιέται ανοιχτά 

µόλις τελευταία στους κόλπους της µειονότητας (infra, 5.γ). Ασφαλώς θα 

αποκτήσει ιδιαίτερη σηµασία τα επόµενα χρόνια, καθώς θα γίνονται ολοένα 

και περισσότερο ορατοί οι διαφοροποιητικοί παράγοντες που καθορίζουν την 

συγκρότηση των υπο-κοινοτήτων/δικαιούχων των ρωµαίικων βακουφικών 

περιουσιών αλλά και περισσότερο αναγκαίοι οι οµογενοποιητικοί παράγοντες 

για την συγκρότηση µιας ενιαίας κοινότητας ως πολιτικό υποκείµενο21. 

                                                 
21 Για την συγκρότηση της ρωµαίικης µειονότητας ως ταυτοτικό µόρφωµα και πολιτικό 

υποκείµενο βλ. Σιγάλας (2009), σ. 412. 
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4. Η διαµόρφωση του νοµικού καθεστώτος των βακουφίων (1912-

2000) 

 

Το δίκαιο που διέπει τα µειονοτικά κοινοτικά ιδρύµατα, ή βακούφια, 

προέρχεται από το οθωµανικό δίκαιο του οποίου αποτελεί συνέχεια. Έτσι για 

την κατανόηση του ισχύοντος νοµικού πλαισίου θα πρέπει κανείς να 

ανατρέξει, έστω και εν συντοµία, στο προγενέστερο δίκαιο, όπως παγιώθηκε 

καταρχήν στους ύστερους οθωµανικούς χρόνους και κυρίως στις πρώτες 

δεκαετίες της Τουρκικής ∆ηµοκρατίας. Εξάλλου, το νοµικό πλαίσιο, όπως 

διαµορφώθηκε στα µέσα της δεκαετίας του 1930 αποτελεί άµεσο πρόγονο των 

σηµερινών εξελίξεων των οποίων τις νοµοτεχνικές λογικές και νοοτροπίες 

επηρέασε. 

 

3.α. Το οθωµανικό βακούφι 

 

Ο θεσµός του βακουφίου, γνωστός στον γεωγραφικό χώρο της σηµερινής 

Τουρκίας και των Βαλκανίων κατάγεται από την οθωµανική εποχή και το 

ισλαµικό δίκαιο και συγκεκριµένα της νοµικής σχολής χανεφί22. Ο θεσµός 

αυτός και το σχετικό δίκαιο βασίστηκε σε παρόµοιους προγενέστερους 

θεσµούς των πολιτισµών της Μεσοποταµίας και του Βυζαντίου, ζήτηµα το 

οποίο εκφεύγει της παρούσας µελέτης. Σήµερα, ως «βακούφι» µπορεί να 

                                                 
22  Η κανονιστική θεµελίωση του θεσµού βρίσκεται στην εξής διατύπωση τις ισλαµικής 

γραµµατείας: “When a man dies, all his acts come to an end, but three: recurring charity, 

or knowledge (by which people benefit), or a pious offspring, who prays for him” (Abu 

Hurairah, bab 3, hadith 14). Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι βακούφια λειτουργούν σήµερα 

σε όλο τον µουσουλµανικό κόσµο από την Ινδονησία µέχρι το Μαρόκο, κάτω από 

διαφορετικό καθεστώς, ανάλογα µε το δίκαιο του κράτους και την νοµική σχολή του 

ισλαµικού δικαίου. 
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οριστεί µια ιδιωτική περιουσία, η οποία, αφού αφιερωθεί ή προσφερθεί ως 

δώρο, υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις, καθίσταται οιονεί περιουσία του 

Θεού και κατά χρήση µιας θρησκευτικής κοινότητας, και αποσκοπεί στην 

εξυπηρέτηση ευαγούς σκοπούς στο διηνεκές. Από µια άλλη οπτική γωνία, 

σύµφωνα µε το ισλαµικό δίκαιο, βακούφι είναι “η πράξη ίδρυσης ενός 

κοινωφελούς ιδρύµατος και κατά προέκταση το ίδιο το ίδρυµα”23.  

Κατά τους οθωµανικούς χρόνους, τα βακούφια αποτελούσαν σηµαντικό 

θεσµό της κοινωνικής οργάνωσης των θρησκευτικών κοινοτήτων. Εν τέλει, τα 

βακούφια, ήταν αφιερώµατα που προέρχονται από πιστούς υπέρ κοινωφελών 

σκοπών και αποτελούσαν νοµικά πρόσωπα ιδιαίτερης σηµασίας για την 

επιβίωση των κοινοτικών θεσµών των διαφορετικών µιλλέτ (µουσουλµάνων, 

χριστιανών και Εβραίων), αλλά και την βελτίωση των υποδοµών του 

δηµόσιου χώρου, όπως χώροι λατρείας, εκπαιδευτήρια, γηροκοµεία, 

ορφανοτροφεία, κοιµητήρια, δηµόσιες κρήνες ή γέφυρες.  

Η συσσώρευση ιδιωτικών κεφαλαίων για κοινωφελή σκοπό δεν 

επιβάρυνε τον κρατικό προϋπολογισµό, υποκαθιστούσε τον ρόλο του κράτους 

στον τοµέα της κοινωνικής πρόνοιας (όπως αυτή µπορεί να εννοηθεί για την 

εποχή εκείνη τηρουµένων των αναλογιών) συνεισφέροντας στην αναδιανοµή 

του πλούτου, την τόνωση της οικονοµίας, αλλά και συνέβαλε στην διαφυγή 

σηµαντικών κεφαλαίων από το κεντρικό φορολογικό σύστηµα24. Οι επί 

µέρους νοµικές προϋποθέσεις σχετικά µε την ίδρυση ενός βακουφίου, την 

διαχείρισή του, την κατοχύρωση της νοµικής του προσωπικότητας, τον 

προσδιορισµό του σκοπού του και των δικαιούχων των ωφεληµάτων, την 

θέση του ιδρυτή και της οικογένειάς του µεταξύ άλλων, εξελίχθηκαν µαζί µε 

                                                 
23  R. Deguilhem, 2002, σ. 59 και N.H. Chiha, 1906.  

24  M. Çizakça, 2000, σ. 2-5. 
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τους θεσµούς του οθωµανικού δικαίου και κληροδοτήθηκαν εν µέρει στα 

αντίστοιχα εθνικά δίκαια των διαδόχων κρατών της Αυτοκρατορίας.  

Η αυτονοµία των βακουφικών ιδρυµάτων ελαττώθηκαν σταδιακά όσο 

το κράτος αναλάµβανε να ρυθµίζει ζητήµατα διαχείρισης και φορολόγησης, 

ήδη από την εποχή των ύστερων οθωµανικών χρόνων25. Η άσκηση των 

εξουσιών σε κεντρικό επίπεδο από την κυβέρνηση και ο έλεγχος των 

βακουφίων καταγράφεται στις µεταρρυθµίσεις του Τανζιµάτ, όταν το 

Υπουργείο Εβκαφίου επωµίστηκε κεντρικό εποπτικό ρόλο, θεσµοθετώντας 

µια πυραµιδικού χαρακτήρα οργάνωση διοίκησης και ελέγχου των βακουφίων 

σε όλες τις επαρχίες, ενώ οι ιδρυτικές πράξεις των βακουφίων (vakfiye) 

δηµοσιεύονταν σε σουλτανικό φιρµάνι.  

Κατά το οθωµανικό δίκαιο τα βακούφια κατηγοριοποιούνται ως εξής: 

1) εκείνα που ήταν άµεσα υπαγόµενα στο Υπουργείο (mazbûta), και 2) εκείνα 

που διοικούνταν από έφορο (mütevelli), δηλαδή τα mülhak ή müstesnâ και τα 

οποία δεν εντάσσονταν σε άµεση κρατική διαχείριση. Ως προς την περιουσία 

τους, τα βακούφια διαιρούνται σε: 1) θρησκευτικά και ευαγή ιδρύµατα, όπως 

ναοί, νοσοκοµεία, θρησκευτικά σχολεία κλπ. και 2) και ακίνητα των οποίων 

το εισόδηµα µπορούσε να συντηρήσει τα βακούφια της πρώτης κατηγορίας. 

Επίσης τα βακούφια µπορούν να διαχωριστούν σε 1) “καθαρής ιδιοκτησίας” 

(mülk) 2) δηµόσιες γαίες, δηλαδή ακίνητα τα οποία είχαν παραχωρηθεί ως 

δώρο στον Σουλτάνο (arazi-i emriye), δηλαδή “µη καθαρής ιδιοκτησίας”. 

Τέλος, διακρίνονται σε βακούφια ακίνητης περιουσίας και σε βακούφια 

χρήµατος (κεφαλαίου) ή σε «προσοδοφόρα» (hayrat) και «µη προσοδοφόρα» 

(akar). Πολλές από τις διακρίσεις αυτές, ή συνέπειές τους, διατηρήθηκαν και 

στο σύγχρονο τουρκικό δίκαιο. 

                                                 
25  M. Çizakça, 2000, passim. 
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Το καθεστώς που ρύθµιζε τα ρωµαίικα βακούφια, δηλαδή τα βακούφια 

του µιλλέτ των Ρωµαιο-Ορθόδοξων (Rum Ortodoks) καθορίστηκε από τα 

πολιτικά και οικονοµικά τεκταινόµενα της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας και 

βέβαια την εξέλιξη των εσωτερικών λειτουργικών δοµών του µιλλέτ, 

ζητήµατα τα οποία δεν αποτελούν αντικείµενο της παρούσας µελέτης. 

Ωστόσο, οι ρυθµίσεις του σχετικού δικαίου, όπως παγιώθηκαν από την 

νεοτουρκική επανάσταση του 1908 µέχρι τη διάλυση της Αυτοκρατορίας, 

αποτέλεσαν το σηµείο εκκίνησης του εθνικού τουρκικού δικαίου που το 

διαδέχτηκαν και σε ορισµένο βαθµό το ενσωµάτωσαν. Από την περίοδο αυτή 

(1908-1922) αξίζει να µνηµονευτεί η απαγόρευση στα ευαγή ιδρύµατα να 

έχουν στην ιδιοκτησία τους προσοδοφόρα ακίνητα, µε αποτέλεσµα τα 

τελευταία συχνά να καταχωρούνται στο κτηµατολόγιο στο όνοµα ενός 

φυσικού προσώπου ή ακόµα και ενός αγίου, του Χριστού ή της Παναγίας. Με 

τον «Προσωρινό Νόµο περί της Κυριότητας Ακινήτων υπέρ Νοµικών 

Προσώπων» της 16.2.(1328)1912 της επαναστατικής κυβέρνησης του 

Κοµιτάτου, επιτράπηκε η άµεση απόκτηση ακίνητης περιουσίας από τα 

µουσουλµανικά κοινοτικά ιδρύµατα ή βακούφια (Osmanlı müessesatı 

hayriyesi) και κατέστη έτσι δυνατή η καταχώρησή τους στο όνοµα των 

θρησκευτικών και κοινωφελών ιδρυµάτων. Οι κοινότητες τότε δήλωσαν τα 

ακίνητά τους, συχνά όµως χωρίς να ξεκαθαρίζουν τις νοµικές ασάφειες από 

πιθανούς παράλληλους ή ανύπαρκτους δικαιούχους.26 

Βέβαια, η προσπάθεια εξοµάλυνσης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος 

των βακουφίων συνέπεσε µε την πολυτάραχη πολιτική συγκυρία και τις 

στρατιωτικές αντιπαραθέσεις που σηµατοδότησαν την απαρχή της 

κατάρρευσης της Αυτοκρατορίας, τους Βαλκανικούς Πολέµους, τον Πρώτο 

Παγκόσµιο Πόλεµο, µέχρι το άδοξο τέλος της ελληνικής απόβασης στη 

                                                 
26 Μ. Αναστασιάδου & Π. Ντυµόν, 2007, σ. 280 και M. Bebiroğlu, 2001. 
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Σµύρνη και την οριστική εδραίωση της νέας κατάστασης πραγµάτων όπως 

ρυθµίστηκε νοµικά στην ∆ιάσκεψη της Λοζάνης.  

 

4.β. Αλλαγή σελίδας: Η Συνθήκη της Λοζάνης 

 

Ο άδοξος τερµατισµός του ελληνικής εκστρατείας στην Μικρά Ασία ή 

αντίστροφα η επιτυχία του τουρκικού Πολέµου της Ανεξαρτησίας, έθεσαν την 

ταφόπλακα της Αυτοκρατορίας και οδήγησαν τη νέα τουρκική κυβέρνηση, 

την Ελλάδα και τις ∆υνάµεις στην διαπραγµάτευση της νέας κατάστασης 

πραγµάτων. Στην πολύµηνη ∆ιάσκεψη της Λοζάνης αποφασίστηκε καταρχήν 

η υποχρεωτική αµοιβαία ανταλλαγή ελληνοτουρκικών πληθυσµών και στη 

συνέχεια η παγίωση των συνόρων της περιοχής και η ίδρυση της Τουρκικής 

∆ηµοκρατίας. Η Συνθήκη της Λοζάνης επισφράγισε τις εξελίξεις αυτές, 

ρυθµίζοντας, µεταξύ άλλων, και το καθεστώς των µειονοτήτων στις δύο 

χώρες. Η Συνθήκη προβλέπει ρητά τα δικαιώµατα των µειονοτήτων επί των 

ιδρυµάτων τους. Οι τρεις σχετικές διατάξεις που αποτυπώνουν την αυθεντική 

βούληση των συντακτών της Συνθήκης, και η οποίες ασφαλώς ενσωµατώνουν 

αντιλήψεις µιλλετιστικού χαρακτήρα είναι οι εξής:  

Οι Τούρκοι υπήκοοι, οι ανήκοντες εις µη µουσουλµανικάς 
µειονότητας, θα απολαύσωσι «νοµικώς» και πραγµατικώς της αυτής 
προστασίας και των αυτών εγγυήσεων ως απολαύουσι και οι λοιποί 
Τούρκοι υπήκοοι. Θα έχουσιν ιδίως ίσον δικαίωµα να συνιστώσι, 
διευθύνωσι, ιδίαις δαπάναις, παντός είδους, φιλανθρωπικά, 
θρησκευτικά ή κοινωφελή ιδρύµατα, σχολεία και λοιπά εκπαιδευτήρια, 
µετά του δικαιώµατος να ποιώνται ελευθέρως εν αυτοίς χρήσιν της 
γλώσσης των και να τελώσιν ελευθέρως τα της θρησκείας των [ Άρθρο 
40]. 

Εν ταις πόλεσι και περιφερείαις, ένθα υπάρχει σηµαντική αναλογία 
τούρκων υπηκόων, ανηκόντων εις η µουσουλµανικάς µειονότητας, 
θέλει εξασφαλισθή εις τας µειονότητας ταύτας δίκια συµµετοχή εις την 
διάθεσιν των χρηµατικών ποσών, άτινα τυχόν θα εχορηγούντο εκ του 
δηµόσιου χρήµατος υπό του προϋπολογισµού του κράτους ή των 
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δηµοτικών και λοιπών προϋπολογισµών επί τω εκπαιδευτικώ, 
θρησκευτικώ ή φιλανθρωπικώ σκοπώ [Άρθρο 41, παρα. β’]. 

Η Τουρκική κυβέρνησις υποχρεούται να παρέχη πάσαν προστασίαν 
εις τας εκκλησίας, συναγωγάς, νεκροταφεία και λοιπά θρησκευτικά 
καθιδρύµατα των ειρηµένων µειονοτήτων. Εις τα ευαγή καθιδρύµατα 
ως και τα θρησκευτικά και φιλανθρωπικά καταστήµατα των αυτών 
µειονοτήτων, των ήδη ευρισκοµένων εν Τουρκία, θα παρέχηται κάθε 
ευκολία και άδεια, η δε Τουρκική κυβέρνησις, προκειµένου περί 
ιδρύσεως νέων θρησκευτικών και φιλανθρωπικών καθιδρυµάτων, 
ουδεµίαν θέλει αρνηθή εκ των αναγκαίων ευκολιών, αίτινες έχουσιν 
εξασφαλισθή εις τα λοιπά ιδιωτικά καθιδρύµατα οµοίας φύσεως [42 
παρ. 3]. 

 

Η Συνθήκη, παρ’ όλη την παρωχηµένη αντίληψη περί απόδοσης 

δικαιωµάτων µε βάση αποκλειστικά θρησκευτικά κριτήρια, προβλέπει µε 

σαφή και ικανοποιητικό τρόπο το καθεστώς των µειονοτικών ιδρυµάτων. Η 

γραµµατική ανάλυση του κειµένου οδηγεί σε ασφαλή συµπεράσµατα για το 

περιεχόµενο των δικαιωµάτων, αν και η εφαρµογή των διατάξεων αυτών 

ταλαιπωρήθηκε στην επί δεκαετίες µέχρι σήµερα εφαρµογή τους. Η ρητή 

διατύπωση του άρθρου 37 της Συνθήκης ότι οι διατάξεις αυτές υπέρκεινται 

του εσωτερικού δικαίου δεν άµβλυναν τις περιπέτειες των δικαιωµάτων στην 

εσωτερική έννοµη τάξη. Ασφαλώς καθοριστικό ρόλο στο µη σεβασµό των 

δικαιωµάτων έπαιξε ιστορικά η αποφυγή υπαγωγής οποιασδήποτε σχετικής 

διαφοράς στον έλεγχο του ∆ιεθνούς ∆ικαστηρίου της Χάγης, δηλαδή το 

διεθνές δικαιοδοτικό όργανο που αρµόδιο είναι κατά το άρθρο 44 παρα. 5 της 

Συνθήκης για την επίλυση των σχετικών διαφορών µεταξύ των µερών. 

Συνοπτικά, δύο είναι οι βασικοί άξονες προστασίας της περιουσίας των 

ιδρυµάτων:  

α. Η αρχή της ισότητας, ότι δηλαδή τα µειονοτικά ιδρύµατα θα πρέπει 

να διέπονται από το ίδιο ή παρόµοιο καθεστώς µε τα µη µειονοτικά ιδρύµατα,  

β. Η εξειδίκευση της προστασίας ως προς το δικαίωµα διατήρησης των 

υπαρχόντων (το 1923) ιδρυµάτων, δικαίωµα απρόσκοπτης λειτουργίας τους 
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και δικαίωµα δηµιουργίας νέων ιδρυµάτων. Επίσης δυνατότητα 

χρηµατοδότησης των κοινωφελών ιδρυµάτων από την κυβέρνηση ή την 

τοπική αυτοδιοίκηση. 

Κατά την εφαρµογή της προστασίας, το κράτος οφείλει να δείχνει 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως απορρέει από το γενικότερο πνεύµα της 

Συνθήκης, ώστε να «παρέχει κάθε ευκολία και άδεια» στις µειονότητες, χωρίς 

να εφαρµόζονται διακρίσεις εις βάρος τους. Το ευρύτερο πλαίσιο οφείλει να 

ευθυγραµµίζεται µε την εξέλιξη του ευρύτερου δικαίου, όπως αυτό ορίζεται 

από το Σύνταγµα και σήµερα πλέον και από την ΕΣ∆Α. Τέλος, δεν πρέπει να 

παραγνωριστεί το γεγονός ότι µε την εφαρµογή της Συνθήκης, τα βακούφια 

στην Τουρκία και την Ελλάδα δέθηκαν πολιτικά µεταξύ τους µε µια στενή και 

κακώς εννοούµενη (αρνητική) αµοιβαιότητα, η οποία περιόριζε ή ακόµα και 

ακύρωνε την απόλαυση της θρησκευτικής ελευθερίας µέχρι πρόσφατα. Στο 

θέµα αυτό θα επανέλθουµε αναλυτικότερα στο Κεφάλαιο 11. 

 

4.γ. Η εδραίωση της νέας εποχής: Ο νόµος του 1935 και η εύθραυστη 

νοµιµοποίηση των βακουφίων 

 

Στα νοµικά και πολιτικά συµφραζόµενα που καθόριζαν τα πρώτα χρόνια από 

την ίδρυση της Τουρκικής ∆ηµοκρατίας, το ζήτηµα των βακουφίων απέκτησε 

µεγάλη σηµασία, καθώς ο κοσµικός χαρακτήρας του κράτους παραγκώνισε 

την δυνατότητα κυρίως της µουσουλµανικής κοινότητας, όπως και των επί 

µέρους σιιτικών και σουνιτικών αδελφοτήτων, να αυτοδιαχειρίζονται 

τεράστιες εκτάσεις και περιουσίες του χαλιφάτου. Η εδραίωση της αρχής της 

κοσµικότητας (laiklik) και η συνακόλουθη κατάργηση δικαιικών αρχών 

θρησκευτικού χαρακτήρα οδήγησαν πολύ σύντοµα στην υιοθέτηση Αστικού 

Κώδικα (4.10.1926) κατά τα νοµικά πρότυπα της ηπειρωτικής Ευρώπης. 

Ωστόσο, τα κοινοτικά ιδρύµατα τέθηκαν εκτός του κανονιστικού πεδίου του 
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Κώδικα (άρθρο 74.2)27. Έτσι, η κατοχύρωση των βακουφικών περιουσιών για 

τις µειονότητες, ύστερα από τα πολυτάραχα χρόνια της δεκαετίας του 1920, 

παρέµενε ακόµη υπό προσωρινό καθεστώς και υπό διαπραγµάτευση. Αν και η 

Συνθήκη της Λοζάνης είχε θέσει το σχετικό νοµικό πλαίσιο σε 

υπερνοµοθετικό επίπεδο, το τουρκικό δίκαιο οριστικοποίησε το καθεστώς των 

βακουφίων µόλις το 1935.  

 Το ζήτηµα των κοινοτικών περιουσιών έπρεπε να κλείσει µαζί µε τις 

εκκρεµότητες της ανταλλαγής πληθυσµών και κυρίως των θεσµικών και 

οικονοµικών µεταρρυθµίσεων. Τα βακούφια έπρεπε επίσης να ενταχθούν στο 

νέο εκκοσµικευµένο καθεστώς, όπου το κράτος αναλάµβανε να ρυθµίσει τους 

όρους διαχείρισης της περιουσίας των οθωµανικών µιλλέτ, δηλαδή των 

εθνοθρησκευτικών κοινοτήτων, οι οποίες γίνονται ήδη αντιληπτές ως 

«µειονότητες». Όπως ήδη ειπώθηκε, οι πολιτικές ανακατατάξεις ευνόησαν 

τελικά την ιδέα της κρατικοποίησης των -κατά πολύ σηµαντικότερων σε αξία- 

µουσουλµανικών βακουφίων28 και µαζί µε αυτά συµπαρασύρθηκαν στην 

ανάγκη θεσµοθέτησης ενιαίου καθεστώτος και τα µη µουσουλµανικά 

κοινοτικά, πλέον µειονοτικά βακούφια. Στο πνεύµα αυτό παγιώθηκε το νέο 

καθεστώς, σύµφωνα µε το οποίο τα βακούφια αποκτούσαν νοµική 

προσωπικότητα βάσει των ∆ηλωτικών (beyanname) της περιουσίας τους το 

1936. Στην πραγµατικότητα, τα δηλωτικά αυτά και η αποδοχή τους ενέχουν 

µέχρι σήµερα τον χαρακτήρα ιδρυτικής πράξης των βακουφίων και 

αναγνώρισης της ακίνητης περιουσίας τους. Η εκκρεµότητα για την 

οριστικοποίηση της έκτασης εφαρµογής της ανταλλαγής των πληθυσµών, και 

άρα και της έκτασης των υπό εξαίρεση –πλέον µειονοτικών κοινοτήτων- 

τερµατίστηκε µε την απόφαση 107/1934 της Μικτής Επιτροπής για την 

                                                 
27 D. Kurban & K. Hatemi, 2009, σ. 12. 

28 M. Çizakça, 2000. 
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Ανταλλαγή, σύµφωνα µε την οποία οι δηλώσεις των ακινήτων των βακουφίων 

του 1913 έπρεπε να γίνονται δεκτές ως τίτλοι κυριότητας, χωρίς να απαιτείται 

επιπρόσθετη απόδειξη κατά την εγγραφή τους στο κτηµατολόγιο.  

Ωστόσο, τα ∆ηλωτικά του 1936 θεωρήθηκαν εκ των υστέρων ως 

καταστατικά των βακουφικών ιδρυµάτων, και κατά συνέπεια οι κοινότητες 

και τα βακούφια τους αποστερήθηκαν από σειρά δικαιωµάτων σε µια άνευ 

προηγουµένου συσταλτική ερµηνεία της βούλησής τους: Καθώς στην έντυπη 

µορφή του δηλωτικού δεν προβλέπονταν αναλυτική περιγραφή του σκοπού 

και των δραστηριοτήτων των βακουφίων, η µη αναγραφή για παράδειγµα της 

δυνατότητας απόκτησης νέων περιουσιακών τίτλων ή της πιθανότητας 

ανάληψης επιχειρηµατικής δραστηριότητας θεωρήθηκε ότι απαγόρευαν την 

άσκηση αντίστοιχων δικαιωµάτων (infra, σχετικές αποφάσεις του 1971/1974 

και νόµος 5737/2008, Κεφ. 4.δ. και 7.3.).  

 Εν τέλει, µε τον «νόµο περί βακουφίων» 2762/1935, παγιώθηκε το 

καθεστώς των ιδρυµάτων που ήταν οργανικά συνδεδεµένα µε την 

µουσουλµανική κοινότητα, αλλά και τις µη µουσουλµανικές κοινότητες. Ο 

νόµος, τροποποιήθηκε κατ’ επανάληψη (1926-1935-1954-1967-1983-2002-

2003), και τελικά αντικαταστάθηκε από τον νέο νόµο 5737/2008, ο οποίος αν 

και έδειξε δείγµατα φιλελευθεροποίησης, διατήρησε µία αυστηρά 

κρατικοκεντρική λογική. Ζητήµατα διαχείρισης, επανασύστασης, 

φορολόγησης, µεταβίβασης και κυρίως δήµευσης αποτελούν τα πεδία 

επέµβασης του κράτους, το οποίο αναβαθµίζει ριζικά τη θέση του απέναντι 

στα βακούφια και θέτει υπό στενό έλεγχο. Με τον βακουφικό νόµο του 1935, 

τα ελληνορθόδοξα κοινοτικά ιδρύµατα εντάχθηκαν στην ίδια πολιτική 

διευθέτηση µαζί µε τα µουσουλµανικά βακούφια και τέθηκαν υπό τον 

διαχειριστικό έλεγχο της Γενικής ∆ιεύθυνσης Βακουφίων (στο εξής Γ∆Β). Για 

την αναγνώριση των βακουφίων απαιτήθηκε η καταγραφή και νοµιµοποίηση 
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στο κτηµατολόγιο όλων των «παρεπόµενων ακινήτων»29 τους. Έτσι, το 1936 

οι κοινότητες κατέθεσαν νέους καταλόγους των βακουφικών ακινήτων τους30 

[δηλώθηκαν περίπου 8.000 ακίνητα], πολλά εκ των οποίων είχαν ασαφή 

περιγραφή ή άλλα νοµικά ή πραγµατικά προβλήµατα, τα οποία θα 

καλύπτονταν µε την ρύθµιση που όριζε η προαναφερθείσα Απόφαση 107 της 

Μικτής Επιτροπής. Στην πράξη η διαδικασία πιστοποίησης των ακινήτων 

υπήρξε αργή και ατελέσφορη. Η εγγραφή στο Κτηµατολόγιο θα γινόταν 

παράλληλα µε την διαδικασία επικύρωσης από την Γ∆Β για κάθε ακίνητο 

(άρθρο 44, ν. 2762). Ωστόσο η διαδικασία αυτή περιπλέχθηκε σε πλήθος 

πρακτικών και νοµικών ζητηµάτων και σε ορισµένες περιπτώσεις δεν 

ολοκληρώθηκε ποτέ. Επιπρόσθετα, το 1936-37 οι αρχές επέβαλαν έναν µόνο 

έφορο δική τους επιλογής (tek mütevelli) για κάθε βακούφι, ακυρώνοντας την 

δηµοκρατική αρχή της ανάδειξης αιρετών διαχειριστικών επιτροπών που 

πρόσκαιρα ίσχυσε, µε αποτέλεσµα τη συρρίκνωση της διοικητικής 

αυτοτέλειας των κοινοτήτων ως προς τον έλεγχο των περιουσιών τους. Η 

έντονη αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης τελικά επέφερε την ουσιαστική 

µη εφαρµογή του νόµου, αλλά όχι και τη διενέργεια εκλογών. Οι ίδιες 

κοινοτικές επιτροπές παρέµειναν µε την σιωπηρή ανοχή των τουρκικών 

αρχών µέχρι το 1949.  

 Η ελληνοτουρκική συνεννόηση µε το τέλος του Β Παγκοσµίου 

Πολέµου επέφερε σηµαντικές, εν πολλοίς θετικές, αλλαγές στο καθεστώς των 

περιουσιών και τις αυτοδιαχειριστικές λειτουργίες. Με τον Ν. 5404/31.5.1949 

τα βακούφια κατηγοριοποιούνται ρητά ως «κοινοτικά», την κοινοτική 

περιουσία διαχειρίζονται εκλεγµένα συµβούλια, ενώ παράλληλα ο φόρος 
                                                 
29 Ονοµάζουµε «κύριο βακούφι» το κυρίως ίδρυµα καθαυτό (δηλαδή το ναό, σχολείο κλπ.) 

και «παρεπόµενο ακίνητο» εκείνο που αποκτήθηκε από το κύριο βακούφι ύστερα από 

δωρεά, κληρονοµική διαδοχή ή αγορά (αναλυτικά infra, 5.α.). 

30 B. Oran, 2004. 



 43 

µουκατά καταργείται. Επίσης, όπως ήδη αναφέρθηκε, στο περιθώριο των 

µεταρρυθµίσεων τα βακούφια απαλλάχθηκαν από τον «µόνο διαχειριστή» και 

ανέδειξαν δικές τους διαχειριστικές επιτροπές. Αν και τα κοινοτικά βακούφια 

διαχωρίστηκαν από προσαρτηµένα βακούφια (mülhak), πολλές ασάφειες ως 

προς την υπαγωγή τους σε παρόµοιες διατάξεις που αφορούν τη σχέση τους 

µε την Γ∆Β (βλ. µαζµπουτοποίηση) δηµιούργησαν κενά και παρερµηνείες οι 

οποίες χρησιµοποιήθηκαν λίγες δεκαετίες αργότερα σε βάρος της 

ακεραιότητας των κοινοτικών περιουσιών. Την ίδια χρονιά (1949), οι αρχές 

αποδέχτηκαν τον κατάλογο του 1936 (Εγγ. 2470/978), ύστερα από µεγάλη 

περίοδο αβεβαιότητας και χωρίς να έχει εφαρµοστεί πλήρως η Απόφαση 107. 

Τέλος, τoν Απρίλιο 1949, τα ακίνητα του Μπαλουκλή αναγνωρίστηκαν ως  

περιουσία του Πατριαρχείου31.  

Ωστόσο, η «χρυσή εποχή» έληξε σύντοµα. Τα Σεπτεµβριανά του 1955 

πέρα των υλικών ζηµιών και του αισθήµατος φόβου έπληξε τις κοινότητες 

άµεσα µε την εν πολλοίς επιβάρυνση των ιδίων για την αποκατάσταση των 

ζηµιών που προκλήθηκαν σε βακουφική ακίνητη περιουσία. Στην 

αποκατάσταση των ζηµιών συνέβαλε µεν η Γ∆Β, όµως σε ποσοστό κατά πολύ 

µικρότερο των αρχικών εκτιµήσεων και υποσχέσεων της τουρκικής 

κυβέρνησης.32 Ορισµένες µάλιστα κοινότητες ανέλαβαν να αποκαταστήσουν 

την ολοσχερή καταστροφή ναών, όπως ο Άγ. Μηνάς και ο Άγ. Γεώργιος 

Υψωµαθειών, η Παναγία των Ουρανών Σαλµατοβρουκίου, η Αγ. Τριάδα του 

Πέρα, η Παναγία των Έξι Μαρµάρων ή η Ζωοδόχος Πηγή στο Μπαλουκλή. 

Όπως και τα Σεπτεµβριανά, έτσι και η κρίση του 1963-4 στην Κύπρο 

αντανακλάται ποικιλοτρόπως στα µειονοτικά ρωµαίικα πράγµατα: εκτός από 

τις µαζικές απελάσεις των Ρωµιών ελλήνων πολιτών, προσκόµµατα θα τεθούν 

                                                 
31 A. Alexandris, 1992, σ. 248. 
32 Σπ. Βρυώνης, 2007, σ. 599 επ. 
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και στην απόλαυση της κοινοτικής περιουσίας, αλλά και στο ίδιο το 

Πατριαρχείο, καθώς αµφισβητήθηκε η κυριότητα επί του πατριαρχικού ναού 

του Αγ. Γεωργίου33. Τέλος, το δικαίωµα στην διενέργεια εκλογών ατόνησε 

και δεν εφαρµόστηκε από τα τέλη της δεκαετίας του 1960 µέχρι το 1991 

(infra, Κεφ. 6.α.). 

 

4.δ. Η αναθεώρηση του 1967 και η σκλήρυνση του καθεστώτος 

 

Η υιοθέτηση νέου νοµικού πλαισίου (Νόµος 903/1967) σχετικά µε το 

καθεστώς των ιδρυµάτων προήλθε από ισχυρές πιέσεις επιχειρηµατιών, όπως 

ο Vehbi Koç, οι οποίοι πέτυχαν την απαγκίστρωση από την κεντρική εξουσία 

και την εναρµόνιση του σχετικού δικαίου προς τις βασικές αρχές της 

ελεύθερης αγοράς34. Σύµφωνα µε τον καινούργιο βακουφικό νόµο, νέα 

ιδρύµατα µπορούσαν πλέον να ιδρυθούν και να έχουν επιχειρηµατική 

δραστηριότητα. Μάλιστα µπορούσαν να απολαµβάνουν και φορολογική 

ατέλεια, ύστερα όµως από σχετική ειδική απόφαση του Υπουργικού 

Συµβουλίου. ∆ιατηρήθηκε όµως η «σκληρή» θέση ότι τα ιδρύµατα/βακούφια 

δεν µπορούν να µεταβάλουν τον σκοπό για τον οποίο ιδρύθηκαν, διατηρώντας 

τεχνηέντως µία από τις βασικές αρχές του σχετικού ισλαµικού δικαίου. Έτσι, 

η οικονοµική φιλελευθεροποίηση του καθεστώτος δεν ευνόησε τα µειονοτικά 

βακούφια, τα οποία τέθηκαν υπό νέους περιορισµούς.  

 Σύµφωνα τις νέες ρυθµίσεις του νόµου 903, η κοινοτική περιουσία που 

ιδρύεται από µια οµάδα ανθρώπων αποσκοπώντας στην ενίσχυση 

συγκεκριµένης φυλής ή µειονότητας δεν θα αναγνωρίζεται πλέον ως βακούφι 

από τις αρχές (άρθρο 47.2). Επίσης, ένα παλαιό βακούφι µπορεί να 

                                                 
33 A. Alexandris, 1992, σ. 299. 
34 M. Çizakça, 2000, σ. 90-91. 
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καταργηθεί, εάν θεωρηθεί ότι οι δραστηριότητές του συνιστούν βλάβη για το 

κράτος (άρθρο 74). Ο νόµος του 1967 επέβαλε φόρο 5% επί των προσόδων 

των βακουφίων, δηλαδή επανέφερε τον φόρο µουκατά που είχε καταργηθεί το 

1949, ενώ σύµφωνα µε το άρθρο 46 του βακουφικού Κανονισµού, για να 

ανατεθεί µία δικαστική αναφορά σε δικηγόρο απαιτούνταν άδεια από τη Γ∆Β, 

δηλαδή, από τον αντίδικο, µια ρύθµιση η οποία αντιβαίνει µετωπικά µε την 

δικονοµική αρχή της ισότητας των διαδίκων. Έτσι, πολύ συχνά 

παρεµποδίζονταν η κτήση ακινήτων µε αγοραπωλησία ή εκ δωρεάς. Τέλος, µε 

τον νόµο 502/1978 το Μπαλουκλή βρέθηκε σε δεινή θέση, καθώς οι δωρεές 

που έγιναν από τους Έλληνες που απελάθηκαν το 1964 δεσµεύτηκαν. Επίσης, 

τα τουρκικά δικαστήρια δεν αναγνώριζαν τίτλους ιδιοκτησίας του 

Οικουµενικού Πατριαρχείου, προβάλλοντας το επιχείρηµα ότι δεν διαθέτει 

«νοµική προσωπικότητα» και συνεπώς δεν νοµιµοποιείται να απολαµβάνει το 

δικαίωµα στην ιδιοκτησία35. Τα αποτελέσµατα της µη αναγνώρισης νοµικής 

προσωπικότητας στο Πατριαρχείο έκτοτε προκάλεσε ιδιαίτερα δυσµενείς 

συνέπειες για την θέση του θεσµού, την εκπλήρωση των πνευµατικών του 

καθηκόντων, και την απόλαυση της περιουσίας του. 

 Από τις αρχές της δεκαετίας του 1970, τα τουρκικά δικαστήρια 

υιοθέτησαν ακόµη πιο σκληρή γραµµή, καθώς θεώρησαν ότι τα κοινοτικά 

βακούφια, των οποίων το καταστατικό δεν δηλώνει ρητά δικαίωµα απόκτησης 

περιουσίας δεν νοµιµοποιούνται να αποκτήσουν ακίνητα µετά το 1936 και 

συνεπώς οι σχετικές µεταβιβάσεις θεωρήθηκαν έκτοτε άκυρες. Οι υποθέσεις 

που κατέληξαν στα δικαστήρια αφορούν τις πράξεις µη αναγνώρισης που 

έγιναν στις αρχές τις δεκαετίας του 1960 από την Γ∆Β σε βάρος των 

αποκτηµάτων των βακουφίων, ύστερα από δωρεά ή κληρονοµιάς. Το νοµικό 
                                                 
35 To 1978 ο Ζαΐµης, υφυπουργός εξωτερικών της Ελλάδας, ανακοίνωσε δηµόσια τις 

αντιδράσεις της ελληνικής κυβέρνησης καθώς και ότι η τουρκική κυβέρνηση υποσχέθηκε 

να παγώσει το θέµα, Πρακτικά Βουλής, 1978, 11.5.1978, σ. 4295. 
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επιχείρηµα εδράζεται στη σκέψη ότι τα ∆ηλωτικά του 1936 αποτελούν 

καταστατικές πράξεις των βακουφίων ως προς τα προσαρτηµένα ακίνητα. 

Έκτοτε, πληθώρα δικαστικών αποφάσεων ακύρωνε τη δυνατότητα απόκτησης 

νέων ακινήτων. Το ιδεολογικό θεµέλιο του συλλογισµού εδράζεται στην 

έννοια του «νόµιµου συµφέροντος», το οποίο επικουρείται από την έννοια της 

«δηµόσιας τάξης». Ο Άρειος Πάγος (Yargıtay) µε δύο αποφάσεις, του 1971 

(2ο Τµήµα) και του 1974 (Ολοµέλεια), έκρινε ότι τα βακούφια, καθώς δεν 

περιελάµβαναν στα καταστατικά τους (δηλ. τα ∆ηλωτικά του 1936) ρητή 

δήλωση περί νέων αποκτηµάτων, δεν αποσκοπούσαν να αποκτήσουν νέα 

περιουσία, και συνεπώς συµπέρανε ότι έκτοτε χάνουν κάθε τέτοιο δικαίωµα. 

Στην υπόθεση που αφορούσε ακίνητα του Μπαλουκλή θεωρήθηκε ότι «τα 

βακούφια αποτελούν κίνδυνο για την ασφάλεια του κράτους» εξισώνοντας 

τους µη-µουσουλµάνους µε αλλοδαπούς παραγνωρίζοντας βασικές αρχές του 

ίδιου του τουρκικού Συντάγµατος:36 

“Απαγορεύεται η απόκτηση ακίνητης περιουσίας από νοµικά πρόσωπα 
που απαρτίζονται από µη-Τούρκους. Στην περίπτωση που η ικανότητά 
τους απόκτησης ακίνητης περιουσίας δεν θα µπορούσε να απαγορευτεί 
είναι προφανές ότι από το γεγονός ότι τα νοµικά πρόσωπα έχουν 
µεγαλύτερη ισχύ από τα φυσικά πρόσωπα, το κράτος θα ήταν 
εκτεθειµένο σε διάφορους κινδύνους”. 

 
                                                 
36 Άρειος Πάγος (Yargıtay), Τµήµα: 1971/2-820, Ολοµέλεια: 1974/505, 08.05.1974. 

Σύµφωνα µε την τελευταία, «διαπιστώνεται ότι απαγορεύεται να αποκτήσουν περιουσία 

νοµικά πρόσωπα που ιδρύθηκαν από µη Τούρκους». Στις αντιρρήσεις που κατατέθηκαν 

από τους συνηγόρους του βακουφίου, η απάντηση που δόθηκε το 1975 είχε ως εξής: “...αν 

και το βακούφι ιδρύθηκε από Τούρκους πολίτες, η αναφορά στους νόµους που 

απαγορεύουν την απόκτηση περιουσίας από αλλοδαπούς στην Τουρκία κατά την απόφαση 

έγκρισης είναι αποτέλεσµα σφάλµατος. Για τον λόγο αυτό η διατύπωση αυτή και µόνο θα 

αρθεί από την απόφαση, αλλά καµία άλλη διόρθωση δεν εγκρίνεται (11.12.1975, 

1975/11168, 1975/12352). Βλ. Y. Reyna & E. Morena Zonana, 2003, σ. 554-557, D. 

Kurban & K. Hatemi, 2009, σ. 14 και U. Uluç, 2008 σ. 991. 
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Το δικαστήριο επίσης θεώρησε ότι οι πολίτες που ανήκουν σε µειονότητες 

κατά την Λοζάνη είναι «ξένοι», και κατά συνέπεια «ύποπτοι» για την εθνική 

ασφάλεια της Τουρκίας. Στην πράξη, η απόφαση του δικαστηρίου είχε 

αποτέλεσµα την απώλεια εκατοντάδων βακουφικών ακινήτων υπέρ της Γ∆Β 

και συχνά την πώλησή τους σε τρίτους. Καθώς η νοµολογία αυτή διατηρείται 

«ζωντανή» µέχρι σήµερα, εκατοντάδες παρεπόµενα αποκτήµατα βακουφίων 

δεν αναγνωρίζονται, συνηθέστερα έχοντας ήδη µεταβιβαστεί στην κυριότητα 

τρίτων. Στην πολύτιµη συλλογή της σχετικής νοµολογίας που έχει επιµεληθεί 

ο Yusuf Uluç (2008), δικαστής του Αρείου Πάγου, µπορεί να δει κανείς τις 

αποφάσεις των δικαστηρίων ακόµα και µέχρι το 2005 σε υποθέσεις 

βακουφίων της Ίµβρου ή του Μπαλουκλή για παράδειγµα, οι οποίες µένουν 

πιστές στο φοβικό δόγµα του 1971. Επίσης, κατά την τριακονταετία 1967-

1997 µε σειρά δικαστικών αποφάσεων ορισµένα βακούφια κηρύχθηκαν 

κατειληµµένα (µαζµπούτ), µε αποτέλεσµα την νοµική απώλεια της 

εξουσίασης επί της περιουσίας τους. Γενικά και για µεγάλο χρονικό διάστηµα, 

η αντίληψη περί των κοινοτικών βακουφίων είναι συνυφασµένη µε την 

γενικότερη πεποίθηση ότι οι µη µουσουλµανικές µειονοτικές κοινότητες στην 

Τουρκία (Ρωµιοί, Εβραίοι, Αρµένιοι ή Σουριάνοι), αν και πολίτες αποτελούν 

ξένο σώµα στη χώρα. Ενδεικτική αυτής της πεποίθησης µπορεί να αναφερθεί 

η εγκύκλιος για την “Προστασία κατά του σαµποτάζ” του 1988, το άρθρο 5.f, 

το οποίο αποκαλεί τα µέλη µειονοτήτων “ντόπιους ξένους” (yerli 

yabancılar)37.  

 

Εν τέλει, µπορεί να συµπεράνει κανείς ότι από το 1935, ο βαθµός 

εξουσίασης των µειονοτήτων επί των βακουφίων ελαττώνεται υπέρ του 

δηµοσίου, καθώς οι κοινότητες αδυνατούν πολλές φορές να ανταπεξέλθουν 

                                                 
37 Εγκύκλιος του 1988, Συµβούλιο Υπουργών, αναφέρεται στο O.K. Cengiz, 2003. 
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στις προϋποθέσεις άσκησης καθηκόντων που απαιτεί ο νόµος. Συρρίκνωση 

της περιουσίας συνεπάγεται τον περιορισµό των δυνατοτήτων επιβίωσης των 

κοινοτικών δοµών. Ωστόσο, η συρρίκνωση οφείλεται, όχι µόνο στο δίκαιο, τις 

κρατικές πολιτικές και πρακτικές, αλλά και στις διαχειριστικές παραλείψεις 

και αποφυγή ανάληψης πρωτοβουλιών. Η έλλειψη διαφάνειας και εσωτερικού 

ελέγχου, ο ανταγωνισµός για την κατανοµή αρµοδιοτήτων µεταξύ 

θρησκευτικής και κοσµικής εξουσίας, δηλαδή µεταξύ του Πατριαρχείου και 

των κοινοτικών συµβουλίων, και η διακύµανση των ελληνοτουρκικών 

σχέσεων µε την εµπλοκή του Κυπριακού δεν βοήθησαν στην νοµική και 

πραγµατική εξοµάλυνση των βακουφικών πραγµάτων. Αντίστροφα, τα 

βακούφια αναδείχθηκαν σε µείζον πολιτικό ζήτηµα και ως εκ τούτου η 

συζήτηση γύρω από αυτά χαρακτηρίστηκε από έντονη εσωστρέφεια. Η 

αποφυγή της επιστηµονικής έρευνας για τις κοινοτικές περιουσίες αποτελεί 

µία µόνο ένδειξη της στάσης αυτής. 

 

5. Η νοµική σχέση των κοινοτήτων προς τα βακούφια 

 

Για την πληρέστερη κατανόηση των επί µέρους νοµικών ρυθµίσεων, τα 

µειονοτικά κοινοτικά ιδρύµατα και τα ακίνητα που τους ανήκουν µπορούν να 

διακριθούν σε επί µέρους κατηγορίες. Η κατηγοριοποίηση αυτή είναι 

απαραίτητο βοήθηµα για την κατανόηση των µηχανισµών ουσιαστικής και 

διαδικαστικής εξαφάνισης των νοµικών ελλειµµάτων στην πορεία 

εναρµόνισης του καθεστώτος των βακουφίων προς το ευρωπαϊκό κεκτηµένο 

των δικαιωµάτων του ανθρώπου. 
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5.α. Γενικές κατηγορίες και ειδικές περιπτώσεις 

 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, τα µειονοτικά ιδρύµατα ορίζονται ως τα κοινοτικά 

(cemaat) βακούφια, τα οποία έχουν κοινωφελή σκοπό, δηλαδή κυρίως 

θρησκευτικό, εκπαιδευτικό, ή φιλανθρωπικό. Παλαιότερα αποτελούσαν 

υποκατηγορία των προσαρτηµένων (mülhak) βακουφίων. Από το 1949 µε 

τροποποίηση του βακουφικού νόµου αυτονοµήθηκαν ως νοµική κατηγορία. 

Στα κατειληµµένα βακούφια (mazbut), η εξουσία διοίκησης και 

εκπροσώπησης περιέρχεται από την κοινότητα στην Γ∆Β. Ως κατειληµµένο 

κηρύσσεται ένα βακούφι στην περίπτωση που εκλείπουν τα µέλη της 

διαχειριστικής επιτροπής και δεν είναι δυνατόν να αντικατασταθούν νόµιµα ή 

όταν δεν ασκούνται πλέον οι δραστηριότητες για την ικανοποίηση του 

ευαγούς σκοπού του βακουφίου (βλ. άρθρα 1.1.δ, 21 και 39, ν. 2762)38. Στην 

πράξη, η επιβολή αυστηρών προϋποθέσεων από τον νόµο για την ανάδειξη 

µελών των επιτροπών ανοίγει τον δρόµο για την «µαζµπουτοποίηση» ενός 

βακουφίου και την περαιτέρω δέσµευση της περιουσίας του. Η πρακτική της 

ανακήρυξης µειονοτικών βακουφίων σε µαζµπούτ έπληξε κυρίως τα 

ελληνορθόδοξα βακούφια κατά την περίοδο 1967-1997, αλλά και τα εβραιικά 

βακούφια. Τα αποτελέσµατα της πρακτικής διατηρούνται µέχρι σήµερα σε 

βάρος των µειονοτήτων αυτών. Ο ίδιος ο Πατριάρχης Βαρθολοµαίος κατ’ 

επανάληψη έχει τονίσει τη σηµασία για την «αποκατάσταση της αδικίας 

αυτής».39 

                                                 
38 Τα νοµικά αποτελέσµατα της κήρυξης ενός βακουφίου σε µαζµπούτ διευρύνθηκαν κατά 

τα χρόνια της Τουρκικής ∆ηµοκρατίας, υπέρ του κρατικού ελέγχου, εάν συγκριθούν µε το 

προϊσχύσαν δίκαιο επί Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, βλ. D. Kurban & K. Hatemi, 2009, σ. 

13. 
39 Απογευµατινή 9.11.2010. 
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Με τον νέο νόµο (5737/2008, βλ. παρακάτω 7.3.) η κήρυξη κοινοτικού 

βακουφίου σε µαζµπούτ στο εξής δεν προβλέπεται, όµως δεν ρυθµίζεται και η 

νοµική τύχη των βακουφίων που έχουν περιπέσει στην κατάσταση αυτή. 

 Τα βακούφια δεν είναι κλειστού αριθµού, αφού θεωρητικά µπορούν να 

ιδρυθούν και νέα, αν και τίθενται περιορισµοί από τον Αστικό Κώδικα στην 

ίδρυση νέων κοινοτικών βακούφιων (infra, Κεφ. 7.3.). Μπορούµε να πούµε 

ότι τα κύρια βακούφια είναι αυτά καθεαυτά οι εκκλησίες, τα σχολεία, ή τα 

νεκροταφεία, ανά ένα ή σε οµάδες των δύο ή περισσότερων, τα οποία 

αποτέλεσαν την γενεσιουργό αιτία δηµιουργίας του ίδιου του βακουφίου, και 

τα οποία δεν προσφέρουν προσόδους. Το κάθε βακούφι ονοµατοδοτείται από 

αυτά και τα οποία ιστορικά αποτέλεσαν τον πυρήνα του, αλλά και 

τοποθετήθηκαν στον τίτλο του. Στο κάθε κύριο βακούφι ανήκουν 

παραρτήµατα ή παρεπόµενα ακίνητα, τα οποία κατά εποχές έχουν δωρίσει ή 

κληροδοτήσει δωρητές και τα οποία αποτελούν πηγή εσόδων, απαραίτητα για 

την συντήρηση των µειονοτικών θεσµών και των υποδοµών τους. Η 

κατηγοριοποίηση αυτή, η οποία δεν είναι ορατή από το σύγχρονο τουρκικό 

δίκαιο των βακουφίων, προέρχεται από το οθωµανικό δίκαιο, το οποίο 

διέκρινε σε βακούφια muesesati hayriye, δηλαδή µη προσοδοφόρα και σε 

βακούφια musteğal, δηλαδή προσοδοφόρα. Είναι ωστόσο χρήσιµη για την 

διάκριση µεταξύ ζητηµάτων που έχουν να κάνουν µε το βακούφι ως 

υποκείµενο δικαίου (ίδρυµα) και το βακούφι ως περιουσία.  

Υπάρχουν βακούφια, τα οποία έχουν πολύ µεγάλη περιουσία (όπως για 

παράδειγµα το Μπαλουκλή), και βακούφια µε πολύ µικρή έως καθόλου 

περιουσία (όπως αυτά στο Μπέικοζ, ή στα Έξι Μάρµαρα). Κάθε κοινότητα 

διαθέτει τουλάχιστον ένα βακούφι, συνήθως την εκκλησία της ενορίας και 

συχνά δύο βακούφια, δηλαδή µια δεύτερη εκκλησία ή σχολείο κτλ. Επίσης το 

κάθε βακούφι, ως διακριτό νοµικό πρόσωπο, µπορεί να αποτελείται από ένα 

συστατικό, δηλαδή ένα σχολείο, ή µία εκκλησία (απλό βακούφι), ή 
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περισσότερα συστατικά, δηλαδή δύο, τρία ή περισσότερα σχολεία, εκκλησίες, 

κοιµητήρια κλπ. (σύνθετο βακούφι). Συνήθως η απαρίθµησή τους είναι 

ονοµαστική στον επίσηµο τίτλο των βακουφίων (βλ. Παράρτηµα Α και Β, 

κατάλογος των ελληνορθόδοξων βακουφίων και κοινοτήτων και κατάλογος 

των βακουφίων σύµφωνα µε την Γ∆Β), αλλά είναι δυνατόν τα συστατικά του 

βακουφίου να προσδιορίζονται αόριστα, όπως συµβαίνει στην περίπτωση του 

βακουφίου των κοινοτήτων Σταυροδροµίου και Χαλκηδόνας για παράδειγµα. 

Αντίστροφα, δεν είναι απαραίτητο ότι κάθε εκκλησία ή σχολείο συνιστούν και 

κύριο βακούφι ή τµήµα σύνθετου βακουφίου, καθώς µπορεί να υπάγονται σε 

κάποιο βακούφι, χωρίς να αναφέρονται στον τίτλο του βακουφίου. Σε 

ορισµένες περιπτώσεις δεν έχουν καν τίτλο ιδιοκτησίας, όπως η ΙΜ Ζωοδόχου 

Πηγής, η οποία βρίσκεται υπό την ουσιαστική εξουσίαση του Μπαλουκλή, ή 

ο ναός της Παναγίας του Βλάχ-σαράι (κατεστραµµένος από πυρκαγιά το 

1970), για τον οποίο η διαχειριστική επιτροπή επανέκτησε τον τίτλο 

κυριότητας το 2010. 

Σήµερα, ο αριθµός των κοινοτικών ελληνορθόδοξων βακουφίων είναι 

60 στην ευρύτερη Κωνσταντινούπολη, πέντε στην Ίµβρο και ένα στην 

Τένεδο. Στον αριθµό αυτό θα πρέπει να προστεθούν ακόµη τα κατειληµµένα 

ιδρύµατα, 15 στην ευρύτερη Κωνσταντινούπολη και δύο στην Ίµβρο, τα 

οποία εκπροσωπεί και διαχειρίζεται άµεσα η Γ∆Β,40 και άλλες ειδικές 

                                                 
40 Για παράδειγµα ο ΙΝ Αγ. Γεωργίου Εντιρνέκαπού, ο ΙΝ Ταξιαρχών Στενής, τα 

Αγιάσµατα Βεφά και Αγ. Θεράποντος και όλα τα Μοναστήρια. Η κυριότητα επί της ΙΜ 

Παναγίας της Καµαριώτισσας στην Χάλκη θα πρέπει να θεωρείται ότι έχει αµετάκλητα 

χαθεί, καθώς ήδη έχει µετατραπεί σε Ναυτική Σχολή ∆οκίµων, αφού απαλλοτριώθηκε 

ύστερα από διαπραγµάτευση κατά τη δεκαετία του 1950. Επίσης το Ορφανοτροφείο 

θηλέων της Χάλκης κακώς αναφέρεται ως κατειληµµένο βακούφι, καθώς είχε ήδη 

συνενωθεί νοµικά µε το Ορφανοτροφείο της Πριγκήπου από τα τέλη της δεκαετίας του 

1940. 



 52 

περιπτώσεις όπως αυτή των τριών ναών του Γαλατά, οι οποίοι έχουν 

αυθαίρετα εγγραφεί από την Γ∆Β ως βακούφι της Τουρκο-Ορθόδοξης 

Εκκλησίας. Ωστόσο τα κατειληµµένα βακούφια δεν αναγράφονται σε δηµόσια 

προσβάσιµο κατάλογο, ούτε η Γ∆Β προσφέρει στοιχεία σε όποιον τα 

αναζητήσει. Ουσιαστικά η κατηγορία αυτή των βακουφίων, εφόσον έχει 

περιέλθει στον άµεσο διαχειριστικό έλεγχο της Γ∆Β, καθίσταται ανακτήσιµη 

µόνο δια της δικαστικής οδού, ενώ η σχετική συζήτηση διέπεται από πνεύµα 

µυστικότητας και αδιαφάνειας.  

Τα κύρια βακούφια εξουσιάζονται από τις ρωµαίικες κοινότητες (της 

ευρύτερης Κωνσταντινούπολης, Ίµβρου και Τενέδου), ορισµένα υπάγονται 

στις διαχειριστικές εν τοις πράγµασι αρµοδιότητες του Οικ. Πατριαρχείου, 

ενώ τα πέντε Μείζονα Ιδρύµατα (Μπαλουκλή, Ορφανοτροφείο Πριγκήπου, 

Ζάππειο, Μεγάλη του Γένους Σχολή, Ιωακείµειο), δεν εντάσσονται σε 

συγκεκριµένη κοινότητα και µπορεί να θεωρηθεί ότι «ανήκουν» στο 

αδιαίρετο σύνολο της µειονότητας εν γένει. Οι διαχειριστικές επιτροπές τους 

αν και παλαιότερα αναδεικνύονταν από δευτεροβάθµιο όργανο της 

µειονότητας, σήµερα πλέον αναδεικνύονται από άµεση εκλογική διαδικασία, 

όπως και σε κάθε βακούφι, από το σύνολο του εκλογικού σώµατος της 

µειονότητας. Επίσης θα πρέπει να αναφερθούν τα βακούφια του Πατριαρχείου 

Ιεροσολύµων και της ΙΜ Αγ. Αικατερίνης του Σινά (τρία και ένα 

αντίστοιχα41) τα οποία µπορεί να θεωρηθεί ότι εξυπηρετούν τις 

προσκυνηµατικές ανάγκες της ευρύτερης ελληνορθόδοξης κοινότητας. 

                                                 
41 Τα βακούφια αυτά (αναφέρονται στις υποσηµειώσεις 191, 195 και 196 του πίνακα του 

παραρτήµατος Α) και τα αποκτήµατά τους βρίσκονται σε ιδιαίτερα ευάλωτη θέση. Όλα,  

εκτός από ένα, θεωρούνται από την Γ∆Β «κατειληµµένα» ως µη έχοντα µειονοτικό 

πληθυσµό να εξυπηρετήσουν. Ωστόσο είχαν εξαιρεθεί από την ανταλλαγή πληθυσµών µε 

άµεση συνέπεια να δικαιούνται να διατηρήσουν την περιουσία τους και την αυτοτελή 

νοµική τους υπόσταση. 
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Ανήκουν όµως σε αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα και όχι στις ρωµαίικες 

κοινότητες και για τον λόγο αυτό δεν θα εξεταστούν στην παρούσα µελέτη. 

Ιδιαίτερη περίπτωση συνιστά επίσης το Κεντρικό Παρθεναγωγείο, το οποίο 

νοµικά δεν αποτελεί βακούφι, ενώ ιδιαίτερη µνεία αξίζει στο νοσοκοµείο 

Μπαλουκλή, το οποίο λόγω του φιλανθρωπικού του χαρακτήρα, αποτελεί το 

πρώτο βακούφι, ως προς την χρηµατική αξία αλλά και τον αριθµό ακινήτων 

που του ανήκουν.  

Όπως αναφέρθηκε, η περίπτωση του Κεντρικού Παρθεναγωγείου 

µπορεί να εξεταστεί ως ειδική κατηγορία σχολικού ακινήτου, η νοµική 

υπόσταση του οποίου προσβλήθηκε νοµικά αφότου έπαψε να λειτουργεί ως 

σχολείο. Με την απόφαση 69-732 του 1998 του Πρωτοδικείου Πέρα 

(Beyoğlu) ορίστηκε διοίκηση προσωρινών διαχειριστών µε δεκαετή 

προθεσµία αποτελούµενη από τρεις Ρωµιούς επιτρόπους (kayyım). To 

ενδιαφέρον στοιχείο στην υπόθεση είναι ότι το τουρκικό δηµόσιο ισχυρίζεται 

ότι το σχολείο και το ακίνητο νοµικά δεν συνιστά κοινοτικό βακούφι και ότι 

ενδεχοµένως δεν αποτελεί ούτε περιουσία της κοινότητας. Αιτία για την 

νοµική ιδιορρυθµία αποτελεί η ασάφεια ως προς την αίτηση και δήλωση 

(18.2.1936 και 9.3.1936 αντίστοιχα) που κατέθεσε η διοίκηση του Κεντρικού 

υπό την οικογένεια Ζαρίφη στην Γ∆Β ζητώντας να µην υπαχθεί στις διατάξεις 

περί των βακουφίων, αλλά να αναγνωριστεί ως ιδιωτικό σχολείο. Αντίθετα η 

κοινότητα Σταυροδροµίου (Πέρα) ισχυρίζεται ότι το Κεντρικό είχε 

νοµιµοποιηθεί ως κοινοτικό βακούφι42. Σε κάθε περίπτωση, η Γ∆Β µε την 

απόφαση 38/42 της 13.1.1944 είχε θεωρήσει το Κεντρικό Παρθεναγωγείο 

ιδιωτική σχολή. Στην πράξη όµως από την δεκαετία του 1950 διενεργούνταν 

εκλογές, όπως και κάθε άλλο κοινοτικό βακούφι. Μάλιστα, ορισµένες 

αποφάσεις δικαστηρίων αναφέρονται στην κοινοτική του ιδιότητα.  

                                                 
42 Συνέντευξη του ∆. Κώτσια, Επιτρόπου του Κεντρικού, στην Ηχώ, ∆εκέµβριος 2009. 
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Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι το 1991, ύστερα από την διεκδίκηση του 

ακινήτου από την Κοινότητα του Πέρα, δεν διενεργήθηκαν εκλογές, ενώ λίγα 

χρόνια αργότερα έπαυσε την λειτουργία του ως σχολείο. Τελικά, η προσφυγή 

που ασκήθηκε κατά της άρνησης της Γ∆Β να επιτρέψει την διεξαγωγή 

εκλογών σύµφωνα µε τον Κανονισµό της 16.9.2004 –και όχι αναφορικά µε 

την νοµική φύση του Κεντρικού- απορρίφθηκε µε την απόφαση του Τρίτου 

∆ιοικητικού ∆ικαστηρίου της Κωνσταντινούπολης (2112/2008) µε την 

αµφιλεγόµενη σκέψη ότι το Κεντρικό δεν αποτελεί κοινοτικό βακούφι και 

κατά συνέπεια δεν θα µπορούσε να εφαρµοστεί ο σχετικός περί εκλογών 

Κανονισµός.  

Πάντως, η αναποφασιστικότητα για εννέα χρόνια της κοινότητας (µε 

ευθύνη του αρµόδιου φορέα του Πατριαρχείου) να κατατεθεί στο αρµόδιο 

δικαστήριο αίτηση αναγνώρισης του Κεντρικού ως κοινοτική περιουσία, µε ή 

χωρίς βακουφική ιδιότητα, έβαλε σε κίνδυνο το Κεντρικό να απολέσει την 

νοµική του αυτοτέλεια αλλά και το ίδιο το κτίριο. Έτσι, ίσως χάθηκε η 

ευκαιρία για την κατάθεση αίτησης αναγνώρισης του Κεντρικού, ως νέο 

βακούφι, η οποία θα µπορούσε να οδηγήσει σε σηµαντική νοµική λύση-

πιλότο για την µετατροπή των βακουφίων σε ιδρύµατα αστικού δικαίου. Θα 

πρέπει να αναφερθεί ότι ήδη µε απόφασή του το ΕΕ∆Α43 καταδίκασε την 

Τουρκία για παραβίαση του άρθρου 11 της ΕΣ∆Α για την άρνηση 

αναγνώρισης της ιδιότητας του βακουφίου του Αστικού Κώδικα σε βακούφι 

Προτεσταντών της Άγκυρας. Θα µπορούσε επίσης να κατοχυρώσει την 

ίδρυση νέου κοινοτικού βακουφίου µε νέο σκοπό και νέα λειτουργική σχέση 

προς την µειονότητα, δυνατότητα η οποία προβλέπεται εξάλλου ρητά από το 

άρθρο 42 παρ. 3 της Συνθήκης της Λοζάνης. 

 

                                                 
43 Infra, Κεφ. 10.β, όπου σχόλιο στην υπόθεση Özbek και άλλοι κατά Τουρκίας του 2009. 
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5.β. Νοµικοί δεσµοί εξουσίασης 

 

Το ζήτηµα της νοµικής προσωπικότητας των κοινοτικών βακουφίων και της 

σχέσης ιδιοκτησίας που έχουν µε τα αποκτήµατά τους είναι ιδιαίτερα 

αµφίσηµο, καθώς θα ήταν αναµενόµενο ότι κάθε βακούφι έχει εγγεγραµµένη 

στην κτηµατολογική του µερίδα την δική του ακίνητη περιουσία. Ωστόσο σε 

ορισµένες περιπτώσεις το ίδιο το κύριο βακούφι είναι «γραµµένο» υπέρ του 

Οικουµενικού Πατριάρχη, όπως η ΙΜ της Παναγίας της Καµαριώτισσας της 

Χάλκης ή το Ορφανοτροφείο της Χάλκης, αν και τα δύο δεν υφίστανται 

πλέον. Ακόµα πιο περίπλοκη είναι η κατάσταση που αφορά το 

Ορφανοτροφείο της Πριγκήπου, το οποίο αν και κατοχυρώθηκε υπέρ του 

Πατριαρχείου στη σχετική υπόθεση ενώπιον του Ε∆∆Α (βλ. παρακάτω), το 

βακούφι του Ορφανοτροφείου θεωρείται ότι δεν είχε στην κυριότητά του το 

ίδιο το κύριο κτίριο του βακουφίου. Λόγω των πολιτικών επιπλοκών και 

σκοπιµοτήτων, η Γ∆Β είχε νωρίτερα µετεγγράψει το ακίνητο υπέρ της  

διαχειριστικής επιτροπής, η οποία πέτυχε την απο-µαζµουτοποίηση του 

βακουφίου και άρα την επανάκτηση της περιουσίας του υπό τον έλεγχό της. 

Έτσι, θεωρητικά το κτίριο του ορφανοτροφείου, αν και ανήκει στο 

Οικουµενικό Πατριαρχείο ταυτόχρονα θα µπορούσε να υπαχθεί και στις 

διαχειριστικές αρµοδιότητες της επιτροπής του βακουφίου του 

Ορφανοτροφείου!44 

                                                 
44 Το βακούφι του Ορφανοτροφείου ιδρύθηκε στα µέσα του 19ου αιώνα µε έδρα στο 

Γεντικουλέ. Από τις αρχές του 20ού αιώνα το κτίριο του ορφανοτροφείου ήταν το επίδικο 

ξύλινο κτίριο της Πριγκήπου, όπου και επιτελούνταν ο σκοπός του βακουφίου. Σύµφωνα 

µε την απόφαση του Ε∆∆Α ανήκει στο Πατριαρχείο. Ωστόσο το κτίριο του 

ορφανοτροφείου είχε µετεγγραφεί υπέρ του βακουφίου του Ορφανοτροφείου (ενόσω ήταν 

ακόµη µαζµπούτ) από την Γενική ∆ιεύθυνση Βακουφίων. Η ∆ιαχειριστική Επιτροπή 

κέρδισε την απο-µαζµπουτοποίηση του βακουφίου το 2008, που είχε πραγµατοποιηθεί το 
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Το καθεστώς ιδιοκτησίας των βακουφίων, σύµφωνα µε το οθωµανικό 

δίκαιο, είναι ασύµβατο προς το αστικό δίκαιο. Εάν η οθωµανική αντίληψη δεν 

προϋπέθετε ιδιοκτήτη νοµικό ή φυσικό πρόσωπο -θα µπορούσε να πει κανείς 

ότι «ιδιοκτήτης» είναι ο Θεός και αποδέκτες των ωφεληµάτων τα µέλη της 

κοινότητας- στη σύγχρονη εποχή το βακούφι ως ίδρυµα, δηλαδή θεσµός, του 

οποίου η ιδιοκτησία απαιτεί συντήρηση και εισφέρει έσοδα ή αποτελεί 

ιδιαίτερης σηµασίας κτίριο, δεν µπορεί να νοηθεί χωρίς ιδιοκτήτη. Έτσι, το 

τουρκικό δίκαιο αναφέρεται σε «κοινοτικά βακούφια» (Ν. 6742/1935), ενώ η 

Συνθήκη της Λοζάνης αναφέρεται στα «ιδρύµατα των µειονοτήτων» (αρ. 40). 

Συνεπώς, θα πρέπει να εννοήσουµε ότι οι κοινότητες αποτελούν επί µέρους 

συστατικές µονάδες της µειονότητας. Η ορολογία που χρησιµοποιεί η 

τουρκική νοµοθεσία είναι σηµειολογικά ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, καθώς 

αντανακλά την αντίληψη που έχει περί των νοµικών δεσµών µεταξύ 

κοινότητας και βακουφίου: Τα βακούφια, σύµφωνα µε την ορολογία του 

τουρκικού δικαίου, «αποκτούν» ακίνητη περιουσία (βλ. εκτελεστικός της 

Κανονισµός του Ν. 4778, αρ. 4), ενώ τα βακούφια «ανήκουν» στις µη 

µουσουλµανικές µειονότητες (Κανονισµός της 16.9.2004, αρ. 1, ν. 5737/2008, 

αρ. 3 εδ.10). Τέλος, οι διαχειριστικές επιτροπές «αναδεικνύονται από τα µέλη 

των κοινοτήτων» (Ν. 5737/2008) και έχουν το δικαίωµα εξουσίασης επί των 

ακινήτων, κύριων βακουφίων και παρεπόµενων αποκτηµάτων, όχι όµως και 

δικαίωµα κυριότητας. Από την άλλη πλευρά, σήµερα, υπάρχει η τάση από 

                                                                                                                                                     
1997, ενώπιον του Ανώτατου ∆ιοικητικού ∆ικαστηρίου (βλ. παρακάτω). Θα χρειαστεί 

όµως και η σύµφωνη απόφαση του ∆ιοικητικού ∆ικαστηρίου της Άγκυρας ενώπιον του 

οποίου εκκρεµεί η υπόθεση [2009]. Σε µια τέτοια περίπτωση, η κυριότητα επί του κτιρίου 

του ορφανοτροφείου θα κριθεί εν µέσω µιας ιδιάζουσας σύγκρουσης των δύο αποφάσεων. 

Τέτοια προοπτική όµως φαίνεται απίθανη, καθώς µε την απόφαση 2010/206 (ευχαριστώ 

τον Κιάννη Κτιστάκι που µου την έθεσε υπόψη µου) του Πρωτοδικείου Νήσων, το ακίνητο 

του ορφανοτροφείου ενεγράφη στο Κτηµατολόγιο µε κύριο το Πατριαρχείο.  
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φορείς της µειονότητας (βλ. Οικ. Πατριαρχείο) να αναφέρονται στα βακούφια 

ως σηµείο αναφοράς για τις κοινότητες, ακόµα και εάν αυτές έχουν εκλείψει. 

Οι κοινότητες, αφανείς και αόρατες για το τουρκικό δίκαιο, αποτελούν τον 

φορέα που δικαιούται να καρπώνεται τα ωφελήµατα της ιδιοκτησίας των 

βακουφίων και των παρεπόµενων ακινήτων, χωρίς ωστόσο να έχουν 

κατοχυρώσει σχέση εξουσίασης παρά µόνο µέσω των διαχειριστικών 

αρµοδιοτήτων των επιτροπών. Το ζήτηµα, λοιπόν, της ιδιοκτησίας έχει µία 

πολύ ενδιαφέρουσα και κρίσιµη πτυχή που αφορά την διαπίστωση του ποιος 

είναι ο φορέας ιδιοκτησία των βακουφίων και ποιος ο διαχειριστής. Από την 

εξέταση του δικαίου και του πνεύµατος των διατάξεων σε ισχύ, µπορεί κανείς 

να ισχυριστεί ότι τα βακούφια αποτελούν περισσότερο οιονεί δηµόσιο χώρο 

ευθύνης, δηλαδή του κράτους, και λιγότερο ιδιωτικό χώρο, στον οποίο 

ασκούνται δικαιώµατα αυτοδιαχείρισης της περιουσίας των κοινοτήτων, αν 

όχι της µειονότητας εις ολόκληρον. 

Η συνηθέστερη περίπτωση σχέσης νοµικής εξουσίασης των βακουφίων 

αφορά τις κοινότητες, στην οικεία περιφέρεια της κάθε µίας βρίσκονται και τα 

σχετικά βακούφια, τα πέντε Μείζονα Ιδρύµατα και το Οικουµενικό 

Πατριαρχείο. Η υπαγωγή των βακουφίων στις κοινότητες δηµιουργεί µια 

ιδιότυπη σχέση, εάν συγκριθεί µε τον θεσµό του ιδρύµατος –του κοινού 

αστικού δικαίου- του οποίου το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή η Γενική Συνέλευση 

δεν ορίζονται µε κριτήρια θρησκευτικής πίστης. Εξ ου και η δυσκολία –

θεωρητική προς το παρόν- µετατροπής του κοινοτικού βακουφίου σε κοινό 

ίδρυµα. Αντίστροφα, η ερώτηση µπορεί να τεθεί αναφορικά µε τον τρόπο µε 

τον οποίο η µειονότητα και οι επί µέρους οντότητές της θα δηµιουργούσαν 

νοµικούς δεσµούς µε τα ιδρύµατά τους. 

Για να εξετάσουµε µε σαφήνεια τις σχέσεις αυτές, θα πρέπει, λοιπόν, να 

προσδιορίσουµε την νοµική φύση των δικαιωµάτων εξουσίασης, φορείς των 

οποίων είναι οι επί µέρους οντότητες της µειονότητας 
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(κοινότητες/διαχειριστικές επιτροπές βακουφίων/Πατριαρχείο) σύµφωνα µε 

τη Συνθήκη της Λοζάνης, το διεθνές δίκαιο δικαιωµάτων του ανθρώπου (βλ. 

ΕΣ∆Α) και το τουρκικό δίκαιο (Σύνταγµα, Αστικός Κώδικας, ειδικό δίκαιο 

περί των βακουφίων). Σύµφωνα µε το άρθρο 90 του τουρκικού Συντάγµατος 

«σε περίπτωση σύγκρουσης διατάξεων νόµων και σχετικών µε τα δικαιώµατα 

του ανθρώπου συνθηκών, υπερισχύουν οι δεύτερες». Κατά συνέπεια, οι 

διατάξεις εσωτερικού δικαίου περί των βακουφικών περιουσιών θα πρέπει να 

αναγιγνώσκονται υπό το φως του σχετικού διεθνούς δικαίου δηλαδή της 

Συνθήκης της Λοζάνης και κυρίως της ΕΣ∆Α. Επίσης θα πρέπει να 

εφαρµόζονται οι γενικές αρχές του διεθνούς δικαίου, όπως οι αρχές της 

αναλογικότητας και της προσφορότητας του µέσου που χρησιµοποιείται προς 

τον επιδιωκόµενο σκοπό και των προσδοκώµενων αποτελεσµάτων. Στα 

ζητήµατα αυτά όµως θα επανέλθουµε παρακάτω.  

 

 

5.γ. Τα δυσδιάκριτα όρια των δικαιωµάτων της κοινότητας επί της 

βακουφικής περιουσίας 

 

Η διάκριση ως προς τα οργανωτικά θέµατα, αλλά και την οικονοµική 

διαχείριση, δεν έχει γίνει σαφής, καθώς διατηρούνται οι οργανωτικές δοµές 

του µιλλέτ µε ασαφή όρια ως προς τον δικαιούχο των οικονοµικών καρπών 

των βακουφικών ιδρυµάτων. Εάν δηλαδή το µιλλέτ επί Οθωµανικής 

Αυτοκρατορίας διατηρούσε µιαν εσωτερική έννοµη τάξη δηµόσιου 

χαρακτήρα, παράλληλη ή επάλληλη προς την κρατική δηµόσια έννοµη τάξη 

σε ορισµένους, αλλά σηµαντικούς, τοµείς (εκπαίδευση, απονοµή δικαιοσύνης 

ιδιωτικού δικαίου κλπ), κάτι τέτοιο σήµερα προσκρούει σε βασικές αρχές του 

δηµοσίου δικαίου. Η παρατήρηση αυτή έχει δύο όψεις: Πρώτον, ως προς την 

θέση της µειονότητας, ως οντότητας-κληρονόµου του ρωµαίικου µιλλέτ στην 
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σύγχρονη Τουρκία. ∆εύτερον, την σχέση της Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας, 

δηλαδή του Οικουµενικού Πατριαρχείου µε τις Κοινότητες ως φορείς αυτο-

οργάνωσης των εσωτερικών δοµών της µειονότητας. Για να βρεθεί λύση στο 

ζήτηµα των βακουφικών περιουσιών θα πρέπει να απαντηθεί από τους ίδιους 

τους φορείς της µειονότητας το ερώτηµα ως προς την εσωτερική διάκριση 

των αρµοδιοτήτων, από την τουρκική κυβέρνηση το ζήτηµα που αφορά την 

πρόσφορη κατοχύρωση των αντίστοιχων δικαιωµάτων του ανθρώπου και της 

µειονότητας, και τέλος από την ελληνική εξωτερική πολιτική το κατά πόσο 

αποδοτικά ως προς τον σκοπό τους είναι τα µέσα παρέµβασης που ασκεί στα 

εσωτερικά πράγµατα της µειονότητας.  

Ένα άλλο ζήτηµα το οποίο δεν µπορεί να αναλυθεί διεξοδικά στον 

περιορισµένο αυτό χώρο της ανά χείρας µελέτης αφορά την νοµική 

προσωπικότητα και υπόσταση των ίδιων των κοινοτήτων ως φορείς 

εξουσίασης των βακουφίων. Εάν παλαιότερα οι κοινότητες συγκροτούνταν 

ουσιαστικά από τους κατοίκους µιας συγκεκριµένης περιοχής, και νοµικά 

λάµβαναν υπόσταση µέσω ενός καταστατικού που όριζε την οργάνωση και 

την λειτουργία των επί µέρους οργάνων, η φθίνουσα δηµογραφική πορεία των 

κοινοτήτων και το νοµικό τους ανυπόστατο κατά το τουρκικό δίκαιο µείωσε 

κατά πολύ την ευκρίνεια διαχωρισµού των µεταξύ τους συνόρων και άρα 

ακύρωσε την δυνατότητα εντοπισµού τους ως αυτόνοµες οντότητες µέσα 

στην ευρύτερη µειονότητα. Για παράδειγµα, εάν το 1950 καταγράφονται 

ξεχωριστά οι κοινότητες Ξυλόπορτας, Βαλινού, Μπαλάτ, Φαναρίου και 

Μουχλίου45, σήµερα δύσκολα θα µπορούσε να τις δει κανείς ως διακριτές 

κοινοτικές οντότητες πέρα από την συνάρτησή τους προς τα οικεία τους 

βακούφια. Για λόγους που υπακούουν την ιστορικότητα της κατανοµής των 

κοινοτήτων και της αδράνειας που επέβαλε η κρίση των δεκαετιών 1960-1980 

                                                 
45 Χρ. Χριστίδης, 2000, σ. 293 επ. 
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διατηρήθηκε η παλιά διάκριση των κοινοτήτων στο παράρτηµα Α του βιβλίου 

και η οποία χρησιµοποιείται από τους φορείς της µειονότητας.  

Τα κυρίως βακούφια και τα παραρτήµατά τους είναι άµεσα 

συνδεδεµένα µε τις κοινότητες, αλλά και στο βαθµό που η φύση τους είναι 

θρησκευτικού χαρακτήρα (βλ. εκκλησίες, αγιάσµατα, µοναστήρια) έχουν 

άµεση εκκλησιαστική υπαγωγή στο Οικουµενικό Πατριαρχείο. Έτσι, τα 

θρησκευτικού χαρακτήρα ιδρύµατα (εκκλησίες, µοναστήρια) υπόκεινται στην 

εκκλησιαστική, αποφασιστική και λειτουργική δικαιοδοσία του 

Πατριαρχείου, ενώ το κρίσιµο ερώτηµα που τίθεται αφορά σε ποιον φορέα 

ανήκει η διαχείριση και προσπορισµός των προσόδων τους: στην «Εκκλησία» 

ή στον «∆ήµο»; Ασφαλώς η εκκλησιαστική διοικητική µονάδα της ενορίας 

αναφέρεται στην εκκλησιαστική διοίκηση µε βάση την κάθε εκκλησία, ενώ ο 

διαχωρισµός σε «κοινότητες» αναφέρεται στον «∆ήµο», δηλαδή στα µέλη της 

κοινότητας και άρα στους κατοίκους των ενοριών τους. Η διάκριση µεταξύ 

«∆ήµου» και «Εκκλησίας» δεν πρέπει να νοείται ως αντιθετική ή 

συγκρουσιακή, αλλά συµπληρωµατική, ειδικά σε µία θεωρητική υπαγωγή σε 

κοινοτιστικές µιλλετιστικές δοµές.  

Η θεσµική εξέλιξη της έννοιας της «κοινότητας» σε «µειονότητα» 

προϋποθέτει την διάκριση των ρόλων των δύο επάλληλων θεσµών, κάτι που 

είχε αρχίσει να συµβαίνει από την δεκαετία του 1930 µέχρι τις απαρχές της 

πληθυσµιακής συρρίκνωσης των Ρωµιών κυρίως από τα µέσα της δεκαετίας 

του 1960. Ήδη θα πρέπει να θεωρείται ότι τα έσοδα των εκκλησιαστικών, 

σχολικών και φιλανθρωπικών βακουφίων χρησιµοποιούνται υπέρ της 

αντίστοιχης κοινότητας, ή εν γένει υπέρ της µειονότητας. Αντίστροφα, τα 

έσοδα των βακουφίων που εξαρτώνται άµεσα από το Πατριαρχείο θα πρέπει 

να «επενδύονται» κατά τη βούληση του Πατριαρχείου υπέρ του καταστατικού 

του σκοπού. Όµως και πάλι ένα κρίσιµο ερώτηµα θα πρέπει να απαντηθεί: 

ποια οντότητα πρέπει να θεωρηθεί ως «κοινότητα» στην περίπτωση των 
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βακουφίων που εξουσιάζει άµεσα το Πατριαρχείο; Για παράδειγµα ο 

πατριαρχικό ναός του Αγίου Γεωργίου ιδρύθηκε σε βακούφι το 1936, ενώ στις 

εκλογές του 1997 οι εκλογείς και οι διαχειριστές προέρχονται από όλη την 

(ευρωπαϊκή) περιφέρεια των Ρωµιών. Από την άλλη πλευρά θα µπορούσε να 

υποστηρίξει κανείς ότι στην περίπτωση των βακουφίων που εξουσιάζονται 

από το Πατριαρχείο, ότι το τελευταίο αποτελεί οιονεί κοινότητα στο οποίο 

υπάγονται τα βακούφια αυτά, και συνεπώς θα µπορούσε να διεκδικήσει –

µεταξύ άλλων- την «απο-µαζµπουτοποίηση» των αγιασµάτων του Αγ. 

Θεράποντος και της Παναγίας Βεφά. Ως προς την διοίκηση του βακουφίου 

του Αγ. Γεωργίου θα µπορούσε να αναδειχθεί µικτή διαχειριστική επιτροπή 

από λαϊκούς και ιερείς, καθώς η διάθεση των εσόδων από τα ακίνητα του 

ναού θα εξυπηρετούσε αποκλειστικά το Πατριαρχείο. Με τον τρόπο αυτό το 

Οικουµενικό Πατριαρχείο θα µπορούσε να κατοχυρώσει την νοµική του 

προσωπικότητα, ως φορέας εξουσίασης των βακουφίων που διαχειρίζεται, ως 

«υπερ-θεσµός» της µειονότητας. 

Ένα παρεµφερές ερώτηµα αφορά την υπόσταση της κοινότητας ως 

προς τον διαχωρισµό/επαλληλία µεταξύ θρησκείας και εθνικής ταυτότητας το 

οποίο είναι κρίσιµο για την ταυτοποίηση των αποδεκτών των δικαιωµάτων 

που είναι συνυφασµένα µε την λειτουργία των βακουφίων. Θα πρέπει να 

εννοείται η ρωµαίικη µειονότητα ως «ελληνορθόδοξη» µε απόλυτη 

συµπερίληψη των αραβόφωνων, τουρκόφωνων και άλλων ορθοδόξων µη 

ελληνικής εθνικής ταυτότητας ή θα πρέπει η µειονότητα να θεωρείται µε την 

στενή έννοια της εθνικής µειονότητας (δηλαδή µε την κοινώς εννοούµενη 

έννοια της «Οµογένειας»), και συνεπώς οι «µη-Έλληνες», ως προς την εθνική  

συνείδηση να εξαιρούνται και από την νοµή και διαχείριση των βακουφικών 
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περιουσιών; Το ερώτηµα άρχισε δειλά να απασχολεί την κοινότητα46, ειδικά 

ως προς την θέση των αραβόφωνων Ρωµιών στις επί µέρους εκδηλώσεις της 

µειονότητας και ειδικά στην µειονοτική δίγλωσση (ελληνόγλωσση-

τουρκόγλωσση) µειονοτική εκπαίδευση. Είναι βέβαιο ότι θα απαιτηθεί 

σύντοµα µια σαφής και συγκροτηµένη συζήτηση ως προς το περιεχόµενο του 

αυτό-προσδιορισµού της µειονότητας ως «ρωµαίικης» ή «ελληνικής»47 µέσα 

στο ευρύχωρο θεσµικό καλούπι της Συνθήκης της Λοζάνης, η οποία 

παραχωρεί δικαιώµατα σε «µη-µουσουλµάνους». Σε κάθε περίπτωση για τις 

ανάγκες της ανά χείρας µελέτης δεν συζητιούνται τα βακούφια των 

ορθοδόξων, αποκλειστικά αραβόφωνων, κοινοτήτων της Νοτιοανατολικής 

Τουρκίας, της περιοχής του Χατάι. Ωστόσο αξίζει να αναφερθούν, καθώς 

ανήκουν στην ευρύτερη οικογένεια των ελληνορθοδόξων βακουφίων και 

συµµετέχουν στις διαδικασίες αντιπροσώπευσης που προβλέπει ο νέος περί 

βακουφίων νόµος:  

1. Ο Ι.Ν. Αντιόχειας (Antakya),  

2. Ο Ι.Ν. Αλτινοζού Σαριλάρ (Altınözü Sarılar),  

3. Ο Ι.Ν. Σελεύκειας (Samandağ),  

4. Ο Ι.Ν. του Πτωχού Αλεξανδρέτας (Đskenderun),  

5. Ο Ι.Ν. Αλεξανδρέτας Αρσούζ (Đskenderun Arsuz), και 

6. Ο Ι.Ν. Αλτινεζύ Τοκατσλίκιοϊ (Altınözü Tokaçlıköyü).  

  

Σύµφωνα µε το ισχύον δίκαιο όπως τροποποιήθηκε το 2003, τα 

κοινοτικά βακούφια αποκτούν νοµική προσωπικότητα, και δυνατότητα 

                                                 
46 O Symeon Yılmaz, αντιοχειανός Ρωµιός της Πόλης, έδωσε το έναυσµα για σχετική 

συζήτηση ύστερα από εισήγησή του στο συνέδριο «Συνάντηση στην Πόλη» (1.7.2006) Σ. 

Γιλµάζ (2009), σ. 279 και στο άρθρο του στην εφηµερίδα Agos, 30.5.2008. 

47 Για µια συζήτηση για το θέµα του εθν(οτ)ικού αυτό-προσδιορισµού στις σύγχρονες 

διαστάσεις του βλ. Ν. Σιγάλας, 2006. 
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απόκτησης νέων περιουσιακών στοιχείων (παρόµοια βλ. Ν. 5737/2008). 

Ωστόσο, η εξουσίαση επί των ακινήτων υπόκειται σε σηµαντικούς 

περιορισµούς. Για παράδειγµα, το ποσό από την απαλλοτρίωση ενός 

βακουφικού ακινήτου υποχρεωτικά πρέπει να κατατεθεί στην τράπεζα 

Vakıflar, ενώ η διαχειριστική επιτροπή δεν έχει δικαίωµα να διαχειριστεί κατά 

βούληση το κεφάλαιο παρά µόνο τους τόκους που αποφέρει. Ένα από τα 

ζητήµατα που µπορεί να περιορίσει ακόµα περισσότερο την άσκηση 

διαχειριστικών αρµοδιοτήτων µέχρι ακόµα και να ακυρώσει το περιεχόµενο 

του δικαιώµατος είναι η φορολόγηση. Η φορολόγηση αποτελεί τη δαµόκλειο 

σπάθη επί της βιωσιµότητας των ακινήτων, καθώς ανάλογα µε το ύψος της 

µπορεί να τα καταστήσει ζηµιογόνα και τις κοινότητες ανίκανες να τα 

συντηρήσουν. Ιστορικά αποτέλεσε µέτρο πίεσης στις µειονοτικές κοινότητες, 

ενίοτε και στη λογική της αµοιβαιότητας έναντι της Ελλάδας. ∆εν είναι 

ασφαλώς τυχαίο ότι ο φόρος µουκατά που είχε καταργηθεί την εποχή της 

προσέγγισης επαναθεσπίστηκε το 1967. Ο φόρος αυτός, ύψους 5%, δεν 

εφαρµόζεται από την τελευταία φάση σταδιακής «κανονικοποίησης» των 

κοινοτικών βακουφίων από την µετά το 1991 εποχή. Οι συναλλαγές βέβαια 

που αφορούν την διαχείριση ακίνητης περιουσίας φορολογούνται κανονικά. 

Φόρος που αφορά τις επιχειρήσεις είναι δυνατόν να επιβληθεί στα βακούφια 

που αποτελούν ή µπορούν να θεωρηθούν κερδοσκοπική επιχείρηση48, ωστόσο 

                                                 
48 Ο Ν. 4369 του 1999, επιβάλει φορολόγηση σε επιχειρήσεις, θα µπορούσε να εφαρµοστεί 

και σε προσοδοφόρες επιχειρήσεις. Από µη δηµοσιευµένη έκθεση (αγνώστου συντάκτη) 

σχετικά µε το Μπαλουκλή παραθέτοµε: «Following a 1994 issued decision of the Taxation 

Authority of Zeytinburnu that has not until now been put into force and was never made 

known to the board of trustees of the foundation, the aforementioned Authority issued a 

new decision according to which the Greek community hospital of Balıklı will be included 

into the category of “kurum” (“foundations”). This would mean that the foundation under 

whose name the said hospital operates, for the first time in its existence, will be obliged to 
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δεν υπάρχει ολοκληρωµένη έρευνα στο ζήτηµα αυτό για να µπορεί να εξαχθεί 

µε βεβαιότητα κάποιο συµπέρασµα για τις επιπτώσεις επί της κοινοτικής 

περιουσίας και της βιωσιµότητάς τους. 

 

 

6. Το δικαίωµα στην αυτο-διαχείριση των µειονοτικών ιδρυµάτων 

 

Οι επί µέρους πτυχές που συνθέτουν το περιεχόµενο του δικαιώµατος στην 

διαχείριση των µειονοτικών ιδρυµάτων, εξυφαίνονται σε δύο όψεις του ίδιου 

νοµίσµατος: τις διαχειριστικές επιτροπές των µειονοτικών βακουφίων και τις 

διαχειριστικές αρµοδιότητες των κρατικών οργάνων. Η σχέση των όψεων 

αυτών, δηλαδή του δικαιώµατος και της υποχρέωσης, µε αποδέκτη την 

µειονότητα, υπήρξε σύνθετη και συχνά αλληλεξαρτώµενη, όσο και εάν συχνά 

γίνεται επίκληση του αντιθέτου. Ότι δηλαδή τα µειονοτικά ιδρύµατα 

απολαµβάνουν το δικαίωµα στην αυτονοµία τους µέσα από τους κόλπους της 

µειονότητας, ενώ τα αρµόδια κρατικά όργανα αποτελούν µια αντίπαλη αρχή, 

που αποσκοπεί στον περιορισµό του δικαιώµατος. Εάν η τελευταία αυτή 

                                                                                                                                                     
pay regular and supplementary foundations’ taxes (kurum vergisi) as well as the collected 

VAT from the exploitation of the foundation’s Hospital. This is retroactive from Fiscal 

Year 1999 to 2004 and the estimated percentage of annual income taxation has been 

calculated to no less than 42%. Furthermore, according to a letter sent by the Directorate 

for Logistical Affairs of the Istanbul Prefecture to the Committee of Trustees of the Balıklı 

Minority Hospital dated 13-09-2004, stating a circular issued on 29-06-2004 by the General 

Directorate for Budget and Tax Control of the Ministry of Finance it is stated that 

“hospitals belonging to pious Foundations (vakıf) first of all are exempt from any 

foundations taxation, and according to articles of the Tax Legislation, such foundations 

have no obligation whatsoever to issue receipts for services rendered”. Additionally the 

Minority Hospital of Balıklı is called to sign agreements reported in that same document 

and come in accordance to the Protocol on “private hospitals”». 
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παραδοχή δεν απέχει από την πραγµατικότητα, για ορισµένες ιστορικές 

περιόδους δεν αποκλείει την ελλειµµατική λειτουργία εκ των έσω των ίδιων 

των κοινοτικών διαχειριστικών τους οργάνων.  

 

6.α. Οι αρµοδιότητες και ο ρόλος των διαχειριστικών επιτροπών 

[=εφοροεπιτροπών, =Συµβουλίων] 

 

Ο ρόλος και η σηµασία των διαχειριστικών επιτροπών, ή αλλιώς συµβουλίων 

ή εφοροεπιτροπών, όπως ονοµάζονται κατά την συνήθη ορολογία, είναι 

κρίσιµος για την βιωσιµότητα των βακουφίων, την διασφάλιση της 

συντήρησης των ακινήτων, αλλά και την απόδοση των περιουσιακών 

ωφεληµάτων στις κοινότητες. Ο ρόλος αυτός σε συνάρτηση µε την 

διαχειριστική ικανότητα των επιτροπών γνώρισε µέγιστες και ελάχιστες τιµές 

αποτελεσµατικότητας, φερεγγυότητας ή νοµιµότητας, σε µια ιστορική 

περίοδο που φορτίστηκε πολιτικά ιδιαίτερα ως προς την δυνατότητα των 

µειονοτήτων στην Τουρκία να διαχειρίζονται σηµαντική ακίνητη περιουσία. 

  

 

6.α.i. Ιστορική αναδροµή 

 

Οι διαχειριστικές αρµοδιότητες των ρωµαίικων κοινοτήτων ποικίλουν 

ανάλογα µε την εποχή. Στα τέλη της δεκαετίας του 1920 η διαχείριση της 

κοινοτικής περιουσίας της µειονότητας αποδόθηκε σε λαϊκούς, µέλη των 

κοινοτήτων (mütevelli heyetleri), οι οποίοι θα εκλέγονταν για 

τέσσερα έτη49. Σε ορισµένες κοινότητες (Σταυροδροµίου, Κοντοσκαλίου, 

Γαλατά, Τσγκέλκιοϊ, Μεγάλου Ρεύµατος, Πασά Μπαχτσέ, Βλάγκας, Φερίκιοϊ 

                                                 
49 A. Alexandris, 1992, σ. 169, αναφέρεται στην εφηµερίδα Κωνσταντινούπολις, 10.4.1927. 
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και ∆ιπλοκιονίου) έγιναν κατά το πρώτο εξάµηνο του 1926 και το 192850. Η 

διείσδυση ορισµένων «παπαευθυµικών» (της Τουρκο-ορθόδοξης Εκκλησίας) 

στα εκλεγµένα συµβούλια µε την βοήθεια µερικές φορές των κρατικών 

αρχών, δηµιούργησε µεγάλες αντιδράσεις στους κόλπους της µειονότητας. 

Έτσι, η τουρκική κυβέρνηση από το 1938 δεν επέτρεψε την έκφραση της 

λαϊκής βούλησης και όρισε ανθρώπους της εµπιστοσύνης της σε θέσεις 

κλειδιά, παρ’ όλη την κατοχύρωση της δηµοκρατικής αρχής για την ανάδειξη 

των διαχειριστικών επιτροπών των βακουφίων και την ελληνοτουρκική 

προσέγγιση του 1930. Ο διορισµός ενός εφόρου ανά βακούφι (tek mütevelli) 

από την Γ∆Β ανέτρεψε την κατάσταση πραγµάτων και έθεσε την κοινοτική 

περιουσία υπό οµηρία. Εµβληµατική είναι η περίπτωση του Đstamat Zihne, ο 

οποίος παρέµεινε στο Μπαλουκλή µέχρι το 1946, δηµιουργώντας µεγάλες 

ανησυχίες και έντονες αντιδράσεις και από την ελληνική κυβέρνηση51. Μέχρι 

το 1949, που επανήλθε η νοµιµότητα της δηµοκρατικής ανάδειξης των µελών 

των επιτροπών, τα εκλεγµένα κοινοτικά σώµατα διατηρήθηκαν άτυπα.  

Έτσι, κατά την περίοδο 1949-1968/70, στο πλαίσιο της 

ελληνοτουρκικής προσέγγισης µέχρι το ναυάγιο του Κυπριακού, 

πραγµατοποιήθηκαν εκλογές µέσα από τις οποίες αναδείχθηκαν τα 

διαχειριστικά όργανα των κοινοτήτων και των Μειζόνων Ιδρυµάτων. Εκλογές 

γίνονταν µε το πέρας της θητείας των επιτροπών, ανάλογα µε την κοινότητα 

ανά διετία (κοινότητα Κανδύλλι), τριετία (κοινότητα Πριγκήπου) ή τετραετία 

                                                 
50 ∆. Καµούζης, 2009, σ. 54. Αναφορά για τις εκλογές της Κοινότητας Σταυροδροµίου 

κάνει το: Α’ Συνεδρία Εφορευτικής επί των Εκλογών Επιτροπής, 23.2.1950, Σειρά Λ1, 

Μικροφίλµ Νο 369, Εργαστήριο ∆ιαχείρισης Ιστορικών Αρχείων του Τµήµατος 

Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών Συλλογή «Ανθεµίου», 

Πανεπιστήµιο Αθηνών, αναφέρεται από τους Κ. Ανδριανοπούλου & Φ. Μπενλίσοϊ (2009, 

σ. 62). 

51 A. Alexandris, 1992, σ. 206. 
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(κοινότητα Κουρτουλούς)52. Φαίνεται ότι το 1958/59 έγιναν εκλογές και πάλι 

στις περισσότερες κοινότητες. ∆ικαίωµα ψήφου, σύµφωνα µε µια συγκριτική 

ανάγνωση των καταστατικών της εποχής είχαν αυτοδικαίως τα µέλη της 

κοινότητας δηλαδή, όσοι ζούσαν εντός των ορίων της κοινότητας για 

περισσότερους από έξι µήνες και είχαν δικαίωµα εγγραφής στα µητρώα της 

κοινότητας, ενώ εξαιρούνταν όσοι είχαν καταδικαστεί για σοβαρά ποινικά 

αδικήµατα ή είχαν καταχραστεί κοινοτική περιουσία, ή βρίσκονταν σε 

πτώχευση ή υπό δικαστική απαγόρευση.  

Η Εφορεία, όπως έχει ήδη αναφερθεί (παραπάνω, Κεφ. 3), 

διαχειριζόταν το σχολείο, οι Επιτροπές λειτουργούσαν ανά εκκλησία, η 

Εξελεγκτική Επιτροπή ήταν αρµόδια για τον οικονοµικό έλεγχο της 

κοινότητας, ενώ για την διεξαγωγή εκλογής των κοινοτικών οργάνων αρµόδια 

ήταν η Εφορευτική Επιτροπή. Τα αποτελέσµατα των εκλογών κοινοποιούνταν 

στις αρµόδιες κρατικές υπηρεσίες, ενώ το Συντονιστικό Συµβούλιο 

αποτελούσε το ανώτερο όργανο της κοινότητας το οποίο επιτηρούσε τη 

λειτουργία των διαχειριστών της βακουφικής περιουσίας53. Οι δοµές αυτές 

διαφοροποιούνταν ανά κοινότητα ανάλογα µε τον πληθυσµό τους και βέβαια 

τον αριθµό των εκκλησιών και σχολείων. Συνήθως λειτουργούσε µία 

εφοροεπιτροπή ανά κοινότητα, η οποία διαχειριζόταν τα σχολικά και τα 

εκκλησιαστικά ζητήµατα και απαρτιζόταν από 15 µέλη (κοινότητα 

Κουρτουλούς), 10 (κοινότητα Πριγκήπου), ή 7 (κοινότητα Κουρούτσεσµέ)54, 

ανάλογα µε το καταστατικό, το διαθέσιµο δυναµικό ή την εκλογική παράδοση 

της κάθε κοινότητας. Αν και µε ενιαίο ψηφοδέλτιο, οι εκλογές δεν γίνονταν 

πάντα χωρίς πολιτικές συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις. 

                                                 
52 Κ. Ανδριανοπούλου & Φ. Μπενλίσοϊ, 2009, σ. 64 

53 Εσωτερικός Κανονισµός Κοινότητος Σταυροδροµίου, 1968, (αδηµοσίευτο). 

54 Κ. Ανδριανοπούλου & Φ. Μπενλίσοϊ, 2009, σ. 64. 
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Ως προς την σχέση των κοινοτήτων µε τα βακούφια, αυτή εκφράζεται 

µε ξεκάθαρο τρόπο στον Κανονισµό της κοινότητας Σταυροδροµίου που 

προαναφέρθηκε: «Τα επί των Ιερών ναών, Γυµνασίων, Αστικών Σχολών, 

Νεκροταφείου και της περιουσίας αυτών δικαιώµατα εισίν απαράγραπτα», οι 

πρόσοδοι των οποίων αποτελούν τους κυριότερους πόρους των κοινοτήτων, 

µαζί µε τις δωρεές, τους εράνους και παλαιότερα την πώληση κεριών, την 

ενοικίαση στασιδίων στην εκκλησία, τα τέλη γάµων, βαπτίσεων, οι πρόσοδοι 

του νεκροταφείου και τα δίδακτρα των σχολείων. Οι Κοινότητες αναγνώρισαν 

το δικαίωµα ψήφου στις γυναίκες σταδιακά από το 1950, συχνά µέσα από 

έντονες αντιπαραθέσεις55, όχι όµως στην πράξη και το δικαίωµα του 

εκλέγεσθαι, ιδιαίτερα στις επιτροπές διαχείρισης βακουφικής περιουσίας. Η 

παραδοσιακή στεγανή διάκριση των κοινωνικά αποδεκτών ρόλων αντρών-

γυναικών αντιστάθηκε σε κάθε προσπάθεια εκµοντερνισµού για πολλές 

δεκαετίας, καθώς η διοίκηση της περιουσίας σύµφωνα µε αυτές τις αντιλήψεις 

απαιτεί την ικανότητα των αντρών. Αντίθετα, οι γυναίκες περιορίζονταν στο 

φιλανθρωπικό κοινοτικό έργο. Η πρακτική αυτή έπαυσε µε τις εκλογές του 

2007/08, όταν εκλέχθηκαν για πρώτη φορά γυναίκες µέλη σε βακουφικές 

επιτροπές. 

 Εκτός από τις κοινότητες και το Πατριαρχείο, τα πέντε σηµαντικότερα 

ιδρύµατα της µειονότητας έχαιραν ενός ιδιαίτερου καθεστώτος, αναλόγου του 

κύρους τους: Τα πέντε Μείζονα Ιδρύµατα διοικούνταν το καθένα από 

επταµελή Επιτροπή, η οποία εκλέγονταν από συνέλευση εκατό περίπου 

αντιπροσώπων των κοινοτήτων (η κάθε µία αντιπροσωπεύονταν από έναν έως 

                                                 
55 Στην Τουρκία το δικαίωµα ψήφου στις γυναίκες έχε αναγνωριστεί το 1934. Η συζήτηση 

όµως στις ρωµαίικες κοινότητες –ίσως ακολουθώντας το παράδειγµα της Ελλάδας- 

ανοίγει το 1950, όταν η κοινότητα του Σταυροδροµίου (Πέρα) αποδίδει το δικαίωµα 

ψήφου στις γυναίκες, ενώ η κοινότητα Πριγκήπου το καταψηφίζει το 1951 για να το 

αναγνωρίσει δύο χρόνια µετά, βλ. Κ. Ανδριανοπούλου & Φ. Μπενλίσοϊ, 2009, σ. 67. 
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τρεις εκλέκτορες). Η συνέλευση αυτή αποτελούσε το µοναδικό 

δευτεροβάθµιο όργανο της µειονότητας. Εκλογές έγιναν για πρώτη φορά τον 

∆εκέµβριο του 1951 και τελευταία το 1969, όχι χωρίς προβλήµατα: Το 1953, 

όταν αρχίζει να σκληραίνει η στάση της κυβέρνησης του ∆ηµοκρατικού 

Κόµµατος απέναντι στην αυτονοµία µιας κεντρικής διοίκησης των κοινοτικών 

ιδρυµάτων56.  

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1950 και κυρίως κατά την δεκαετία του 

1960 παρατηρείται µια δυναµική παρέµβαση των τουρκικών αρχών στα 

θέµατα εσωτερικής αυτονοµίας των κοινοτήτων ως προς την διαχείριση των 

βακουφίων. Η παρέµβαση αυτή κινείται σε δύο άξονες: πρώτον, τον 

κατακερµατισµό του εκλογικού σώµατος και δεύτερον, την αυτονόµηση των 

βακουφικών επιτροπών σε σχέση µε τις κοινότητες. Ήδη µε διάταγµα της 

27.10.1956 η τουρκική διοίκηση δεν αναγνωρίζει τις Κεντρικές Επιτροπές 

των κοινοτήτων57 για την διαχείριση περισσότερων από ένα βακουφίων ανά 

κοινότητα και ζητούν την ανάδειξη µίας ξεχωριστής επιτροπής ανά βακούφι. 

Μάλιστα µε αστυνοµικό έλεγχο απαιτείται κάθε επιτροπή να διοργανώνει 

ξεχωριστές εκλογές µε διαφορετικά ψηφοδέλτια και υποψηφίους ανά 

βακουφικό ίδρυµα. 

Επιπρόσθετα, απαιτείται σταδιακά το εκλογικό σώµα να 

ανταποκρίνεται στους µόνιµους κατοίκους της κάθε περιφέρειας του 

βακουφίου ανατρέποντας αυτό που ήδη ίσχυε, δηλαδή, ότι το εκλογικό σώµα 

ήταν ενιαίο και προερχόµενο από τα µέλη της µειονότητας. Σε συνδυασµό µε 

τους ρυθµούς ελάττωσης του πληθυσµού και την εσωτερική µετοίκηση προς 

το κέντρο της Πόλης, σε πολλά περιφερειακά βακούφια δεν θα µπορούσαν να 

διεξαχθούν εκλογές ούτε θα µπορούσαν να βρεθούν υποψήφιοι για τις 

                                                 
56 Ντιλέκ Γκιουβέν, 2006, σ. 250. 

57 Κ. Ανδριανοπούλου & Φ. Μπενλίσοϊ, 2009, σ. 72. 
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διαχειριστικές επιτροπές. Η διάσπαση του εκλογικού σώµατος στις στενές 

περιφέρειες των ενοριών δηµιούργησε σηµαντικά προβλήµατα στην εκλογική 

διαδικασία. Ήδη στις εκλογές της κοινότητας του Πέρα το 1960, η Νοµαρχία 

ζητά το εκλογικό σώµα για κάθε βακούφι να ορίζεται µε αυστηρά κριτήρια 

εντοπιότητας. Έτσι το 1972, για παράδειγµα, οι εκλογές στην Ευαγγελίστρια 

Προπόδων Κουρτουλούς ακυρώθηκαν από την Αστυνοµία µε την αιτιολογία 

ότι στις εκλογές συµµετείχαν και άτοµα που δεν κατοικούσαν στην περιοχή 

του βακουφίου,58 ενώ παρόµοιοι περιορισµοί επιβλήθηκαν και σε άλλες 

µειονοτικές κοινότητες.59  

Τελικά, όχι µόνο η αρχή της εντοπιότητας των εκλογέων επιβλήθηκε σε 

όλα τα βακούφια, αλλά επίσης από τις αρχές της δεκαετίας του 1970 δεν 

γίνονταν πλέον καθόλου εκλογές στις βακουφικές επιτροπές, και τα εκλιπόντα 

ή παραιτηθέντα µέλη των επιτροπών αναπληρώνονταν µε εντολή του 

Πατριάρχη, χωρίς άλλη διαδικασία ανάδειξής τους ή µε την παρέµβαση της 

τουρκικής διοίκησης. Τα διαχειριστικά καθήκοντα ασκούνταν άτυπα µε ανοχή 

των αρχών ή ενίοτε µε την παρέµβασή τους. Γενικά µπορεί να πει κανείς ότι, 

µέχρι το 1991, υπάρχει απόλυτη ασάφεια στο νοµικό καθεστώς που αφορά 

την ανάδειξη των διαχειριστικών επιτροπών και την λειτουργία τους. Η 

πρακτική ακολουθούσε τις λεπτές πολιτικές ισορροπίες που είχαν 

διαµορφωθεί στην Τουρκία και ως προς τα µειονοτικά ζητήµατα 

επικαθορίζονταν από τις κακές ελληνοτουρκικές σχέσεις. 

                                                 
58 Απόφαση 2295/1305 του 12ου τµήµατος του Συµβουλίου Επικρατείας (Danıştay), 

29.4.1972, Reyna & Moreno Zonana, 2003, σ. 153. 

59 Ωστόσο, σε άλλες περιπτώσεις, το Ανώτατο Ακυρωτικό δικαίωσε την µειονοτική 

κοινότητα στο ζήτηµα εάν η συµµετοχή στις εκλογές βακουφίου αποτελεί λόγο 

ακυρότητας της εκλογικής διαδικασίας, βλ. Συµβούλιο Επικρατείας (Danıştay), 12ο 

Τµήµα, απόφαση 5252/2519 της 20.10.1963, και απόφαση 990/1052, ∆ιοικητικό 

Πρωτοδικείο Άγκυρας, 20.4.1990 στο Reyna & Moreno Zonana, σ. 154. 
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6.α.ii. Η σύγχρονη εποχή 

 

Το 1991, διοργανώθηκαν εκλογές ανάδειξης διαχειριστικών επιτροπών υπό 

τον συντονισµό της Επιτροπής του Μπαλουκλή, και σε εκτέλεση ειδικού 

Κανονισµού. Έτσι, το κάθε βακούφι εξέλεξε από µία επιτροπή για την 

διαχείριση των ακινήτων του, εν µέσω προβληµάτων, πιέσεων και απειλών, 

ακόµα και άσκησης βίας κατά των υποψηφίων, πολλοί εκ των οποίων 

αναγκάστηκαν να παραιτηθούν60. Σε τρεις  περιπτώσεις, δηλαδή στις  

κοινότητες του Κουρτουλούς, της Χαλκηδόνας και του Πέρα, εκεί που 

προϋπήρχε Κεντρική Επιτροπή έγινε συνένωση των επί µέρους βακουφίων σε 

ένα και µοναδικό που να αντιστοιχεί στην κοινότητα. Ενώ, δηλαδή, πριν το 

1970 τα βακούφια στις κοινότητες αυτές είχαν µια διοικητική αυτονοµία (ανά 

εκκλησία για παράδειγµα), όπως επιβλήθηκε από την τουρκική διοίκηση, 

στην µετά το 1990 εποχή τα βακούφια της κάθε µιας από αυτές τις κοινότητες 

αποκτούν ενιαία νοµική προσωπικότητα. Αυτή η πρακτική συνένωσης, αν και 

εκκινεί από άλλη λογική, θα µπορούσε σήµερα να αποτελέσει παραδειγµατικό 

οδηγό για µια νέα προσπάθεια συνένωσης βακουφίων µε ενιαία νοµική 

προσωπικότητα σύµφωνα µε τις πραγµατικές ανάγκες των κοινοτήτων και της 

µειονότητας. 

Τα κύρια προβλήµατα βέβαια που έπρεπε να αντιµετωπιστούν το 1991 

προέρχονταν από την λειψανδρία των κοινοτήτων, την παρεπόµενη στενότητα 

επιλογών των δικαιούχων των εκλογικών δικαιωµάτων, αλλά και τις 

πελατειακές σχέσεις και εξαρτήσεις που εξυφαίνονταν µεταξύ ορισµένων 

διαχειριστικών επιτροπών και των τουρκικών αρχών. Από την άλλη πλευρά, 

οι εκλογές του 1991 δεν µπορούν να χαρακτηριστούν ως αντιπροσωπευτικές, 

                                                 
60 L. Whitman, 1991. 
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καθώς ήταν καθοδηγούµενες, και οι επιτροπές που αναδείχθηκαν ουδέποτε 

λογοδότησαν στις κοινότητες61. Οι εκλογικές περιφέρειες χωρίστηκαν σε δύο 

ευρύτερες ζώνες, την ασιατική και ευρωπαϊκή, στις οποίες οι υποψήφιοι είχαν 

πολλαπλό δικαίωµα του εκλέγεσθαι. Έτσι καλύφθηκαν τα κενά στις 

υποψηφιότητες και σε πολλές περιπτώσεις τα ίδια πρόσωπα κατέλαβαν 

διοικητικές θέσεις σε πολλές κοινότητες. Ωστόσο, η ενοποίηση αυτή 

αφορούσε µόνον τις ανάγκες των εκλογών και δεν σήµαινε την ενοποίηση των 

ίδιων των κοινοτήτων ή των βακουφίων.  

Οι εκλογές διοργανώθηκαν από την «Εφορευτική Επιτροπή των 

Ρωµαίκων Βακουφίων της Κωνσταντινούπολης» και τα αποτελέσµατα των 

εκλογών επικυρώθηκαν από την Γ∆Β και τα αρµόδια δικαστήρια. 

Πρωτοβάθµιες εκλογές έγιναν και για τα Μείζονα Ιδρύµατα και έτσι έπαυσε 

το παλαιό σύστηµα της δευτεροβάθµιας εκλογής.62 Έκτοτε, διεξήχθησαν 

εκλογές µόνον σε περίπτωση που υπήρξε ανάγκη για την ανάδειξη επιτροπής 

ανά βακούφι (για παράδειγµα στον πατριαρχικό ναό του Αγ. Γεωργίου, το 

1997, αφού η προηγούµενη επιτροπή είχε παυθεί από την Γ∆Β, και το 1998 

στον ΙΝ Αγίου Νικολάου στο Νεοχώρι, στο Ορτάκιοϊ, στο Μαράσλειο και 

στον ΙΝ της Παναγίας στην Πρώτη). 

Σηµαντική εξέλιξη αποτέλεσε η επαναφορά του αιτήµατος για την 

εφαρµογή του δικαιώµατος στις εκλογές µε την ευκαιρία της αίτησης της 

κοινότητας Νεοχωρίου προς τις αρµόδιες αρχές το 2006, στο πλαίσιο των 

πρώτων φιλελεύθερων µεταρρυθµίσεων στο βακουφικό δίκαιο, αποτέλεσµα 

εν πολλοίς της ευρωπαϊκής σύγκλισης της Τουρκίας. Αν και αρχικά 

(Ιανουάριος 2007) οι τουρκικές αρχές ζήτησαν διευκρινίσεις σχετικά µε τα 

πληθυσµιακά δεδοµένα των κοινοτήτων, τελικά δόθηκε άδεια από την 

                                                 
61 Λ. Βίγκας, 2009. 
62 ∆ηµήτρης Φραγκόπουλος, προσωπική συνέντευξη, Κωνσταντινούπολη 15.1.2006. 
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Νοµαρχία Κωνσταντινούπολης για την διενέργεια εκλογών (Απρίλιος 2007), 

χωρίς περιορισµούς σχετικά µε τον αριθµό και την προέλευση των εκλογέων 

και των υποψηφίων. ∆ηλαδή, οι τουρκικές αρχές έδωσαν άδεια για την 

διεξαγωγή εκλογών µε δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι από όλο το 

∆ήµο Κωνσταντινουπόλεως σύµφωνα τους όρους του Κανονισµού του 2004. 

Η εκλογική διαδικασία στο Νεοχώρι διεξήχθη µε τη συµµετοχή 117 εκλογέων 

στις 8 Οκτωβρίου 2006 από την οποία αναδείχθηκαν οι δύο επιτροπές των 

βακουφίων. Στη συνέχεια, εκλογές ανακοινώθηκαν και για έντεκα ακόµη 

βακουφικές επιτροπές µε πρώτη την επιτροπή Χαλκηδόνος. Μέχρι τα µέσα 

του 2010 εξήντα τέσσερις βακουφικές επιτροπές είχαν αναδειχθεί µε εκλογές. 

Από αυτές, µόνο το βακούφι του Μπεσικτάς ζήτησε το εκλογικό σώµα να 

προέρχεται από τον ∆ήµο του Μπεσικτάς και όχι από την ευρύτερη 

περιφέρεια της Κωνσταντινούπολης, για µικροπολιτικούς λόγους στη λογική 

ελέγχου των ψηφοφόρων και των υποψηφίων µε στόχο τη διατήρηση της 

προηγούµενης διοίκησης. Μάλιστα οµάδα Ρωµιών έθεσε υποψηφιότητα στις 

εκλογές διακηρύσσοντας στόχους διαφάνειας και χρηστής διοίκησης η οποία 

εν τέλει αποκλείστηκε από την εκλογική διαδικασία. ∆εν ήταν έκπληξη ότι οι 

µεθοδεύσεις αυτές προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις63. 

Οι διαδικασίες αυτές αποτέλεσαν καρπό µιας πρωτόγνωρης αυτό-

οργανωτικής πρωτοβουλίας των Ρωµιών στη βάση αρχών εσωτερικής 

δηµοκρατίας, την οποία στήριξε δηµόσια κατ’ επανάληψη ο οικουµενικός 

Πατριάρχης Βαρθολοµαίος, καλώντας µάλιστα και τις υπόλοιπες κοινότητες 

                                                 
63 Οι προσπάθειες ελέγχου της εκλογικής διαδικασίας προκάλεσαν αντιδράσεις και 

διαµαρτυρίες τόσο µεταξύ των Ρωµιών της Πόλης όσο και των Κωνσταντινουπολιτών στο 

εξωτερικό. Βλ. την κριτική που άσκησε η εφηµερίδα Ανατολή,  στο: 

http://anatoliblog.blogspot.com/2010/06/blog-post_22.html 
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να διοργανώσουν εκλογές64. Έτσι, και παρ’ όλες τις εσωτερικές οργανωτικές 

δυσκολίες, έγιναν εκλογές σχεδόν σε όλα τα βακούφια (Ιούλιος 2010),65 πλην 

                                                 
64 Απογευµατινή, 18.8.2008. Υπέρ της ανασυγκρότησης της κοινοτικής οργάνωσης τάχθηκε 

ο Πατριάρχης µε αφορµή τις δεύτερες εκλογές στα βακούφια του Νιχωρίου, Απογευµατινή, 

21.12.2010.  

65 Το παράδειγµα των δύο βακουφίων της κοινότητας του Νεοχωρίου ακολούθησαν πρώτες 

οι κοινότητες Χαλκηδόνος και Καντιλί, όπου έγιναν εκλογές στις 20 Μαΐου 2007, ενώ στις 

κοινότητες Κουσκουτζουκίου, Μπέηκοζ, Σκουτάρι, Τσεγκέλκιοϊ, και Πασάµπαχτσέ έγιναν 

εκλογές στις 27 Μαϊου 2007, και στις 3 Ιουνίου στις κοινότητες Αγ. Παρασκευής 

Θεραπειών, Αγ. Παρασκευής Μπουγιούκ Ντερέ, και Αγ. Ιωάννη του Προδρόµου Άνω 

Βοσπόρου (Γενί Μαχαλέ). Την ίδια ηµεροµηνία έγιναν εκλογές στις Κοινότητες 

Ευαγγελίστριας Μπογιατζίκιοϊ, Αγ. Χαραλάµπους Μπεµπέκ, Ταξιαρχών Αρναούκιοϊ, Αγ. 

∆ηµητρίου και Αγ. Ιωάννου Κουρούτσεσµέ, Αγ. Φωκά Ορτάκιοϊ, Τζιχάν Νουµά (Παλαιού 

Μπάνιου) Μπεσίκτας. Επίσης, εκλογές έγιναν την 1η Ιουλίου στο Γεσήλκιοϊ και στις 28 

Ιουλίου 2007 στις κοινότητες Πριγκήπου, Χάλκης, Αντιγόνης και Πρώτης, ενώ στις 30 

Σεπτεµβρίου 2007 για τις επιτροπές των παρακάτω βακουφίων: Παναγίας 

Σαλµατοβρουκίου, Παναγίας της Σούδας, Αγ. Νικολάου Τζίµπαλι, Αγ. ∆ηµητρίου 

Σαρµασίκ, Παναγίας Φαναρίου, Αγ. ∆ηµητρίου Αϊβάν σαράι και Βλαχερνών. Επίσης, στις 

7 Οκτωβρίου έγιναν εκλογές στην Κοινότητα Σταυροδροµίου (στις οποίες εντοπίστηκαν 

σηµαντικές παρατυπίες) και Καρύπη Αντιγόνης και στις 11 Νοεµβρίου στη Μεγάλη του 

Γένους Σχολή. Στις 9 ∆εκεµβρίου του ίδιου έτους έγιναν εκλογές στο βακούφι «Αγ. 

Αθανασίου, Αγ. Ελευθερίου, Αγ. Κυριακής και δηµοτικού σχολείου» Ταταούλων 

(Κουρτουλούς). Στις 13 Απριλίου 2008 έγιναν εκλογές στην Τένεδο και στις 18 Μαΐου 

2008 στα πέντε βακούφια της Ίµβρου. Στις 26 Απριλίου 2009 έγιναν εκλογές για τις 

επιτροπές της Θεολογικής Σχολής Χάλκης, της Ι.Μ. Αγ. Τριάδος Χάλκης, του  

Πατριαρχικού Ναού Αγ. Γεωργίου, της Ι.Ν. Παναγίας Παραµυθίας Βλάχσαραϋ, της 

Μαρασλείου Αστικής Σχολής και του Ιωακειµείου Παρθεναγωγείου, ενώ στις 7 Νοεµβρίου 

2009 στην Κοινότητα Γαλατά. Τέλος, στις 19 και 20 Ιουνίου 2010 έγιναν εκλογές για την 

ανάδειξη διαχειριστικής επιτροπής στο Μπεσίκτας και το Ζάππειο, αλλά και 

επαναληπτικές εκλογές στην Κοινότητα Σταυροδροµίου. Στις 19 ∆εκεµβρίου 2010 έγιναν 
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τριών, της Βλάγκας, του Κοντοσκαλίου και του Μπαλουκλή, προκαλώντας µε 

την στάση τους ερωτήµατα για τα κίνητρα της άρνησης αυτής. Μάλιστα, όπως 

αναφέρει ο Λάκης Βίγκας, εκπρόσωπος των µειονοτικών βακουφίων στην 

Γ∆Β, τα βακούφια αυτά είναι τα µόνα µεταξύ, όχι µόνο των ρωµαίικων 

βακουφίων, αλλά όλων των µειονοτικών βακουφίων της Τουρκίας που 

αρνούνται να προχωρήσουν σε εκλογές66. Ωστόσο, τα ερωτήµατα που 

εγείρονται αφορούν πλέον όχι τόσο την ίδια την δυνατότητα διεξαγωγής των 

εκλογών, αλλά τους όρους που διαµορφώνουν την ελεύθερη διαµόρφωση 

σχέσεων αντιπροσώπευσης, καθώς σε ορισµένες περιπτώσεις οι 

υποψηφιότητες προϋποθέτουν την έγκριση ή αποδοχή κύκλων του 

Πατριαρχείου. Επίσης, η πολλαπλή υποψηφιότητα, η οποία εν µέρει 

δικαιολογείται από τα αντικειµενικά όρια περιορισµένης προσφοράς και 

µεγάλων αναγκών σε θέσεις σε πολυάριθµα βακούφια, χωρίς να υπάρχουν 

πλέον πραγµατικές κοινότητες, ουσιαστικά υποβαθµίζουν την 

αντιπροσωπευτική αυτοδιαχείριση των βακουφίων ως πολιτική πράξη και 

απονευρώνουν την προσπάθεια αποτελεσµατικής αντιµετώπισης της 

διοικητικής αυθαιρεσίας του κράτους.  

Από την άλλη πλευρά, οι προσπάθειες για ορθολογική διαχείριση της 

περιουσίας µε διαφάνεια, όπως αυτή της πώλησης οικοπέδου µε ανοιχτό 

πλειστηριασµό από την βακουφική επιτροπή της Παναγίας Κουµαριώτισσας 

(Κοινότητα Νεοχωρίου) το Σεπτέµβριο του 2007 έδωσε ένα θετικό δείγµα ότι 

µπορούν οι κοινότητες να λειτουργήσουν µε διαδικασίες νοµιµότητας. 

Αντίστοιχα και η Γ∆Β δεν αρνήθηκε την άδεια στην πώληση του οικοπέδου 

στέλνοντας το µήνυµα ότι η ουσιαστική νοµιµότητα µπορεί να τηρηθεί και 

από τις δύο πλευρές. Ακόµη µεγαλύτερο βήµα έγινε µε την απρόσκοπτη 
                                                                                                                                                     
για δεύτερη φορά εκλογές στα δύο βακούφια του Νιχωρίου ύστερα από το πέρας της 

θητείας των διαχειριστικών επιτροπών. 
66 Ηχώ, ∆εκέµβριος 2009. 
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αγορά ακινήτων από την Κοινότητα Νεοχωρίου στα µέσα του 2008, υπέρ του 

βακουφίου της Παναγίας Κουµαριώτισσας, σε εφαρµογή του νέου 

βακουφικού νόµου, χωρίς την εµπλοκή της Γ∆Β. 

Συµπερασµατικά, στην µετά το 1991 εποχή, η προσοχή και στόχευση 

της µειονότητας επικεντρώθηκε στις διεκδικήσεις απέναντι στην κυβέρνηση 

για τη βελτίωση του καθεστώτος των βακουφίων και την κατοχύρωση της 

ακίνητης περιουσίας τους, χωρίς να ανοίξει παράλληλα την συζήτηση που 

αφορά τα εσωτερικά οργανωτικά και θεσµικά πράγµατα της µειονότητας. Η 

διεξαγωγή εκλογών σε πολλές κοινότητες αποτέλεσε θετικό σηµάδι προς την 

λογική εξορθολογισµού της αντιπροσωπευτικής διαχείρισης, χωρίς ωστόσο να 

έχει ακόµη φέρει συγκεκριµένα αποτελέσµατα στην αναδιοργάνωση των 

συλλογικών λειτουργικών δοµών της µειονότητας. Μεµονωµένη θα πρέπει να 

θεωρείται η περίπτωση νόθευσης των αποτελεσµάτων, όπως καταγγέλθηκε 

για τις εκλογές της κοινότητας του Πέρα (7.11.2007),67 µετά τις οποίες η 

νεοεκλεγείσα επιτροπή παραιτήθηκε, και τελικά αναδείχθηκε νέα επιτροπή µε 

εκλογές τον Ιούνιο του 2010.  

Η ανάγκη επαναπροσδιορισµού του ρόλου των κοινοτήτων και των 

οργάνων τους, καθώς σήµερα στην ουσία έχουν απορροφηθεί από τις 

διαχειριστικές επιτροπές των βακουφίων, αποτελεί ζήτηµα καίριας σηµασίας 

το οποίο προς το παρόν αποσιωπάται. Έτσι, ζητήµατα, όπως η 

καταστρατήγηση της αρχής της διαφάνειας, των διακριτών ρόλων 

διαχειριστικής και αποφασιστικής αρµοδιότητας, της ασφάλειας δικαίου, και 

της εξυπηρέτησης του σκοπού του ιδρύµατος, δεν τίθενται προς εσωτερική 

διαβούλευση, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις. Απαραίτητο βήµα προς την 

κατεύθυνση αυτή θα ήταν η θέσπιση νέων εσωτερικών κανονισµών από της 

                                                 
67 Ηχώ, 19 Οκτωβρίου 2007, Νο 7044. 
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κοινότητες της µειονότητας µε πνεύµα που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες 

κοινωνικο-οικονοµικές συνθήκες, το σύγχρονο δίκαιο και τα τρέχοντα 

πολιτικά συµφραζόµενα, δηλαδή την διεκδίκηση πλήρους εφαρµογής των  

δικαιωµάτων (ένωση προσώπων, θρησκευτική ελευθερία, δικαίωµα στην 

περιουσία).  

Η απόκτηση νοµικής προσωπικότητας, κάθε κοινότητας αλλά και της 

µειονότητας ως ενιαίας οντότητας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την 

κατοχύρωση δικαιωµάτων εξουσίασης επί των βακουφικών περιουσιών. Κατά 

συνέπεια, η απόλαυση της κοινοτικής περιουσίας, η δυνατότητα συντήρησής 

της, αλλά και επέκτασής της, µπορεί να γίνεται µέσω προσοδοφόρων 

επενδύσεων και του επαναπροσανατολισµού των δραστηριοτήτων των 

ιδρυµάτων και άρα του σκοπού τους. Συνακόλουθη προϋπόθεση αποτελεί η 

αξιοποίηση του ανενεργού έµψυχου δυναµικού της µειονότητας (βλ. γυναίκες 

και νέοι), και η ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας η οποία θα οδηγούσε στην 

βέλτιστη οικονοµική αξιοποίηση των οικονοµικών πόρων της ακίνητης 

περιουσίας. Προς την κατεύθυνση της αναδιάρθρωσης των εσωτερικών 

δοµών της µειονότητας ακούστηκαν ολοένα και περισσότερες φωνές68 από το 

2005 οι οποίες οδήγησαν στις εκλογές των επιτροπών των βακουφίων, όπως 

ήδη αναφέρθηκε, καθώς και στην λήψη αποφάσεων για την ίδρυση νέων 

κοινοτικών θεσµών (infra, Κεφ. 8.β). 

 

6.β. Τα όρια νοµιµότητας των εξουσιών επίβλεψης της Γενικής 

∆ιεύθυνσης Βακουφίων  

 
                                                 
68 Εκτός από τις θέσεις του Πατριάρχη Βαρθολοµαίου και του Λάκη Βίγκα που 

αναφέρονται παρακάτω, βλ. και τις σκέψεις των ∆ηµήτρη Φραγκόπουλου Απογευµατινή 

8.11.2010 και Στέλιου Ροΐδη, Απογευµατινή 5.7.2010 και 9.11.2010 που υπογραµµίζουν 

την άµεση ανάγκη ανασυγκρότησης των οργανωτικών δοµών της µειονότητας. 
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Η Γενική ∆ιεύθυνση Βακουφίων (Γ∆Β) αποτελεί τον επίγονο του 

καταργηµένου, από την Τουρκική ∆ηµοκρατία οθωµανικού «Υπουργείου 

Θρησκευτικών Υποθέσεων και Βακουφίων». Σύµφωνα µε το ισχύον δίκαιο, 

σκοπός της Γ∆Β είναι η διοίκηση των κατειληµµένων (µαζµπούτ) βακουφίων, 

η επίβλεψη και ο έλεγχος, για λογαριασµό του κράτους, των προσαρτηµένων 

(µουλχάκ) και νέων βακουφίων, των κοινοτικών βακουφίων, καθώς και των 

βακουφίων των συντεχνιών. Υπάγεται στο Γραφείο του Πρωθυπουργού και 

βρίσκεται στην αρµοδιότητα του αντιπροέδρου της κυβέρνησης και υπουργού 

Προεδρίας (σύµφωνα µε απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου της 4ης 

Μαϊου 2009). Σύµφωνα µε τον Ν. 5737/2008, η Γ∆Β διοικείται από 15µελές 

Συµβούλιο στο οποίο συµµετέχει δικαιωµατικά ένας εκπρόσωπος των 

κοινοτικών βακουφίων (άρθρο 41 επ.). 

Η Γ∆Β ιδρύθηκε για να «διαχειρίζεται, να εποπτεύει και να ελέγχει» τη 

λειτουργία των βακουφίων, ενώ η ιδιοκτησία και η αποφασιστική 

αρµοδιότητα επί των βακουφικών ακινήτων ανήκει στην µειονότητα στο 

πλαίσιο της αυτοδιαχειριστικής λειτουργίας που εγκαθιδρύει η Συνθήκη της 

Λοζάνης. Έτσι, ο έλεγχος λειτουργίας και αρµοδιοτήτων που ασκεί η Γ∆Β 

υπόκειται στο κανονιστικό πεδίο της Συνθήκης της Λοζάνης, δηλαδή 

υπερκείµενης πηγής δικαίου, η οποία δεν αντίκειται στο τουρκικό Σύνταγµα. 

Η ιστορία έδειξε ότι δεν ήταν σπάνιες οι περιπτώσεις υπέρβασης των 

αρµοδιοτήτων ελέγχου και επίβλεψης σε σχέση µε το πνεύµα της εγγυητικής 

λειτουργίας υπέρ της µειονότητας, οι οποίες συνιστούν καταστρατήγηση της 

αποστολής και του ρόλου της. Έτσι, η δέσµευση περιουσιών ή των ίδιων των 

βακουφίων, η εκποίηση των παραρτηµάτων τους, χωρίς την συναίνεση της 

µειονότητας αντιβαίνει στο γράµµα της Συνθήκης της Λοζάνης αλλά και της 

ΕΣ∆Α, η οποία επαναπροσδιορίζει το περιεχόµενο του δικαιώµατος στην 

ιδιοκτησία και θέτει τα περιθώρια των νόµιµων περιορισµών του. 
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 Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να εξεταστεί η πορεία των ακινήτων µετά 

την δέσµευση των παρεπόµενων ακινήτων των βακουφίων για τους λόγους 

που αναφέρθηκαν ανωτέρω. Η πώληση σε τρίτους ή η οικονοµική 

εκµετάλλευση (για παράδειγµα η ενοικίαση) αποφέρει µεγάλα χρηµατικά 

ποσά στην Γ∆Β, η οποία τα επενδύει για λογαριασµό της στην τράπεζα 

Vakıfbank. Η τράπεζα ιδρύθηκε το 1954 (τότε µε την ονοµασία Vakıflar 

Bankası)69 µε σκοπό την διαχείριση των µετρητών που αντλούνταν από τα 

εισοδήµατα των ευαγών ιδρυµάτων, τα οποία είχαν τεθεί υπό την εποπτεία και 

τον έλεγχο της Γ∆Β. Καταστατικός σκοπός της ήταν συσσώρευση κεφαλαίων 

από την εκποίηση των πολυπληθών µουσουλµανικών βακουφίων και µαζί µε 

αυτά και των κοινοτικών/µειονοτικών. Το 2006 η Γ∆Β κατείχε το 58,45% 

(από 74,75% το 2004) των µετοχών της Vakıfbank, το Ταµείο Επικουρικής 

Ασφάλισης Προσωπικού της τράπεζας το 16,1%, ενώ το 0,35% ανήκει σε 

τρίτους. Μάλιστα, ο Γενικός ∆ιευθυντής της Γ∆Β είναι ταυτόχρονα και 

Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Vakıfbank, τον οποίο διορίζει ο 

πρωθυπουργός. Η Vakıfbank είναι σήµερα η πέµπτη µεγαλύτερη τράπεζα της 

Τουρκίας. Έχει σήµερα πολλές εξαρτηµένες και θυγατρικές εταιρίες, µεταξύ 

των οποίων την Τράπεζα του Βοσπόρου (Banque du Bosphore), την World 

Vakif Offshore Banking [Βόρεια Κύπρος], την Ανώνυµο Εταιρία Αξιογράφων 

Βακίφ, σηµαντική ξενοδοχειακή εταιρία κ.α. Η Vakıfbank ιδρύθηκε από το 

συσσωρευµένο κεφάλαιο της επί τριακονταετία (1924-1954) εκποίησης της 

περιουσίας µουσουλµανικών, αλλά και µειονοτικών βακουφίων, στα 

κεφάλαια της οποίας προστέθηκαν τα ποσά που προήλθαν από 

µεταγενέστερες εκποιήσεις.  

Θα µπορούσε, λοιπόν, να διερευνήσει κανείς τη νοµιµότητα της δέσµευσης 

τέτοιων κεφαλαίων αλλά και των επενδύσεων που άντλησαν κεφάλαια από 

                                                 
69 Βλ. σχετικά: [http://www.vakifbank.com.tr/eng/english.html]. 
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την εκποίηση ακινήτων που ανήκαν στα µειονοτικά βακούφια ύστερα από 

πωλήσεις τις οποίες διεκπεραίωσε η Γ∆Β. Ο νοµικός έλεγχος της υπέρβασης 

του καταστατικά εγγυητικού ρόλου της Γ∆Β, ασφαλώς θα µπορούσε να 

επεκταθεί και στην απώλεια κεφαλαίων από τα µειονοτικά ιδρύµατα εις 

όφελος ξένου προς αυτά τραπεζικού ιδρύµατος. Η άσκηση αποφασιστικών 

αρµοδιοτήτων από την Γ∆Β, όπως και η µεταφορά βακουφικών κεφαλαίων, 

χωρίς την ρητή συναίνεση των κοινοτήτων και του Πατριαρχείου, δύσκολα 

αντέχουν σε έλεγχο νοµιµότητας ως προς το άρθρο 40 και κυρίως 42.3 της 

Συνθήκης της Λοζάνης, σε συνδυασµό µε το πρώτο άρθρο του Πρώτου 

Πρωτοκόλλου της ΕΣ∆Α, καθώς οι φορείς που ασκούν κυριότητα επί των 

βακουφίων χάνουν το δικαίωµα διατήρησης της περιουσίας των ιδρυµάτων 

τους και µάλιστα µε τρόπο που το κεφάλαιό τους να µεταφέρεται υπέρ τρίτων 

χωρίς την συναίνεσή τους.  

Θεωρητικά, το τουρκικό δηµόσιο συνιστά επικουρική εγγυητική δικλείδα 

ασφαλείας, εφόσον διαπιστωθεί ανικανότητα διαχείρισης, ή περίπτωση 

κακοδιαχείρισης από τις διαχειριστικές επιτροπές των βακουφικών 

ιδρυµάτων. Σε αυτή την περίπτωση µπορεί να τις υποκαταστήσει, 

λειτουργώντας υπέρ του συµφέροντος της µειονότητας, µε σεβασµό στον 

διαχωρισµό µεταξύ ιδιωτικού και δηµοσίου χώρου. Η εγγυητική λειτουργία 

του κράτους, και ειδικά της Γ∆Β, θα πρέπει να ερµηνεύεται και να 

εφαρµόζεται υπό το φως του τουρκικού Συντάγµατος, το οποίο κατοχυρώνει 

την ανώτερη τυπική ισχύ κανόνων δικαιωµάτων του ανθρώπου απέναντι στο 

εσωτερικό δίκαιο (βλ. άρθρο 90), όπως και της αρχής της αναλογικότητας και 

προσφορότητας των χρησιµοποιούµενων µέσων προς τον επιδιωκόµενο 

σκοπό. Για τους λόγους αυτούς θα µπορούσε να διερευνηθεί το ενδεχόµενο 

στοιχειοθέτησης βάσιµων αξιώσεων ενοχικού δικαίου των µειονοτικών 

κοινοτήτων, των οποίων τα ακίνητα ρευστοποιήθηκαν και 

κεφαλαιοποιήθηκαν σε όφελος της Vakıfbank ή τρίτων.  
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7. Το ισχύον περί βακουφίων δίκαιο 

 

Το δίκαιο που διέπει το νοµικό καθεστώς των µειονοτικών κοινοτικών 

ιδρυµάτων και τις περιουσίες τους πέρασε από µια µακρά περίοδο σχετικής 

ακινησίας και το οποίο στάθηκε ελάχιστα φιλικό στις προσπάθειες 

εκσυγχρονισµού του και εναρµόνισής του ακόµα και µε τις βασικές γραµµές 

περί του δικαιώµατος αυτοδιαχείρισης των µειονοτικών πραγµάτων, όπως 

ορίζεται από την Συνθήκη της Λοζάνης. Αυτό ήδη συζητήθηκε στο Κεφάλαιο 

4. Όµως, από το 2001 και µετά, το κύµα εναρµόνισης προς το ευρωπαϊκό 

κεκτηµένο, το τουρκικό δίκαιο έτυχε σταδιακής µεταρρύθµισης, η οποία 

αντιµετώπισε πολιτικά ή νοµοτεχνικά στεγανά, συχνά παραπέµποντας στον 

ιδεολογικό σκληρό πυρήνα της πολιτικής ενσάρκωσης του τουρκικού 

κράτους-έθνους. Οι µεταρρυθµίσεις αυτές πραγµατοποιήθηκαν σε 

διαφορετικές φάσεις µέχρι την αναθεώρηση του ίδιου του βακουφικού νόµου, 

ο οποίος ενδεχοµένως τεθεί και πάλι στο τραπέζι της νοµοθετικής 

διαπραγµάτευσης για περαιτέρω βελτιώσεις. 

 

7.α. Το πρώτο κύµα µεταρρύθµισης 

 

Η ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας, οι διεθνείς πιέσεις (κυρίως από τις ΗΠΑ),  

η ελληνοτουρκική προσέγγιση και η διεκδίκηση από το Οικουµενικό 

Πατριαρχείο στο όνοµα της µειονότητας ενός δικαιότερου και 

προσαρµοσµένου στη σύγχρονη πραγµατικότητα νοµικού πλαισίου οδήγησαν 

σε µία έντονη, ασυνήθιστη σε σχέση µε το παρελθόν, νοµοπαραγωγική 

δραστηριότητα, η οποία ωστόσο χαρακτηρίστηκε από δυστοκία και 

αβεβαιότητα. Οι αντιδράσεις σε κάθε σχεδόν νοµικό κείµενο που υιοθετήθηκε 
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από το 2001 µέχρι το 2005 οδηγούσαν στην αναθεώρησή του µε ορισµένες 

βελτιώσεις, αλλά πάντα µε καχυποψία και µε στενή ερµηνεία των 

δικαιωµάτων του συνεταιρίζεσθαι και της ιδιοκτησίας. 

 ∆ύο ήταν τα ζητήµατα που τέθηκαν υπό συζήτηση σχετικά µε τα 

µειονοτικά βακούφια: το δικαίωµα στην περιουσία, µε ιδιαίτερη έµφαση στην 

κατοχύρωση της περιουσίας που αποκτήθηκε µε οποιονδήποτε τρόπο µετά το 

1936, και οι εκλογές των διαχειριστικών επιτροπών των βακουφίων. Και τα 

δύο ζητήµατα εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της Συνθήκης της Λοζάνης, 

και βέβαια της ΕΣ∆Α, και εντάχθηκαν στους στόχους των µεταρρυθµίσεων 

που συντελούνται στην διαδικασία προσέγγισης της Τουρκίας και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, οι δεσµεύσεις που ανέλαβε να υλοποιήσει η 

τουρκική κυβέρνηση συµπεριέλαβε και τα µειονοτικά βακούφια, των οποίων 

το καθεστώς, όπως πήγαζε από τον Ν. 2762/1935, έχρηζε οµολογουµένως 

ριζικού εκσυγχρονισµού. Η πορεία µέχρι την υιοθέτηση του Ν. 5737/2008, 

δηλαδή του νέου βακουφικού νόµου, ήταν επώδυνη και άµεσα συνδεδεµένη 

µε τους κλυδωνισµούς της ευρωπαϊκής πορείας της Τουρκίας. Η πορεία αυτή 

απέδωσε τους πρώτους κανονιστικούς καρπούς στα τέλη του 2002. 

Στο πνεύµα, λοιπόν, των εκσυγχρονιστικών παρατηρήσεων και 

υποδείξεων, κυρίως ευρωπαϊκής έµπνευσης, τροποποιήθηκε από την 

κυβέρνηση συµµαχίας του Bülent Ecevit ο βακουφικός νόµος µε τον Ν. 4771 

(άρθρο 4.α)70, [Resmi Gazete 9.8.2002 – 24841], ο οποίος αναγνώρισε την 

                                                 
70 Άρθρο 4. – A) Το παρακάτω προστίθεται στο άρθρο 1 του Ν. 2762/5.6.1935: 

 Τα κοινοτικά βακούφια, ανεξάρτητα από το αν έχουν τίτλο κυριότητας, µπορούν να 

αποκτήσουν και να χρησιµοποιήσουν περιουσία, για να ικανοποιήσουν τους σκοπούς τους, 

φιλανθρωπικούς, εκπαιδευτικούς, θρησκευτικούς, πολιτιστικούς, ή υγείας, µε την άδεια 

του Συµβουλίου Υπουργών. 

 Τα ακίνητα που χρησιµοποιούνται από τα βακούφια αυτά, µε στόχο να ικανοποιήσουν 

τους θρησκευτικούς φιλανθρωπικούς, εκπαιδευτικούς κοινωνικούς, υγείας και πολιτισµού, 
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ανάγκη επαναδιατύπωσης του δικαιώµατος απόκτησης και διάθεσης ακίνητης 

περιουσίας στα βακούφια. Έτσι, η υλοποίηση ενός κοινού συνταγµατικού 

δικαιώµατος τέθηκε υπό την προϋπόθεση σχετικής έγκρισης του Υπουργικού 

Συµβουλίου, δηλαδή της εκτελεστικής εξουσίας. Επιπρόσθετα, ο εκτελεστικός 

Κανονισµός της 10.10.2002 [Resmi Gazete, 4.10.2002 - 24896] υιοθετήθηκε 

µε σαφείς περιοριστικούς όρους. Μια διορισµένη από την κυβέρνηση 

Επιτροπή θα αξιολογούσε το αίτηµα του βακουφίου να αποκτήσει νέα 

περιουσία (άρθρο 6) µε αρµοδιότητα να αποφανθεί, εάν υπάρχει ανάγκη για το 

βακούφι να αποκτήσει νέα περιουσία. Νέος έλεγχος θα γινόταν από την Γ∆Β, 

ενώ την τελική απόφαση θα λάµβανε το Υπουργικό Συµβούλιο. Επίσης, ο 

Κανονισµός υιοθετούσε τη ρήτρα της αµοιβαιότητας µε παραποµπή στο 

άρθρο 45 της Συνθήκης της Λοζάνης (άρθρο 9). Με τους όρους αυτούς, 

λοιπόν, δεν λύθηκαν τα προβλήµατα που αντιµετώπιζαν τα βακούφια ούτε 

θεσπίστηκαν ουσιαστικές εγγυήσεις για την κατοχύρωση του δικαιώµατος 

στην ιδιοκτησία. 

 Παράλληλα, η Γ∆Β εξέδωσε την Εγκύκλιο της 11.10.2002, η οποία 

δηµιούργησε νέα προβλήµατα, καθώς σύµφωνα µε το άρθρο 4, τέθηκαν 

περιορισµοί στις προϋποθέσεις εκλογιµότητας των υποψηφίων για τις 

επιτροπές των βακουφίων. Επιπρόσθετα, το άρθρο 10 προέβλεπε ότι ο τοπικός 

πληθυσµός στην περιοχή της υπό απόκτηση περιουσίας από το βακούφι θα 

συµµετέχει στην αξιολόγηση της ανάγκης για την απόκτησή της. 

 Οι ρυθµίσεις του Ν. 4771 και των συναφών εκτελεστικών ρυθµίσεων 

έγιναν αντικείµενο κριτικής και προκάλεσε πολλές αντιδράσεις από τους 

ενδιαφερόµενους αλλά και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η νεοεκλεγείσα 

κυβέρνηση του συντηρητικού ισλαµιστή, αλλά και επίδοξου ευρωπαϊστή, 
                                                                                                                                                     
τα οποία πιστοποιούνται µέσα από φορολογικούς καταλόγους, ενοικιαστήρια, και άλλα 

έγραφα µε οποιονδήποτε τρόπο µπορούν να εγγράφονται στο όνοµα του βακουφίου εντός 

6µήνου από την ισχύ του νόµου αυτού. Βλ. Y. Uluç, 2008, σ. 1080. 
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Tayyip Erdoğan (ΑΚΡ, Νοέµβριος 2002) ανέστειλε την εφαρµογή των 

προαναφερθέντων διατάξεων και εισήγαγε νέες τροποποιήσεις, στο πλαίσιο 

του νέου νόµου για την εναρµόνιση του τουρκικού δικαίου προς το 

ευρωπαϊκό κεκτηµένο. Με τον Ν. 4778 (άρθρο 371) [Resmi Gazete 11.1.2003 

– 24990] η αρµοδιότητα έγκρισης της απόκτησης νέων περιουσιακών 

στοιχείων πέρασε από το Υπουργικό Συµβούλιο στην Γ∆Β, η οποία δεν θα 

µπορούσε να αποτελεί τον καλύτερο εγγυητή της διαδικασίας αυτής, καθώς 

ιστορικά είχε αρνητική σχέση µε τις µειονοτικές κοινότητες και τις περιουσίες 

τους. Επίσης, απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση των περιουσιακών 

στοιχείων ορίστηκε η δήλωση και καταγραφή της βακουφικής περιουσίας 

εντός συγκεκριµένης προθεσµίας. Ωστόσο, η διαδικασία αυτή θα αποτελέσει 

την πρώτη προσπάθεια επανάκτησης περιουσιών από τα βακούφια ως 

πρόκριµα για το επόµενο κύµα µεταρρύθµισης.  

 

7.2. Το δεύτερο κύµα µεταρρύθµισης  

 

Ο εκτελεστικός Κανονισµός του Ν. 4778 [Resmi Gazete 24.1.2003 - 2500372] 

για την απόκτηση ακινήτων από τα µειονοτικά ευαγή ιδρύµατα αποτελεί 

σαφώς πιο φιλελεύθερο κείµενο, εάν συγκριθεί µε τις προηγούµενες 

                                                 
71 Άρθρο 3. Η παρακάτω παράγραφος προστίθεται στο άρθρο 6 του Ν. 2762/5.6.1935 (βλ. 

Y. Uluç, 2008, σ. 1081): 

“ Τα κοινοτικά βακούφια ανεξάρτητα από το αν έχουν τίτλο κυριότητας µπορούν να 

αποκτήσουν και να χρησιµοποιήσουν περιουσία, για να ικανοποιήσουν τους σκοπούς τους, 

φιλανθρωπικούς, εκπαιδευτικούς, θρησκευτικούς, πολιτιστικούς, ή υγείας µε την άδεια της 

Γ∆Β. 

Οι αρχές και οι διαδικασίες που διέπουν τη διάταξη αυτή θα προσδιοριστούν από 

Κανονισµό του αρµόδιου Υπουργείου που αφορά την Γ∆Μ. 
72 Βλ. Y. Uluç, 2008, σ. 1130. 
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νοµοθετικές απόπειρες διόρθωσης των νοµικών κενών και ελλειµµάτων. 

Καταργούνται τα πολλαπλά επίπεδα των απαιτούµενων διοικητικών 

εγκρίσεων, ενώ δεν προβλέπεται ρητά η ρήτρα της αµοιβαιότητας. Στο άρθρο 

6 αναφέρεται ότι η έγκριση παρέχεται από την Γ∆Β, αλλά και ότι, εάν 

παραστεί ανάγκη, τα αρµόδια υπουργεία, ιδρύµατα και «φορείς του 

δηµοσίου» έχουν λόγο στην λήψη της σχετικής απόφασης. Ωστόσο, και πάλι 

η ασάφεια και η αβεβαιότητα για το ποιοι είναι οι «φορείς» αυτοί73 και ποιος 

ο ρόλος τους δεν συνιστούσε εγγύηση για την διαδικασία έγκρισης της 

βακουφικής περιουσίας. Ο Κανονισµός µάλιστα απαριθµεί σε Παράρτηµα τα 

µειονοτικά κοινοτικά βακούφια (σε όλη την Τουρκία, για όλες τις 

µειονότητες, απαριθµούνται συνολικά 160), χωρίς να αναφέρει τα µαζµπούτ 

βακούφια και χωρίς να απαντάει στο κρίσιµο ερώτηµα ως προς το πως 

µπορούν να κατοχυρωθούν τα νέα αποκτήµατα των βακουφίων ούτε τους 

όρους σύµφωνα µε τους οποίους τα µαζµπούτ µπορούν να επανέλθουν στην 

διαχείριση των κοινοτήτων, του Πατριαρχείου. Κοντολογίς, ο Κανονισµός δεν 

ρυθµίζει τις προϋποθέσεις, οι οποίες θα απαιτούνταν για την αντιστροφή της 

διαδικασίας κατάληψης ενός βακουφίου ενώ επιπρόσθετα ορίζει, µάλιστα 

χωρίς δικαίωµα προηγούµενης ακρόασης, ποια µειονοτικά ιδρύµατα έχουν 

αυτόνοµη νοµική προσωπικότητα και ποια όχι. Σε δύο µάλιστα περιπτώσεις η 

αναγνώριση της νοµικής προσωπικότητας ενός κοινοτικού βακουφίου έθεσε 

προ των ευθυνών τους τα όργανα της διοίκησης µε αντιφατικά αποτελέσµατα 

αναδεικνύοντας την σύγχυση σχετικά µε τις νέες πολιτικές επί των 

µειονοτήτων στην Τουρκία74. Συγκεκριµένα, η Γ∆Β δεν εφάρµοσε το νέο 

νοµικό πλαίσιο σε ένα αρµενικό βακούφι που δεν αναγραφόταν στον 
                                                 
73 Όχι αδικαιολόγητα, πολλοί αναλυτές εξέφρασαν τον φόβο τους ότι η αόριστη αναφορά 

σε φορείς του δηµοσίου παραπέµπει στις κρατικές υπηρεσίες πληροφοριών, βλ. D. Kurban 

& K. Hatemi, 2009, σ. 25.  

74 K. Kurban & K. Tsitselikis, 2010, σ. 18 επ. 
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κατάλογο του κανονισµού το οποίο κέρδισε δικαστικά την νοµική του 

προσωπικότητα.75 Αντίστροφα η αίτηση ενός βακουφίου της κοινότητας των 

Χαλδαίων µε σκοπό την κατοχύρωση βακουφικού ακινήτου76, που 

συµπεριλαµβανόταν στον εν λόγω κατάλογο, απορρίφθηκε µε την αιτιολογία 

ότι στερούταν νοµικής προσωπικότητας. 

 Τέλος, από τον νόµο τέθηκε προθεσµία υποβολής δικαιολογητικών η 

οποία παρατάθηκε για 18 µήνες (σύµφωνα µε τις τροποποιήσεις του Ν. 4928).  

Έτσι, οι επιτροπές των βακουφίων µε τον συντονισµό του 

Πατριαρχείου κατέθεσαν τα νέα δηλωτικά µε στόχο την κατοχύρωση των 

ακινήτων που χάθηκαν µε δικαστικές αποφάσεις και ήδη πέρασαν στην 

κυριότητα νοµικών ή φυσικών προσώπων, ή βρέθηκαν υπό κατάληψη, όπως 

και των ακινήτων που για πολλά χρόνια δεν αναγνωρίζονταν από τα 

δικαστήρια ή δεν εγγράφονταν από το κτηµατολόγιο, ως αποκτηθέντα µετά το 

1936. Αν και πολλές δηλώσεις επιστράφηκαν για διευκρινίσεις ή 

απορρίφθηκαν λόγω ελλιπών στοιχείων, ορισµένα ακίνητα που βρισκόταν σε 

εκκρεµότητα από το 1936, τελικά αναγνωρίστηκαν ως περιουσία των 

βακουφίων εφαρµόζοντας (µε την ευρεία έννοια του όρου) στην πράξη την 

Απόφαση 107/1934 της Μικτής Επιτροπής και κυρίως κάνοντας αποδεκτές τις 

δωρεές ακινήτων που συντελέστηκαν µετά το 1936. Η εξέλιξη αυτή 

αποτέλεσε ένα σηµαντικό βήµα προς την ικανοποίηση των αιτηµάτων της 

µειονότητας. Ωστόσο καµία βελτίωση δεν επήλθε για τα µαζµπούτ, η νοµική 

κατάσταση των οποίων παρέµεινε αµετάβλητη, όπως και για πλήθος άλλα 

                                                 
75 Το αρµενικό βακούφι Surp Harç Tıbrevank (εκπαιδευτικό ίδρυµα) προσέφυγε στα 

διοικητικά δικαστήρια, όπου προσωρινά κέρδισε την εγγραφή του στον κατάλογο της 

Γ∆Β, απόφαση της 2003/2272 Ε και 2005/6741 Κ, 15.11.2005, 10ο τµήµα του 

Συµβουλίου Επικρατείας, βλ. D. Kurban & K. Hatemi, 2009, σ. 25. 

76 Για περισσότερα σχετικά µε την υπόθεση του βακουφίου των Χαλδαίων, βλ. K. Kurban 

& K. Hatemi, 2009, σ. 25-26. 
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ακίνητα, κυρίως εκείνων που ήδη βρίσκονται στην κυριότητα τρίτου φυσικού 

ή νοµικού προσώπου. 

Σύµφωνα µε τα ∆ηλωτικά του 2003/04 διεκδικήθηκαν από τις 

ελληνορθόδοξες κοινότητες στην ευρύτερη Κωνσταντινούπολη 1069 ακίνητα, 

επί των οποίων 595 είχαν ήδη κατοχυρώσει τον τίτλο τους [447 από παλαιά, 

και 178 βάσει των µεταρρυθµιστικών διατάξεων]. Από αυτά 260 είχαν 

µεταβιβαστεί σε τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, 50 δεν αναγνωρίστηκαν 

επειδή αποκτήθηκαν µετά το 1936, ενώ 90 είχαν ανεπαρκή δικαιολογητικά. 

Τέλος, 62 βρίσκονταν σε ασαφή νοµική κατάσταση. Η ασάφεια αυτή προήλθε 

είτε από καθυστερηµένη (µη) απάντηση από την Γ∆Β είτε δεν δόθηκαν τα 

στοιχεία από τις κοινότητες. Επίσης από τα 132 ακίνητα που ανήκουν σε de 

facto ή de jure κατειληµµένα ακίνητα, µόνον τα 26 είχαν εν τέλει 

αναγνωρισµένη κυριότητα77.  

Η αριθµητική απεικόνιση είναι ενδεικτική για την κατανόηση της 

νοµικής κατάστασης της κάθε κατηγορίας, δεν µπορεί όµως να αποδώσει την 

εικόνα του µεγέθους των περιουσιών σε χρηµατική αξία, ή τις ετήσιες 

προσόδους που αποφέρουν (ή θα απέφεραν) στο κάθε βακούφι, ώστε να 

µπορεί κανείς να εκτιµήσει συνολικά την αξία και την σηµασία τους, καθώς 

δεν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία.  

Η πραγµατική κατάσταση στην Ίµβρο και Τένεδο είναι πολύ 

περισσότερο οµιχλώδης και αβέβαιη, για τους εξής λόγους: Η συντριπτική 

πλειοψηφία των προσαρτηµένων ακινήτων αφορά αγρούς, οι οποίοι δεν είχαν 

τίτλους ιδιοκτησίας και ελάχιστοι άνθρωποι µπορούσαν πλέον να 

                                                 
77 Σύµφωνα µε άλλα στοιχεία που προέρχονται πάλι από το Οικουµενικό Πατριαρχείο, στις 

15 Ιουλίου 2004 δηλώθηκαν 1.782 ακίνητα, από τα οποία η Γ∆Β απάντησε ότι τα 396 

ακίνητα ήταν ήδη εγγεγραµµένα, τα, 340 ήταν εγγεγραµµένα υπέρ τρίτου προσώπου και τα 

688 είχαν ανεπαρκή στοιχεία, ενώ 132 ακίνητα κατοχυρώθηκαν σύµφωνα µε τον νέο νόµο. 

Βλ. σχετικά και N. Kaya & C. Baldwin, 2004, σελ. 31. 



 88 

προσδιορίσουν τη θέση τους και ακόµα και την ύπαρξή τους. Εξάλλου, η 

πραγµατική κατάσταση, δηλαδή το αποτέλεσµα της πληθυσµιακής 

αιµορραγίας που επήλθε από το 1964, επέφερε ανακατατάξεις, καταπατήσεις 

και αναδιανοµή της γης, µε σύννοµα (απαλλοτρίωση) ή παράνοµα µέσα 

(ψευδής µαρτυρία σε δικαστήριο), η αποτύπωση και κατοχύρωση της οποίας 

δεν έγινε ουσιαστικά ποτέ. Τέλος, η καταγραφή των ακίνητων στο 

Κτηµατολόγιο είναι ακόµα σε εξέλιξη, σε µεγάλο τµήµα των νησιών. Η 

διαδικασία αυτή έχει ανοίξει πολλές δικαστικές διεκδικήσεις, οι οποίες θα 

τελεσιδικήσουν ύστερα από πολλά χρόνια. 

Πολλές από αυτές αφορούν περιπτώσεις, οι οποίες δεν έχουν 

πιθανότητα να ευδοκιµήσουν, καθώς αφορούν νοµότυπες απαλλοτριώσεις ή 

κατοχύρωση περιουσιών υπέρ τρίτων (σε πολλές υποθέσεις µάλιστα υπέρ 

Ρωµιών) που έγιναν πριν από 30 και περισσότερα χρόνια. Έτσι, µέχρι 

πρόσφατα δεν ήταν γνωστά τα στοιχεία των ακινήτων που θα µπορούσαν να 

κατοχυρωθούν ως περιουσία των βακουφίων. Ωστόσο, η φιλελευθεροποίηση 

της τουρκικής δικαιοσύνης, η επιτυχής κατάληξη ορισµένων υποθέσεων στο 

∆ικαστήριο του Στρασβούργου (υποθέσεις Τενέδου, infra Κεφ. 10.β) και η 

διαδικασία των αιτήσεων του 2009 έδωσε την ευκαιρία στην τακτοποίηση 

πολλών περιουσιακών στοιχείων των βακουφίων της Ίµβρου. 

Ο παρακάτω πίνακας δίνει µια εικόνα σχετικά µε την νοµική 

κατάσταση των ακινήτων, όπως αυτή διαµορφώθηκε το 2004 ύστερα από τις 

δηλώσεις και την απόρριψη/αποδοχή της Γ∆Β, µε ποσοτική αναφορά τον 

αριθµό και όχι την αξία των ακινήτων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΒΑΚΟΥΦΙΩΝ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ 2003/04 
[σε αγκύλες = αριθµός ακινήτων που ανήκουν σε µαζµπούτ, ?? = 
ατεκµηρίωτη υπόθεση] 
 

 Αναγνωρισµένη 
κυριότητα υπέρ 
βακουφίου 

Κυριότητα υπέρ 
τρίτου 

Μη 
αναγνώριση 
αποκτηµάτων 
µετά το 1936 

Ανεπαρκή 
στοιχεία 
σύµφωνα 
µε την 
Γ∆Β 
 

Αδέσποτα/ 
κενή στήλη 
κτηµατολογίου 

Αδιευκρίνιστα 
στοιχεία από 
Γ∆Β ή 
κοινότητες 

 
 
ΣΥΝΟΛΟ 

Από 
παλαιά 

Εφαρµογή 
του ν. 
4778/2003 

Φυσικό 
πρ. 

Νοµικό 
πρ. 

Ευρύτερη 
Κων/πολη 

447 
[20] 

172 130 130 50 90  
[8] 

50 
[62] 

1.069 
[90] 

Ίµβρος 
και 
Τένεδος 

3 
 

7 100?? 100?? ?? ?? ?? 178?? 
[57] 

388 
[57] 

ΣΥΝΟΛΟ  629 +[20] 
 

42% 

 460?? 
 

28% 

50 
 

3% 

90 
 

5,5% 

[8] 
 

0,5% 

228?? + [119] 
 

22% 

1.457 
[147] 

 

 
 Τέλος, ως προς την ανάδειξη των µελών των διαχειριστικών επιτροπών, 

υιοθετήθηκε ο Κανονισµός για την διεξαγωγή εκλογών διοικητικών 

συµβουλίων των κοινοτικών βακουφίων [Resmi Gazete 16.9.2004/25585]. 

Σύµφωνα µε τον Κανονισµό, τα µέλη του Συµβουλίου εκλέγονται από τους 

εκλογείς της περιφέρειας της κοινότητας. Εάν δεν υπάρχει ικανός αριθµός 

εκλογέων µπορεί να γίνει διεύρυνση της εκλογικής περιφέρειας, µε απόφαση 

του Υπουργείου Εσωτερικών (άρθρο 4). Στο ερώτηµα εάν απαιτείται οι 

ψηφοφόροι να είναι και µέλη της κοινότητας που διαµένουν σε άλλη 

περιφέρεια, ή οποιαδήποτε µέλη της µειονότητας εν γένει, η απάντηση δόθηκε 

µε την πιλοτική εφαρµογή του Κανονισµού στις εκλογές των δύο βακουφικών 

επιτροπών της κοινότητας Νεοχωρίου (Οκτώβριος 2006), όπου οι τουρκικές 

αρχές ενέκριναν την επιλογή της εφορευτικής επιτροπής, ώστε οι εκλογείς να 

προέρχονται από όλη την περιφέρεια Κωνσταντινούπολης. Η πρακτική αυτή 

παγιώθηκε και στις επόµενες εκλογές των κοινοτήτων της ευρύτερης 

Κωνσταντινούπολης. Το ίδιο ίσχυσε και για τα βακούφια της Ίµβρου. 

Σύµφωνα µε τον Κανονισµό, οι διαχειριστικές επιτροπές ανά βακούφι 

απαρτίζονται από επτά µέλη, ωστόσο σε περίπτωση λειψανδρίας µπορούν να 
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αποτελούνται από τουλάχιστον τρία µέλη. Εάν ο αριθµός των µελών µειωθεί 

κάτω των τριών, τότε θα πρέπει να αναδειχθούν νέα µέλη µε εκλογές. Όπως 

είδαµε (supra, Κεφ. 6) οι εκλογές και οι συναφείς διαδικασίες αποτέλεσε το 

κρίσιµο πεδίο για την ανάπτυξη της αυτόνοµης διαχειριστικής λειτουργίας 

των κοινοτήτων και των βακουφίων τους. Ύστερα από πολλές διεργασίες, η 

πορεία προς την αναθεώρηση του βακουφικού νόµου θα συµπαρασύρει και 

την ικανοποιητική διευθέτηση του ζητήµατος για τις µειονοτικές κοινότητες 

όπως αποτυπώθηκε στην Εγκύκλιο του ν.5737 του Σεπτεµβρίου 2008. 

 

7.3. Προς την αναθεώρηση του νόµου περί βακουφίων  

 

Οι αντιδράσεις των θρησκευτικών κοινοτήτων, οι εκκρεµείς υποθέσεις 

ενώπιον του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και 

κυρίως ο επαναλαµβανόµενος αρνητικός σχολιασµός στις εκθέσεις προόδου 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οδήγησαν στην υιοθέτηση νέου βακουφικού 

νόµου, τον Νοέµβριο 2006, στο ρυθµιστικό πεδίο του οποίου εµπίπτουν και 

πάλι και τα κοινοτικά µειονοτικά ιδρύµατα. Ο Νόµος 5555 της 5.11.2006, ο 

οποίος τέθηκε σε ισχύ µε την επαναψήφισή του τον Φεβρουάριο 2008 ως 

Νόµος 5737 [Resmi Gazete 27.2.2008/26800], επιχειρεί να δώσει λύσεις στα 

χρόνια προβλήµατα που ταλανίζουν τις βακουφικές περιουσίες, ως προϊόν 

πολιτικής, κυρίως, πίεσης αλλά και να διασφαλίσει την µικρότερη δυνατή 

ζηµία για το κράτος σε περιπτώσεις αναγκαίας επανόρθωσης των αδικιών του 

παρελθόντος. Τα κύρια χαρακτηριστικά του νόµου ως προς τα καίρια 

ζητήµατα που αφορούν τα ρωµαίικα, και γενικότερα τα κοινοτικά, βακούφια 

µπορούν να περιγραφούν ως εξής: 

• ∆ιατυπώνεται η αρχή της αµοιβαιότητας στο άρθρο 2, ως αρχή που διέπει 

τον νόµο, αν και στο άρθρο 5 γίνεται -ορθά- αναφορά για εφαρµογή της 

αµοιβαιότητας µόνο σε αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα. Η ευρύτερη 
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αµοιβαιότητα αποτελεί -έκνοµη ουσιαστικά- εφαρµογή περιοριστικών 

µέτρων στα ιδρύµατα της µειονότητας µέσα από την διοικητική και 

δικαστική πρακτική. 

• Σύµφωνα µε το άρθρο 6, η διαχείριση του κάθε βακουφίου γίνεται από 

τα µέλη του. ∆εν διευκρινίζεται εάν θα παρέχεται η -κρίσιµη- δυνατότητα 

ενοποίησης των µελών των κοινοτήτων σε ενιαίο σώµα εκλεκτόρων και 

διαχειριστών, όπως εν τέλει ισχύει από το 2007. Το ζήτηµα θα ρυθµίσει 

εκτελεστικός κανονισµός του νόµου. 

• Καµία βελτίωση δεν θεσπίστηκε ως προς τα κατειληµµένα βακούφια 

(µαζµπούτ). Η µη διευθέτηση του θέµατος αυτού αφήνει εκκρεµές πλήθος 

ζητηµάτων, η λύση των οποίων µπορούν να επιλυθούν ενώπιον των 

τουρκικών δικαστηρίων και στο Ε∆∆Α78. Ωστόσο ο ίδιος ο νόµος 

νοµιµοποιεί την παράνοµη πρακτική «κατάληψης» βακουφικής περιουσίας 

µέχρι την υιοθέτηση του νόµου. Το άρθρο 7(2) προβλέπει ότι: «Βακούφια 

που είχαν συµπεριληφθεί στον κατάλογο κατειληµµένων βακουφίων πριν 

την ηµεροµηνία ισχύος αυτού του νόµου, καθώς επίσης βακούφια που 

µπορεί να συµπεριληφθούν µεταξύ των κατειληµµένων σύµφωνα µε αυτό 

το νόµο, δεν θα µπορούν πλέον να εκλέγουν και να διορίζουν 

διαχειριστές». Επίσης, η κατάρτιση λίστας από την Γ∆Β των εχόντων 

νοµική προσωπικότητα κοινοτικών βακουφίων αποκλείει όσα βακούφια 

έχουν αυθαίρετα θεωρηθεί µαζµπούτ καθιστώντας τις εγγραφές στην λίστα 

αυτή οιονεί νοµιµοποιητικό τίτλο. Η µη ρύθµιση της επιστροφής των 

καταχρηστικά δεσµευµένων περιουσιών των µαζµπουτοποιηµένων 

βακουφίων νοµιµοποιεί παράνοµες πρακτικές του παρελθόντος.  

• Η Συνέλευση της Γ∆Β µπορεί να διαθέσει για παρεµφερείς σκοπούς ή να 

ρευστοποιήσει υπέρ άλλου βακουφίου ακίνητα των οποίων η 

                                                 
78 Βλ. και την κριτική που ασκεί, στο ίδιο πνεύµα, η έκθεση του TESEV, 2007, σελ. 4. 
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χρησιµοποίηση δεν είναι δυνατή, και που ανήκουν σε µαζµπούτ (άρθρο 

15.2). Όµως δεν είναι σαφές όµως υπέρ ποιου βακουφίου, εάν το ακίνητο 

ανήκει σε µαζµπούτ το οποίο ήταν πρώην κοινοτικό βακούφι. 

• Ο νόµος επιτρέπει την απόκτηση και πώληση ακίνητης περιουσίας, χωρίς 

οι πράξεις αυτές να υπάγονται σε προηγούµενη άδεια από την διοίκηση 

(άρθρο 12). Επίσης άδεια δεν απαιτείται για την αποδοχή δωρεάς (ακόµα 

και από το εξωτερικό, άρθρο 25.2) ή την ανάληψη επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας (άρθ. 26). Ωστόσο η δυνατότητα του άρθρου 25 

προϋποθέτει την ρητή πρόβλεψη στην ιδρυτική πράξη του βακουφίου, το 

οποίο πρακτικά είναι απίθανο να συµβαίνει, καθώς είτε δεν υπάρχουν οι 

ιδρυτικές πράξεις, είτε οι οθωµανικές ιδρυτικές πράξεις ή τα ∆ηλωτικά του 

1936 ως θεωρούµενες ιδρυτικές πράξεις δεν µπορούσαν να προβλέπουν 

τέτοιου είδους δραστηριότητα, ακυρώνοντας εντέλει την δυνατότητα αυτή 

στα µειονοτικά βακούφια. 

• Σύµφωνα µε το άρθρο 16.5 τα βακούφια µπορούν να ενοικιάσουν ή να 

µεταφέρουν σε άλλο βακούφι ακίνητο, το οποίο αποτελούσε µεν κύριο 

βακούφι, αλλά πλέον δεν εξυπηρετεί τον αρχικό του κοινωφελή σκοπό (βλ. 

σχολικό κτίριο) ή να ανταλλάξουν περιουσιακά τους στοιχεία που δεν 

µπορούν να εξυπηρετήσουν τους σκοπούς τους (άρθρο 12)79. 

• Τα βακούφια µπορούν να αλλάξουν το σκοπό τους από «µη 

προσοδοφόρα» σε «προσοδοφόρα» (άρθρο 14) ύστερα από αίτηση προς 

την Γ∆Β. Η διάταξη αυτή αποτελεί σηµαντικό βήµα φιλελευθεροποίησης 

µε ιδιαίτερα ευνοϊκό αντίκτυπο για τα ρωµαίικα βακούφια και ειδικά για τα 

                                                 
79 Έτσι και η κοινότητα Κουρτουλούς προχώρησε σε δηµοπράτηση οικοπέδου µε σκοπό την 

ανέγερση εµπορικού κέντρου µε αντιπαροχή για την βελτίωση των εσόδων του, παρόλες 

τις αντιδράσεις για την πολεοδοµική  αλλοίωση του περιβάλλοντος χώρου, βλ. 

Απογευµατινή, 11.5.2010. 
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σχολικά κτήρια που είναι πιστοποιηµένα ως «κλειστά» (βλ. Παραρτήµατα, 

Πίνακα Β στο γ’).  

• ∆εν είναι σαφές (κατά το προσωρινό άρθρο 7)80 ότι τα ακίνητα που 

είχαν εγγραφεί µεν το 1936, αλλά σε πλασµατικά ή φανταστικά ονόµατα, 

σε ποιο βαθµό µπορούν να νοµιµοποιηθούν στο όνοµα του σχετικού 

ιδρύµατος, µε αίτηση των ενδιαφερόµενων ιδρυµάτων εντός 18 µηνών από 

τη θέση σε ισχύ του νόµου81. Η προϋπόθεση που τίθεται ότι τα ακίνητα 

πρέπει να βρίσκονται στην κατοχή του βακουφίου, περιορίζει σε µεγάλο 

βαθµό το πεδίο εφαρµογής της διάταξης, καθώς η πλειοψηφία των 

ακινήτων υπό διεκδίκηση βρίσκεται στην νοµή ή κυριότητα τρίτων (βλ. 

παρακάτω). 

• Επίσης αναφέρεται ότι η ιδιοκτησία που είχε κατασχεθεί µετά το 1974 

(σύµφωνα µε την τότε περιοριστική νοµολογία) υπέρ του ∆ηµοσίου ή της 

Γ∆Β, θα επιστραφεί στους δικαιούχους. 

                                                 
80 «Προσωρινό άρθρο 7»: Η ακίνητη περιουσία των ιδρυµάτων των θρησκευτικών 

κοινοτήτων, δηλαδή, Α. Όσα ακίνητα ενεγράφησαν στην ∆ήλωση του 1936, τα οποία 

βρίσκονται ακόµη στην διάθεσή τους αλλά είναι εγγεγραµµένα σε τίτλους σε πραγµατικά ή 

φανταστικά ονόµατα,  

  Β. Όσα ακίνητα είτε αγοράστηκαν από τα κοινοτικά βακούφια µετά την ∆ήλωση 

του 1936, είτε είχαν δωρηθεί ή κληροδοτηθεί, αλλά µε την αιτιολογία ότι δεν µπορούσαν 

να αποκτήσουν περιουσία είναι σήµερα εγγεγραµµένα στο ∆ηµόσιο ταµείο ή την Γ∆Β ή 

ακόµα στο όνοµα του δωρητή ή του κληρονοµούµενου, µπορεί να εγγράφεται στο όνοµα 

του οικείου ιδρύµατος µαζί µε όλα τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις που προκύπτουν από το 

Κτηµατολόγιο, ύστερα από αίτηση στην αρµόδια ∆ιεύθυνση Τίτλων Ιδιοκτησίας εντός 18 

µηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόµου και τη σύµφωνη γνώµη της 

Εθνοσυνέλευσης. 
81 Πρβλ. σχετική κριτική και προτάσεις στην έκθεση του TESEV, 2007, σελ. 6-10. 
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• Τα ακίνητα ευαγούς χαρακτήρα δεν είναι δυνατόν να κατασχεθούν ή να 

υποθηκευτούν, ούτε να υπαχθούν στους όρους της χρησικτησίας (άρθρο 

15.1).  

• Τα κοινοτικά (αρµενικά, εβραϊκά και ρωµαίικα) βακούφια 

εκπροσωπούνται από κοινού στην 15µελή γενική Συνέλευση της Γ∆Β από 

ένα τακτικό και ένα αναπληρωµατικό µέλος (άρθρο 41). 

• Αν και είναι δυνατόν να ιδρυθούν νέα βακούφια (άρθρο 5)82, κοινοτικά 

νέα βακούφια δεν είναι µπορούν να δηµιουργηθούν, καθώς ο Αστικός 

Κώδικας (άρθρο 101.4 ΑΚ) απαγορεύει την ίδρυση βακουφίων υπέρ 

συγκεκριµένης «φυλής ή θρησκευτικής κοινότητας». 

• Καµία πρόβλεψη δεν υπάρχει για τα ακίνητα των βακουφίων των 

οποίων η κυριότητα αποκτήθηκε από το δηµόσιο µεν, αλλά και στη 

συνέχεια πωλήθηκαν σε τρίτους, σύµφωνα µε τις αποφάσεις της δεκαετίας 

του 1970. Το ζήτηµα εµπλέκει συµφέροντα καλόπιστων τρίτων, οι οποίοι 

δεν θα µπορούσε να χάσουν την κυριότητα των ακινήτων. Το αρρύθµιστο 

ζήτηµα ως προς την υποχρέωση αποζηµίωσης υπέρ των αρχικών 

δικαιούχων θα µπορούσε να λυθούν νοµικά µε τις γενικές διατάξεις του 

εµπράγµατου δικαίου. 

 

Κατά την διαδικασία κύρωσης του τότε νόµου 5555 ο τότε Πρόεδρος της 

∆ηµοκρατίας Σεζέρ, στις 29 Νοεµβρίου 2006 προέβαλε βέτο και 

παρέπεµψε το σχέδιο νόµου στην Εθνοσυνέλευση για επαναδιατύπωση, 

υποστηρίζοντας ότι: 

• ∆εν υιοθετεί την αρχή της αµοιβαιότητας υπό το φως της Συνθήκης της 

Λοζάνης, η οποία έχει συνταγµατική ισχύ, κατά το τουρκικό και διεθνές 

δίκαιο.  
                                                 
82 Στο πλαίσιο αυτό δεν επιτράπηκε στην Εβραϊκή κοινότητα Σµύρνης καθώς και στις 
κοινότητες Σουριάνων, καθολικών και ιακωβιτών να ιδρύσουν νέα κοινοτικά βακούφια, 
L. Vingas, 2010. 



 95 

• Τα κοινοτικά βακούφια, εφόσον δεν τα αναφέρει ρητά το άρθρο 7, δεν 

µπορούν πλέον να καθίστανται µαζµπούτ, ύστερα από δεκαετή ανενεργή 

διοίκησή τους. 

• Τα κοινοτικά βακούφια χάνουν το σκοπό που προβλέπεται από την 

Συνθήκη της Λοζάνης, καθώς µπορούν να αναπτύξουν άλλους, άρα µη 

σύννοµους σκοπούς. 

• Η πρόβλεψη ότι τα βακούφια µπορούν κατά το άρθρο 16.5 να 

διαθέτουν σε άλλο βακούφι περιουσία του ή να την ρευστοποιούν 

αντίκειται στον καταστατικό τους σκοπό και άρα και στην Συνθήκη της 

Λοζάνης, όπως και στο άρθρο 2 του Συντάγµατος σχετικά µε την ασφάλεια 

δικαίου. 

• Η συµµετοχή µε έναν εκπρόσωπο στην Γ∆Β από τα κοινοτικά 

βακούφια (άρ. 41) συνιστά µείωση του ελέγχου που η Γ∆Β οφείλει να 

ασκεί, ως συνέπεια της αποθρησκειοποίησης των βακουφίων που 

εγκαθίδρυσε το τουρκικό κοσµικό κράτος από το 1923.  

• Ο νόµος αντίκειται στο άρθρο 10 του Συντάγµατος που απαγορεύει τις 

διακρίσεις και συγκρούεται µε το εθνικό και δηµόσιο συµφέρον. 

 

Συνοψίζοντας, θα έλεγε κανείς ότι το σκεπτικό του προεδρικού βέτο που 

τέθηκε στον βακουφικό νόµο θεµελιώνεται στο επιχείρηµα ότι τα κοινοτικά 

βακούφια εκφεύγουν από τον απαιτούµενο στενό, αν όχι ασφυκτικό, έλεγχο 

του κράτους. Έτσι, η προβλεπόµενη αυτονοµία που κατοχυρώνει η Λοζάνη 

για τα µειονοτικά βακούφια είναι ορατή µόνο ως υποχρέωση ελέγχου από το 

κράτος, υπό το φως µιας προσέγγισης που προτάσσει το «εθνικό συµφέρον» 

στο όνοµα µιας στείρας και αναιτιολόγητης νοµιµότητας. Ωστόσο, η 

προεδρική παρέµβαση έµεινε άκαρπη καθώς η αρµόδια επιτροπή της 

Εθνοσυνέλευσης ενέκρινε εκ νέου το περιεχόµενο του νόµου και χωρίς καµία 

ουσιώδη τροποποίηση τον παρέπεµψε για ψήφιση. Καθώς ο Πρόεδρος της 
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∆ηµοκρατίας δεν έχει δικαίωµα να θέσει νέο βέτο, ο νόµος κυρώθηκε τον 

Φεβρουάριο του 2008, ως νόµος 5737. Υιοθετήθηκε εν µέσω έντονων 

αντιρρήσεων της αντιπολίτευσης, κυρίως ξενοφοβικού και εθνικιστικού 

χαρακτήρα, αλλά και µιας διάχυτης παραπληροφόρησης στα σχετικά µε την 

νοµική τύχη των µουσουλµανικών βακουφίων στην Ελλάδα, το καθεστώς των 

οποίων βρισκόταν υπό διαβούλευση κατά την ίδια περίοδο από το Ελληνικό 

Κοινοβούλιο.  

Παράλληλα, οι εσωτερικές αντιδράσεις οδήγησαν το ισχυρότερο κόµµα 

της αντιπολίτευσης, CHP, και µάλιστα µε οµοφωνία83, να καταθέσει 

προσφυγή ενώπιον του Συνταγµατικού ∆ικαστηρίου µε επιχειρήµατα 

παρόµοια µε εκείνα που επικαλέστηκε ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας κατά την 

ατελέσφορη άσκηση του δικαιώµατος αρνησικυρίας δεκατέσσερις µήνες 

νωρίτερα. Στην προσφυγή του στο Συνταγµατικό ∆ικαστήριο, το CHP 

αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην αµοιβαιότητα. Ισχυρίστηκε συγκεκριµένα ότι 

«οποιοδήποτε δικαίωµα δεν αναγνωρίζεται στην τουρκική µειονότητα στην 

Ελλάδα, δεν µπορεί να αναγνωριστεί στις µη-µουσουλµανικές µειονότητες»84. 

Ακόµα πιο εντυπωσιακό το γεγονός ότι στην προσφυγή µε κοινό συντάκτη 

τον πρόσφατα (2010) εκλεγµένο αρχηγό του CHP, Κεµάλ Κιλιτσντάρογλου, 

αναφερόταν πως η αναγνώριση του απεριόριστου δικαιώµατος κατοχής 

περιουσίας στα µειονοτικά βακούφια θα εξέθετε σε κίνδυνο το δικαίωµα 

«αυτοάµυνας του κράτους»85 και θα αποτελούσε τη «µεγαλύτερη εκχώρηση» 

στα κοινοτικά βακούφια συναρτώντας το ζήτηµα µε τις αρµενικές αξιώσεις 

σχετικά µε την γενοκτονία σε διεθνές επίπεδο86. Εν τέλει, στις 17 Ιουνίου 

2010, το Συνταγµατικό ∆ικαστήριο απέρριψε την προσφυγή του CHP για 
                                                 
83 Βλ. δηλώσεις του Hakı Süha Okay, Hurriyet, 26.2.2008. Επίσης, Κ.∆., 2008, σ. 34. 

84 CHP, πρόταση για αναστολή εκτέλεσης, 2008, σ. 11. 

85 Όπ. π., σ. 21. 

86 Όπ. π., σ. 18. Αναλυτικά στο K. Kurban & K. Tsitselikis, 2010, σελ. 26. 
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αναστολή εκτέλεσης των άρθρων 6 (3), 12 (1), (3) και (4), 14, 25, 26 και 41 

(2) βάζοντας τέλος στην αβεβαιότητα ως προς την ισχύ του νέου βακουφικού 

νόµου87. 

 

Το πνεύµα του νέου νόµου, παρ’ όλες τις βελτιωτικές τροποποιήσεις 

στο καθεστώς των βακουφίων που επέφερε, δεν εφαρµόζει ορθά την αρχή της 

ισότητας µεταξύ των βακουφίων (µη κοινοτικών και κοινοτικών) ούτε 

θεραπεύει ικανοποιητικά τις περιπτώσεις µετακύλησης περιουσιών υπέρ του 

δηµοσίου ή τρίτων, µε αποτέλεσµα την µη ευθυγράµµιση µε το τουρκικό 

Σύνταγµα, την Συνθήκη της Λοζάνης και την ΕΣ∆Α (άρθρο 1 Πρώτου 

Πρωτοκόλλου σε συνδυασµό µε τα άρθρα 9 και 14). Ιδιαίτερες διαστάσεις 

παίρνει το ζήτηµα, ιδίως ύστερα από την απόφαση του Ε∆∆Α σχετικά µε την 

Μεγάλη του Γένους Σχολή, αλλά και των υπολοίπων σχετικών αποφάσεων, 

της διεκδίκησης των ιδιοκτησιακών δικαιωµάτων σε υποθέσεις ακίνητων που 

αποκτήθηκαν µετά το 1936 και δη των ακινήτων που έχουν µεταβιβαστεί σε 

τρίτους, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. 

Το «προσωρινό άρθρο 7» επιχειρεί να περιορίσει τις απώλειες 

περιουσιακών στοιχείων των βακουφίων, αλλά από το ρυθµιστικό του πεδίο 

εκφεύγουν σηµαντικές κατηγορίες ακινήτων, µε την προϋπόθεση µάλιστα την 

κατοχύρωση από το βακούφι της νοµής ακινήτων ακριβώς για τις περιπτώσεις 

τις οποίες ο νόµος φέρεται ότι θα θεραπεύσει, δηλαδή την απώλεια 

κυριότητας και νοµής. Με λίγα λόγια, ο νόµος θέτει ως προϋπόθεση για την 

ενεργοποίησή του την κατοχή του ακινήτου, η οποία στις περισσότερες 

περιπτώσεις συµπαρασύρθηκε από την απώλεια της κυριότητας. Τα 

                                                 
87 Συνταγµατικό ∆ικαστήριο, Απόφαση 2008/22, 17.6.2010. Βλ. 

http://www.anayasa.gov.tr/index.php?l=gundem&id=293. 
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προβλήµατα που ενυπάρχουν στο «προσωρινό άρθρο 7» µπορούν να 

σχολιαστούν ως εξής:  

Από την Α’ κατηγορία ακινήτων δεν ρυθµίζεται η νοµική τύχη όσων 

ακινήτων καταχωρήθηκαν στη ∆ήλωση του 1936, αλλά δεν βρίσκονται πλέον 

στην νοµή του βακουφίου, δηλαδή η συντριπτική πλειοψηφία των 

περιπτώσεων. Επίσης, δεν προβλέπεται η απαλλοτρίωση και επιστροφή των 

κυρίων βακουφίων των οποίων οι κοινότητες έχουν απολέσει την κυριότητα. 

Από την κατηγορία Β’ (της δεύτερης παραγράφου του άρθρου) δεν 

προβλέπεται λύση για τις εξής κατηγορίες ακινήτων που αποκτήθηκαν µετά 

τη ∆ήλωση του 1936, και τα οποία έπληξε η δικαστική απόφαση του 1974: 1. 

Ακίνητα που επανεγγράφησαν στο όνοµα του αρχικού ιδιοκτήτη και µε 

απόφαση δικαστηρίου ακυρώθηκε η µεταβίβαση στο βακούφι, ή εάν αυτός 

είχε χαθεί, η µεταβίβαση έγινε υπέρ του κράτους ή της Γ∆Β (ύστερα από 

10ετή διαχείριση µε διορισµένο επίτροπο, δηλαδή καγιούµ), 2. Ακίνητα των 

οποίων ακυρώθηκε η κληροδότηση λόγω ακύρωσης της διαθήκης 

καταχρηστικά, και 3. Όλα εκείνα τα ακίνητα που αποκτήθηκαν από 

καλόπιστο τρίτο88. Επίσης, αρρύθµιστο παραµένει το ζήτηµα της δυνατότητας 

αποµαζµουτοποίησης, και βέβαια της κατοχύρωσης της νοµικής 

προσωπικότητας των κοινοτήτων σε συνάρτηση προς τα κύρια βακούφια και 

τα προσαρτήµατά τους. Εξάλλου, η κατοχή νοµικής προσωπικότητας, όπως 

απορρέει από το άρθρο 46 του Αστικού Κώδικα, συνεπάγεται την ικανότητα 

                                                 
88 Βλ. σχετικά TESEV 2007 και εισηγήσεις στην εκδήλωση για τα βακούφια της 

µειονότητας που διοργάνωσε ο Σύλλογος Αποφοίτων του Ζωγραφείου τον Νοέµβριο του 

2007 (Βασιλειάδης, 2007). 



 99 

απόκτησης περιουσίας από µια νοµική οντότητα,89 όπως προβλέπει και το 

ανώτερης τυπικής ισχύος άρθρο 42.3 της Συνθήκης της Λοζάνης.  

 Σε εφαρµογή του νέου νόµου, στις 13 Μαΐου 2008 υιοθετήθηκε η 

εγκύκλιος 2008/6 της Γ∆Β [Β02.1.VGM.0.12.00.00.303/99-6726]. Η 

εγκύκλιος, η οποία εφαρµόζει το «προσωρινό άρθρο 7», θέτει αναλυτικά τις 

προϋποθέσεις για την αίτηση διεκδίκησης της κυριότητας των ακινήτων που 

εµπίπτουν στο πεδίο της προαναφερθείσας διάταξης εντός 18µηνης 

προθεσµίας. Αρµόδιο όργανο για την κρίση των αιτήσεων είναι το Συµβούλιο 

της Γ∆Β. Σε περίπτωση ανάγκης κατάθεσης συµπληρωµατικών στοιχείων το 

βακούφι οφείλει να προσκοµίσει τα απαραίτητα έγγραφα εντός διµήνου, 

διαφορετικά η αίτηση απορρίπτεται. Η πολυπλοκότητα της διαδικασίας 

απόδειξης της βασιµότητας του αιτήµατος και οι πρακτικές δυσκολίες να 

βρεθούν έγκυρα έγγραφα (για παράδειγµα, αποδείξεις κατανάλωσης 

ηλεκτρικού ρεύµατος, ενοικιαστήρια κλπ) για ακίνητα που ήταν στην νοµή 

του βακουφίου πριν από 50 και πλέον χρόνια συρρικνώνει, αν δεν ακυρώνει, 

το περιεχόµενο του δικαιώµατος σε πολλές περιπτώσεις. Όχι µόνο γιατί το 

βάρος απόδειξης δεν θα έπρεπε να είναι εξ’ ολοκλήρου στο βακούφι που 

καταθέτει την αίτηση, αλλά κυρίως γιατί εκλείπει η καλή πίστη από την 

πλευρά του τουρκικού δηµοσίου90.  

Μέχρι τις αρχές του Σεπτεµβρίου 2009 κατέθεσαν δηλώσεις 28 

βακούφια µε πρωτοβουλία του Πατριαρχείου και την εποπτεία οµάδας 

νοµικών του, ενώ τα περισσότερα από τα υπόλοιπα βακούφια κατέθεσαν 

αιτήσεις κατά µόνας. Έντεκα βακούφια δεν κατέθεσαν αιτήσεις, καθώς είχαν 

πλέον κατοχυρώσει όλη την ακίνητη περιουσία τους, ύστερα από το πέρας της 
                                                 
89 Βλ. επίσης Απόφαση Εθνοσυνέλευσης 1972/56, σύµφωνα µε την οποία τα µειονοτικά 

ιδρύµατα έχουν δικαιώµατα που απορρέουν από την φύση τους ως νοµικά πρόσωπα 

(ερµηνεία άρθρου 44). 

90 D. Kurban & K. Hatemi, 2009, σ. 31. 
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διαδικασίας τακτοποίησης του 2003. Με τις αιτήσεις του 2009 διεκδικήθηκαν 

συνολικά 946 ακίνητα στην Πόλη, την Ίµβρο και την Τένεδο (µεταξύ των 

οποίων και 185 ακίνητα που ανήκουν σε µαζµπούτ). Επίσης διεκδικήθηκε η 

κυριότητα επί 19 κοιµητηρίων. Τέλος, µέσα από την διαδικασία των αιτήσεων 

τα βακούφια ζήτησαν την ορθή διατύπωση υφιστάµενων τίτλων σε 41 ακόµη 

περιπτώσεις. Τα πρώτα αποτελέσµατα της εξέτασης των αιτήσεων 

ανακοινώθηκαν στις 11 Μαρτίου 2010, ενώ η προθεσµία υποβολής 

διευκρινίσεων παρατάθηκε µέχρι τα µέσα του Ιουλίου 2010. Σύµφωνα µε τον 

Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Bülent Arınç, αρµόδιο και για τα κοινοτικά 

βακούφια, σε δήλωσή του κατά την συνάντηση µε τους εκπροσώπους των 

µειονοτήτων και τον Οικουµενικό Πατριάρχη Βαρθολοµαίο, από όλα τα 

µειονοτικά κοινοτικά βακούφια «κατατέθηκαν συνολικά 1.411 δηλώσεις. Εξ 

αυτών, 35 δηλώσεις ήταν εκ του περισσού διότι τα ακίνητα αυτά ήδη ανήκαν 

στα βακούφια, 96 δηλώσεις εγκρίθηκαν, 347 απορρίφθηκαν διότι τα ακίνητα 

ανήκουν σε τρίτους και σε 943 περιπτώσεις καλούνταν τα βακούφια να 

συµπληρώσουν εντός 60 ηµερών τους φακέλους τους»91. Ειδικότερα, ο 

Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης δήλωσε ότι από τα 96 ακίνητα, των οποίων η 

άµεση επανάκτηση εγκρίθηκε υπέρ των ιδρυµάτων, τα 68 ανήκουν σε 

ρωµαίικα βακούφια, µε την συντριπτική πλειοψηφία των ακινήτων να 

επιστρέφονται στο Μπαλουκλή (επίσης από δύο ακίνητα στο βακούφι του 

Πέρα και του Αγίου Νικολάου στο Τζιµπαλί και από ένα ακίνητο στην 

Παναγία του Μουχλίου, την Χαλκηδόνα, τον Άγιο ∆ηµήτριο Σαρµασικίου και 

την µεγάλη του Γένους Σχολή).  

Τα βακούφια στην Ίµβρο κατέθεσαν συνολικά 281 αιτήσεις, από τις 

οποίες ορισµένες απερρίφθησαν, καθώς η Γ∆Β έκρινε ότι δεν εµπίπτουν στο 

πεδίο εφαρµογής του νόµου, για τις υπόλοιπες ζητήθηκε να υποβληθούν 

                                                 
91 Agos, 19.3.2010. 
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συµπληρωµατικά έγγραφα92. Τέλος, στην Τένεδο, ο Ιερός Ναός Κοιµήσεως 

της Θεοτόκου κατέθεσε αίτηση για την επιστροφή 46 ακίνητων περιουσιών, 

συµπεριλαµβανοµένων ορισµένων που αποτελούσαν ήδη το αντικείµενο 

νοµικής διαµάχης σε τοπικά και περιφερειακά δικαστήρια, καθώς επίσης στο 

Ε∆Α∆. Εικοσιένα από αυτά τα ακίνητα είχαν εγγραφεί στο παρελθόν στο 

όνοµα του ∆ηµόσιου Ταµείου και αποτελούσαν ήδη αντικείµενο δικαστικής 

διαµάχης. Εξάλλου, µε την υιοθέτηση του νέου νόµου, το ∆ικαστήριο της 

Τενέδου έκρινε ότι 20 ακίνητα πρέπει να επιστραφούν στο δικαιούχο 

βακούφι, αλλά απέρριψε την επιστροφή ενός ακινήτου λόγω αποτυχίας του 

αιτούντος να αποδείξει ότι κατείχε τίτλους ιδιοκτησίας. Για τα υπόλοιπα 25 

ακίνητα η επιστροφή των οποίων επιδιώχθηκε µε αιτήσεις ενώπιον της, η 

Γ∆Β απαίτησε την κατάθεση συµπληρωµατικών εγγράφων, αδύνατον να 

βρεθούν στην πράξη, όπως µισθωτήρια συµβόλαια, αποδεικτικό δωρεάς ή 

αρχεία κτηµατολογίου.93 

 

Αναφορικά µε την εγγραφή τους στο Κτηµατολόγιο, τα ακίνητα που 

επεστράφησαν µπορούν να ταξινοµηθούν σε δύο κατηγορίες: Σε αυτά που 

είναι εγγεγραµµένα στο τουρκικό ∆ηµόσιο και σε αυτά που είναι 

εγγεγραµµένα χωρίς καθορισµένο ιδιοκτήτη (malik hanesi acık). Για την 

διεκπεραίωση της µεταβίβασης και της κατοχύρωσης των τίτλων αυτών στο 

όνοµα του βακουφίου ασφαλώς θα απαιτηθεί έγκαιρη ενδο-διοικητική 

επιµέλεια και συνεννόηση. 

 

 
 
 

                                                 
92 K. Kurban & K. Tsitselikis, 2010, σ. 21. 
93 Αναλυτικά βλ. K. Kurban & K. Tsitselikis, 2010, σ. 22. 
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∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΒΑΚΟΥΦΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ 2009/10 

 
 Κυριότητα 

υπέρ τρίτου ή 
του δηµοσίου 

Κοιµητήρια Επαναδιατύπωση, 
οµογενοποίηση ή 
αντιστοίχιση 
υφιστάµενων τίτλων 

Μαζµπούτ ΣΥΝΟΛΟ 

Ευρύτερη 
Κων/πολη 

550  19 41 115 725 

Ίµβρος και 
Τένεδος 

211    70 281 

ΣΥΝΟΛΟ  761  19  41 185 1006 

 
 

Επίσης, τον Σεπτέµβριο του 2008 υιοθετήθηκε ο Κανονισµός εφαρµογής 

του Νόµου 5737 [Resmi Gazete 27.9.2008/27010], αναφορικά µε την 

ανάδειξη των διαχειριστικών επιτροπών και τον διαχειριστικό τους έλεγχο. Ο 

Κανονισµός δεν επιφέρει σηµαντικές αλλαγές ως προς την διαδικασία των 

εκλογών των επιτροπών των βακουφίων, προσδιορίζει όµως ότι την ευθύνη 

της διαδικασίας έχει πλέον η Γ∆Β και όχι η Νοµαρχία, όπως ίσχυε µέχρι τότε 

(άρθρα 29-33). Έτσι κατοχυρώνεται η δυνατότητα διεύρυνσης των εκλογικών 

περιφερειών τόσο για τους εκλογείς όσο και για τους υποψήφιους (σε επίπεδο 

διαµερίσµατος [ilçe], νοµαρχίας [il] ή και ενδεχοµένως ολόκληρης της χώρας, 

µε την έγκριση της τοπικής Γ∆Β). Την διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας 

αναλαµβάνει επιτροπή του βακουφίου. Η επιτροπή καταθέτει στην Γ∆Β τους 

εκλογικούς καταλόγους, και δηλώνει τον τόπο και χρόνο της εκλογής. Εάν η 

επιτροπή δεν φέρει σε πέρας το έργο της διεξαγωγής των εκλογών την 

προκαθορισµένη ηµέρα, τότε η Γ∆Β διορίζει επιτροπή από µέλη της 

κοινότητας. Οι εκλογές διεξάγονται µε έξοδα του βακουφίου, µε µυστική 

ψηφοφορία, και την ασφάλειά της την εγγυάται η νοµαρχία. Τέλος, τα 

αποτελέσµατα των εκλογών τα πρακτικά και τα ψηφοδέλτια επικυρώνονται 

από συµβολαιογράφο (εκτός εάν οριστεί διαφορετικά µε έγκριση της Γ∆Β) 

και κατατίθενται στην Γ∆Β προς έγκριση νοµιµότητας.  
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Η νέα επιτροπή εκλέγεται για περίοδο τεσσάρων ετών, τα µέλη της οποία 

πρέπει να έχουν λευκό ποινικό µητρώο και να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον 

δηµοτικού σχολείου. Τα µέλη της είναι επτά, ή περισσότερα εάν ζητηθεί και 

εγκριθεί από την Γ∆Β. Επίσης σε ολιγοµελείς κοινότητες τα µέλη µπορεί να 

είναι τρία. Εάν ο αριθµός των µελών πέσει κάτω των τριών (λόγω θανάτου ή 

παραίτησης), τότε η Γ∆Β προκαλεί επαναληπτικές εκλογές. Ο Κανονισµός 

ορίζει ότι θα αποδίδεται ετήσιος απολογισµός µέχρι το τέλος Ιουνίου (και όχι 

Φεβρουαρίου όπως συνέβαινε παλαιότερα) προάγοντας µηχανισµούς 

εσωτερικού ελέγχου µε ορκωτούς λογιστές (άρθρο 50 επ.). Το άρθρο 58 

επιτρέπει την παραχώρηση κύριων ακινήτων των βακουφίων (σχολικά κτίρια, 

νοσοκοµεία κλπ) και των οικοπέδων τους σε άλλο βακούφι ή δηµόσιο 

οργανισµό ή σε σύλλογο δηµόσιου χαρακτήρα. Η παραχώρηση προϋποθέτει 

την έγκριση της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης µέσα από ορισµένη διαδικασία 

που διεκπεραιώνει η Γ∆Β µε την θετική της γνώµη.  

Οι σχετικές διατάξεις δεν αναφέρονται ρητά στα κοινοτικά βακούφια (αν 

και αυτό συµβαίνει για τα µαζµπούτ), χωρίς όµως να απαγορεύουν την 

εφαρµογή τους από τις κοινότητες για βακουφικά κτίρια που βρίσκονται σε 

µη χρήση για αντικειµενικούς λόγους. Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 59, το 

ακίνητο υπό παραχώρηση πρέπει να χρησιµοποιηθεί για σκοπό παρόµοιο µε 

εκείνον που προέβλεπε ο ιδρυτικός του τίτλος. Για την πραγµατοποίηση της 

παραχώρησης προϋποτίθεται η έγκριση του Συµβουλίου της Γ∆Β. Τέλος, οι 

τυχόν εργασίες ανακαίνισης ή αναστύλωσης του κτηρίου επιβαρύνουν τον 

φορέα που δέχεται την παραχώρηση. Η διάταξη αυτή ενδεχοµένως αποτελέσει 

το νοµικό πλαίσιο µέσω του οποίου θα απεγκλωβιστούν τα κτίρια των 

κοινοτήτων που επί χρόνια δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν, και κυρίως τα 

σχολικά κτίρια που λόγω έλλειψης µαθητών παρέµεναν κλειστά καθώς δεν 

µπορούσαν να αλλάξουν χρήση. Εάν η µη αλλαγή χρήσης παραµένει ως 

περιορισµός στην εξουσίαση επί βακουφικών ακινήτων από τις κοινότητες, η 



 104 

µεταφορά τους σε άλλο κοινοτικό βακούφι (δηλαδή σχολείο) ή εκπαιδευτικό 

σύλλογο της µειονότητας, θα µπορούσε να λύσει πολλά χρονίζοντα 

προβλήµατα. Ήδη ξεκίνησε µια συζήτηση στους κόλπους των κοινοτήτων για 

την βέλτιστη αξιοποίηση τέτοιων κτηρίων µε την µέγιστη διαφάνεια και 

ενηµέρωση όλης της µειονότητας. Έτσι, σχολικά κτήρια στα Ψωµαθειά, τη 

Χάλκη, το Μπουγιούκ ντερέ, στο Μεγάλο Ρεύµα, και το Καντιλλί94, έχουν 

ήδη ενοικιαστεί ή βρίσκονται κοντά στην ενεργοποίηση του νέου καθεστώτος.

 Επίσης, η δυνατότητα που έχει η Γ∆Β να µεταφέρει τέτοια κτίρια που 

βρίσκονται καταχρηστικά υπό καθεστώς µαζµπούτ σε κοινότητες όπου 

λειτουργούν σχολεία (ή άλλα ιδρύµατα µε παρεµφερή ως προς τον αρχικό 

σκοπό του βακουφίου), θα µπορούσε να µειώσει τα αρνητικά αποτελέσµατα 

της µαζµπουτοποίησης σε πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Η προοπτική αυτή 

επαφίεται στην πολιτική βούληση εξοµάλυνσης της τουρκικής κυβέρνησης µε 

τις κοινότητες της µειονότητας, και της αποφόρτισης των βαρών του 

παρελθόντος. Αν και ορισµένα πρώην σχολικά κτίρια έχουν άδεια ενοικίασης 

σε τρίτους µε όχι σχολική χρήση (βλ. πρώην σχολείο στο Σκούταρι το οποίο 

λειτουργεί ως ωδείο), απαγορεύεται η χρήση για µορφωτικούς ή παρεµφερείς 

πολιτιστικούς σκοπούς στις ίδιες τις κοινότητες. Ήδη, σε εφαρµογή του 

άρθρου 16.5 του νέου βακουφικού νόµου χορηγήθηκε έγκριση για την 

µετατροπή χρήσης του παλαιού σχολικού κτιρίου της κοινότητας Ψωµαθειών 

                                                 
94

 Ειδικά η περίπτωση της ενοικίασης του σχολικού κτηρίου στο Καντιλλί πυροδότησε 

έντονες συζητήσεις και ανταλλαγή επιστολών ως προς την διαφάνεια και τους 

οικονοµικούς όρους της αξιοποίησης που θα απαιτούσε η νέα, µετά το 2007, αντίληψη 

σχετικά µε την διαχείριση της κοινοτικής περιουσίας, και κυρίως ως προς την συµµετοχή 

της ευρύτερης µειονότητας στην λήψη αποφάσεων και στην αναδιανοµή των πόρων 

µεταξύ εύπορων και φτωχών κοινοτήτων/βακούφιων. Βλ. σχετικά κείµενα στην 

Απογευµατινή, 27.4.2010 (Μ. Βασιλειάδης), 5.5.2010 (Αν. Παριζιάνος), 6.5.2010 (Λ. 

Βίγκας), 13.5.2010 (Εφορεία της Κοινότητας Μεγάλου Ρεύµατος).    



 105 

προς ενοικίαση σε κλινική (το 2008, µε ρητή αναφορά στον νόµο). Επίσης 

δόθηκε άδεια για την χρήση του κτιρίου του παλαιού δηµοτικού σχολείου 

Χάλκης (ωστόσο µόνο για το ισόγειο που στέγαζε τον πολιτιστικό σύλλογο 

και όχι του πρώτου ορόφου που στέγαζε το δηµοτικό σχολείο) που ανήκει στο 

βακούφι του Αγ. Νικολάου στο νησί, από το ∆ιεθνές Κέντρο Ήχου Χάλκης95. 

Ωστόσο σε πολλές άλλες περιπτώσεις, η έγκριση προϋποθέτει το οριστικό 

κλείσιµο του σχολείου µε πράξη της κυβέρνησης, την οποία αρνείται το 

Υπουργείο Παιδείας (βλ. αίτηµα κοινότητας Κουρτουλούς) µε ενδεχόµενο 

προσφυγής στην δικαιοσύνη. 

Τέλος, η εκπροσώπηση των κοινοτικών βακουφίων στο Συµβούλιο της 

Γ∆Β γίνεται από έναν εκπρόσωπο που επιλέγεται από το σύνολο των 

εκπροσώπων όλων των κοινοτικών-µειονοτικών βακουφίων (οι πρώτες 

εκλογές έγιναν στις 28 ∆εκεµβρίου 2008), δηλαδή των Ελληνορθοδόξων, 

Αρµενίων, Εβραίων, Ασσυρίων, Χαλδαίων κλπ. (άρθρο 96 επ.). Η ανάγκη 

εκπροσώπησης οδήγησε σε πρωτόγνωρες εκλογικές και διαβουλευτικές 

διαδικασίες των διαχειριστικών επιτροπών, οι οποίες συσκέφθηκαν και 

όρισαν πρώτο κοινό υποψήφιό τους τον επιχειρηµατία Λάκη Βίγκα, ο οποίος 

προέρχεται από την κοινότητα Νεοχωρίου και ο οποίος εν τέλει εκλέχθηκε ως 

ο πρώτος κοινός εκπρόσωπος όλων των κοινοτικών βακουφίων στην 
                                                 
95 Το «∆ιεθνές Κέντρο Ήχου» δηµιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράµµατος που 

υλοποιούν δύο µη κυβερνητικές οργανώσεις, µία ελληνική και µία τουρκική, µε την 

χρηµατοδότηση της οργάνωσης «Hellenic-Aid» που διαχειρίζεται το ελληνικό υπουργείο 

εξωτερικών. Το πρόγραµµα αποσκοπεί στην ανακαίνιση του κτιρίου και την δηµιουργία 

µουσικής σχολής (βλ. σχετικά www.halkicentre.org). Η όλη πρωτοβουλία, καρπός της 

επιµονής του Νικηφόρου Μεταξά, αποτελεί ενδεχοµένως την µοναδική επιτυχηµένη 

προσπάθεια για την εκµετάλλευση βακουφικού-σχολικού κτηρίου, µε την άδεια των 

τουρκικών αρχών, της τοπικής κοινότητας και του Οικουµενικού Πατριαρχείου, την 

χρηµατοδότηση του ελληνικού κράτους και την ελληνοτουρκική συνεργασία µη 

κυβερνητικών οργανώσεων µε κοινό σκοπό.  
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Συνέλευση. Η υποχρέωση κοινής εκπροσώπησης των κοινοτικών βακουφίων 

δηµιούργησε µια πρωτόγνωρη δυναµική συνεργασίας µεταξύ των 

µειονοτήτων. Από την άλλη πλευρά η εκπροσώπηση όλων των βακουφίων µε 

ένα µόνο µέλος στο Συµβούλιο της Γ∆Β ίσως αποδειχθεί ανεπαρκής ενώ δεν 

αποκλείεται να αναπτυχθούν και δια-κοινοτικοί ανταγωνισµοί. 
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8. Τα νοµικά αίτια και οι πρακτικές που οδήγησαν στην µερική 

αποξένωση των βακουφικών ακινήτων από τις κοινότητες  

 

Ο µη ορατός διαχωρισµός µεταξύ δηµόσιας και ιδιωτικής σφαίρας αποτελεί 

ένα ολισθηρό θεσµικό περιβάλλον, το οποίο ευνοεί υπερβάσεις 

αρµοδιοτήτων. Η κατοχυρωµένη θεσµική αυτονοµία της µειονότητας, µπορεί 

να πει κανείς ότι κατατάσσει τα µειονοτικά βακούφια στην σφαίρα του 

ιδιωτικού, εσωτερικού, χώρου της µειονότητας σε µία σύγχρονη διάκριση του 

ιδιωτικού-δηµόσιου, ενώ σε µια οθωµανική θεώρηση, τα πράγµατα θα ήταν 

ανεστραµµένα µε µια υπεροχή του δηµόσιου χώρου, ο οποίος µάλλον 

εγκόλπωνε και τις επί µέρους εθνοθρησκευτικές κοινότητες, παρ’ όλη την 

αυτοδιαχειριστική τους µερική αυτονοµία.  

Ήδη, στην σύγχρονη Τουρκία, από το 1935 παρατηρείται η διείσδυση 

του δηµόσιου χώρου εντός της ιδιωτικής σφαίρας της µειονότητας, καθώς η 

εγγυητική αρµοδιότητα των κρατικών αρχών ξεπέρασε τα όριά της και 

στερώντας σε πολλά πεδία την δυνατότητα αυτοδιαχείρισης από τις ίδιες τις 

κοινότητες. Συγκεκριµένα, και όπως ήδη αναφέρθηκε, η Γ∆Β θα έπρεπε να 

έχει αρµοδιότητες ελεγκτικού και εγγυητικού χαρακτήρα για ζητήµατα 

κακοδιαχείρισης, έλλειψης διαφάνειας ή ιδιοποίησης των περιουσιακών 

στοιχείων από τους διαχειριστές των κοινοτήτων. Αυτό που συνέβη σταδιακά, 

µέσα από τις πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης και των διοικητικών 

πρακτικών που ασκήθηκαν από το 1935 µέχρι σήµερα, ήταν αφενός ο στενός 

εναγκαλισµός των κοινοτήτων, του Πατριαρχείου και του Μπαλουκλή, και 

αφετέρου, η διατήρηση της αβεβαιότητας ως προς την νοµική φύση των 

κοινοτήτων και των βακουφίων. Αποτέλεσµα αυτού υπήρξε η άσκηση 

ελέγχου πέρα των νόµιµων θεµιτών ορίων. Οι ιδεολογικές καταβολές του 

δόγµατος ότι οι µειονοτικοί δεν είναι «γνήσιοι» Τούρκοι πολίτες και ότι κατά 
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συνέπεια είναι ύποπτοι για την εθνική ασφάλεια του κράτους, όπως την 

εξέφρασε το Ανώτατο ∆ικαστήριο το 1974, υπολανθάνει ακόµα και στις 

απόπειρες εκσυγχρονισµού του νοµικού καθεστώτος των βακουφίων στην 

εποχή της ευρωπαϊκής προσέγγισης.  

Οι αλλεπάλληλα αποτυχηµένες της πρώτης περιόδου απόπειρες 

εναρµόνισης αντανακλούν τις ριζωµένες πεποιθήσεις της πλειοψηφίας της 

διοίκησης ότι η υποχρέωση επόπτευσης των κοινοτικών βακουφίων 

εµπεριέχει και διαχειριστικές και αποφασιστικές αρµοδιότητες, αφαιρώντας 

από τα ίδια τα βακούφια την λειτουργική αυτονοµία τους. Η αιτιολόγηση του 

προεδρικού βέτο επί του Ν. 5555 εντάσσεται σε αυτή τη λογική. Ασφαλώς το 

ζήτηµα έχει δοµικά αίτια, οι εκφάνσεις των οποίων βρίσκονται και σε άλλες 

πτυχές των ορίων µεταξύ δηµόσιου και ιδιωτικού χώρου. Χαρακτηριστικό 

παράδειγµα αποτελεί η πρόσφατη θέσπιση, πιο φιλελεύθερων σε σύγκριση µε 

το παρελθόν, αυστηρών ωστόσο προϋποθέσεων για την ανάπτυξη της 

κοινωνίας των πολιτών, και ειδικά των όρων για την ίδρυση και λειτουργία 

ενώσεων προσώπων, δηλαδή σωµατείων, συλλόγων ή αστικών µη 

κερδοσκοπικών εταιριών: Το κράτος διατηρεί ενισχυµένες αρµοδιότητες 

ελέγχου, θέτοντας περιορισµούς στο δικαίωµα ίδρυσης και λειτουργίας µη 

κυβερνητικών οργανώσεων και ασκώντας ασφυκτική εποπτεία της 

οικονοµικής τους διαχείρισης.  

 

Ας ξαναγυρίσουµε, όµως, στα βακούφια και ας δούµε από κοντά τους 

τρόπους µε τους οποίους αµφισβητήθηκε, µέσα από τη νοµική πρακτική, η 

κυριότητα της ακίνητης ιδιοκτησίας των βακουφίων. Η εξέταση του 

ερωτήµατος και των επί µέρους πτυχών του θα αναπτυχθεί σε δύο ενότητες, 

µε κριτήριο την αµεσότητα της νοµικής αµφισβήτησης της κυριότητας επί της 

βακουφικής περιουσίας. 
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8.α. Άµεσα, µε την αλλοίωση της νοµικής αυτοτέλειας και της κυριότητας  

 

8.α.i. Του κύριου βακουφίου. Αυτό µπορεί να συµβεί µε δύο τρόπους. 1. Με 

την απώλεια ή την µη κατοχύρωση τίτλου ιδιοκτησίας ολόκληρου ή τµήµατος 

κύριου βακουφίου. Για παράδειγµα ο ΙΝ Αγ. Ιγνατίου στην κοινότητα 

Χαλκηδόνας (Καντίκιοϊ) δεν έχει τίτλο ιδιοκτησίας και δεν αναφέρεται ρητά 

στον βακουφικό κατάλογο της Γ∆Β. Η εγγραφή στον κατάλογο της Γ∆Β, 

συχνά αναφέρει αναλυτικά τα κτίρια που συναποτελούν το κύριο βακούφι, 

δηλαδή τις εκκλησίες ή τα σχολεία που το απαρτίζουν, κατονοµάζοντάς τα 

(πχ. Hasköy Aya Paraşkevi Kilisiesi, Rum Kabristani ve ilk Mektebi Vakfı). 

Σε άλλες περιπτώσεις, η εγγραφή αναφέρεται αόριστα «σε εκκλησίες και 

σχολείο», όπως της κοινότητας Σταυροδροµίου (Beyoğlu Rum Ortodoks 

Kiliseleri ve Mektepleri Vakfı). Το κλειστό δηµοτικό σχολείο του Ορτάκιοϊ, 

αποτελεί ακόµα µια χαρακτηριστική περίπτωση. Αν και η απαλλοτρίωση του 

σχολικού κτηρίου, που αποτελούσε τµήµα του κυρίου βακουφίου, 

συντελέστηκε το 1985, τελικά ο σκοπός της απαλλοτρίωσης (δηµιουργία 

δηµοτικού πάρκου) δεν ολοκληρώθηκε, ούτε δόθηκε αποζηµίωση στο 

βακούφι. Σήµερα το κριτήριο ενοικιάζεται από τον ∆ήµο Κωνσταντινούπολης 

στην κυβέρνηση και χρησιµοποιείται για να στεγάσει την Γενική Γραµµατεία 

Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Η διοίκηση του βακουφίου έχει προσφύγει στα 

διοικητικά δικαστήρια για την ανάκτηση του κτηρίου, χωρίς ακόµα να έχει 

εκδοθεί σχετική απόφαση. 

 Μια ειδική περίπτωση απώλειας κυριότητας κύριου βακουφίου αφορά 

τη σχέση εξουσίασης των κοινοτήτων απέναντι στα κοιµητήρια96, τα οποία 

έχουν συλλήβδην περάσει στην άµεση διαχείριση των δηµοτικών αρχών. Ήδη 

από το 1930 όλα τα νεκροταφεία στην Τουρκία ρυθµίζονται από κοινούς 

                                                 
96 Μ. Αναστασιάδου & Π. Ντυµόν, 2007, σ. 253-273. 
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κανονισµούς υγιεινής και διαχείρισης η οποία ανατέθηκε στην άµεση 

δικαιοδοσία των τοπικών δηµοτικών αρχών σύµφωνα µε τον νόµο 1580 του 

1930 (βλ. άρθρο 160). Η πολεοδοµική ανάπτυξη της ευρύτερης 

Κωνσταντινούπολης από το 1950 και µετά έθεσε ζητήµατα σχετικά µε τα όρια 

του δικαιώµατος απαλλοτριώσεων για τη χάραξη δρόµων, πλατειών κλπ σε 

βάρος βακουφικών νεκροταφείων. Όπως αναφέρουν οι Αναστασιάδου-

Ντυµόν τα κοινοτικά µειονοτικά νεκροταφεία (όπως και τα µουσουλµανικά 

βακουφικά νεκροταφεία) επλήγησαν από καταχρηστικές απαλλοτριώσεις 

µέχρι το 1994, οπότε και µε τον Ν. 3998 η κυριότητα των µειονοτικών 

νεκροταφείων δεν ανήκει στους δήµους. Ωστόσο, τα νεκροταφεία µπορούν να 

απαλλοτριωθούν, έστω και τµηµατικά για την χάραξη δρόµων ή άλλων 

κοινωφελών έργων. Παρά την εκφρασµένη δυσαρέσκεια για το καθεστώς 

αυτό, η νοµική διεκδίκηση των νεκροταφείων ως βακουφική περιουσία που 

ανήκει άµεσα στις κοινότητες, δεν έχει προχωρήσει για µια σειρά από λόγους, 

αν και οι τουρκικές αρχές δεν παρεµβαίνουν στην απόλαυση της νοµής των 

χώρων (εκτός από την περίπτωση της επιβεβληµένης ταφής του περιβόητου 

παπα-Ευθύµ και των απογόνων του στο κοιµητήριο του Σισλί), και έλλειψη 

τίτλων και της δυσαναλογίας του σηµερινού µεγέθους της κοινότητας των 

Ρωµιών προς τους κοιµητηριακούς χώρους, οι οποίοι πλέον βρίσκονται εντός 

του αστικού ιστού της πόλης. Εν τέλει, από το 2007, ορισµένα κοιµητήρια 

αναγνωρίστηκαν ως άµεση βακουφική περιουσία ύστερα από εξέταση 

σχετικών υποθέσεων από τα τουρκικά δικαστηρίων (κοιµητήρια των 

κοινοτήτων Ορτάκιοϊ και Αρναούτκιοϊ)97 ή του Ε∆∆Α (Τένεδος98). 

                                                 
97 Yargıtay, απόφαση της 1.4.2009.  

98 Βozcaada Kimisis Teodoku Rum Ortodoks kilisesi vakfi contre la Turquie (2), Απόφαση 

της 6.10.2009. 
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 Ένα άλλο σχετικό νοµικό ζήτηµα αφορά την διακρίβωση της νοµικής 

σηµασίας της ρητής αναγραφής κοινοτικού κοιµητηρίου στον βακουφικό 

τίτλο (βλ. για παράδειγµα στις κοινότητες Τσεγκέλκιοϊ, Μπέικοζ, Σκούταρι, 

Ψωµαθειών), καθώς θεωρητικά δεν θα µπορούσε να ανατραπεί από το 

εσωτερικό τουρκικό δίκαιο η σχέση εξουσίασης που πηγάζει από το άρθρο 40 

της Συνθήκης της Λοζάνης σε συνδυασµό µε το άρθρο 1 του Πρώτου 

Πρωτοκόλλου της ΕΣ∆Α. Παρόµοιο ερώτηµα αφορά τα κοιµητήρια τα οποία 

δεν αναφέρονται στον επίσηµο βακουφικό κατάλογο ή δεν διαθέτουν καν 

τίτλο ιδιοκτησίας, αλλά βρίσκονται σε σαφή σχέση εξουσίασης από ορισµένη 

κοινότητα ή βακούφι. Τέλος, ειδική περίπτωση αποτελεί η απώλεια των τριών 

εκκλησιών βακουφίων του Γαλατά που αφαιρέθηκαν από την κοινότητα του 

Γαλατά το 1924 (Παναγία Καφατιανή) και το 1965 (Αγ. Νικόλαος και Αγ. 

Ιωάννης των Χίων) µε κατάληψη από την Τουρκορθόδοξη Εκκλησία, πράξη η 

οποία επικυρώθηκε µε δικαστική απόφαση99.  

2. Με την κήρυξή ενός βακουφίου ως µαζµπούτ. Σε περίπτωση ανικανότητας 

της διαχειριστικής επιτροπής να λειτουργεί σε απαρτία, ή ανικανότητα του 

βακουφίου να εκπληρώσει τον καταστατικό του σκοπό. Σύµφωνα µε τον 

προϊσχύσαντα νόµο Ν. 2762/1935 (αρ.1 παρ. 4) κηρύσσεται «κατειληµµένο» 

ένα βακούφι εφόσον έχει συσταθεί πριν από την 4η Νοεµβρίου 1926. Ωστόσο, 

τα µειονοτικά βακούφια θεωρούνται κατά πλάσµα δικαίου ότι ιδρύθηκαν και 

απέκτησαν νοµική προσωπικότητα µε την κατάθεση των ∆ηλωτικών του 

1936. Συνεπώς δεν θα µπορούσε να εφαρµοστεί η διαδικασία 

µαζµπουτοποίησης στα µειονοτικά ιδρύµατα. Η νοµική πρακτική από τη 

δεκαετία του 1970 και µετά, κατ’ εφαρµογή του νόµου του 1935 δέχεται την 

δυνατότητα κατάληψης ενός µειονοτικού βακουφίου από την Γ∆Β. Στην 

περίπτωση αυτή, η νοµική τύχη του κύριου βακουφίου συµπαρασύρει όλα τα 

                                                 
99 A. Alexandris, 1992, σσ. 157, 303 και 318. 
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παρεπόµενα αποκτήµατα. Ο απευθείας έλεγχος της διαχείρισης του 

βακουφίου από την Γ∆Β µπορεί να µετατραπεί σε δικαίωµα κυριότητας µε 

δικαστική απόφαση και συνακόλουθα να θεµελιώσει δικαίωµα εκποίησης των 

παραρτηµάτων ακινήτων του βακουφίου µε δηµοπρασία, όχι όµως του ίδιου 

του βακουφίου.  

Στην πράξη, η κήρυξη λατρευτικού χώρου ως «µαζµπούτ», δεν 

συνεπάγεται και την παύση της εκκλησιαστικής λειτουργίας του, δηλαδή δεν 

παύει την έµπρακτη άσκηση νοµής από το Πατριαρχείο. Συχνά, το ίδιο ισχύει 

και για βοηθητικούς χώρους, οποίοι θα µπορούσαν να είχαν ενοικιαστεί από 

την Γ∆Β σε τρίτους (βλ. χώροι εστίασης και φιλοξενίας), και οι οποίοι 

συνεχίζουν να λειτουργούν και να εξυπηρετούν τη χρήση του βακουφίου. 

Ιδιαίτερα σηµαντική για την συζήτηση των προβληµάτων που αφορούν την 

µαζµπουτοποίηση θα πρέπει να λάβουµε υπόψη την απόφαση 2005/3544 του 

10ου Τµήµατος του Συµβουλίου Επικρατείας (Danıştay), σχετικά µε την 

υπόθεση του Ορφανοτροφείου της Πριγκήπου, η οποία δικαίωσε την 

διαχειριστική επιτροπή του βακούφιου (πολλές άλλες έκριναν αντίθετα100) 

κρίνοντας την µαζµπουτοποίηση καταχρηστική, δεχόµενου ότι το βακούφι 

έχει φιλανθρωπική δραστηριότητα, και άρα δεν είναι ανενεργό. Το ίδιο 

δικαστήριο επανήλθε όταν το 10ο ∆ιοικητικό ∆ικαστηρίου της Άγκυρας 

επέµεινε στην απόφασή του (2066/2006). Εν τέλει µε την απόφαση 2201/2008 

το Συµβούλιο της Επικρατείας έκρινε λανθασµένη την απόφαση του 

δικαστηρίου της Άγκυρας. Στην απόφαση αυτή, θεωρήθηκε ορθά ότι ένα 

βακούφι που διατηρεί δραστηριότητες δεν είναι δυνατόν να κηρυχθεί 

µαζµπούτ, ακόµα κι εάν το κεντρικό κτίριο (εν προκειµένω το 

Ορφανοτροφείο) δεν λειτουργεί. 

                                                 
100 D. Kurban & K. Hatemi, 2009, σ. 18. 
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Η απόφαση αυτή είναι ιδιαίτερα σηµαντική, και µπορεί ανοίξει τον 

δρόµο στην φιλελευθεροποίηση της νοµολογίας σε δύο πεδία. Πρώτον, διότι 

τα κοινοτικά βακούφια που συστάθηκαν µετά το 1936 δεν µπορούν να 

γίνονται µαζµπούτ. Σύµφωνα µε το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της 

Τουρκίας, «Ουσιαστικά το άρθρο 1 του Ν. 2762/1935, ταξινοµεί τα προ του 

Αστικού Κώδικα υπάρχοντα ιδρύµατα, εφόσον αυτά έχουν ορισθεί από το 

άρθρο 1.1 του Ν. 5404/1949 ως κοινοτικά βακούφια. Εποµένως η αξιολόγηση 

της µετά της εφαρµογής του Ν. 2762 κατάστασης των ενλόγω βακουφίων δεν 

µπορεί να γίνεται βάσει του άρθρου 1 αλλά βάσει άλλων διατάξεων του 

Νόµου 2762». Έτσι, η απόφαση διαπιστώνει ότι τα κοινοτικά βακούφια δεν 

µπορούν να «µαζµπουτοποιηθούν». ∆εύτερο, ότι για να «διαπιστωθεί η 

ανυπαρξία παροχής υπηρεσιών και δραστηριοτήτων ενός βακουφίου θα 

πρέπει να έχει περιπέσει σε κατάσταση ανικανότητας λόγω ελλιπούς 

περιουσίας και εισοδηµάτων. ∆ιαφορετικά δεν µπορεί ένα βακούφι να 

θεωρηθεί µαζµπούτ». ∆ηλαδή, σύµφωνα µε την ορθή επιχειρηµατολογία του 

δικαστηρίου, η µη χρήση του Ορφανοτροφείου της Πριγκήπου, στη 

συγκεκριµένη επίδικη περίπτωση ipso facto δεν συνεπάγεται ότι το ίδρυµα 

δεν εξυπηρετεί φιλανθρωπικούς σκοπούς, αφού βοηθά άπορα παιδιά µε 

άλλους τρόπους. Η απόφαση του Συµβουλίου Επικρατείας που απο-

µαζµπουτοποίησε το βακούφι του Ορφανοτροφείου, αλλά και οι σχετικές 

αποφάσεις του Ε∆∆Α έδωσαν κρίσιµες απαντήσεις στα ερωτήµατα σχετικά µε 

τα όρια της διακριτικής ευχέρειας του κράτους να κρίνει ότι ένα µειονοτικό 

κοινοτικό ίδρυµα δεν είναι σε θέση να διαχειρίζεται την περιουσία της µε 

αποτέλεσµα την κρατικοποίησή της.  

Ωστόσο, παραµένει εκκρεµής η ανταπόκριση της τουρκικής νοµοθεσίας 

και νοµολογίας να ακολουθήσει τα προαναφερθέντα νοµολογιακά 

προηγούµενα µε στόχο να εξαλειφθεί το φαινόµενο της κατάληψης των 

κοινοτικών βακουφίων. Ακόµα πιο δραστική θα ήταν η άµεση ενσωµάτωση 
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της ευρωπαϊκής νοµολογίας σχετικά µε το δικαίωµα στην περιουσία, την 

οποία θα εξετάσουµε αναλυτικά παρακάτω (infra, Κεφάλαιο 10.B). 

 Μια ακόµη περίπτωση οικειοποίησης του µαζµπούτ βακουφίου υπήρξε 

η από το 2007 ενοικίαση του κτιρίου του πρώην δηµοτικού σχολείου του 

Αγίου Γεωργίου Εντιρνέκαπί –το οποίο είχε µαζµπουτοποιηθεί από το 1991- 

από την Γ∆Β σε τρίτους για την λειτουργία καφενείου και χώρου µπιλιάρδων. 

Επίσης, µε δικαστική απόφαση του 1997 µαζµπουτοποιήθηκε το ανενεργό 

σχολείο της Ευαγγελίστριας Προπόδων Κουρτουλούς. Στην περίπτωση αυτή 

η µαζµπουτοποίηση υπήρξε καταχρηστική για έναν επιπρόσθετο λόγο, καθώς 

το σχολείο δεν υπήρξε ποτέ αυτόνοµο βακούφι, αλλά αποτελούσε περιουσία 

του οικείου ενεργού βακουφίου. 

 Ο κατάλογος των εχόντων νοµική αυτοτελή προσωπικότητα 

βακουφίων, που δηµοσιοποίησε η Γ∆Β στο πλαίσιο των µεταρρυθµίσεων του 

2003 (βλ. Πίνακα Γ, Παραρτήµατα), αποτελεί, µε στρεβλό τρόπο, τεκµήριο  

νοµικής «ανυπαρξίας» των κοινοτικών βακουφίων που δεν αναγράφονται και 

τα οποία έχουν το βάρος απόδειξης ότι «υπάρχουν». Η κατάσταση αυτή 

επιδεινώνεται από την ασάφεια και συχνά µαξιµαλιστική ρητορική των 

κοινοτικών και πατριαρχικών αρχών ως προς τον αριθµό των µαζµπούτ 

ρωµαίικων βακουφίων και των υπό διεκδίκηση ακινήτων τους101.  

 

8.α.ii. Των παρεπόµενων αποκτηµάτων, των ακινήτων δηλαδή που 

έχουν δωρισθεί ως αφιερώµατα στο κύριο βακούφι. Μια πρώτη κατηγορία 

                                                 
101 Σύµφωνα µε πίνακες του Οικ. Πατριαρχείου, τα βακούφια που έχουν κηρυχθεί 

µαζµπούτ ανέρχονται σε είκοσι ένα ή είκοσι τέσσερα, τα οποία συµπεριλαµβάνουν σε 

ορισµένες περιπτώσεις και τα βακούφια του Πανάγιου Τάφου ή της ΙΜ της Αγ. 

Αικατερίνης του Σινά και µέχρι 990 (D. Kurban & K. Hatemi, 2009, σ. 17 και σχετικός 

κατάλογος, σσ. 47-53) τα ακίνητα που τους ανήκουν και διεκδικούνται. Για τα µαζµπούτ 

βακούφια βλ. Παράρτηµα Α. 
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αφορά τα ακίνητα που δεν αναγνωρίστηκαν µε τα ∆ηλωτικά του 1936, αν και 

σύµφωνα µε την Απόφαση 107 της Μικτής Επιτροπής, η τουρκική διοίκηση 

όφειλε να εγγράψει στο κτηµατολόγιο όλα τα ακίνητα που είχαν δηλωθεί το 

1912, χωρίς περαιτέρω προϋποθέσεις. Εδώ εµπεριέχονται τα ακίνητα τα οποία 

είχαν µεταβιβαστεί σε τρίτους για λόγους ασφάλειας102 (αλλά πλέον οι 

κληρονόµοι τους, έλληνες ή τούρκοι πολίτες, έχουν ιδιοποιηθεί την 

περιουσία, ή το κράτος εάν δεν υπάρχουν κληρονόµοι) ή είχαν εγγραφεί από 

τις τουρκικές αρχές στο όνοµα ανύπαρκτων φυσικών προσώπων (συχνά τον 

άγιο του ναού). ∆εύτερη κατηγορία αποτελεί η άρνηση της διοίκησης και των 

δικαστηρίων, κυρίως από τις αρχές της δεκαετίας του 1970 (supra), να 

αναγνωρίσουν την ιδιοκτησία ακινήτων που αποκτήθηκαν µετά το 1936, όπως 

συνέβη σε πολλά ακίνητα που ήταν εξαρτηµένα ιδιοκτησιακά από το 

Μπαλουκλή103, αλλά πολλά από αυτά επιστράφηκαν µε την διαδικασία των 

αιτήσεων του 2009/2010. Συνήθως η άρνηση αναγνώρισης δωρεάς ή 

κληρονοµιάς υπέρ του βακουφίου, γίνεται αρχικά από την Γ∆Β, η οποία 

διατηρεί τη διακριτική ευχέρεια να λάβει αρνητική απόφαση σε σχετικό 

αίτηµα. Τρίτη κατηγορία, αφορά τα ακίνητα, των οποίων η κυριότητα είχε 

µεταβιβαστεί σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα µε δικαστικές αποφάσεις και στη 

συνέχεια διαπιστώθηκε σύµφωνα µε το νέο σχετικό δίκαιο ότι η µεταβίβαση 

κυριότητας έπασχε νοµικά. Στην περίπτωση απόκτησης του ακινήτου από 

τρίτο µε καλή πίστη, το βακούφι θα έχει θεωρητικά δικαίωµα δίκαιης 

                                                 
102 Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις των ακινήτων που αρχικά ανήκαν στο βακούφι 

της ΙΜ του Αγ. Γεωργίου Κουδουνά της Πριγκήπου που είναι εγγεγραµµένες στην 

οικογένεια Ζαρίφη, ή των ακινήτων των κληρονόµων του Αλέξανδρου Φωτιάδη που 

ανήκαν στην ΙΜ Μεταµόρφωσης του Σωτήρος στην Πρώτη. Ωστόσο οι συγκεκριµένες 

περιπτώσεις αφορούν πλέον µαζµπούτ βακούφια. 

103 Από το 1974 χάθηκαν 135 ακίνητα και 630 ενοικιαστήρια του Μπαλουκλή, συνέντευξη 

∆. Καραγιάννη στον S. Akgönül, 2004. 
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αποζηµίωσης. Τέταρτη κατηγορία, αφορά µια πλειάδα διαφορετικών 

περιπτώσεων, στις οποίες, τα ακίνητα δεν έχουν πλήρη δικαιολογητικά 

έγγραφα απόδειξης τίτλων κυριότητας, έχουν καταπατηθεί στην πράξη από 

τρίτα πρόσωπα, ή τα ίδια φέρουν νοµικά ή πραγµατικά προβλήµατα, 

αποτέλεσµα κακοδιαχείρισης και αµέλειας. Θα µπορούσαµε να εντάξουµε σε 

µιαν ανεξάρτητη έκτη κατηγορία, όλα εκείνα τα ακίνητα των οποίων η νοµική 

κατάσταση δεν είναι σαφής λόγω έλλειψης πληροφοριών, είτε από την Γ∆Β, 

είτε από τις διαχειριστικές επιτροπές, ανεξάρτητα από το εάν πάσχουν ή όχι 

νοµικά. Η ασάφεια στην πληροφορία περί της νοµικής κατάστασης 

δηµιουργεί η ίδια ένα έλλειµµα ως προς το νοµικό καθεστώς των ακινήτων 

αυτών, καθώς οι αρµόδιοι φορείς διαχείρισης δεν είναι σε θέση να δηλώσουν, 

να περιγράψουν ή να διεκδικήσουν µε όρους διαφάνειας τα ακίνητα.  

Τέλος, θα πρέπει να σηµειωθεί το ειδικό ζήτηµα της χορήγησης αδειών 

επισκευής ή προσθήκης κτηρίου, οι οποίες χορηγούνται συνήθως ύστερα από 

γραφειοκρατικές δυσχέρειες και κωλύµατα, αν και σε ορισµένες περιπτώσεις 

άδειες χορηγήθηκαν σύµφωνα µε τον νόµο. Το 2003 δόθηκε άµεσα άδεια 

ανοικοδόµησης ακινήτου (επί προϋπάρχοντος διώροφου κτιρίου) στην 

κοινότητα Χαλκηδόνας, το 2009 άδειες για επισκευή εκκλησιών στην Ίµβρο 

ενώ αντίστροφα η άδεια επισκευής στον ΙΝ Παναγίας στο Πέρα για επισκευή 

από τις ζηµιές που υπέστη µετά την βοµβιστική επίθεση του 2004 (κατά του 

βρετανικού προξενείου) καθυστέρησε αδικαιολόγητα. Από το 2008 και την 

φιλελευθεροποίηση των διαδικασιών επιτήρησης των βακουφικών επιτροπών, 

σε πολλές περιπτώσεις ολοκληρώθηκαν έργα ανακαίνισης χωρίς να τεθούν 

προσκόµµατα από τις τουρκικές αρχές. Παραδείγµατα καλής πρακτικής 

µπορούν να αναφερθούν η ανακαίνιση των ναών του Αγίου Γεωργίου στο 
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Νεοχώρι (που ανήκει στο Πατριαρχείο Ιεροσολύµων)104 και του Αγίου 

Γεωργίου στο Μακρυχώρι105 (και οι δύο επαναλειτουργούν από τον Απρίλιο 

2010).  

 

8.β. Έµµεσα, µε τους περιορισµούς στην διαχείριση των βακουφίων.  

 

Η διάσταση αυτή έχει άµεση επίπτωση στην απόλαυση νοµής και κυριότητας 

της περιουσίας του κυρίου βακουφίου και των παρεπόµενων ακινήτων του. Οι 

περιορισµοί τίθενται στον τρόπο ανάδειξης των επιτροπών, του δικαιώµατος 

του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, και κυρίως της κατανοµής των εκλογικών 

περιφερειών. Οι παράµετροι αυτές αποκτούν ιδιαίτερη σηµασία και βαρύτητα, 

καθώς η ελαχιστοποίηση του αριθµού των µελών των κοινοτήτων δεν 

επιτρέπει την κατάτµηση του εκλογικού σώµατος ανά κοινότητα όσον αφορά 

τους υποψηφίους για την ανάδειξη των επιτροπών, αλλά και των ολιγάριθµων 

εκλογέων, οι οποίοι µε την πάροδο του χρόνου έχουν συγκεντρωθεί σε 

ορισµένες περιοχές, ενώ σε άλλες έχουν µειωθεί δραστικά, αν όχι εκλείψει. Η 

κατοχύρωση της εκλογής επιτροπών, έχει δύο διατάσεις που θα πρέπει να 

ληφθούν υπόψη:  

 

                                                 
104 Στα θυρανοίξια του ναού, ενώπιον του Πατριάρχη Ιεροσολύµων Θεόφιλου, ο 

Οικουµενικός Πατριάρχης Βαρθολοµαίος τονίζοντας τις καλές πρακτικές εξέφρασε την 

αισιοδοξία του για το µέλλον των Ρωµιών, βλ. Απογευµατινή, 27.4.2010. Επίσης, στο 

πλαίσιο των καλών πρακτικών µπορεί να αναφερθεί και τα εξής παραδείγµατα: Τον Ιούνιο 

του 2006 δόθηκε άδεια ανέγερσης αυτοτελούς ακινήτου που ανήκε σε µειονοτικό βακούφι, 

της αρµενικής εκκλησίας Surp Astvadzadzin (Agos, 16.6.2006) και η άδεια επισκευής της 

Συναγωγής της Αδριανούπολης (Vingas, 2010). 

105 Απογευµατινή, 27.4.2010. 
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Πρώτον, την εφαρµογή του δικαιώµατος καθεαυτού. Στην ιστορική του 

πορεία, το δικαίωµα αυτό είχε καταστρατηγηθεί µε την επιβολή του “Mόνου 

Eφόρου” από την Γ∆Β, µέχρι το 1949. Στη συνέχεια και πάλι στα πλαίσια της 

ελληνοτουρκικής όξυνσης, το δικαίωµα δεν ασκήθηκε νόµιµα µέχρι το 1991, 

οπότε διενεργήθηκαν οι πρώτες εκλογές στην σύγχρονη ιστορία υπό την 

επίβλεψη της επιτροπής του Μπαλουκλή και της πρωτοβουλίας του ∆ηµήτρη 

Καραγιάννη και των συνεργατών του. Καθώς επιτράπηκε το δικαίωµα 

πολλαπλών υποψηφιοτήτων, οι ίδιοι υποψήφιοι εκλέχτηκαν σε πολλές 

επιτροπές. Εάν θεωρηθεί ότι µε τον τρόπο αυτό υπερκεράστηκε το εµπόδιο 

της έλλειψης υποψηφίων, τότε δηµιουργείται ένα άλλο ζήτηµα που αφορά 

τους όρους εφαρµογής της αρχής της αντιπροσωπευτικότητας και της χρηστής 

διοίκησης: Η πολλαπλότητα στην κατάληψη θέσεων στις διαχειριστικές 

επιτροπές από τα ίδια πρόσωπα είναι ευάλωτη στη δηµιουργία 

υπερσυγκέντρωσης εξουσίας και εξύφανσης πελατειακών σχέσεων, αλλά και 

βαρύνει υπέρµετρα µε ευθύνες ολιγάριθµη οµάδα µη ανανεώσιµων 

διαχειριστών. Οι εκλογές διοργανώθηκαν και µετά το 1991 σε µεµονωµένες 

µόνον περιπτώσεις όταν υπήρξε ανάγκη αναπλήρωσης µελών των επιτροπών 

µε την άδεια της ∆ΓΒ και την επικύρωση από το δικαστήρια (supra, 6.α).  

 

∆εύτερον, ορισµένες πρακτικές πτυχές της άσκησης του δικαιώµατος, οι 

οποίες οφείλουν να διασφαλίζουν την εκλογή επιτροπών και όχι να την 

υπονοµεύουν, µε συνέπεια να την καθιστούν διακύβευµα πολιτικών 

συγκρούσεων. Οι διαστάσεις αυτές, αφορούν την δυνατότητα εκλογής όλων 

των µελών της επιτροπής, από ικανό αριθµό εκλογέων. Για την επίτευξη του 

σκοπού αυτού, κρίσιµο ζήτηµα αποτελεί ο προσδιορισµός των εκλογικών 

περιφερειών, στις οποίες εκλέγονται τα µέλη των επιτροπών.  

Πρακτικά, ο ορισµός ευρύτερων εκλογικών περιφερειών διευκολύνει 

την εξεύρεση εκλογέων και υποψηφίων, ενώ η διατήρηση των παλαιών 



 119 

περιφερειών σε πολλές περιπτώσεις ακυρώνει την ουσία του δικαιώµατος: η 

αδυναµία ανάδειξης πλήρους επιτροπής στο βακούφι συνεπάγεται την 

απώλεια της διαχειριστικής ικανότητας της κοινότητας, τον διορισµό εφόρου 

[kayyum] από την Γ∆Β και τέλος, µετά την παρέλευση άπραγης δεκαετίας και 

άρα αδυναµίας του βακουφίου να θεραπεύσει την αδυναµία αυτόνοµης 

διαχείρισης, την ανακήρυξη του βακουφίου µε δικαστική απόφαση ως 

mazbut. Για παράδειγµα στο βακούφι του Κουρτουλούς η διαχειριστική 

επιτροπή κατηγορήθηκε για κακοδιαχείριση, παύθηκε και διορίστηκε το 2001 

kayyum. Το 2004, ύστερα από δικαστικό αγώνα, η διαχειριστική επιτροπή 

δικαιώθηκε και επανέκτησε τις διαχειριστικές της αρµοδιότητες. Κατά την 

ίδια περίοδο παρόµοια έπαυσε και επανήλθε η διαχειριστική επιτροπή στο 

βακούφι των Ταξιαρχών στο Αρναούτκιοϊ. Η εξέλιξη αυτή είναι ασφαλώς 

ενθαρρυντική, καθώς η νοµολογία µπορεί να βοηθήσει την αποτροπή άλλων 

περιπτώσεων καταχρηστικής µετακύλησης της διαχείρισης των βακουφίων 

από τις κοινότητες στην Γ∆Β. 

Ωστόσο, το ζήτηµα της ανάδειξης των µελών των επιτροπών αποτέλεσε 

ένα από τα βασικά πεδία προβληµατισµού για την εφαρµογή του βακουφικού 

νόµου και του σχετικού εκτελεστικού κανονισµού ήδη από την δεκαετία του 

1960. Σε συνδυασµό µε την δραµατική ελάττωση του πληθυσµού της 

µειονότητας, η συνένωση δύο ευρύτερων περιφερειών, ευρωπαϊκής και 

ασιατικής πλευράς του Βοσπόρου ως προς τα εκλογικά δικαιώµατα δεν ήταν 

πλέον επαρκές µέτρο για την λύση του προβλήµατος, αν και δηµιούργησε τις 

προϋποθέσεις για την διεξαγωγή των εκλογών του 1991 και την σύσταση 

νόµιµων διαχειριστικών επιτροπών των βακουφίων.  

Η ανάθεση στην διακριτική ευχέρεια του Υπουργείου Εσωτερικών για 

την ad hoc διεύρυνση της εκλογικής περιφέρειας, σύµφωνα µε τον Κανονισµό 

του 2004, χωρίς να προσδιορίζονταν οι όροι για την λήψη της απόφασης του 

υπουργείου, άφησε ανοικτό το ενδεχόµενο να µην διευρυνθεί η περιφέρεια 
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και κατά συνέπεια να µην γνωρίζει το βακούφι τον τρόπο προσδιορισµού των 

εκλογέων. Η de facto συνένωση του εκλογικού σώµατος των βακουφικών 

επιτροπών στις εκλογές του 2007/08 (supra, υποσ. 63), τις οποίες επέτρεψε η 

τουρκική διοίκηση, αποτέλεσε ένα θετικό προηγούµενο.  

Εν τέλει, ο Κανονισµός του 2008 ουσιαστικά κατοχυρώνει τη 

δυνατότητα διεύρυνσης της εκλογικής περιφέρειας µε µόνο όργανο έγκρισης 

την τοπική Γ∆Β. Ασφαλώς η συνένωση των βακουφίων από τις ίδιες τις 

κοινότητες σε ευρύτερες περιφέρειες, ή ακόµα και σε µία ευρύτερη 

περιφέρεια της Κωνσταντινούπολης, της Ίµβρου και Τενέδου, σύµφωνα µε 

την Συνθήκη της Λοζάνης, το τουρκικό Σύνταγµα και την ΕΣ∆Α, θα 

ελαχιστοποιούσε την ασάφεια δικαίου και το ολισθηρό πεδίο, µέσω της 

διαδικασίας, διακυβεύεται το περιεχόµενο της άσκησης δύο ουσιαστικών 

δικαιωµάτων, της συνένωσης και της απόλαυσης της ιδιοκτησίας. Η 

δευτεροβάθµια συνένωση των βακουφίων επίσης θα µπορούσε να προσφέρει 

διαχειριστικές και πολιτικές λύσεις, σύµφωνα µε το παράδειγµα της 

πλατφόρµας-οµοσπονδίας των αρµενικών βακουφίων (VADIP, Vakıflararası 

Dayanışma Platform, Πλατφόρµα ∆ια-βακουφικής Αλληλεγγύης). Εν τέλει 

και στο πνεύµα της παραπάνω παρατήρησης, τον Φεβρουάριο του 2010, στην 

πρώτη συνάντηση των διαχειριστικών επιτροπών των βακουφίων 

συγκροτήθηκε Οµάδα Εργασίας για την Αξιοποίηση των Σχολικών Κτηρίων µε 

αποστολή την µελέτη και τον συντονισµό της αξιοποίησης των ανενεργών 

σχολικών κτηρίων σε κεντρικό επίπεδο σε συνεργασία µε τις ενδιαφερόµενες 

βακουφικές διαχειριστικές επιτροπές. Στην δεύτερη συνάντηση (της 6ης 

Νοεµβρίου 2010) οι αντιπρόσωποι των βακουφίων αποφάσισαν την ίδρυση 

Συνδέσµου µε την επωνυµία Rum Cemmat Vakıfkarını Destekleme Derneği 

(Σύνδεσµος Υποστήριξης Ρωµέϊκων Κοινοτικών Ευαγών Ιδρυµάτων – 

Βακουφίων), ως συντονιστικό όργανο όλων των κοινοτήτων-βακουφίων για 

την βέλτιστη αντιµετώπιση των προβληµάτων τους. Από τους παρισταµένους 
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εκπροσώπους 50 Κοινοτήτων και Σχολικών Εφορειών ορίστηκε 10µελής 

ιδρυτική Επιτροπή η οποία θα προβεί στην σύγκληση γενικής συνέλευσης των 

µελών του Συνδέσµου. Η πρωτοβουλία αυτή αντανακλά µια νέα λογική 

σύµφωνα µε την οποία επιδιώκεται η µεταφορά οικονοµικού δυναµικού από 

τις πλουσιότερες στις ασθενέστερες κοινότητες, και τελικά η αξιοποίηση της 

ανενεργούς ακίνητης περιουσίας υπέρ των αναγκών των µελών της 

µειονότητας εν γένει106. 

 Ωστόσο, µέχρι σήµερα συνένωση των γειτονικών βακουφίων της ίδιας 

κοινότητας δεν έχει γίνει δεκτή από την Γ∆Β (βλ. αίτηση της κοινότητας 

Νεοχωρίου, 2008). Τέλος, περιορισµό στην ανάδειξη µελών των επιτροπών 

µέσω εκλογών αποτελεί και η άρνηση σε ορισµένες περιπτώσεις από την 

τουρκική διοίκηση να χορηγήσει τίτλο έγκρισης (mazbata) ανάληψης 

καθηκόντων σε µέλη της επιτροπής που εκλέχθηκαν, η οποία ουσιαστικά 

συρρικνώνει τη βούληση του εκλογικού σώµατος. Το φαινόµενο 

παρουσιάστηκε σποραδικά µετά τις εκλογές που διενεργήθηκαν το 2007 και 

κυρίως στην επιτροπή των Ταταούλων. Ωστόσο, ο έλεγχος νοµιµότητας από 

την τουρκική διοίκηση θα πρέπει να θεωρείται καταρχήν θεµιτός και η 

κατάχρηση της άσκησής του να υπάγεται σε δικαστικό ή διοικητικό έλεγχο µε 

πρωτοβουλία των βακουφικών οργάνων.  

Από την άλλη πλευρά, η δαιµονοποίηση των περιοριστικών 

δυνατοτήτων της διοίκησης απονευρώνει τη µειονότητα και την καθιστά 

ανήµπορη να αναλάβει πρωτοβουλίες να διεκδικήσει και να κατοχυρώσει 

θεσµικά έναν οργανωτικό σχεδιασµό των εσωτερικών της πραγµάτων, ο 

οποίος θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των καιρών. Το πρόβληµα, λοιπόν, 

θα πρέπει να εξεταστεί από δύο διαφορετικές οπτικές γωνίες, δηλαδή ως προς 

                                                 
106 Στη λογική της δηµιουργίας νέων οργανωτικών δοµών στους κόλπους της µειονότητας θα 

πρέπει να αναφερθεί και το Συµβούλιο Φιλόπτωχων Αδελφοτήτων της Πόλης. 
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την τουρκική διοίκηση και δίκαιο, και ως προς τη βακουφική διαχείριση, 

όπως ασκείται από τις κοινότητες της µειονότητας.  

 

8.β.1. Η τουρκική διοίκηση και δίκαιο 

 

Ήδη από την εξέταση των παραπάνω διαπιστώνει κανείς µια σταθερή τάση 

µετακύλησης της διαχείρισης, νοµής ή κυριότητας (ανάλογα µε την 

περίπτωση) της βακουφικής περιουσίας υπέρ της Γ∆Β, η οποία θεµελιώνεται 

σε µία στενή ερµηνεία, αν όχι παρερµηνεία, των σχετικών διατάξεων και του 

πνεύµατος της Συνθήκης της Λοζάνης, αλλά και στην ασάφεια δικαίου, η 

οποία υπονοµεύει το δικαίωµα στην ιδιοκτησία.  

 

8.β.ii. Η µειονότητα 

 

Από την άλλη πλευρά, η απροσδιοριστία στον διαχωρισµό µεταξύ 

θρησκευτικής και κοσµικής διαχειριστικής αρχής στους κόλπους της 

µειονότητας, ιδιαίτερα στην προ του 2007 εποχή, την καθιστά ευάλωτη στην 

κακοδιοίκηση των κρατικών αρχών (Γ∆Β και δικαστήρια), αλλά παράλληλα 

δηµιουργεί το περιβάλλον στο οποίο µπορούν να ευνοηθούν πρακτικές 

ελλειµµατικής διαχείρισης και εξουσίασης από τους θεσµικούς φορείς των 

βακουφίων, µε αποτέλεσµα και πάλι την απώλεια περιουσιακών στοιχείων. 

Το ζήτηµα της αυτοδιαχείρισης των βακουφίων περνάει µέσα από τους 

κοινοτικούς θεσµούς και την διαχειριστική αρτιότητα των εκπροσώπων των 

θεσµών.  

 Κατά τα φαινόµενα, η κακοδιαχείριση, σε συνάρτηση µε τις 

παρεµβάσεις της Τουρκίας, αλλά και του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών, 

κατέστησαν τα βακούφια ευάλωτα σε µηχανισµούς ελέγχου. Τα φαινόµενα 

αυτά έχουν παρελθόν. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα της κρίσης του 
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1936, όταν οι έφοροι των βακουφίων διορίζονταν από την κυβέρνηση, συχνά, 

µε στόχο την διάσπαση της µειονότητας ή την εξυπηρέτηση πολιτικών 

σκοπιµοτήτων της τουρκικής διοίκησης. Η πρόσκαιρη διείσδυση ανθρώπων 

προσκείµενων στον διαβόητο παπα-Ευθύµ στην διοίκηση του Μπαλουκλή, 

τάραξε τα νερά του πλουσιότερου βακουφίου της µειονότητας. Τελικά, µετά 

τον παραγκωνισµό των διαχειριστών αυτών, οι ελληνικές διπλωµατικές αρχές 

αναρωτιούνται για την στάση και τις πολιτικές αποφάσεις που θα έπρεπε να 

λάβουν, καθώς η πιστοποίηση και η εκδήλωση «νοµιµοφροσύνης» ήταν 

ακόµα ρευστή. Έλληνας διπλωµάτης επανεξετάζει την πιθανότητα, αλλά και 

την προσφορότητα, της αποµάκρυνσης των µελών της επιτροπής που 

θεωρήθηκαν ανεπιθύµητα. Ως προς τα αποτελέσµατα πιθανών εκλογών, 

διερωτάται –ο διπλωµάτης— για το ποιοι θα µπορούσαν να εκλεγούν, και 

ποιοι θα υπηρετούσαν µε τον ορθό τρόπο την µειονότητα:  

«Είναι βέβαιον ότι εκ των εκλογών [στην εφορεία του Μπαλουκλή] θα προέλθωσι 

οι «φιλογενείς» όπερ απίθανον; Ή δυνατόν να προελθώσιν τρίτοι ανεπιθύµητοι υπ’ 

αυτών; ∆ιεξαγωγή εκλογών δεν εξαρτάται εκ της εφορείας αλλ’ είναι ζήτηµα 

γενικότερον».  

Ποια όµως θα ήταν τα πρόσφορα µέτρα που θα έπρεπε να υιοθετηθούν; 

Σχολιάζει ο συντάκτης του σηµειώµατος: 

«[Η υπηρεσία] δεν φρονεί όµως ότι τη επιτρέπεται [εννοεί την εφορεία του 

Μπαλουκλή] να λιποτακτήσει δια να ικανοποιηθώσι τα πάθη, αι φιλοδοξίαι, τα 

υλικά και ηθικά συµφέροντα µιας οµοταξίας ανθρώπων, οι οποίοι καίτοι 

συνεσώρευσαν πάσαν ταλαιπωρίαν επί την εν Κωνσταντινουπόλει οµογένειαν, 

κατόρθωσαν δια διαφόρων ανοµολογήτων µέσων και µηδέν παραλείποντες να 

πείσωσι και την Υπηρεσίαν του Υπουργείου των Εξωτερικών ότι αποτελούσι τον 

οµφαλόν της οµογενείας και ότι άνευ αυτών το παν απολύεται».  

Την εποχή εκείνη το ΥΠΕΞ επέβαλε κυρώσεις στο Μπαλουκλή –ίσως και σε 

άλλα βακούφια- µη αποστέλλοντας εµβάσµατα και δεσµεύοντας τους 

τραπεζικούς λογαριασµών τους στην Ελλάδα, προσπαθώντας να πιέσει και να 
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επιβάλλει τις δικές του πολιτικές, µε στόχο την αποκατάσταση του ελέγχου 

στα µειονοτικά ιδρύµατα, στο όνοµα του «εθνικού συµφέροντος» υπέρ της 

οµογένειας, ασκώντας πιέσεις στους ανεπιθύµητους:  

«Η συντέλεσις του γενικώς βεβαίως ανεπιθυµήτου ήτοι της διαλύσεως των 

Εθνικών Φιλανθρωπικών Καταστηµάτων Κωνσταντινουπόλεως παρά την 

ιερότητα της ιστορίας των και του προορισµού των είναι ευχερής, ευχερεστάτη, 

αρκεί δε προς τούτο η υπό της Υπηρεσίας του ΥΠΕΞ συνέχισης των οικονοµικών 

κυρώσεων επ’ ολίγον έτι διάστηµα, λόγω τάχα απώλειας του οµογενούς 

χαρακτήρος αυτών, διότι αντικαταστάθησαν ‘φιλογενείς’ υπό αφανών οµογενών 

και ουδεµίαν προς τούτο θα φέρουσι ευθύνην οι σήµερον διοικούντες […]. 

Εξεταστέον όµως συµφέρει, δικαία, πρέπουσα, ευσεβοφρόνων, φιλογενής πράξις 

θα είναι η διάλυσις αυτών ή θα σηµειωθεί ως µέγα αµάρτηµα, βαρύνον τους 

οιουσδήτινας υπαιτίους ή πρέπει, µακράν ανεξέλεγκτων εισηγήσεων και 

προσωπικών εµπαθειών να διατηρηθώσι ταύτα εφ’ όσον ο Κύριος ευλογεί την 

ύπαρξιν και ευεργετικήν δια την εν Κωνσταντινουπόλει οµογένειαν λειτουργίας 

αυτών».107 

 

Ασφαλώς τα δραµατικά διλήµµατα του 1936 δεν έχουν εφαρµογή σήµερα µε 

τον ίδιο τρόπο, καθώς το πολιτικό διακύβευµα ως προς τον «εσωτερικό 

κίνδυνο» ελαχιστοποιήθηκε µαζί µε την πληθυσµιακή συρρίκνωση της 

µειονότητας. Ωστόσο, ακόµα και σήµερα, οι διαγκωνισµοί των «αρµόδιων 

φορέων», όπως διπλωµατικές αρχές της Ελλάδας, προεξάρχοντα µέλη της 

µειονότητας και τµήµα των εκκλησιαστικών αρχών, επιβάλλουν πολιτικές, 

διοικητικές ή οικονοµικές εξαρτήσεις στα µειονοτικά ιδρύµατα και 

υπονοµεύουν την διαχειριστική ανεξαρτησία και αρµοδιότητες των αρµόδιων 

οργάνων στο όνοµα υποκατάστασης της --όντως υπάρχουσας-- λειψανδρίας. 

Ασφαλώς µέσα σε τέτοιες αντιπαραθέσεις µειώνονται κατά πολύ οι 

                                                 
107 Έκθεση, Αθήνα 1.6.1936, Βαλουκλή, Εκθέσεις και σηµειώσεις σχετικά µε το 

νοσοκοµείο, ΙΑΥΠΕΞ, 1936/4(2). 
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διαπραγµατευτικές δυνατότητες απέναντι στην τουρκική διοίκηση, αλλά και 

στην συγκρότηση προτάσεων από την µειονότητα, ως προϊόν συλλογικής 

διαβούλευσης. Συνακόλουθα, αποδυναµώνεται η στόχευση στη διαµόρφωση 

ενός σύγχρονου νοµικού πλαισίου, εντός του οποίου τα µειονοτικά ιδρύµατα 

θα µπορέσουν να διαχειριστούν την περιουσία τους υπέρ των µελών των 

κοινοτήτων και όχι σε όφελος προσωπικών ή κρατικών ή κοµµατικών 

βλέψεων, πολιτικών, και συµφερόντων. 

Η µείωση του αριθµού των κυρίων βακουφίων και η δραµατική µείωση 

του αριθµού των αποκτηµάτων τους δεν είναι δυνατόν να µετρηθεί µε 

ακρίβεια ποσοτικά ούτε να αξιολογηθεί ποιοτικά, χωρίς επιστηµονική µέθοδο 

στα σύγχρονα και διαχρονικά οικονοµικά συµφραζόµενα. ∆εν είναι δυνατόν, 

λοιπόν, µε την απουσία ενδελεχούς µελέτης, και διαθέσιµων στοιχείων ή 

αναλυτικών καταλόγων, να ταυτοποιηθούν τα βακουφικά ακίνητα από το 

1912 µέχρι σήµερα.  

Η µη καταγραφή και δηµοσίευση των στοιχείων αυτών αποτέλεσε εγγενές 

πρόβληµα στις αδιαφανείς διαδικασίες που ταλανίζουν τις µειονοτικές 

κοινότητες, ώστε να µπορέσουν να έχουν συγκροτηµένη διεκδίκηση απέναντι 

στις διοικητικές αρχές και βασικά στοιχεία διαφάνειας κατά τον τακτικό 

απολογισµό προς τα µέλη της εκάστοτε κοινότητας. Μόλις από το 2007/9 

γίνεται συγκροτηµένη προσπάθεια να καθοριστεί η περιουσία των βακουφίων 

και ο αριθµός των αποκτηµάτων τους, ο τρόπος απόκτησης, η διαδικασία 

απώλειας κυριότητας, αλλά και η πραγµατική σηµερινή κατάσταση των 

ακινήτων µε τρόπο ώστε να δηµιουργηθούν οι προοπτικές νοµικής 

κατοχύρωσης, αλλά και εφικτής διεκδίκησης µε πολιτικούς όρους. Μέχρι 

πρόσφατα, η «µη γνώση» και η «µη πράξη» υποβοήθησαν την τάση 

άρθρωσης στείρου καταγγελτικού λόγου και µάλιστα σε σαθρό έδαφος. Έτσι, 

η θέση του καταγγέλλοντος κατέστη πολιτικά ευάλωτη και ηθικά έωλη 
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µειώνοντας δραστικά τις δυνατότητες συνεργασίας και διεκδίκησης µε 

νοµικούς όρους των συναφών δικαιωµάτων.  

 Ιδιαίτερα χρήσιµο θα ήταν να διερευνηθούν οι νοµικοί µέθοδοι µε τις 

οποίες αντέδρασαν η αρµενική και εβραϊκή κοινότητα στην τάση 

«µετάγγισης» των βακουφικών περιουσιών προς το τουρκικό δηµόσιο ή 

τρίτους που σταδιακά επέβαλε το σχετικό δίκαιο και την δικαστική πρακτική. 

Η ανάγκη συντονισµού ενεργειών και διαβούλευσης µεταξύ των κοινοτήτων 

των «µειονοτήτων της Λοζάνης» θα διευκόλυνε την αποσαφήνιση του 

αµφιλεγόµενου νοµικού καθεστώτος που τις διέπει και θα υποβοηθούσε την 

αναζήτηση αποτελεσµατικών νοµικών ή πολιτικών τρόπων προβολής 

αξιώσεων. Ο ερµητισµός, όµως, που χαρακτηρίζει τις θέσεις και στάσεις των 

τριών µειονοτήτων µέχρι σήµερα ασφαλώς δεν έχει αποδώσει καρπούς. Η 

ύπαρξη, λοιπόν, από τον ∆εκέµβριο 2008 ύστερα από εκλογή, κοινού 

εκπροσώπου των τριών µειονοτήτων, του Ρωµιού Λάκη Βίγκα, στην Γενική 

Συνέλευση της Γ∆Β ενδεχοµένως δηµιουργήσει της προϋποθέσεις µιας πιο 

δυναµικής συνεργασίας των µειονοτήτων της Λοζάνης στα βακουφικά 

θέµατα. 
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9. Τα καίρια ζητήµατα που αφορούν τις εκκρεµείς υποθέσεις 

 

Σήµερα, και σε αναµονή της εξέλιξης, εφαρµογής και παγίωσης του 

νέου νοµικού καθεστώτος για τα βακούφια, οι εκκρεµείς υποθέσεις που 

αφορούν τα βακουφικά ακίνητα είναι πολυάριθµες. Οι διορθωτικές ρυθµίσεις 

του Ν. 4771, ο οποίος κατοχύρωσε την αναγνώριση περίπου 172 ακινήτων 

υπέρ των βακουφίων, δεν κάλυψαν το σύνολο των διεκδικήσεων των 

κοινοτήτων, ούτε και η αναγνώριση ακόµα 68 ακινήτων στις αρχές του 2010 

υπέρ 11 βακουφίων, ύστερα από τις αιτήσεις κατοχύρωσης των βακουφικών 

αποκτηµάτων του 2009. Ασφαλώς πολλές από τις εκκρεµότητες επιλύθηκαν 

ευνοϊκά, πολλές περισσότερες όµως παρέµεναν εκκρεµείς και υπό 

αµφισβήτηση. 

Οι  ανάγκες κατοχύρωσης των περιουσιακών αποκτηµάτων των 

βακούφιων, αλλά και των µαζµπούτ βακούφιων όπως καταγράφονται σήµερα 

σε συνάρτηση µε την πλήρη εφαρµογή του νέου βακουφικού νόµου (Ν. 

5735/2008), θα µπορούσαν να ταξινοµηθούν σε τέσσερις κατηγορίες, οι 

οποίες αφορούν: α. τα κύρια βακούφια ως ιδρύµατα, β. τα αποκτήµατά τους, 

γ. τις διαχειριστικές επιτροπές, και δ. την πιθανή εφαρµογή του Αστικού 

Κώδικα. Στη συνέχεια θα εξεταστούν αναλυτικά οι τέσσερις αυτές 

περιπτώσεις. 

 

9.α. Τα κύρια βακούφια 

 

Ως προς τα κύρια βακούφια, τα ζητήµατα που χρήζουν πολιτικής και 

νοµοθετικής παρέµβασης είναι τα εξής:  
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1. Η ελεγκτική και αποφασιστική αρµοδιότητα της Γ∆Β, η οποία συχνά, και 

ιδιαίτερα κατά το παρελθόν, ξεπερνούσε κατά πολύ τα όρια που θα όριζε η 

αρχή της χρηστής διοίκησης.   

2. Η έλλειψη νοµικής προσωπικότητας στις κοινότητες και το Οικουµενικό 

Πατριαρχείο µε άµεση έννοµη συνέπεια την ικανότητα απόκτησης 

περιουσίας.  

3. Ο καθορισµός των προϋποθέσεων «απο-µαζµπουτοποίησης» των 

βακουφίων που έχουν κηρυχθεί «κατειληµµένα».  

4. Η άρση της απαγόρευσης ίδρυσης νέων βακουφίων από της κοινότητες ή 

την ίδια την µειονότητα.  

5. Η αναγνώριση της δυνατότητας τροποποίησης του αρχικού σκοπού των 

βακουφίων ο οποίος σήµερα είναι αδύνατον να εκπληρωθεί. Το πρόβληµα 

αφορά κυρίως τα σχολεία, ήδη κλειστά ή όσα πρόκειται να κλείσουν στο 

άµεσο µέλλον.  

6. Η ακύρωση των αποτελεσµάτων της αυθαίρετης µεταβίβασης της 

εξουσίασης ορισµένων βακουφίων υπέρ τρίτων, δηλαδή η ειδική περίπτωση 

των τριών εκκλησιών του Γαλατά που παραχωρήθηκαν αυθαίρετα στην 

Τουρκοορθόδοξη Εκκλησία (δηµιουργήθηκε για πολιτικούς λόγους από το 

κράτος) και πλέον συνιστούν βακούφι εγγεγραµµένο στην Γ∆Β. 

 

9.β. Τα αποκτήµατα των βακουφίων 

 

Ως προς τα αποκτήµατα των βακουφίων, τα ζητήµατα που χρήζουν πολιτικής 

και νοµοθετικής παρέµβασης είναι:  

1. Η εκκαθάριση των αµφισβητούµενων υποθέσεων σε σχέση µε τις 

διαφοροποιήσεις των τίτλων ιδιοκτησίας µεταξύ 1913 και 1936 (δηλώσεις στο 

όνοµα τρίτων ή ανύπαρκτων φυσικών προσώπων ως δικαιούχων ακινήτων).  
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2. Η άρση και θεραπεία των δυσµενών συνεπειών των καταχρηστικών 

απαλλοτριώσεων.  

3. Η αναγνώριση των τίτλων κυριότητας στα ακίνητα που αποκτήθηκαν µετά 

την αναγνώριση των ∆ηλωτικών του 1936. Αν κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό 

λόγω µεταβίβασης του ακινήτου, τότε παραµένει ανοικτό το ζήτηµα της 

απόδοσης δίκαιης αποζηµίωσης από το δηµόσιο υπέρ του βακουφίου. 

4. Η άρση των κωλυµάτων στην οριστική εγγραφή των ακινήτων αυτών στο 

Κτηµατολόγιο.  

5. Η διασφάλιση των δικαιωµάτων των κοινοτήτων στα νεκροταφεία που 

µεταβιβάστηκαν στους δήµους. Θα πρέπει να εξεταστεί ειδικά η περίπτωση 

των νεκροταφείων τα οποία αποτελούν τµήµα σύνθετων βακουφίων (πχ. στα 

Ψωµαθειά ή τη Χαλκηδόνα). 

6. Η αναγνώριση των τίτλων ιδιοκτησίας σε εκκλησίες και άλλα 

εκκλησιαστικά ή κοινοτικά κτίρια, των οποίων το νοµικό καθεστώς είναι 

ασαφές (βλ. µητροπολιτικά κτίρια Χαλκηδόνας και Παναγίας Ίµβρου).  

7. Η εξυπηρέτηση µε αποτελεσµατικό τρόπο όπου υπάρχει ανάγκη για την  

χορήγησης άδειας εργασιών συντήρησης. 

 

9.γ. Οι διαχειριστικές επιτροπές 

 

Τα εκκρεµή ζητήµατα που αφορούν τις διαχειριστικές επιτροπές είναι 

συνυφασµένα κυρίως µε τη διαδικασία εκλογής των αντιπροσώπων της 

κοινότητας. Εάν µέχρι πρόσφατα υπήρχαν σηµαντικά προβλήµατα στην 

ανάδειξη διαχειριστών µε δηµοκρατικό τρόπο, σήµερα φαίνεται ότι τα 

πρακτικά και πολιτικά προσκόµµατα έχουν εν πολλοίς ξεπεραστεί. Ο 

περιορισµένος αριθµός των ατόµων που µπορούν να ασκήσουν καθήκοντα 

διαχειριστή, δεν αποτελεί πλέον εµπόδιο στην συγκρότηση επιτροπών, καθώς 

ο Κανονισµός του 2008 επιτρέπει την σύσταση ολιγάριθµων επιτροπών σε 
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ευρύτερες περιφέρειες, µε την έγκριση όµως της τοπικής Γ∆Β. Η µη σύννοµη 

λειτουργία µιας κοινοτικής διαχειριστικής επιτροπής µπορεί να οδηγήσει στη 

µαζµπουτοποίηση του βακουφίου, ή στον διορισµό επιτρόπων [kayyum] από 

το δικαστήριο, ενώ η µη ορθή και διαφανής λειτουργία µιας επιτροπής µπορεί 

να δηµιουργήσει ζητήµατα εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας των ίδιων 

των κοινοτήτων: Η προφανής σηµασία της δηµοκρατικότητας των θεσµών, 

αφορά κυρίως την αντιπροσωπευτικότητα των διαχειριστικών οργάνων, µε 

όρους διαφάνειας και απολογισµού. Στόχος των αρχών αυτών είναι η 

διασφάλιση των περιουσιών από φαινόµενα κακοδιαχείρισης, ακόµα και 

προσπορισµού ιδιοκτησιακών στοιχείων για ίδιο προσωπικό όφελος. Τα 

φαινόµενα αυτά δεν είναι άγνωστα στις οργανώσεις ενώσεως προσώπων. Η 

εσωτερική διασφάλιση των κανόνων αυτών από την ίδια την µειονότητα 

δηµιουργεί την προϋπόθεση για το ευ-διαχειρίζεσθαι της ίδιας της κοινοτικής 

περιουσίας, ενώ από την άλλη πλευρά, µειώνονται τα περιθώρια 

καταχρηστικής παρέµβασης του κρατικού ελέγχου.  

Η αυτολογοκρισία αποτελεί µηχανισµό ασφάλειας όταν η κοινότητα 

θεωρεί ότι απειλείται η συνοχή της και συχνά ουσιαστικά απαγορεύει στα 

µέλη της την κριτική λανθασµένων επιλογών ή παράνοµων πρακτικών κατά 

την διαχείριση των εσωτερικών υποθέσεων. Ωστόσο, το αποτέλεσµα στο 

οποίο καταλήγει µια τέτοια στάση είναι συνήθως το αντίστροφο από το 

ευκταίο, καθώς η αδιαφάνεια και η µη λογοδοσία ενισχύουν φαινόµενα 

κακοδιοίκησης. Άµεση συνέπεια τέτοιων φαινοµένων είναι η υπονόµευση της 

ποιότητας της υποστήριξης, νοµικά και πολιτικά, των δικαιωµάτων που 

παραβιάζονται.  

Μέχρι τα µέσα της δεκαετίας του 2000, η αυτολογοκρισία ήταν σχεδόν 

απόλυτη µέσα σε ένα κλίµα φόβου και εσωστρέφειας που την επέβαλε. Με τα 

λόγια του Νίκου Σιγάλα, «η ρητορική της καταστροφής επικαθόριζε τον 

τρόπο µε τον οποίο αντιµετώπιζαν τα ίδια τα µέλη της κοινότητας την 
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πραγµατικότητά της, και τον τρόπο µε τον οποίο κάποιοι εκπρόσωποι της 

κοινότητας οικοδοµούσαν συµβολικά το ρόλο τους ως ηρωικοί Σπαρτιάτες 

που αντιστέκονταν στις επάλξεις των Θερµοπυλών. Ενώ, από την άλλη 

πλευρά, η ίδια αυτή ρητορική της καταστροφής, η αντίληψη ότι τίποτα δεν 

µπορούσε να σταµατήσει το επικείµενο τέλος, επέτρεπε σε διάφορους 

επιτήδειους διαχειριστές να ιδιοποιούνται, χωρίς να δίνουν κανέναν 

λογαριασµό, τις κοινοτικές περιουσίες».108  

Μόλις από το 2006, σε συνδυασµό µε την φιλελευθεροποίηση του 

τουρκικού δικαίου, άρχισαν να ακούγονται φωνές αµφισβήτησης της 

καθεστηκυίας βακουφικής διοίκησης, οι οποίες ζητούσαν λογοδοσία και 

διαφάνεια. Άµεσο αποτέλεσµα τέτοιων συζητήσεων (όπως στο συνέδριο 

Συνάντηση στην Πόλη της 1ης Ιουλίου 2006) ήταν το κύµα εκλογών στις 

περισσότερες διαχειριστικές επιτροπές, όπως ήδη αναφέρθηκε. Αντίστροφα, 

οι λίγες διαχειριστικές επιτροπές που δεν διοργάνωσαν στα επόµενα χρόνια 

εκλογές, παρ’ όλες τις παροτρύνσεις σηµαινόντων προσώπων της µειονότητας 

ακόµα και του ίδιου του Οικουµενικού Πατριάρχη, έγιναν αντικείµενο 

αυστηρής κριτικής. Ιδιαίτερη µνεία πρέπει να γίνει στο κείµενο πενήντα 

επιφανών Ρωµιών που επικαλούνται ότι τα βακουφικά ακίνητα 

κληροδοτήθηκαν από ευεργέτες υπέρ του κοινού καλού καλώντας τις 

επιτροπές των βακουφίων που διατηρούν την διαχειριστικές αρµοδιότητες 

από το 1991 (και κυρίως του Μπαλουκλή) να προχωρήσουν άµεσα στην 

ανάδειξη νέων επιτροπών, παύοντας την αδιαφανή διαχείριση, µέσα από 

εκλογές σύµφωνα µε τον νόµο και το παράδειγµα των υπολοίπων 

κοινοτήτων.109   
                                                 
108 Ν. Σιγάλας, 2009, σ. 413. 

109 Σύµφωνα µε τα λόγια των «50», οι διαχειριστικές αυτές επιτροπές «δεν προκηρύσσουν 

εκλογές για ίδιον όφελος», «υπενθυµίζουµε ότι η διαχείριση κληροδοτήθηκε από 

ευεργέτες που τίµησαν την πολιτιστική µας παράδοση µε έναν σκοπό: το κοινό καλό», βλ. 
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Λίγους µήνες αργότερα, στο ίδιο κλίµα, στο ιστολόγιο της αθηναϊκής 

«Ανατολής», ασκήθηκε έντονη κριτική στο ίδρυµα για έλλειµµα αξιοπιστίας, 

διαχειριστικής αδιαφάνειας και κυρίως διαπλοκής µε τις τουρκικές αρχές, µε 

αφορµή ανακοίνωση της εφορείας του Μπαλουκλή. Η ανακοίνωση αυτή 

ψέγει τα µέλη της κοινότητας ότι δεν ενδιαφέρονται να µάθουν για τις 

τρέχουσες εξελίξεις των δικαστικών υποθέσεων, αλλά και υπογραµµίζει ότι ο 

ίδιος ο πρόεδρος της Εφορείας, ∆ηµήτρης Καραγιάννης πήρε την «άδεια 

επισκευής της Παναγίας Σταυροδροµίου, όπως και τον τίτλο ιδιοκτησίας του 

Αη-∆ηµήτρη και όλων των εκκλησιών και του νεκροταφείου της 

Πριγκήπου»110. Οι φωνές της κριτικής στράφηκαν κατά των διαχειριστών του 

Μπαλουκλή ανέβασαν τους τόνους, από την ασφαλή απόσταση της Αθήνας 

ωστόσο: το «κρατικό σύστηµα που γεννά παρακρατικούς µηχανισµούς 

δηµιούργησε και το σύστηµα Καραγιάννη, το οποίο µέχρι και σήµερα δεν 

τολµούν να καταγγείλουν οι οµογενείς µας, φοβούµενοι τις συνέπειες που 

µπορεί να υποστούν».111  

Έτσι, αµέσως µετά το άνοιγµα της δηµόσιας συζήτησης που 

σχετίζονται µε τις εκλογές, και γενικότερα των εσωτερικό εκδηµοκρατισµό 

των βακουφίων, περιπτώσεις οικονοµικών ατασθαλιών στα εσωτερικά 

πράγµατα των διαχειριστικών επιτροπών άρχισαν να γίνονται γνωστές, όπως 

υπεξαιρέσεις, χρηµατισµοί επιτρόπων για ενοικίαση µε ιδιαίτερα χαµηλό 

µίσθωµα, ή δωροληψία. Στο κλίµα αυτό για πρώτη φορά αµφισβητήθηκε 

δηµόσια (από την εφηµερίδα Ηχώ και άλλους παράγοντες της µειονότητας) ο 

                                                                                                                                                     
Ελευθεροτυπία, 8.7.2009. Το κείµενο στήριξαν ακόµη 647 Ρωµιοί της διασποράς, βλ. 

http://anatoliblog.blogspot.com/2010/02/blog-post_19.html. Στο ίδιο κλίµα και η 

συνέντευξη του Λάκη Βίγκα στην Ηχώ, ∆εκέµβριος 2009. 

110 Ηχώ, 2.12.2009 και «Οµολογία διαπλοκής µε κρατικούς µηχανισµούς» στο: 

http://anatoliblog.blogspot.com/2009/12/blog-post_04.html 

111 Ανατολή, Ιούλιος 2009. 
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ρόλος του Μητροπολίτη Μελίτωνα, ο οποίος άσκησε επί µακρόν 

µαξιµαλιστικά και κυρίως ανέλεγκτα καθήκοντα επίβλεψης και νοµικής 

διεκδίκησης των βακουφικών περιουσιών.112  

Επίσης, η άσκηση κριτικής προς την Επιτροπή Ταταούλων και η 

δηµοσιοποίηση ανταλλαγής επιστολών µε την εφηµερίδα Απογευµατινή113, η 

παραίτηση της νεοεκλεγείσας επιτροπής Σταυροδροµίου λόγω 

διαβεβαιωµένων λαθροχειριών κατά την εκλογική διαδικασία αποτελούν 

πρωτόγνωρες εµπειρίες για την µετά το 1960 εποχή στα διαχειριστικά 

πράγµατα της µειονότητας. Μάλιστα, η επίθεση σε βάρος του δηµοσιογράφου 

και εκδότη της Ηχούς, Ανδρέα Ροµπόπουλου, από αγνώστους στις 5 

∆εκεµβρίου 2007, οποίος είχε θέσει ερωτήµατα κακοδιαχείρισης βακουφικών 

περιουσιών, φαίνεται να έχει σχέση µε την τάση φιλελευθεροποίησης της 

µειονότητας και της αντίδρασης των αντίρροπων συµφερόντων.114 Έτσι, 

χαράσσοντας τον δρόµο της νοµιµότητας, η κοινότητα Νεοχωρίου 

δηµοσιοποίησε για το 2007 πρώτη φορά τον ισολογισµό των βακουφίων της 

δίνοντας το παράδειγµα προς µίµηση και κερδίζοντας την επιδοκιµασία του 

Οικουµενικού Πατριάρχη Βαρθολοµαίου115. Ακολούθησε η Κοινότητα 

Ταταούλων116 και Αρναούτκιοϊ117 στα τέλη του 2008. Στις αρχές του 2010 το 
                                                 
112 Ηχώ, 19.10.2007. 
113 Απογευµατινή, 30.10.2007. 
114 Απογευµατινή, 7.12.2007. 

115 Όπως ανέφερε και ο Πατριάρχης, η κοινότητα Νεοχωρίου εφαρµόζοντας την αρχή της 

διαφάνειας «αποτελεί υποδειγµατικήν Κοινότητα», Απογευµατινή, 18.8.2008. Για τις 

δραστηριότητες της κοινότητας αυτής και την δεδηλωµένη πρόθεση διαφανούς διαχείρισης 

των βακουφικών εσόδων υπέρ της κοινότητας αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας, βλ. τον 

λόγο του προέδρου της κοινότητας Λάκη Βίγκα στην Απογευµατινή, 19.8.2007. 

116 Βλ. προσφώνηση του προέδρου της κοινότητας, ∆ηµήτρη Ζώτου, προς τον Πατριάρχη 

Βαρθολοµαίο όπου και οικονοµικό απολογισµός της περιόδου από την ανάδειξη της νέας 

εφοροεπιτροπής, Απογευµατινή, 4.11.2008. Επίσης βλ. απολογισµό της κοινότητας 
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Μπαλουκλή δηµοσίευσε στοιχεία του ισολογισµό του για το έτος 2009 και 

άλλα «στοιχεία σχετικά µε την οικονοµική και διαχειριστική κατάσταση» του 

βακουφίου.118 Ωστόσο, η διοίκηση του ιδρύµατος συνέχισε να κωφεύει στις 

εκκλήσεις για συµµόρφωση και στο κύµα κατηγοριών και πιέσεων που 

προέρχονταν τόσο από την Κωνσταντινούπολη όσο και από την Αθήνα. 

Μια ιδιαίτερη διάσταση των φαινοµένων αυτών αφορά στην 

αναπαραγωγή ταξικών διαφορών µέσα στη µειονότητα και στην επιβολή 

αποκλεισµών από κοινωφελή ιδρύµατα που έχουν στόχο την ανακούφιση 

ατόµων που βρίσκονται σε ευάλωτη θέση. Περιπτώσεις αποκλεισµού απόρων 

και ήδη κοινωνικά περιθωριοποιηµένων µελών των κοινοτήτων από τους 

κοινωφελείς φιλανθρωπικούς µηχανισµούς µέριµνας ασφαλώς έρχονται σε 

ευθεία αντίθεση µε τον καταστατικό σκοπό των ιδρυµάτων και οφείλεται 

prima facie στην ατιµώρητη διαχειριστική αυθαιρεσία που απολαµβάνει την 

ανυπαρξία µηχανισµών ουσιαστικού ελέγχου και λογοδοσίας. Ίσως το θέτει 

µαξιµαλιστικά η Ανατολή, όµως το ζήτηµα του αποκλεισµού των 

                                                                                                                                                     
Μεγάλου Ρεύµατος (της 14.11.2010) στον οποίο αναλύεται η οικονοµική πολιτική της 

κοινότητας από τον πρόεδρο Γ. Παπαλιάρη, και τονίζεται η προσπάθεια αύξησης των 

εσόδων µε ορθολογικό τρόπο, η προσφοράς βοήθειας σε ασθενέστερες κοινότητες, του  

φιλανθρωπικού έργου σε άπορους, υποτροφίες σε µαθητές κλπ, και η διεκδίκηση 15 

ακινήτων στο πλαίσιο της εφαρµογής του βακουφικού νόµου. ∆ηµοσιεύτηκε στην 

Απογευµατινή 23.11.2010. 

117 Βλ. προσφώνηση του Προέδρου της Κοινότητας, Γεωργίου Παπαλιάρη, προς τον 

Οικουµενικό Πατριάρχη Βαρθολοµαίο όπου και οικονοµικό απολογισµός της περιόδου από 

την ανάδειξη της νέας εφοροεπιτροπής, Απογευµατινή, 14.11.2008. 

118 Απογευµατινή 24.2.2010. Σύµφωνα µε την ανακοίνωση της διαχειριστικής επιτροπής, ο 

ισολογισµός του ιδρύµατος φτάνει τα 28 εκατοµµύρια λίρες. Κατά την διαχειριστική 

επιτροπή, η ακίνητη περιουσία αποτελείται από 70 τίτλους ιδιοκτησίας µε 600 περίπου 

ενοικιαστήρια µε συνολικά ετήσια έσοδα 8,6 εκατοµµύρια λίρες ετησίως. 
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ασθενέστερων Ρωµιών από την κοινοτική µέριµνα που προορίζεται ειδικά για 

αυτούς θα πρέπει να προβληµατίζει:  

«Το ίδρυµα [Μπαλουκλή] ζητά υπέρογκες χρηµατικές εγγυήσεις για 

την περίθαλψη άπορων Οµογενών, ενώ όφειλε σε αυτούς τουλάχιστον να 

παράσχει δωρεάν υπηρεσίες. Μάλιστα ορισµένες κοινότητες δια τις 

περιφοράς συγκεντρώνουν τα χρήµατα που απαιτεί η διοίκηση …, 

προκειµένου να καλύψουν το απαιτούµενο ποσό για την νοσηλεία των 

απόρων τους».119 

Εν τέλει, η χρηστή διαχείριση της βακουφικής περιουσίας, όπως 

κατοχυρώνεται ως δικαίωµα απέναντι στην τουρκική διοίκηση και όπως 

απορρέει από την Συνθήκη της Λοζάνης και το σχετικό τουρκικό δίκαιο 

αποτελεί δικαίωµα των µελών των κοινοτήτων απέναντι στις διοικητικές 

κοινοτικές αρχές. Αντιστρόφως, οι κοινοτικές διοικητικές αρχές υπέχουν 

αντίστοιχη υποχρέωση για χρηστή διοίκηση απέναντι στα µέλη των 

κοινοτήτων αλλά και απέναντι στην κρατική διοίκηση, εγγυητή στην 

απόλαυση του δικαιώµατος στην διαχείριση της κοινοτικής περιουσίας.  

Έτσι, και ήδη αναφέρθηκαν σχετικά παραδείγµατα, αναπτύχθηκε 

πρόσφατα ένας δηµόσιος εσωτερικός διάλογος µεταξύ των κοινοτήτων, αλλά 

και της διασποράς, υπέρ της κατοχύρωσης της δηµοκρατικής αρχής στην 

διαχείριση των βακουφίων απέναντι στις κοινοτικές αρχές που αντιστέκονται 

στο ρεύµα εκδηµοκρατισµού, αλλά και στην ανάγκη διασφάλισης αρχών 

εσωτερικής δικαιοσύνης. 

 

 

 

                                                 
119 Βλ. το οξύ άρθρο σχετικά µε την διαχείριση του Μπαλουκλή στην Ανατολή, Ιούλιος 

2009. 
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9.δ. Η εφαρµογή του Αστικού Κώδικα 

 

Όπως αναφέρθηκε και εισαγωγικά, από τις απαρχές της ίδρυσης της 

Τουρκικής ∆ηµοκρατίας και της εισαγωγής του Αστικού Κώδικα, 

αναπτύσσονται παράλληλα στο τουρκικό δίκαιο δύο νοµικές έννοιες, η µία 

αναφερόµενη στο «βακούφι» και η άλλη στο «ίδρυµα». Η πρώτη έλκει την 

καταγωγή της από το θρησκογενές παρελθόν του, ενώ η δεύτερη αποκτά τα 

νοµικά χαρακτηριστικά της νέας τάξης πραγµάτων κατά τα δυτικά πρότυπα. 

Έτσι, ο νέος Αστικός Κώδικας εισήγαγε και ανέπτυξε τον θεσµό του 

«ιδρύµατος» [vakıf=foundation(αγγλ.)] ως έννοια του κοινού αστικού δικαίου, 

αλλά χρησιµοποιεί τον ίδιο όρο [vakıf], για να περιγράψει τον θεσµό του 

βακουφίου, δηλαδή του αφιερώµατος που λειτουργεί υπέρ ενός 

θρησκευτικού, εκπαιδευτικού ή άλλου κοινωφελούς σκοπού σε κοινοτική 

βάση. Η µη διαφοροποίηση της ορολογίας έχει ιδιαίτερη σηµασία, όπως θα 

δούµε και παρακάτω. 

Τα µη µουσουλµανικά κοινοτικά ιδρύµατα έγιναν εξαρχής βακούφια µε 

την ειδική έννοια του όρου και όχι ιδρύµατα Αστικού Κώδικα και υπάχθηκαν 

στον έλεγχο της Γ∆Β. Εκτός από το τουρκικό δίκαιο περί ιδρυµάτων και 

κοινοτικών βακουφίων το καθεστώς τους υπάγεται στο κανονιστικό πεδίο των 

συναφών δικαιωµάτων που κατοχυρώνει η ΕΣ∆Α και ο δικαιοδοτικός έλεγχος 

του ∆ικαστηρίου του Στρασβούργου. Τα πεδία που µας ενδιαφέρουν στην 

µελέτη αυτή αφορούν κυρίως τα κατά ΕΣ∆Α δικαιώµατα, όπως στην 

ιδιοκτησία (αρ. 1 Πρ. 1) και σύστασης ενώσεων προσώπων (άρθρο 11). Έτσι 

λοιπόν, το ζήτηµα της νοµικής θέσης των κοινοτικών βακουφίων στην 

τουρκική έννοµη τάξη θα πρέπει να εξετάζεται µέσα από ένα τριπλό πρίσµα: 

του τουρκικού συνταγµατικού δικαίου, της Συνθήκης της Λοζάνης και της 

ΕΣ∆Α και τους γενικούς κανόνες του διεθνούς δικαίου. 
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 Τι θα γινόταν όµως εάν τα µειονοτικά βακούφια επιχειρούσαν τον 

νοµικό τους απεγκλωβισµό από το δίκαιο των κοινοτικών βακουφίων και 

εντάσσονταν στο κοινό περί ιδρυµάτων δίκαιο; Η υπαγωγή αυτή προϋποθέτει 

ασφαλώς πολιτική βούληση από την τουρκική διοίκηση και διεκδικητική 

αποφασιστικότητα από τους φορείς της µειονότητας. Ωστόσο, η εφαρµογή της 

Συνθήκης της Λοζάνης σε συνδυασµό µε την αρχή της ισότητας θα µπορούσε 

να αξιοποιηθεί νοµικά και να οδηγήσει στην απεµπλοκή των µειονοτικών 

βακουφίων από το ατελέσφορο καθεστώς οµηρίας στο οποίο έχει περιέλθει 

εδώ και πολλές δεκαετίες. 

 Σύµφωνα µε το άρθρο 101 (πρώην 73-74), του Αστικού Κώδικα, όπως 

πρόσφατα αναθεωρήθηκε, “[Τ]α ιδρύµατα είναι συλλογικές οντότητες µε 

νοµική προσωπικότητα µε δικαίωµα ιδιοκτησίας, τα οποία ιδρύονται όταν 

φυσικά ή νοµικά πρόσωπα διαθέτουν ικανό κεφάλαιο και δικαιώµατα σε έναν 

συγκεκριµένο και συνεχή σκοπό”. Τα ιδρύµατα διακρίνονται από τα 

σωµατεία, καθώς στα πρώτα δεν διαχωρίζεται η ιδιότητα του µέλους σε 

ατοµικό επίπεδο.  

Ωστόσο, οι περιορισµοί που τίθενται στην λειτουργία του ιδρύµατος, 

σύµφωνα µε την ίδια διάταξη, αφήνουν ευρύ περιθώριο διακριτικής ευχέρειας 

στα αρµόδια όργανα να αλλοιώσουν ή ακόµα και να ακυρώσουν το 

περιεχόµενο του δικαιώµατος ίδρυσης και λειτουργίας ενός ιδρύµατος, το 

οποίο µπορεί να παυθεί εάν: «… παραβιάζει τα χαρακτηριστικά της 

∆ηµοκρατίας, όπως ορίζονται από το Σύνταγµα και τις θεµελιώδεις αρχές του 

Συντάγµατος, του δικαίου, της ηθικής, της εθνικής ενότητας και του εθνικού 

συµφέροντος, ή ενισχύει τα µέλη οµάδας συγκεκριµένης καταγωγής ή 

κοινότητας». Η διάταξη αυτή εφαρµόστηκε µάλιστα από το Ανώτατο 

∆ικαστήριο απαγορεύοντας την σύσταση ιδρύµατος από την θρησκευτική 
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κοινότητα των Αντβεντιστών της 7ης Ηµέρας120. Κατά συνέπεια, οι 

µειονοτικές κοινότητες, εφόσον συνιστούν εθνοθρησκευτική οµάδα, που 

υπάγονται στο καθεστώς της Συνθήκης της Λοζάνης δεν έχουν την 

δυνατότητα να ιδρύσουν ιδρύµατα, πέρα από εκείνα που ρυθµίζει ο νόµος 

περί βακουφίων. Ο περιορισµός αυτός ασφαλώς έρχεται σε ευθεία σύγκρουση 

µε την ίδια τη Συνθήκη της Λοζάνης που επιτάσσει ίση µεταχείριση µεταξύ 

µειονοτήτων και πλειονότητας121, αλλά και µε τις σχετικές διατάξεις της 

ΕΣ∆Α (άρθρο 11 σε συνδυασµό µε άρθρο 14).  

Προς θεραπεία αυτής της αντινοµίας, θα µπορούσε να µετατραπεί ένα 

ισχύον βακούφι σε ίδρυµα του Αστικού Κώδικα και µε ποιους όρους; Μήπως 

και το ίδιο το Πατριαρχείο δεν θα µπορούσε να αιτηθεί να αναγνωριστεί ως 

ίδρυµα (ή άλλης µορφής οντότητας µε νοµική προσωπικότητα κατά το 

τουρκικό δίκαιο), ή ακόµα και η Σχολή της Χάλκης, και µάλιστα ως ίδρυµα το 

οποίο έχει δικαίωµα να λειτουργήσει πανεπιστηµιακή σχολή ή σεµινάρια για 

την κατάρτιση των κληρικών122; Παρόµοια, η νοµιµοποίηση του Κεντρικού 

Παρθεναγωγείου ως νέο βακούφι θα µπορούσε να ανοίξει τον δρόµο για 

τέτοιου είδους προβληµατισµούς και να δηµιουργήσει το παράδειγµα για την 

κατοχύρωση νοµικής προσωπικότητας σε άλλες οντότητες της µειονότητας. 

 Το άρθρο 101 του Αστικού Κώδικα επικρίθηκε και από την Επιτροπή 

της Βενετίας του Συµβουλίου της Ευρώπης, η οποία θεώρησε ότι η διάταξη 

αυτή εισάγει διακρίσεις κατά την εφαρµογή της, καθώς µπορεί να θεωρηθεί 

ότι η µουσουλµανική κοινότητα, αν και κάτω από την κρατική πατρωνία, 

διαθέτει ένα ιδιαίτερα ισχυρό ίδρυµα, το Diyanet vakfı, το οποίο ιδρύθηκε το 

                                                 
120 Απόφαση του 18ου Πολιτικού Τµήµατος του Αρείου Πάγου, 5.4.2005, 2005/1467Ε, 

2005/3270Κ. 

121 Βλ. και E. Öktem, 2008, σ. 572. 
122 Βλ. σχετικές προτάσεις για την δυνατότητα επαναλειτουργίας της Σχολής της Χάλκης 

στο El. Macar & M.A. Gökaçtı, 2006. 
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1975 µε σκοπό την προαγωγή του ισλάµ, την κατασκευή τζαµιών και άλλες 

σχετικές δραστηριότητες.123

                                                 
123 European Commission for Democracy Through Law (Venice Commission), 2010, παρα. 

38. 
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10. Ο ρόλος και οι επιπτώσεις του «ευρωπαϊκού παράγοντα» 

 

Το καθεστώς των µειονοτικών βακουφίων έχει ασφαλώς άµεση σχέση µε την 

διαδικασία εναρµόνισης του θεσµικού πλαισίου, των πολιτικών και 

νοοτροπιών στην Τουρκία προς το ευρωπαϊκό κεκτηµένο. Το τελευταίο 

µπορεί να θεωρείται είτε µε τη στενή έννοια του δικαίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης είτε µε την ευρεία έννοια, κυρίως ως προς το πλαίσιο προστασίας 

δικαιωµάτων του ανθρώπου, όπως κυρίως υπαγορεύεται και διαµορφώνεται 

από την ΕΣ∆Α και από τα όργανα του Συµβουλίου της Ευρώπης. Ειδικότερα 

µάλιστα, το καθεστώς αυτό πρέπει να εξετάζεται, όπως δυναµικά 

µορφοποιείται µέσω του δικαιοδοτικού ελέγχου που ασκεί το ∆ικαστήριο του 

Στρασβούργου και της επίδρασης που ασκεί η νοµολογία του στην εσωτερική 

έννοµη τάξη της Τουρκίας. Η θεώρηση αυτή θα πρέπει να εντάσσεται στην 

ευρύτερη προβληµατική του «εξευρωπαϊσµού» (europeanisation) και 

ειδικότερα των µεταβολών στην οικονοµία, δίκαιο και πολιτική και 

γενικότερα στην κοινωνία που συντελούνται µέσα από την σύγκληση των 

κρατικών πολιτικών προς το ευρωπαϊκό κεκτηµένο, όπως αναφέρθηκε 

παραπάνω, και ειδικά όσον αφορά την θέση των µειονοτήτων.124 

Η σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε την Τουρκία, µε απώτερο στόχο 

την πλήρη ένταξή της, έχει ιδιαίτερη σηµασία για την αποκρυστάλλωση του 

νοµικού καθεστώτος των βακουφίων, καθώς τα πολιτικά κριτήρια ένταξης 

αποτελούν σαφή οδηγό δικαιικού και πολιτικού εκσυγχρονισµού. Ασφαλώς 

χωρίς την ενταξιακή διαδικασία, δύσκολα θα περίµενε κανείς ριζικές αλλαγές 

στο ζήτηµα των βακουφίων. Από την άλλη πλευρά, ο δικαιοδοτικός έλεγχος 

του ∆ικαστηρίου του Στρασβούργου τα τελευταία χρόνια αρχίζει να ασκεί 

                                                 
124 N. Fisher Onar & M. Özgüneş, σ. 111. 
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σηµαντική επίδραση στα βακουφικά πράγµατα, καθώς άρχισαν να 

εξετάζονται οι πρώτες προσφυγές µειονοτικών ιδρυµάτων και κυρίως να 

εκδίδονται οι σχετικές αποφάσεις. Επίσης η σύγκλιση προς το ευρωπαϊκό 

κεκτηµένο των δικαιωµάτων του ανθρώπου, µεταφράστηκε πολιτικά και σε 

ένα εκπεφρασµένο ενδιαφέρον για την θέση των µειονοτήτων από τις 

τουρκικές κυβερνήσεις, το οποίο συχνά θεωρήθηκε από την αντιπολίτευση, 

αλλά και από ορισµένα κυβερνητικά στελέχη, ως ενδοτική στάση, 

υπενθυµίζοντας την αδιαπραγµάτευτη εθνική συνοχή του τουρκικού 

κράτους125.  

Η επίσκεψη του πρωθυπουργού Ταγιίπ Ερντογάν στην Πρίγκηπο και το 

γεύµα µε τον Οικουµενικό Πατριάρχη (16.8.2009), η ενηµέρωση εκπροσώπων 

των µειονοτήτων από ειδική κυβερνητική επιτροπή (15.2.1010) για την 

εξεύρεση λύσεων στα προβλήµατα και η σύσκεψη στο Φανάρι του Πατριάρχη 

µε αξιωµατούχους αρµόδιων υπουργείων (16.5.2010)126 αποτελούν ορισµένα 

παραδείγµατα πρωτοβουλιών αυτού του τύπου σε συνδυασµό µε τις 

νοµοθετικές εξελίξεις και την κατοχύρωση ακινήτων υπέρ των βακούφιων. 

Τέλος, ένα βήµα ακόµη προς την αλλαγή προσανατολισµού των αρνητικών 

αντιλήψεων και στάσεων, ως προϋπόθεση για την φιλελευθεροποίηση του 

δικαίου, έγινε µε την αποστολή εγκυκλίου από τον Πρωθυπουργό προς τις 

                                                 
125 Βλ. για παράδειγµα τις δηλώσεις του υπουργού εθνικής άµυνας που υπεραµύνθηκε την 

εξάλειψη από την Μικρά Ασία των Ρωµιών και άλλων µειονοτήτων στις αρχές του 20ού 

αιώνα, Απογευµατινή, 11.11.2008. Από την άλλη πλευρά ο πρωθυπουργός Ταγίπ 

Ερντογάν δήλωνε ότι «η εκδίωξη από την Τουρκία όσων είχαν διαφορετική εθνική 

ταυτότητα στο παρελθόν … ήταν αποτέλεσµα φασιστοειδούς αντίληψης », Απογευµατινή, 

25.5.2009. 
126 Στην συνάντηση αυτή ο Πατριάρχης Βαρθολοµαίος έθεσε το ζήτηµα της επιστροφής 

των τριών εκκλησιών του Γαλατά, της  «απο-µαζµπουτοποίησης» και της αξιοποίησης 

των κλειστών σχολικών κτηρίων. Βλ. Απογευµατινή, 17.5.2010. 
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δηµόσιες υπηρεσίες εφιστώντας την προσοχή των υπαλλήλων για τον 

χειρισµό υποθέσεων των µη-µουσουλµάνων πολιτών και των µειονοτικών 

ιδρυµάτων «µε ευαισθησία ώστε τα προβλήµατα να βρίσκουν λύση».127 

Ειδικότερα, καθώς διαπιστώνεται ότι ορισµένα προβλήµατα δεν έχουν λυθεί, 

ο Πρωθυπουργός ζητά από την διοίκηση να λαµβάνει µέριµνα ώστε «να 

παρέχεται προστασία και συντήρηση στα µειονοτικά νεκροταφεία» και «να 

εγγράφεται στο Κτηµατολόγιο η ακίνητη περιουσία των µειονοτικών 

βακουφίων που έχει κερδηθεί δικαστικά». Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί η 

επίσκεψη του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης Bülent Arınç στο Πατριαρχείο, η 

δεύτερη σε σηµασία ύστερα από την επίσκεψη του Menderes στον Πατριάρχη 

Αθηναγόρα το 1952. Η συζήτηση κατά την συνάντηση του Arınç µε τον 

Πατριάρχη Βαρθολοµαίο και εκπροσώπους κοινοτήτων που εστιάστηκε στα 

βακουφικά ζητήµατα µε αναφορά στις αποφάσεις του Ε∆∆Α ίσως να αποτελεί 

προάγγελο νέων εξελίξεων στην προοπτική της εναρµόνισης του τουρκικού 

δικαίου µε τις θεµελιώδεις αρχές της ευρωπαϊκής έννοµης τάξης των 

δικαιωµάτων. 

 Εν κατακλείδι, ως ευρωπαϊκός παράγοντας νοείται, και έτσι θα 

εξεταστεί: α. Η ενταξιακή πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και οι 

πολιτικές και τα κριτήρια σύγκλισης που αφορούν τα δικαιώµατα των 

µειονοτήτων και ειδικά τα δικαιώµατα των κοινοτικών βακουφίων, και β. Η 

προϋπάρχουσα και υφιστάµενη θεσµική σχέση της Τουρκίας µε το Συµβούλιο 

της Ευρώπης και τις δεσµεύσεις της Τουρκίας όπως απορρέουν από την 

                                                 
127 Πρωθυπουργικό Γραφείο, Εγκύκλιος 2010/13, 13.5.2010, Εφηµερίδα της Κυβέρνησης 

Νο 27580. Για το κείµενο βλ. Απογευµατινή, 14.5.2010. Επίσης σύµφωνα µε σχόλιο του 

εκδότη της Απογευµατινής, (βλ. στο www.newstime.gr/?i=nt.el.article&id=44230), η 

εγκύκλιος αποτελεί σηµαντικό βήµα έστω σε συµβολικό επίπεδο, αλλά πρέπει να γίνει 

πράξη η ισονοµία και να τερµατιστεί άµεσα η εφαρµογή πολιτικών αµοιβαιότητας που 

πλήττουν ιδιαίτερα την ρωµαίικη µειονότητα. 
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ΕΣ∆Α και βέβαια από τον δικαιοδοτικό έλεγχο που ασκεί το ∆ικαστήριο του 

Στρασβούργου. 

 

10.α. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 

 

Η ενταξιακή πορεία της Τουρκίας µπορεί να αποτελέσει ιδιαίτερα σηµαντικό 

παράγοντα για τις πολιτικές και νοµοθετικές εξελίξεις αναφορικά µε το 

καθεστώς των µειονοτήτων και ειδικά των βακουφίων, οι οποίες 

ενσωµατώθηκαν στα πακέτα εναρµόνισης, για παράδειγµα ο νόµος 4771/2002 

στο τρίτο πακέτο, και ο Νόµος 4778/2003 στο τέταρτο πακέτο. 

Οι Τακτικές Εκθέσεις (Regular Reports) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

παρακολουθούν και αξιολογούν τα βήµατα προσέγγισης της Τουρκίας προς το 

ευρωπαϊκό κεκτηµένο και εξετάζουν σε ετήσια βάση την πρόοδο και τις 

παραλείψεις που σηµειώθηκαν κάθε προηγούµενη χρονιά128. Το ζήτηµα των 

βακουφίων των µη µουσουλµανικών κοινοτήτων απασχολεί πλέον την 

Επιτροπή, η οποία αναφέρεται στις προσπάθειες της τουρκικής κυβέρνησης 

για την αναθεώρηση του νοµικού καθεστώτος, αλλά και την αδυναµία να 

επιτευχθούν λύσεις, καθώς σηµαντικοί περιορισµοί συρρικνώνουν την 

δυνατότητα αυτοδιαχείρισης των βακουφίων. Η διαπίστωση αυτή 

επαναλαµβάνεται στις τελευταίες εκθέσεις, από το 2001 µέχρι το 2009. 

Εξάλλου, οι τουρκικοί νόµοι και κανονισµοί που υιοθετήθηκαν κατά το 

διάστηµα αυτό, υπήρξαν προϊόν της διαδικασίας εναρµόνισης, µε σχετική 

επιτυχία: Οι ρυθµίσεις που υιοθετήθηκαν κρίθηκαν ανεπαρκείς και όχι 

ουσιαστικές ως προς τις επιτακτικές ανάγκες των ιδρυµάτων. Σύµφωνα µε την 

Έκθεση του 2002, «παρά τις τροποποιήσεις του Νόµου περί Ιδρυµάτων, οι 
                                                 
128 European Commission, Regular report. Turkey’s progress towards succession, 2001, 

2002, 2003, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, όλες στο: 

http://ec.europa.eu/enlargement/candidate-countries/turkey/key_documents_en.htm. 
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θρησκευτικές µειονότητες συνεχίζουν να αντιµετωπίζουν περιορισµούς ως 

προς την νοµική προσωπικότητα, τα περιουσιακά δικαιώµατα, και το 

δικαίωµα εκπαίδευσης κληρικών».  

 Η Έκθεση του 2004 επαναλαµβάνει τη διατύπωση αυτή και προσθέτει 

ότι «κατάλληλη νοµοθεσία θα µπορούσε να θεραπεύσει τις δυσκολίες», ενώ η 

Έκθεση του 2005 είναι πιο κατηγορηµατική: «αναφορικά µε την θρησκευτική 

ελευθερία, παρά την υιοθέτηση ορισµένων µέτρων, οι θρησκευτικές 

µειονότητες και κοινότητες ακόµη δεν έχουν νοµική προσωπικότητα. Υπάρχει 

µια επείγουσα ανάγκη να επιλυθούν τα προβλήµατά τους µε την υιοθέτηση 

ενός συνολικού νοµοθετικού πλαισίου σύµφωνα µε τις ευρωπαϊκές 

προδιαγραφές». Στο ίδιο µήκος κύµατος κινείται και η Έκθεση του 2006, η 

οποία συντάχθηκε µε την αναµονή του νέου νόµου περί βακουφίων και µε 

σαφή αναφορά την υπόθεση του Ορφανοτροφείου: «Οι µη µουσουλµανικές 

θρησκευτικές κοινότητες δεν έχουν πρόσβαση σε νοµική προσωπικότητα και 

συνεχίζουν να αντιµετωπίζουν περιορισµούς στα περιουσιακά τους 

δικαιώµατα. Αντιµετωπίζουν προβλήµατα κατά την διοίκηση των ιδρυµάτων 

τους και κατά την ανάκτηση περιουσίας τους µε δικαστικά µέσα.  

Η απόφαση του Ιουνίου 2005 του Συµβουλίου της Επικρατείας (supra, 

8.a.i), η οποία περιορίζει την αρµοδιότητα της Γ∆Β ως προς την ανάληψη της 

διοίκησης των ιδρυµάτων δεν εφαρµόστηκε κατά την περίοδο που εξέτασε η 

έκθεση της Επιτροπής, η οποία απλά διαπίστωσε ότι «καµία πρόοδος δεν 

µπορεί να αναφερθεί ως προς το Ορφανοτροφείο της Πριγκήπου, η διαχείριση 

του οποίου παραµένει υπό τον έλεγχο της Γ∆Β». Η Έκθεση του 2008 

αναφέρεται στα θετικά βήµατα που έφερε ο νέος νόµος, όπως η διευκόλυνση 

για την απόκτηση ακινήτων, ή η δυνατότητα µεταβίβασης ακινήτων. Όµως 

επισηµαίνει ότι πολλές περιπτώσεις απώλειας περιουσίας, όπως τα µαζµπούτ 

και τα εκείνα που είχαν στο παρελθόν µεταβιβαστεί σε τρίτα πρόσωπα, 
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έµειναν χωρίς λύση. Επίσης, η έκθεση τονίζει ότι «η εφαρµογή του νόµου θα 

είναι κρίσιµη για την επίτευξη των στόχων του νόµου».  

Η έκθεση του 2009 αναφέρει ότι η εφαρµογή του νέου βακουφικού 

νόµου και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την ανάκτησης ακινήτων 

προχωρεί χωρίς προβλήµατα. Επίσης κάνει ειδική µνεία στις σχετικές 

αποφάσεις του Ε∆∆Α, υπενθυµίζοντας µε τον τρόπο αυτό για µία ακόµα φορά 

πόσο σηµαντική είναι η νοµολογία του δικαστηρίου του Στρασβούργου ως 

ερµηνευτική σταθερά στα θέµατα δικαιωµάτων του ανθρώπου κατά την 

ευρωπαϊκή σύγκλιση της Τουρκίας. Τέλος, η έκθεση τονίζει ότι εκτός από την 

ικανοποιητική εφαρµογή του, ο νέος νόµος δεν επιλύει τα ζητήµατα των 

µαζµπούτ ούτε εκείνων των ακινήτων που έχουν περιέλθει στην κυριότητα 

τρίτων προσώπων, κάνοντας σαφές ότι τα πεδία αυτά θα έπρεπε να 

ρυθµιστούν νοµοθετικά. Σχετικά µε την πρόοδο της Τουρκίας και µε αναφορά 

την έκθεση του 2009 της Επιτροπής το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε 

Ψήφισµα (Resolution) στο οποίο «καλωσορίζει τον διάλογο µεταξύ της 

τουρκικής κυβέρνησης και των θρησκευτικών κοινοτήτων […] και 

ενθαρρύνει τις αρχές να εντείνουν τον δια-θρησκευτικό διάλογο ώστε να 

δηµιουργηθεί τακτική και δηµιουργική επικοινωνία». Ωστόσο το Κοινοβούλιο 

πρότεινε ότι τα «θετικά βήµατα διαλόγου πρέπει να συνοδεύονται από 

ουσιαστικές µεταρρυθµίσεις του νοµικού πλαισίου, το οποίο πρέπει να 

επιτρέπει στις θρησκευτικές κοινότητες να λειτουργούν χωρίς προσκόµµατα 

σύµφωνα µε την ΕΣ∆Α και την νοµολογία του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου 

∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου», τονίζοντας «την ανάγκη για όλες τις 

κοινότητες να αποκτούν νοµική προσωπικότητα» (παρα. 19). Επίσης το 

Κοινοβούλιο «χαιρέτησε την εφαρµογή του Νόµου για τα Ιδρύµατα (παρα. 

20). Ωστόσο λυπάται που οι θρησκευτικές κοινότητες συνεχίζουν να 

αντιµετωπίζουν προβλήµατα σχετικά µε τις ιδιοκτησίες τους που δεν επιλύει ο 

νόµος, και που αφορούν ιδιοκτησίες που κατασχέθηκαν και πουλήθηκαν σε 
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τρίτους ή βακουφικές ιδιοκτησίες που καταλήφθηκαν πριν από την ισχύ του 

νέου νόµου». Τέλος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε «την τουρκική 

κυβέρνηση να επιλύσει το ζήτηµα αυτό χωρίς καθυστέρηση», ενώ έκανε 

αναφορά και στην ειδική περίπτωση των δικαιωµάτων των κοινοτήτων της 

Ίµβρου και της Τενέδου και των ζητηµάτων που συνέχονται µε το 

Πατριαρχείο129. 

 Στην έκθεση του 2010, η Επιτροπή υπογράµµισε το ζήτηµα της  

καθυστέρησης πλήρους εφαρµογής του βακουφικού νόµου, της απόφασης του 

Ε∆∆Α σχετικά µε το Ορφανοτροφείο και του βακουφίου της Τενέδου. Επίσης 

επανέλαβε ότι το θέµα των µαζµπούτ βακουφίων και των κοινοτικών 

περιουσιών που περιήλθαν στην κυριότητα τρίτων δεν έχει λυθεί.130 

 Εκτός από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ζήτηµα της ευθυγράµµισης της 

τουρκικής πολιτικής και νοµοθεσίας µε το ευρωπαϊκό κεκτηµένο απασχολεί 

και το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο. Το Συµβούλιο µε απόφαση της 23.1.2006 

(2006/35/EC)131, σχετικά µε την έναρξη των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων,  

θέτει µια σειρά προϋποθέσεων αναφορικά µε την προστασία των δικαιωµάτων 

του ανθρώπου, όπως ο σεβασµός των αποφάσεων του Ε∆∆Α, η εφαρµογή της 

αρχής της µη διάκρισης για όλους (στη βάση της γλώσσας, της θρησκείας, της 

εθνικής καταγωγής, φύλου κλπ.) και καλεί µάλιστα την Τουρκία να 

επικυρώσει το Πρωτόκολλο 12 της ΕΣ∆Α (απαγόρευση διακρίσεων). Σχετικά 

µε την προστασία των µειονοτήτων, ωστόσο, η απόφαση λαµβάνει ως 

κριτήριο προσδιορισµού µόνο την θρησκεία και όχι τη γλώσσα ή την εθνική 

                                                 
129 European Parliament resolution of 10 February 2010 on Turkey's progress report 2009, 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010- 

0025+0+DOC+XML+V0//EN 

130 http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2010/package/tr_rapport_2010_en.pdf 

131 Οn the principles, priorities and conditions contained in the Accession Partnership with 

Turkey, EN 26.1.2006 Official Journal of the European Union L 22/37. 
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υπαγωγή. Έτσι, υπό το πρίσµα της θρησκευτικής ελευθερίας, κάνοντας 

µάλιστα ειδική αναφορά στα µειονοτικά ιδρύµατα, το Συµβούλιο καλεί την 

Τουρκία: 

1. Να υιοθετήσει αποτελεσµατικές λύσεις στις δυσκολίες που 

αντιµετωπίζουν οι µη µουσουλµανικές θρησκευτικές µειονότητες και 

κοινότητες σύµφωνα µε τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Να παύσει τις 

µεταβιβάσεις και τις δηµεύσεις περιουσιών που ανήκουν στα ιδρύµατα 

των µη µουσουλµανικών κοινοτήτων µέχρι την υιοθέτηση νέου νοµικού 

πλαισίου. 

2. Να υιοθετήσει και να εφαρµόσει διατάξεις προστασίας της ελευθερίας 

της σκέψης, πεποιθήσεων και θρησκείας για όλους τους ανθρώπους και 

για τα µέλη θρησκευτικών κοινοτήτων σύµφωνα µε την ΕΣ∆Α, 

λαµβάνοντας υπόψη τις σχετικές συστάσεις της Επιτροπής κατά του 

Ρατσισµού και της µη-Ανεκτικότητας του Συµβουλίου της Ευρώπης 

(ECRI). 

3. Να θεσµοθετήσει προϋποθέσεις για την λειτουργία όλων των 

θρησκευτικών κοινοτήτων σύµφωνα µε την πρακτική των κρατών µελών. 

Τα µέτρα αυτά περιλαµβάνουν νοµική και δικαστική προστασία, µεταξύ 

άλλων µε την απόκτηση νοµικής προσωπικότητας, των κοινοτήτων, των 

µελών τους και της περιουσίας τους, καθώς και να εκπαιδεύουν και να 

διορίζουν τους ιερείς τους, και την απόλαυση του δικαιώµατος στην 

ιδιοκτησία, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Πρώτου Πρωτοκόλλου της 

ΕΣ∆Α. 

  

 Το µήνυµα της απόφασης είναι σαφές: Η Τουρκία οφείλει να 

αναθεωρήσει ριζικά δίκαιο και πολιτική σχετικά µε τα µειονοτικά ιδρύµατα 

λαµβάνοντας υπόψη της µια σειρά θεµελιωδών αξιών του ευρωπαϊκού 

κεκτηµένου, όπως προκύπτουν κυρίως από τις διατάξεις της ΕΣ∆Α, την 
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νοµολογία του Ε∆∆Α, τις συστάσεις του Συµβουλίου της Ευρώπης (βλ. 

ECRI), αλλά και την «πρακτική των κρατών µελών». Η τελευταία αναφορά 

ασφαλώς µπορεί να διαβαστεί διπλά: ότι κράτη-µέλη τα οποία δεν έχουν 

ιδιαίτερα επιτυχηµένη εναρµόνιση µε το ευρωπαϊκό κεκτηµένο οφείλουν και 

αυτά να αναβαθµίσουν την ποιότητα της παρεχόµενης προστασίας, αλλά και 

ότι η Τουρκία θα µπορούσε να επικαλεστεί τις ελλειµµατικές πρακτικές 

ορισµένων κρατών (βλ. Ελλάδα), σχετικά µε τα µουσουλµανικά βακούφια για 

παράδειγµα, αµβλύνοντας έτσι την απόφαση του Συµβουλίου, στο πνεύµα της 

ρητορικής περί αµοιβαιότητας (infra, Κεφ. 11). 

 Οι πιέσεις αυτές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οδήγησαν σε νέες 

εσωτερικές διαπραγµατεύσεις: Η τουρκική κυβέρνηση επεξεργάστηκε νέο 

σχέδιο νόµου για τα βακούφια, το οποίο αποσύρθηκε για περαιτέρω 

διεργασίες, αφού στην πρώτη του µορφή θεωρήθηκε και πάλι ανεπαρκές. 

Συνακόλουθα, η επαναδιατύπωση των διατάξεών του και η ψήφισή του από 

την Εθνοσυνέλευση δεν ήταν αρκετή για να τεθεί σε ισχύ καθώς, και όπως 

είδαµε παραπάνω (supra, Κεφ. 7.3.) έπεσε θύµα του προεδρικού βέτο στο 

πλαίσιο της κλιµάκωσης της πολιτικής κρίσης µεταξύ της κυβέρνησης και της 

αντιπολίτευσης. Η διαπραγµατευτική διελκυστίνδα µπορεί να έχει επηρεάσει 

επί της ουσίας την θεσµοθέτηση νέου νοµικού πλαισίου για τα βακουφικά 

ιδρύµατα της Τουρκίας, αλλά µε αµφίβολα µακροπρόθεσµα αποτελέσµατα: 

Το νέο δίκαιο είναι συνδεδεµένο µε τις ευρω-τουρκικές διαπραγµατεύσεις, 

διεργασίες οι οποίες συντελούνται µέσα από πατερναλιστικές και ηγεµονικές 

σχέσεις ή ως αντάλλαγµα και όχι ως αυτοτελή αξία προς κατάκτηση.  

 Τα µέχρι σήµερα και προσδοκώµενα πιθανά οφέλη της διαπραγµάτευσης 

υπέρ των βακουφίων κινδυνεύουν να µην γίνουν πραγµατικό κτήµα ενός 

αξιακού νοµικού πολιτισµού στην Τουρκία, αλλά ως αποτέλεσµα 

καταναγκασµού, ακόµα κι αν τελικά βελτιωθεί περαιτέρω και ο Ν. 5737/2008. 

Από την άλλη πλευρά, η ενδεχόµενη αποτυχία των διαπραγµατεύσεων, η 
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υπαναχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον αρχικό στόχο της πλήρους 

ένταξης της Τουρκίας ή η µείωση του ενδιαφέροντος της Τουρκίας για ένταξη 

µπορεί να ακυρώσει τα µέχρι σήµερα βήµατα προόδου που έχουν επιτευχθεί  

και να προκαλέσει τάση ρεβανσισµού κατά των µειονοτήτων, που θεωρούνται 

από πολλούς ότι απολαµβάνουν υπερβολικά προνόµια µέσα από την 

προστασία της ∆ύσης, και άρα να συντελεστεί θεσµική οπισθοδρόµηση και 

επικρότηση ενός εθνοκεντρικού ιδεολογικού εξτρεµισµού.  

 

10.β. Το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου 

Η εναρµόνιση της τουρκικής νοµολογίας και νοµοθεσίας µε την νοµολογία 

του Ε∆∆Α αποτελεί µια πιο ήπια διαδικασία σύγκλισης, η οποία έχει 

ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια, και βέβαια είναι συνυφασµένη µε την 

ευρύτερη λογική του σεβασµού των δικαιωµάτων του ανθρώπου στην 

ευρύτερη ευρωπαϊκή δικαιοταξία. Η διαδικασία αυτή έλαβε µια ιδιαίτερη 

δυναµική πορεία από την έναρξη της ενταξιακής διαπραγµάτευσης της 

Τουρκίας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, οπόταν και η εφαρµογή των 

καταδικαστικών αποφάσεων του ∆ικαστηρίου του Στρασβούργου σε 

υποθέσεις δικαιωµάτων του ανθρώπου και των µειονοτήτων από την τουρκική 

κυβέρνηση αυξήθηκε θεαµατικά132.  

 Ασφαλώς, η εξέταση συγκεκριµένων υποθέσεων µπορεί να δώσει ώθηση 

στην βελτίωση του καθεστώτος των βακουφίων, θεραπεύοντας µεµονωµένες 

περιπτώσεις, µε την προϋπόθεση ότι το ∆ικαστήριο διαπιστώνει παραβίαση 

της Σύµβασης ή ότι η τουρκική κυβέρνηση και ο εκάστοτε προσφεύγων 

συµβιβαστούν µε φιλικό διακανονισµό. Η ΕΣ∆Α προσφέρει µια σειρά από 

νοµικές λύσεις, οι οποίες σε συνδυασµό µε την επίκληση των σχετικών 

διατάξεως της Συνθήκης της Λοζάνης, µπορούν να διευθετήσουν οριστικά και 

                                                 
132 D. Kurban, 2008. 
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δίκαια τις επιπλοκές που βιώνουν οι ρωµαίικες κοινότητες και το 

Οικουµενικού Πατριαρχείο για περισσότερα από 80 χρόνια σχετικά µε τις 

περιουσίες τους, ως προς το δικαίωµα στην περιουσία -και ιδιαίτερα ως προς 

τα όρια επιτρεπτής απώλειας περιουσίας υπέρ του κράτους ή τρίτων (άρθρο 1 

του Πρώτου Πρωτοκόλλου)-, και την θρησκευτική ελευθερία (άρθρο 9). Η 

τελευταία εφαρµόζεται µε ιδιαίτερα συσταλτικό τρόπο, καθώς οι περιορισµοί 

στην οικονοµική αυτοτέλεια των µειονοτικών ιδρυµάτων ή της ίδιας της 

µειονότητας θίγουν τον πυρήνα της, δηλαδή την απρόσκοπτη άσκηση της 

λατρείας. Επίσης η συνάρθρωση των παραπάνω παρατηρήσεων µε την 

άσκηση του δικαιώµατος ένωσης προσώπων (άρθρο 11) µπορεί να εξεταστεί 

µέσα από τις οργανωτικές δοµές των µειονοτικών κοινοτήτων, και της ίδιας 

της µειονότητας, ως νοµικά πρόσωπα µε δικαίωµα ιδιοκτησίας επί των 

βακουφίων και των παραρτηµάτων τους, και βέβαια στην αναγνώριση 

νοµικής προσωπικότητας στο Πατριαρχείο µε αντίστοιχα δικαιώµατα.  

 Η νοµολογία του Στρασβούργου (µεταξύ άλλων και σε µια υπόθεση 

ελληνικού ενδιαφέροντος133) προσφέρει πολλά ερείσµατα για ουσιαστική 

διεκδίκηση του δικαιώµατος αυτού: Η στέρηση της ιδιοκτησίας απαιτεί την 

ύπαρξη ρητών κανόνων επαρκώς προσβάσιµων, διατυπωµένων µε σαφήνεια 

και προβλέψιµων, ενώ οι κανόνες αυτοί οφείλουν να ορίζουν µε ακρίβεια τις 

προϋποθέσεις και τους τρόπους στέρησης της ιδιοκτησίας.134 Γίνεται φανερό, 

ήδη από την νοµολογία του Στρασβούργου, όπως θα δούµε αµέσως 

παρακάτω, ότι πολλά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τα κοινοτικά ιδρύµατα 

και οι περιουσίες τους µπορούν να βρουν νοµικές λύσεις µε την εφαρµογή της 

ΕΣ∆Α, ιδιαίτερα όταν πολλά βακούφια εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται 

κατειληµµένα (µαζµπούτ), και πολλά ακίνητα δεν αναγνωρίζονται ως 

                                                 
133 Sidiropoulos and others v. Greece, 10.7.1998, Decisions and Reports 1998-IV. 
134 Πρώην βασιλιάς κατά Ελλάδας, απόφαση της 23.11.2000, παρ. 79. 
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περιουσία των ιδρυµάτων σύµφωνα µε την απόφαση του Αρείου Πάγου  

(Yargıtay) του 1971/4, την οποία ακόµα και σήµερα ορισµένα τουρκικά 

δικαστήρια επικαλούνται ή έστω οι δυσµενείς συνέπειες της νοµολογίας 

αυτής εξακολουθούν να υφίστανται. 

 Ήδη από τα µέσα της δεκαετίας του 1990 µειονοτικά βακουφικά 

ιδρύµατα κάνουν χρήση της ατοµικής προσφυγής ενώπιον του δικαιοδοτικού 

οργάνου του Στρασβούργου σχετικά µε το δικαίωµα στην περιουσία. ∆ύο 

ενδιαφέρουσες υποθέσεις, που αφορούσαν αρµενικά ιδρύµατα (σχετικά µε την 

υπόθεση του αρµενικού νοσοκοµείου, κατατέθηκαν στη συνέχεια και νέες 

προσφυγές, βλ. παρακάτω)135 κρίθηκαν απαράδεκτες: Η µία λόγω χρονικής 

αναρµοδιότητας και η δεύτερη ως αβάσιµη. Μιαν ακόµη υπόθεση σχετικά µε 

ακίνητο της Καθολικής Εκκλησίας της Γαλλίας στην Κωνσταντινούπολη136, 

αναφορικά µε την κατοχύρωση βακουφικών τίτλων ιδιοκτησίας κατέληξε σε 

φιλικό διακανονισµό. Έτσι, αν και η υπόθεση είχε πιθανότητες να οδηγήσει 

σε καταδικαστική απόφαση η επιλογή του διακανονισµού ακύρωσε την 

προοπτική δηµιουργίας ενός ευνοϊκού προηγούµενου για άλλες σχετικές 

υποθέσεις ή θα µπορούσε να αποτελέσει οδηγό για τις τουρκικές αρχές, ώστε 

να τροποποιήσει εγκαίρως το σχετικό δίκαιο.  

Το βακούφι της Κοιµήσεως της Θεοτόκου της Τενέδου κατέθεσε 

σταδιακά από το 2003 είκοσι-τέσσερις προσφυγές στο Ε∆∆Α137 που αφορούν 

                                                 
135 Yedikule Surp Pirgıç Ermeni Hastanesi vakfı contre la Turquie, προσφ. 25755/94 και 

S.Ö., A.K, et Αr.Κ. contre la Turquie, προσφ. 31138/96. 
136 Institut des prêtres français et autres contre la Turquie, 26308/95, Απόφαση 

14.12.2000. 
137 Βozcaada Kimisis Teodoku Rum Ortodoks kilisesi vakfi contre la Turquie, υποθέσεις 

22522/03, 28903/03, 28904/03, 28906/03, 28907/03, 28908/03, 28909/03, 28910/03, 

37639/03, 37646/03, 37655/03, 37665/03, 37991/03, 37992/03, 37993/03, 37994/03, 

37996/03, 37998/03, 37999/03, 38000/03, 26736/04, 42668/04, 42670/04 και 32552/05. 
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παρεπόµενα βακουφικά αποκτήµατα των οποίων η κυριότητα µετακυλήθηκε 

σε τρίτους. Αν και τον ∆εκέµβριο 2008 το ∆ικαστήριο έκρινε αβάσιµες οκτώ 

από τις προσφυγές,138 καθώς το προσφεύγον βακούφι δεν απέδειξε σχέση 

κυριότητας προς τα επίδικα ακίνητα, σε τέσσερις άλλες υποθέσεις το 

∆ικαστήριο διαπίστωσε παραβίαση του δικαιώµατος στην περιουσία, και 

ειδικότερα στο δικαίωµα απόκτησης περιουσίας από τα βακούφια στο πνεύµα 

του νέου βακουφικού νόµου139. Το ∆ικαστήριο όρισε αποζηµίωση 100.000 

ευρώ εάν δεν καταχωρηθούν τα ακίνητα στην κτηµατολογική µερίδα του 

βακουφίου. Η τουρκική κυβέρνηση προτίµησε την καταβολή της 

αποζηµίωσης. Τέλος, τον Οκτώβριο του 2009 το ∆ικαστήριο διαπίστωσε 

παραβίαση της ΕΣ∆Α για µία ακόµα οµάδα ακινήτων της κοινότητας 

Τενέδου, επιδικάζοντας αποζηµίωση 173.000 ευρώ για πέντε ακίνητα, αλλά 

και την επιστροφή (χωρίς την δυνατότητα αποζηµίωσης) στο βακούφι της 

κοινότητας ενός κοιµητηρίου, ενός παλαιού µοναστηριού και ενός 

εξωκκλησιού µε το χωράφι του140.  

                                                                                                                                                     
Βλ. σχετικό σχόλιο στο Ελ. Μωϋσάκη, 2006, «Από την Συνθήκη της Λοζάνης στον νέο 

βακουφικό νόµο. Οι ελληνικές περιουσίες την Κωνσταντινούπολη», εισήγηση στην 

ηµερίδα Ελληνικές κοινοτικές και ιδιωτικές περιουσίες στην Κωνσταντινούπολη, Νέος 

Κύκλος Κωνσταντινουπολιτών, αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά, Αθήνα 5.3.2006. 
138 Βozcaada Kimisis Teodoku Rum Ortodoks kilisesi vakfi contre la Turquie, Απόφαση της 

9.12.2008, σχετικά µε τις προσφυγές 22522/03, 28903/03, 28904/03, 28906/03, 28907/03, 

28908/03, 28909/03 και 28910/03. 

139 Βozcaada Kimisis Teodoku Rum Ortodoks kilisesi vakfi contre la Turquie, Απόφαση επί 

του παραδεκτού της 3.3.2009, σχετικά µε τις προσφυγές 37639/03, 37655/03, 26736/04 και 

42670/04. 

140 Βozcaada Kimisis Teodoku Rum Ortodoks kilisesi vakfi contre la Turquie (2), Απόφαση 

της 6.10.2009, σχετικά µε τις προσφυγές 37646/03, 37665/03, 37992/03, 37993/03, 

37996/03, 37998/03, 37999/03 και 38000/03. 
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Η εξέλιξη αυτή αποτέλεσε πολύ σηµαντικό προηγούµενο για την 

δυνατότητα επιστροφής των ίδιων των ακινήτων στην µειονότητα (και σε 

οποιονδήποτε δικαιούχο) εφόσον κριθεί ότι συνιστούν ακίνητα ιδιαίτερης 

σηµασίας και συνεπώς καµία αποζηµίωση δεν θα µπορούσε να 

αντικαταστήσει την βλάβη της αποστέρησής τους141. Ένας δεύτερος λόγος για 

τον οποίο η απόφαση έχει ενδιαφέρον είναι για το γεγονός ότι ένα από τα 

επίδικα περιουσιακά στοιχεία για τα οποία το Ε∆Α∆ εκδίκασε αποζηµίωση 

είναι ένα ακίνητο που είχε πουληθεί σε καλόπιστο τρίτο142. Κάτι τέτοιο είναι 

ιδιαίτερα σηµαντικό γιατί η απόφαση δηµιουργεί προηγούµενο για 

εκατοντάδες για παρόµοιες υποθέσεις, ενώ ο νόµος 5737 αποκλείει την 

αξίωση αποζηµίωσης για κατασχεµένα ακίνητα που έχουν πωληθεί από το 

κράτος σε τρίτους.  

   

 Η προσφυγή που άνοιξε τον δρόµο για πιθανές µεταρρυθµίσεις του 

δικαίου και της εφαρµογής του στις βακουφικές περιουσίες στην Τουρκία 

έµελλε να είναι εκείνη της Μεγάλης του Γένους Σχολή, η οποία είχε 

προσφύγει ήδη από το 1997 στο Ε∆∆Α143. Η υπόθεση αφορά την αναγνώριση 

κυριότητας ακινήτων που αποκτήθηκαν το 1952 και 1958 και η οποία 

αµφισβητήθηκε από τα τουρκικά δικαστήρια σε εφαρµογή της περιοριστικής 

νοµολογίας του 1974. Το Ε∆∆Α έκρινε στην απόφαση της 9ης Ιανουαρίου 

2007 ότι η άρση της κυριότητας ύστερα από ολόκληρες δεκαετίες 

κατοχύρωσής της δεν µπορεί να χαρακτηριστεί ως «προβλέψιµη», ώστε να 

                                                 
141 Αξίζει να αναφερθεί ότι η πρώτη απόφαση που έλαβε το Ε∆∆Α επιδικάζοντας όχι 

αποζηµίωση αλλά την επιστροφή του επίδικου ακινήτου ήταν η Vontas et autres c. Grèce, 

no 43588/06, § 50, 5.2.2009. 

142 Ε∆Α∆, βλέπε υποσηµείωση 74. 

143 Fener Rum Erkek Lisesi Vakfi v. Turkey, προσφ. 34478/97, οριστική απόφαση της 

9.1.2007. 
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είναι εφικτό να εξασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου που προϋποθέτει η ΕΣ∆Α 

για την απόλαυση της περιουσίας. Εξάλλου, σηµείωσε το ∆ικαστήριο, η 

τελευταία νοµοθετική ρύθµιση του νόµου περί βακουφίων του 2002 επέτρεπε 

ρητά την απόκτηση ακινήτων από τα ιδρύµατα. Ωστόσο, η ρύθµιση αυτή δεν 

εφαρµόστηκε στα επίδικα ακίνητα (παρα. 57 και 58) και κατά συνέπεια, το 

∆ικαστήριο διαπίστωσε παραβίαση του άρθρου 1 του 1ου Πρωτοκόλλου της 

ΕΣ∆Α και επιδίκασε στην τουρκική κυβέρνηση το ποσό των 880.000 ευρώ ή 

την εντός τριµήνου αναγνώριση της κυριότητας των ακινήτων, στην πράξη 

δηλαδή την επιστροφή τους στη Μεγάλη του Γένους Σχολή. Τελικά, η 

τουρκική κυβέρνηση επέλεξε την καταβολή της αποζηµίωσης. 

 Η σηµαντική αυτή απόφαση έδωσε το έναυσµα για νεότερες νοµοθετικές 

αλλαγές στο πνεύµα της απόφασης και σεβασµού του δικαιώµατος στην 

περιουσία, ύστερα από την υιοθέτηση του νέου βακουφικού νόµου και την 

εφαρµογή του από τα δικαστήρια. Από την άλλη πλευρά, η απόφαση της 

Μεγάλης του Γένους Σχολής αποτέλεσε οδηγό για την νοµολογία του Ε∆∆Α. 

Η συνέχεια δεν άργησε να έρθει µε την απόφαση σχετικά µε τους τίτλους 

ιδιοκτησίας του αρµενικού νοσοκοµείου και του ορφανοτροφείου της 

Πριγκήπου.  

 Η υπόθεση του αρµενικού νοσοκοµείου του Επταπυργίου (Yedikule), το 

οποίο δηµεύτηκε σε εφαρµογή του νοµολογιακού δόγµατος της δεκαετίας του 

1970, αξίζει να αναφερθεί αν και δεν κατέληξε σε απόφαση του ∆ικαστηρίου. 

Η απόφαση του Ε∆∆Α επί του παραδεκτού αναγνώρισε ότι οι αιτιάσεις του 

προσφεύγοντος βακουφίου είναι βάσιµες και ότι θα πρέπει να εξεταστεί επί 

της ουσίας η ευθυγράµµιση της τουρκικής νοµολογίας µε το δικαίωµα στην 

ιδιοκτησία κατά την ΕΣ∆Α.144 Το Μάρτιο 2007, η τουρκική κυβέρνηση εν 

                                                 
144 Yedikule Surp Pirgıç Ermeni Hastanesi vakfı contre la Turquie, προσφυγές 50147/99 

και 51207/99, Απόφαση επί του παραδεκτού της 14.6.2005. 



 155 

όψει της προδιαγραφόµενης καταδικαστικής απόφασης, αποφάσισε να 

αποδώσει το ακίνητο (καθώς και αποζηµίωση για τα δικαστικά έξοδα) στην 

Επιτροπή του βακουφίου. Έτσι, µε απόφαση της 26.6.2007 το Ε∆∆Α έκλεισε 

την υπόθεση, σύµφωνα µε την προβλεπόµενη διαδικασία περί φιλικού 

διακανονισµού. Με την δήλωσή της η τουρκική κυβέρνηση εκφράζει σαφώς 

την βούλησή της να βελτιώσει την πραγµατική κατάσταση και να εναρµονίσει 

το νοµοθετικό πλαίσιο µε το περιεχόµενο των σχετικών διατάξεων της ΕΣ∆Α. 

Επίσης αναγνωρίζει ρητά το δικαίωµα στην κατοχύρωση της ακίνητης 

περιουσίας που απώλεσαν τα βακούφια µετά την νοµολογία του 1974. Τα 

σηµαντικότερα σηµεία της δήλωσης της τουρκικής κυβέρνησης, την οποία 

αποδέχτηκε το προσφεύγον βακουφικό ίδρυµα έχει ως εξής: 

« 1. Η κυβέρνηση σηµειώνει ότι η υπόθεση προκλήθηκε από την 

ερµηνεία του Νόµου 2762 της Ολοµέλειας των Πολιτικών Τµηµάτων του 

Ακυρωτικού ∆ικαστηρίου, στις 8 Μαΐου 1974. Αυτή η νοµολογία είχε 

αποτέλεσµα να στερηθεί το προσφεύγον ίδρυµα τη δυνατότητα να 

αποκτήσει ακίνητη περιουσία από δωρεά, µε την αιτιολογία ότι δεν 

συµπεριλαµβάνονταν στην δήλωση που κατατέθηκε το 1936. 

Υπογραµµίζει ότι µετά την εισαγωγή των προσφυγών και µε σκοπό να 

εναρµονίσει το τουρκικό δίκαιο προς τις προδιαγραφές της Σύµβασης, 

υιοθετήθηκαν οι Νόµοι 4771 της 9ης Αυγούστου 2002 και 4778 της 2ας 

Ιανουαρίου 2003, καθώς και ο Κανονισµός της 24ης Ιανουαρίου 2003 

σχετικά µε την απόκτηση ακινήτων από τα ιδρύµατα των κοινοτήτων. 

Σύµφωνα µε τις προαναφερθείσες ρυθµίσεις, το προσφεύγον ίδρυµα, 

όπως και το σύνολο των ιδρυµάτων που βρίσκονται σε παρόµοιο 

καθεστώς, µπορούν να αποκτήσουν ακίνητη περιουσία κάτω από 

ορισµένους περιορισµούς γενικής τάξης.  

2. […]. 

3. Η κυβέρνηση θεωρεί ότι η εποπτεία που θα ασκήσει η Επιτροπή 
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Υπουργών σχετικά µε την εκτέλεση της απόφασης, που εν 

προκειµένω εξέδωσε το ∆ικαστήριο, αποτελεί µηχανισµό κατάλληλο 

ώστε να διασφαλιστούν οι βελτιώσεις, οι οποίες συνεχίζουν να 

εφαρµόζονται αναφορικά µε τα ζητήµατα που προκύπτουν. […].  

4. […]. 

 

 Επίσης, ιδιαίτερη σηµασία έχει η υπόθεση του Ορφανοτροφείου της 

Πριγκήπου στην οποία ήδη έγινε αναφορά σε προηγούµενες σελίδες. Το 

Οικουµενικό Πατριαρχείο προσέφυγε στο Ε∆∆Α κατά της απόφασης των 

τουρκικών δικαστηρίων που ακυρώνουν τους τίτλους ιδιοκτησίας του στο 

ακίνητο του Ορφανοτροφείου. Η υπόθεση εξετάστηκε σε ακροαµατική 

διαδικασία στις 27 Νοεµβρίου 2007 στο Στρασβούργο και εντέλει η Τουρκία 

καταδικάστηκε για παραβίαση του δικαιώµατος στην περιουσία.  

 Με την απόφαση του Ιουλίου 2008145 το ∆ικαστήριο έκρινε ότι η 

απαλλοτρίωση (βλ. µαζµπουτοποίηση) του βακουφικού ακινήτου θα πρέπει 

να ικανοποιεί το δηµόσιο συµφέρον: Τα κράτη µπορούν να εφαρµόσουν εκείνα 

τα απαραίτητα µέτρα σύµφωνα µε το δηµόσιο συµφέρον ώστε να µεριµνήσουν 

τα µέτρα αυτά να µπορέσουν να υλοποιήσουν τους σκοπούς και στόχους που 

έχουν διακηρυχθεί και να προστατεύσουν την δηµόσια τάξη (Ορφανοτροφείο, 

παρα. 80-82). Παρόµοια είχε κρίνει και στην υπόθεση της Μεγάλης του Γένους 

Σχολής (παρα. 52). Το σηµαντικότερο είναι όµως ότι το Ε∆∆Α έκρινε ότι η 

απώλεια της περιουσίας δεν µπορεί να δικαιολογηθεί µε κανέναν τρόπο, 

καθώς έχει διαταραχθεί η αρχή της αναλογικότητας µεταξύ του δικαιώµατος 

στην περιουσία και του δηµόσιου συµφέροντος (παρα. 92)146.  

                                                 
145 Fener Rum Patrikliği (Patriarcat Œcuménique) c. Turquie, προσφ. 14340/05, οριστική 

απόφαση της 8.7.2008. 
146 Στο πρωτότυπο: «Dans ces conditions, à supposer même que l’on ait pu démontrer que 

la privation de propriété était prévue par la loi et servait une cause d’utilité publique, la 
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 Τέλος, σχετικά µε το ζήτηµα της εφαρµογής της τουρκικής νοµολογίας 

του 1974 η οποία απαιτεί ρητή δήλωση ειδικής δικαιοπρακτικής ικανότητας 

για την απόκτηση περιουσίας στα ∆ηλωτικά του 1936, το Ε∆∆Α έκρινε ότι 

κάτι τέτοιο δεν συνάδει µε την προϋπόθεση της «προβλεψιµότητας» του 

επίδικου µέτρου το οποίο οδήγησε στην απώλεια της ιδιοκτησίας, καθώς η 

νοµολογία του 1974 καθιστά εκ των υστέρων τα ∆ηλωτικά «ιδρυτικές 

πράξεις» των βακουφίων (Ορφανοτροφείο, παρα. 90 και Μεγάλη του Γένους 

Σχολή, παρα. 57). Γενικότερα εξάλλου, θα µπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι 

η µη αναγνώριση των αποκτηµάτων των βακουφίων µετά το 1936 από τα 

τουρκικά δικαστήρια αποτελεί συνεχή παραβίαση του δικαιώµατος στην 

περιουσία σύµφωνα µε την ΕΣ∆Α, από τον χρόνο δέσµευσης της Τουρκίας 

και µετά.147 

 Ως προς την εν τοις πράγµασι ικανοποίηση του προσφεύγοντος 

Πατριαρχείου, το ∆ικαστήριο επιφυλάχθηκε να κρίνει αργότερα το θέµα της 

αποζηµίωσης και κάλεσε τα µέρη να συµφωνήσουν, αφήνοντας ανοιχτό το 

ενδεχόµενο της επιστροφής του επίδικου ακινήτου χωρίς αντίστοιχη 

αποζηµίωση, εφόσον συµφωνούσε η κυβέρνηση της Τουρκίας. Και όντως 

έτσι τελικά αποφάσισε στις 15 Ιουνίου 2010: σε εφαρµογή του άρθρου 41 της 

ΕΣ∆Α, το ∆ικαστήριο διέταξε την τουρκική κυβέρνηση να επανεγγράψει στο 

κτηµατολόγιο, εντός τριών µηνών, το ακίνητο στο όνοµα του αιτούντος και να 

καταβάλει 6.000 ευρώ για ηθική βλάβη148. Σε εκτέλεση της απόφασης του 

Ε∆∆Α, η Γ∆Β αποφάσισε την απόδοση του ακινήτου στο Πατριαρχείο και 

                                                                                                                                                     
Cour estime que le juste équilibre à ménager entre la protection de la propriété et les 

exigences de l’intérêt général a été rompu et que le requérant a supporté une charge spéciale 

et exorbitante. Partant, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1». 

147 E. Öktem, 2008, σ. 568. 

148 Fener Rum Patrikliği (Patriarcat Œcuménique) c. Turquie, προσφ. 14340/05, απόφαση 

της 15ης Ιουνίου 2010 σε εφαρµογή του άρθρου 41. 
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στη συνέχεια το Πρωτοδικείο Νήσων (απόφαση 2010/206) ανατρέποντας 

παλαιότερη δική του απόφαση διέταξε την εγγραφή στο Κτηµατολόγιο του 

ορφανοτροφείου στην κυριότητα του Πατριαρχείου. Η εντολή αυτή 

υλοποιήθηκε στις 29 Νοεµβρίου 2010 δηµιουργώντας κλίµα αισιοδοξίας για 

το µέλλον των διεκδικήσεων επί των κοινοτικών κτιρίων149. 

 Ωστόσο, η περιπλοκότητα της υπόθεσης ρίχνει φως και σε άλλα 

ζητήµατα της νοµικής φύσης των βακουφίων. Καθώς η ∆ιαχειριστική 

Επιτροπή του βακουφίου του Ορφανοτροφείου κέρδισε νοµικά την απο-

µαζµπουτοποίησή του ενώπιον του Ανώτατου ∆ιοικητικού ∆ικαστηρίου τον 

∆εκέµβριο του 2008, το Ορφανοτροφείο ως κτίριο αποτελεί πλέον απόκτηµα 

του Πατριαρχείου, ενώ το βακούφι Ορφανοτροφείο θα ενεργοποιηθεί µε 

δικαίωµα εξουσίασης και διαχείρισης επί των ακινήτων που διαθέτει όχι όµως 

και του ίδιου του ορφανοτροφείου.  

 Σε δύο ακόµη υποθέσεις αρµενικών κοινοτικών βακουφίων το Ε∆∆Α 

διαπίστωσε παραβίαση του άρθρου 1 του πρώτου Πρωτοκόλλου της ΕΣ∆Α 

κάνοντας µάλιστα αναφορά και στις διατάξεις του νέου βακουφικού νόµου 

που επιτρέπει την απόκτηση περιουσίας από τα βακούφια. Στην πρώτη 

υπόθεση, το αρµενικό βακούφι των Ψωµαθειών κέρδισε την υπόθεση µε 

επιλογή για την τουρκική κυβέρνηση να καταβάλει αποζηµίωση 600.000 

ευρώ ή να εγγράψει το επίδικο ακίνητο υπέρ του βακουφίου.150 Στην δεύτερη 

υπόθεση, το Ε∆∆Α επιδίκασε αποζηµίωση 275.000 ευρώ για αστικό ακίνητο, 

το οποίο δεν αναγνώριζαν τα τουρκικά δικαστήρια ως αποκτηθέν µετά το 

1936.151  

                                                 
149 Απογευµατινή, 30.11.2010. 
150 Samatya surp kevork ermeni kilisesi, mektebi ve mezarlığı vakfı yönetim kurulu 

c. Turquıe, no 1480/03, 16.12.2008. 
151 Yedikıle Surp Kevork Ermeni Kilisesi, Mektebi Ve Mezarlığı Vakfı Yönetim Kurulu c. 

Turquie, no 36165/02, 16.12.2008. 
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 Από µια άλλη σκοπιά, η υπόθεση του Ορφανοτροφείου µπορεί να 

αποτελέσει δεδικασµένο, παθητικής, έστω, αναγνώρισης του Οικ. 

Πατριαρχείου ως νοµικού προσώπου µε δικαιώµατα διαδίκου. Εν τέλει η 

εγγραφή στο Κτηµατολόγιο του ακινήτου υπέρ του Πατριαρχείου συνιστά 

αναγνώριση της δικαιοπρακτικής του ικανότητας και άρα της νοµικής του 

υπόστασης. Η εξέλιξη αυτή µπορεί να τροφοδοτήσει ή να κάµψει την 

συνεχιζόµενη αντίσταση του τουρκικού εθνικισµού να αποδεχτεί την 

οικουµενικότητα του Πατριαρχείου, όπως εκφράστηκε µε τον πλέον ευθύ 

τρόπο στην απόφαση του Ανώτατου Ακυρωτικού ∆ικαστηρίου της 

13.6.2007152, η οποία παρέπεµψε σε ύφος και περιεχόµενο στην σκληρή 

δεκαετία του 1970. Και πάλι, η ελληνικού ενδιαφέροντος νοµολογία του 

Στρασβούργου, µε την υπόθεση της Καθολικής Εκκλησίας των Χανίων153, θα 

µπορούσε να συµβάλει στην διατύπωση ενός επιχειρήµατος υπέρ της νοµικής 

κατοχύρωσης της νοµικής προσωπικότητας µιας ιστορικά δεδοµένης 

θρησκευτικής κοινότητας και των εκκλησιαστικών θεσµών της.  

 Θα µπορούσε κανείς να ισχυριστεί βάσιµα σε σχέση µε τις 

προαναφερθείσες αποφάσεις του Ε∆∆Α, ότι η µαζµπουτοποίηση βακουφίων 

per se παραβιάζει το δικαίωµα στην ιδιοκτησία των ελληνορθόδοξων –και 

άλλων µειονοτικών- κοινοτήτων. Ωστόσο µένει ακόµα να οριστεί ο νόµιµος 

διάδοχος της κυριότητας σε περίπτωση που µια κοινότητα έχει εκλείψει και να 

διερευνηθούν όλες οι πτυχές συµβατότητας του περιεχοµένου του άρθρου 

42.3 της Λοζάνης ως προς το άρθρο 1 του Πρώτου Πρωτοκόλλου της ΕΣ∆Α. 

Πιο περίπλοκη φαίνεται ότι είναι η κατάσταση αναφορικά µε τα βακούφια του 

                                                 
152 Σχετική µε την προσφυγή ιερέα της Βουλγαρικής Εκκλησίας κατά του Οικουµενικού 

Πατριάρχη, Απόφαση του Ανώτατου Ακυρωτικού ∆ικαστηρίου 2007/5603, στην οποία ο 

ίδιος ο Πατριάρχης αθωώθηκε αλλά παρεµπιπτόντως αµφισβητήθηκε ο οικουµενικός 

χαρακτήρα και η νοµική προσωπικότητα του Πατριαρχείου. 

153 Catholic Church v. Greece, 12.6.1997, Recueil 1997-VIII. 
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Πατριαρχείου Ιεροσολύµων. ∆ύο από τα τρία βακούφια βρίσκονται υπό 

καθεστώς µαζµπούτ, καθώς αντικειµενικά δεν υφίσταται «κοινότητα πιστών» 

και θεωρητικά θα έπρεπε να υπάγονται σε µία ειδική κατηγορία «ξένων 

βακουφίων», η οποία όµως δεν προβλέπεται. Το ίδιο ισχύει και για το 

µαζµπούτ βακούφι της Μονής της Αγίας Αικατερίνης του Σινά.   

 Σε µία άλλη περίπτωση, το ∆ικαστήριο του Στρασβούργου καταδίκασε 

την Τουρκία για παραβίαση του άρθρου 11 για την άρνηση έγκρισης της 

ίδρυσης νέου βακουφίου το οποίο είχε τον χαρακτήρα κοινοτικού βακουφίου. 

Η ενδιαφέρουσα αυτή υπόθεση αφορά το προτεσταντικό βακούφι του 

Kurtuluş της Άγκυρας. Ωστόσο, η απόφαση σύµφωνα µε το αίτηµα των 

προσφευγόντων δεν θίγει την απαγόρευση του άρθρου 101 του Αστικού 

Κώδικα για την ίδρυση βακουφίων από µειονοτικές κοινότητες, από την 

σκοπιά των διακρίσεων, αλλά αφορά την µη παροχή δυνατότητας από τα 

τουρκικά δικαστήρια στο αιτών βακούφι να τροποποιήσει το καταστατικό του 

αιτούντος µε τρόπο που να συνάδει µε τον Αστικό Κώδικα.154 Σε κάθε 

περίπτωση, η απόφαση συµβάλλει στην φιλελευθεροποίηση της διαδικασίας 

ίδρυσης νέου κοινοτικού βακουφίου και τον απεγκλωβισµό τους από το στενό 

νοµικό πλαίσιο που διέπει τα µειονοτικά βακούφια. 

 Τέλος, αξίζει να σχολιαστεί η αντίδραση µερίδας Ρωµιών που ασκούν 

διοίκηση στα βακουφικά ιδρύµατα υπέρ της λύσης των νοµικών 

προβληµάτων στην Τουρκία, ως ένδειξη νοµιµοφροσύνης προς το κράτος, 

αποτασσόµενοι την δυνατότητα προσφυγής στο Ε∆∆Α155. Ένα επιχείρηµα 

                                                 
154 Özbek et autres c. Turquie, 35570/02, 06.10.2009. 

155 Βλ. συνέντευξη του ∆ηµήτρη Καραγιάννη, προέδρου του Μπαλουκλή, ο οποίος 

δήλωσε ότι η προσφυγή των Ρωµιών στη δικαιοδοσία του Ε∆∆Α αποτελεί «προδοτική 

πράξη» κατά της Τουρκίας, υποστηρίζοντας ότι µε αυτό τον τρόπο “απειλείται η ενότητα 

του µωσαϊκού της Τουρκικής ∆ηµοκρατίας”, την οποία είχε ήδη πλήξει η απόφαση του 

Ανώτατου ∆ικαστηρίου του 1974 περί των βακουφίων, Hürryet, 13.1.2007.  
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που έχει λογικά ερείσµατα είναι ότι συνήθως µια δικαστική απόφαση του 

Ε∆∆Α καταλήγει στην επιδίκαση χρηµατικής αποζηµίωσης που αντιστοιχεί 

σε µικρό τµήµα της πραγµατικής αξίας του ακινήτου που οριστικά χάνεται. 

Ωστόσο, η επιδικασθείσα αποζηµίωση αρκεί για την αγορά πραγµατικά και 

όχι εικαζόµενα προσοδοφόρου ακινήτου και εν τέλει η δικαστική απόφαση 

οδηγεί στην οριστική εκκαθάριση µιας υπόθεσης που αποτελούσε χρόνιο 

βάρος στα κοινοτικά πράγµατα. Επίσης αυτή η αρνητική στάση πηγάζει 

συχνά από εµµονές λογικών και πρακτικών που είναι συνυφασµένες µε 

αδιαφανείς διαδικασίες και µη δηµοκρατικούς µηχανισµούς 

αντιπροσώπευσης. Επιπρόσθετα, αγνοεί την εσωτερική και διεθνή νοµιµότητα 

στην οποία αναπόφευκτα εντάσσεται η τουρκική έννοµη τάξη. Όπως ορθά 

σχολίασε ο Turgut Tarhanlı, καθηγητής διεθνούς δικαίου, η λογική που θέλει 

το κράτος να έχει την πρωτοβουλία επίλυσης των προβληµάτων παραγνωρίζει 

την αξία και σηµασία της δηµοκρατίας και των δικαιωµάτων του ανθρώπου, 

υπονοµεύει τα δικαιώµατα των αδυνάτων και αναγνωρίζει µονοµερώς την 

αυθεντία του κράτους σε βάρος του κράτους δικαίου156. 

  

 

10.γ. Όργανα πολιτικής διαβούλευσης και ελέγχου του Συµβουλίου της 

Ευρώπης 

 

Αν και το ζήτηµα των βακουφικών περιουσιών είχε στο παρελθόν ελάχιστα 

απασχολήσει τα όργανα του Συµβουλίου της Ευρώπης, αξίζει να αναφερθούν 

αναλυτικά οι πρωτοβουλίες της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του 

οργανισµού, η οποία έθεσε σε συζήτηση το θέµα των µειονοτικών βακουφίων 

αρχικά στην Ίµβρο και την Τένεδο και σε δεύτερο χρόνο όλων των µη 

                                                 
156 Radikal, 16.1.2007. 
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µουσουλµανικών µειονοτήτων στην Τουρκία (και της µουσουλµανικής 

µειονότητας στην Ελλάδα). Έτσι, πρώτα η Κοινοβουλευτική Συνέλευση 

συζήτησε και υιoθέτησε την Απόφαση [Resolution] 1625 (2008) σχετικά µε 

την Ίµβρο και την Τένεδο, της οποίας ο τίτλος αξίζει να αναφερθεί για την 

σηµειολογία της ευρωπαϊκής πολιτικής παρέµβασης: «Ίµβρος και Τένεδος: 

διατηρώντας τον διαπολιτισµικό χαρακτήρα των δύο τουρκικών νησιών ως 

µοντέλο συνεργασίας µεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας κατά το συµφέρον των 

ανθρώπων που τους αφορά».  

Στην έκθεση του εισηγητή ελβετού βουλευτή Gross και τη συζήτηση που 

ακολούθησε την επιτόπια επίσκεψη εκπροσώπων της Επιτροπής Νοµικών 

Υποθέσεων και ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου της Κοινοβουλευτικής 

Συνέλευσης157 το θέµα των βακουφίων έτυχε ειδικής µνείας και εξέτασης. 

Συγκεκριµένα, υπογραµµίστηκε το πρόβληµα των κατειληµµένων βακουφίων 

και η ανάγκη παροχής θετικής µέριµνας και βοήθειας από τις κρατικές αρχές 

ώστε να αποδοθεί η κοινοτική περιουσία που τυχόν έχει καταπατηθεί στα 

αρµόδια κοινοτικά όργανα. Υπογραµµίστηκε ως καλή πρακτική, που πρέπει 

να αποτελέσει θετικό παράδειγµα για άλλες περιπτώσεις, η ανακατασκευή του 

καµπαναριού της Εκκλησίας στην Τένεδο και η ανακαίνιση του ΙΝ Αγίου 

Νικολάου στο Κάστρο της Ίµβρου.  

Στη συνέχεια ακολούθησε η έκθεση 11860 του γάλλου εισηγητή 

βουλευτή Hunault για τις «µειονότητες της Λοζάνης» στην Τουρκία και 

Ελλάδα, η οποία υιοθετήθηκε από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση και 

αποτέλεσε την πρωτοβουλία για την ψήφιση της Απόφασης 1704 (2010) 

«Θρησκευτική ελευθερία και άλλα δικαιώµατα του ανθρώπου των µη-

µουσουλµανικών µειονοτήτων στην Τουρκία και της µουσουλµανικής 

                                                 
157 Council of Europe, 2008. Βλ Έγγραφο 11629 στο: http://assembly.coe.int/ASP/Doc/ 

 DocListingDetails_E.asp?DocID=12426. 
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µειονότητας στην Θράκη (Ανατολική Ελλάδα)». Σύµφωνα µε την Απόφαση, 

καλείται η «τουρκική κυβέρνηση να λύσει το ζήτηµα της κτηµατολογικής 

εγγραφής των τόπων λατρείας των µη µουσουλµανικών µειονοτήτων και το 

ζήτηµα των ιδιοκτησιών µαζµπούτ που απαλλοτριώθηκαν από το 1974, οι 

οποίες πρέπει να επιστραφούν στους ιδιοκτήτες τους ή στους ιδιώτες που τους 

ανήκουν, ή όταν η επιστροφή των ακινήτων είναι αδύνατη, να προβλεφθεί 

δίκαιη αποζηµίωση» (παρα. 19.5). Η έκθεση 11860 αναφέρεται εκτενώς στις 

υποχρεώσεις της Τουρκίας ως προς τα µειονοτικά ιδρύµατα, µε βάση τις 

προηγούµενες διαπιστώσεις του Αρµοστή για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου: 

85. Στην έκθεση του 2003 ο Αρµοστής για τα ∆ικαιώµατα του 
Ανθρώπου περιέγραψε τις δυσκολίες που αντιµετωπίζονται όσον αφορά 
την ιδιοκτησία των θρησκευτικών ιδρυµάτων: «Αυτά τα ιδρύµατα τα 
περισσότερα εκ των οποίων απέκτησαν νοµική προσωπικότητα το 1936, 
αντιµετωπίζουν προβλήµατα στην διαχείριση και την ελεύθερη διάθεση 
της περιουσίας τους και ως προς την απόκτηση νέα ακίνητα. Επίσης, 
ένας µεγάλος αριθµός ιδιοκτησιών που ανήκουν σε ενορίες, και που δεν 
έχουν νοµική προσωπικότητα, έχουν καταγραφεί στο κτηµατολόγιο 
χωρίς να αναγράφεται ο ιδιοκτήτης, ενώ άλλες προηγουµένως ανήκαν σε 
µειονοτικές θρησκευτικές κοινότητες [associations], οι οποίες 
διαλύθηκαν λόγω έλλειψης µελών. Αυτές οι ιδιοκτησίες θεωρούνται ως 
αδέσποτες και πέρασαν στην ιδιοκτησία του κράτους. Αναφορικά µε την 
ελληνοορθόδοξη µειονότητα ειδικά, της οποίας ο πληθυσµός µειώθηκε 
από περισσότερο από 100.000 άτοµα στις αρχές του 20ού αιώνα σε 
λιγότερο από 4.000 σήµερα, το γεγονός ότι το Πατριαρχείο 
Κωνσταντινουπόλεως δεν διαθέτει νοµική προσωπικότητα και ότι µέλη 
του κλήρου δεν µπορούν να είναι µέλη των κοινοτήτων και των 
επιτροπών τους είχε αποτέλεσµα την απώλεια από την κοινότητα 
µεγάλου αριθµού περιουσιών στην Κωνσταντινούπολη και αλλού .158 

 

Επίσης, η έκθεση αναφέρεται λεπτοµερώς στις νοµικές και θεσµικές εξελίξεις 

που αφορούν το καθεστώς των κοινοτικών ιδρυµάτων και της περιουσίας 

τους, ενώ δίνει έµφαση στις νοµοθετικές βελτιώσεις, κυρίως όπως 

                                                 
158 CommDH(2003)15, 19.12.2003, Report by Mr Alvaro Gil-Robles, Commissioner for 

Human Rights, on his visit to Turkey on 11-12.06.2003. 
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κατοχυρώθηκαν µε τον Νόµο 5737, αλλά και τις σχετικές αποφάσεις του 

Ε∆∆Α. Τέλος, µεταφέρει τα σχόλια και τις υποσχέσεις της τουρκικής 

αντιπροσωπείας ως προς την εφαρµογή του νέου νοµικού πλαισίου: Ότι τα 

βακουφικά ιδρύµατα θα απολαµβάνουν πλήρη περιουσιακά δικαιώµατα, θα 

αντιπροσωπεύονται στο Συµβούλιο της Γ∆Β, θα µπορούν να τροποποιούν το 

σκοπό τους, να συµµετέχουν σε διεθνείς πρωτοβουλίες συνεργασίας, εφόσον 

αυτό προβλέπεται από την ιδρυτική τους πράξη, να παραχωρούν και να 

αποδέχονται δωρεές, να δηµιουργούν επιχειρήσεις, και κυρίως να εγγράφουν  

στο Κτηµατολόγιο ιδιοκτησίες που προηγουµένως ήταν εγγεγραµµένες υπό 

ανύπαρκτα πρόσωπα και περιουσίες που είχαν δωρηθεί ή αγοραστεί από το 

βακούφι µετά το 1936, αλλά επεστράφησαν στην Γ∆Β, τους δωρητές, το 

δηµόσιο ή το υπουργείο των οικονοµικών σύµφωνα µε την νοµολογία του 

1974 (παρα. 93). Ο Εισηγητής αναφέρεται επίσης στα προβλήµατα που ο ίδιος 

διαπίστωσε:  

94. Ωστόσο ο Εισηγητής λυπάται για το γεγονός ότι χάθηκε η ευκαιρία, 
αντίθετα µε τον ελληνικό νόµο περί βακουφίων από τον οποίο 
αφαιρέθηκε η αναφορά στην αµοιβαιότητα. Το άρθρο 2 (2) του Νόµου 
προβλέπει ότι η εφαρµογή του σχετίζεται µε την αρχή της 
αµοιβαιότητας. Μια τέτοια διάταξη δεν θα έπρεπε να βρίσκεται σε αυτόν 
τον νόµο159. 
95. Ο νέος νόµος µε κανέναν τρόπο δεν ρυθµίζει το ζήτηµα της 
επιστροφής των περιουσιών που χάθηκαν µετά το 1974 υπέρ της Γενικής 
∆ιεύθυνσης Βακουφίων ή δεν προσφέρει αποζηµίωση όταν η περιουσία 
δεν µπορεί να επιστραφεί. Η τουρκική αντιπροσωπεία υποστηρίζει ότι 
σύµφωνα µε τον νέο νόµο περί των βακουφίων (No. 5737) προβλέπει την 
επιστροφή όλων των περιουσιών που εγγράφονται στο όνοµα του 
Υπουργείου Οικονοµικών ή της Γενικής ∆ιεύθυνσης Βακουφίων. 
96. Τέλος, ο Εισηγητής ανησυχεί για την διάταξη αυτή ως προς την 
δυνατότητα ίδρυσης νέου βακουφίου σε σχέση µε τον τουρκικό Αστικό 
Κώδικα. Το άρθρο 101 (4) του Κώδικα απαγορεύει την ίδρυση 
βακουφίων µε στόχο την υποστήριξη οµάδας ή κοινότητας 

                                                 
159 Βλ. σχετικά TESEV 2007. 
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συγκεκριµένης καταγωγής. Πρακτικά, αυτή η απαγόρευση αφορά την 
ίδρυση νέου βακουφίου από µειονοτικές οµάδες. 
97. Επίσης πολύ σηµαντικό ζήτηµα αφορά την εφαρµογή των νέων 
διατάξεων σε διοικητικό και δικαστικό επίπεδο. Η έκθεση του κ. Gross 
αναφέρεται σε περιπτώσεις διακρίσεων κατά της ελληνοορθόδοξης 
µειονότητας. Αυτά τα προβλήµατα πρέπει να ξεπεραστούν και χρειάζεται 
να αλλάξουµε όχι µόνο την νοµοθεσία αλλά και τις νοοτροπίες. 
 

Οι διαπιστώσεις και οι προτάσεις της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του 

Συµβουλίου της Ευρώπης αντανακλούν της θεµελιώδεις νοµικές σταθερές 

όπως έχουν διαµορφωθεί στους κόλπους του οργανισµού, αλλά και µέσα από 

την νοµολογία του Ε∆∆Α. Ιδιαίτερης σηµασίας είναι η αναφορά στις 

διεργασίες σύγκλισης της Τουρκίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση µέσω της 

εναρµόνισης του δικαίου της πρώτης προς το δικαιικό κεκτηµένο της 

δεύτερης ως προς τα δικαιώµατα των µειονοτήτων στην κοινοτική περιουσία.  

Τέλος, η Επιτροπή της Βενετίας, επιτροπή εµπειρογνωµόνων που 

ιδρύθηκε µε ειδική συµφωνία στους κόλπους του Συµβουλίου της Ευρώπης, 

συζήτησε το ζήτηµα της νοµικής προσωπικότητας των µειονοτικών 

κοινοτήτων, καθώς και το δικαίωµα του Πατριαρχείου να φέρει τον τίτλο 

«οικουµενικό». Στην σχετική Γνώµη της (Opinion) που διατύπωσε το 2010, η 

Επιτροπή απηύθυνε συστάσεις στην Τουρκία για την δηµιουργία θεσµικών 

προϋποθέσεων, ώστε οι µειονότητες και οι επί µέρους κοινότητές τους να 

µπορούν να αποκτήσουν νοµική προσωπικότητα. Έτσι θα µπορούν να 

απολαµβάνουν ισότιµα, ως νοµικά πρόσωπα του τουρκικού δικαίου 

θρησκευτική ελευθερία και τα παρεπόµενα δικαιώµατα, όπως της ιδιοκτησίας, 

επί των βακουφικών ακινήτων160.  

 Ενδεχοµένως η κινητικότητα και η δραστηριοποίηση των οργανισµών 

που προαναφέρθηκαν, δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συµβουλίου 

της Ευρώπης, αποτελεί τον προάγγελο µιας ριζικής αναθεώρησης πρακτικών 

                                                 
160 European Commission for Democracy Through Law (Venice Commission), 2010. 
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και πολιτικών και την απόδοση δικαιωµάτων έστω και µε την καθυστέρηση 

πολλών δεκαετιών και την αποκατάσταση, κατά το δυνατό, τετελεσµένων 

απωλειών περιουσιακών στοιχείων των ελληνορθόδοξων (και των άλλων 

µειονοτικών) κοινοτήτων. Αν µια τέτοια µαξιµαλιστική ευχή δεν 

πραγµατοποιηθεί, τουλάχιστον ο διάλογος του τουρκικού νοµοπαραγωγικού 

µηχανισµού µε τους ευρωπαϊκούς οργανισµούς και τις υποδείξεις τους 

φαίνεται ότι φέρνουν ήδη ορισµένα αποτελέσµατα εξορθολογισµού και 

εναρµόνισης προς το ευρωπαϊκό κεκτηµένο των δικαιωµάτων του ανθρώπου 

µε την µερική αλλά οριστική θεραπεία παραβιάσεων των δικαιωµάτων των 

κοινοτήτων που συντελέστηκαν κατά το παρελθόν. 

 Ωστόσο, οι υποδείξεις και διαπιστώσεις που προέρχονται από τα 

όργανα του Συµβουλίου της Ευρώπης, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και τη 

νοµολογία του Ε∆∆Α προσπαθούν να αποκαταστήσουν παραβιάσεις του 

δικαιώµατος στην περιουσία αποφεύγοντας επιµελώς να απαντήσουν σε ένα 

καίριο ερώτηµα που ακόµα εν πολλοίς ταλανίζει το µετέωρο βήµα του 

δικαίου των µειονοτήτων: ποια είναι τα όρια του κοινοτισµού σε ένα 

οµοιογενές ευρωπαϊκό δίκαιο των δικαιωµάτων του ανθρώπου και µε ποιο 

τρόπο θα µπορούσε η µειονότητα ως συλλογικό υποκείµενο δικαιωµάτων να 

βρει τη θέση της µεταξύ της δηµόσιας και ιδιωτικής σφαίρας που οριοθετεί η 

κρατική κυριαρχία, η αυτοτέλεια της ιδιωτικότητας και η αυτονοµία της 

µειονότητας. 

 Πριν αναφερθούµε όµως στο ερώτηµα αυτό, θα εξετάσουµε µια άλλη 

απόκλιση από το δίκαιο των δικαιωµάτων του ανθρώπου που διόρθωσε, αν 

και µόνο εν µέρει, η σύγκλιση µε τους ευρωπαϊκούς θεσµούς: Την εφαρµογή 

της κακώς εννοούµενης και εν πολλοίς αρνητικής αµοιβαιότητας µεταξύ 

Ελλάδας και Τουρκίας κατά την εφαρµογή του δικαίου περί µειονοτήτων.
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11. Η νοµιµότητα της επικαλούµενης αµοιβαιότητας µεταξύ Ελλάδας 

και Τουρκίας  

 

Το ζήτηµα των βακουφίων, ως πεδίο εφαρµογής της Συνθήκης της 

Λοζάνης, ενεπλάκη στην διελκυστίνδα άσκησης πολιτικών των δύο χωρών, οι 

οποίες χρησιµοποίησαν τους µειονοτικούς τους πολίτες ως µοχλό πίεσης για 

την επίτευξη στόχων που φαινοµενικά αφορούσαν την δική τους µειονότητα ή 

για την εξασφάλιση συµφερόντων που συνέχονταν µε την εξωτερική 

πολιτική, συχνά σε σχέση µε το Κυπριακό ζήτηµα. Αν και η αµοιβαία 

µεταχείριση µειονοτήτων, αναφορικά µε τα γενικά δικαιώµατα του ανθρώπου 

ή τα ειδικά µειονοτικά δικαιώµατα απαγορεύεται ρητά από το σχετικό διεθνές 

δίκαιο, Ελλάδα και Τουρκία άσκησαν πολιτικές, µέτρα, αντίµετρα και 

αντίποινα, προληπτικά, ανταποδοτικά, συµµετρικά ή ασύµµετρα, άµεσα ή 

έµµεσα, που αφορούσαν µε τρόπο αρνητικό χώρους λατρείας, θρησκευτικούς 

λειτουργούς, σχολεία, και βακούφια. Τα µέτρα και αντίµετρα, όλα αµφίβολης 

νοµιµότητας, που αντιµετώπισαν οι δύο µειονότητες σε Ελλάδα και Τουρκία 

δείχνουν να ακολουθούν ένα χαοτικό σχήµα πολιτικής συµπεριφοράς και 

υιοθέτησης νοµικών κανόνων.  

Εκτός από ορισµένες πρακτικές οι οποίες ελήφθησαν ως άµεσα 

ανταπόδοση παρόµοιων µέτρων της άλλης πλευράς, παρατηρείται µια 

περιπλοκότητα, ως προς την ποιότητα και ποσότητα των διαφόρων µέτρων τα 

οποία αποσκοπούσαν στην ικανοποίηση πολιτικών στόχων, σε τοπικό ή 

περιφερειακό επίπεδο. Στο ίδιο σχήµα εγγράφεται και η λήψη προληπτικών 

µέτρων κατά εκείνων τα οποία το άλλο µέρος θα µπορούσε να λάβει, µέτρων 

τα οποία δεν αφορούσαν τις µειονότητες, αλλά προκάλεσαν την εφαρµογή της 

αµοιβαιότητας, µέτρων τα οποία ανακοινώθηκαν, αλλά δεν εφαρµόστηκαν, 

µέτρων άµεσης αµοιβαιότητας, κλπ.  
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Όλες αυτές οι κατηγορίες συµπεριφοράς, εντάσσονται στο «σύνδροµο 

της αµοιβαιότητας», το οποίο χρησιµοποιήθηκε ως εργαλείο άσκησης 

καταπιεστικών πολιτικών, όχι αυστηρά στο πλαίσιο µειονοτικών πολιτικών, 

αλλά των ευρύτερων διµερών συγκρουσιακών ελληνοτουρκικών σχέσεων. Η 

ανακήρυξη από την ελληνική πλευρά του δόγµατος της Ένωσης για την 

Κύπρο από τα µέσα του 1950 και το πογκρόµ κατά των Ελλήνων της 

Κωνσταντινούπολης το 1955, η καταγγελία της ιδρυτικής συνθήκης της 

Κύπρου από τον Μακάριο, και τα αιµατηρά γεγονότα του 1964 και 1968 κατά 

Τουρκοκυπρίων στην Κύπρο, η απέλαση των ελλήνων πολιτών το 1964 από 

την Τουρκία, η τουρκική εισβολή του 1974 αποτελούν τα γεγονότα σταθµούς 

που καθόρισαν την πολιτική της αµοιβαιότητας (ενίοτε ως αντίποινα) µε 

άµεσους αποδέκτες τις δύο µειονότητες. Το κλείσιµο των σχολείων της 

Ίµβρου και Τενέδου το 1964, της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης το 1971 και 

το κλείσιµο των σχολείων των µουσουλµάνων της Ρόδου και Κω την ίδια 

χρονιά αποτελούν επί µέρους κρίκους στην αλυσίδα της αµοιβαιότητας161.  

 Έτσι, τα βακούφια στην Τουρκία και την Ελλάδα συνδέθηκαν µεταξύ 

τους µε πολιτικές ανταποδοτικού χαρακτήρα, µε άµεση ή έµµεση αναφορά 

στο άρθρο 45 της Συνθήκης της Λοζάνης. Στην πράξη, το δόγµα της 

αµοιβαιότητας περιορίζει ή ακυρώνει την απόλαυση της θρησκευτικής 

ελευθερίας. Ζητήµατα διαχείρισης, επανασύστασης, φορολόγησης, 

µεταβίβασης και κυρίως κρατικοποίησης των βακουφίων αποτελούν τα πεδία 

επέµβασης των δύο κρατών, τα οποία ουσιαστικά έχουν από-ιδιωτικοποιήσει 

τα µειονοτικά ιδρύµατα και τελικά έχουν θέσει υπό τον στενό τους έλεγχο. 

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια και µε την συµβολή της νοµολογίας του Ε∆∆Α, 

αλλά και την πολιτική πίεση που άσκησαν οι εκθέσεις και αποφάσεις οργάνων 

                                                 
161 K. Tsitselikis, 2008. 
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του Συµβουλίου της Ευρώπης που αναφέρθηκαν παραπάνω, παρατηρείται µια 

υποχώρηση στην εφαρµογή ή έστω στην επίκληση της αµοιβαιότητας. 

  

11.α. Όψεις της αµοιβαιότητας σε Ελλάδα και Τουρκία 

 

Και στα δύο κράτη, ατοµική και κοινοτική ιδιοκτησία, κεφάλαια και ακίνητη 

περιουσία έγιναν στόχος διακρισιακών πολιτικών που έπληξαν τις δύο 

µειονότητες. Κοινός στόχος υπήρξε η σχέση κυριότητας των τοπικών 

κοινοτήτων επί των βακουφίων τους και, αντίστροφα, η ενίσχυση του 

κρατικού ελέγχου επί της οικονοµικής διαχείρισής τους αλλά και της 

ουσιαστικής άσκησης εξουσίασης. Εκτός από τους κανόνες και τις πρακτικές 

που αφορούν τη λειτουργία των βακουφικών επιτροπών, η ανάδειξη των 

µελών τους και η οικονοµική τους βιωσιµότητα κρατήθηκε κάτω από τον 

στενό έλεγχο της λήψης αποφάσεων, σύµφωνα µε την αρχή της 

αµοιβαιότητας162.  

 Σύµφωνα µε ένα γενικό µοντέλο εφαρµογής της αµοιβαιότητας, το οποίο 

απαντάται και στις δύο χώρες, το κράτος επιχειρεί να ασκήσει όσο το δυνατόν 

                                                 
162 Ένα από τα πλέον φανερά παραδείγµατα εφαρµοσµένων διακρίσεων στη βάση της 

αµοιβαιότητας σε θέµατα ιδιοκτησίας αφορά τους περιορισµούς που ασκήθηκαν επί της 

ιδιωτικής περιουσίας και στις δύο χώρες ιδιαίτερα από το 1964, ως παρενέργεια –για µια 

ακόµη φορά- του Κυπριακού. Στην Τουρκία, µε το ∆ιάταγµα 6/3801 του 1964 τα κεφάλαια 

και η ακίνητη περιουσία των ελλήνων πολιτών, οι οποίοι απελάθηκαν το 1964 τέθηκαν υπό 

έλεγχο µέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1980. Στην Θράκη µια de facto απαγόρευση 

επιβλήθηκε στους µουσουλµάνους σχετικά µε την δυνατότητα να αγοράσουν γη από το 

1964 µέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1990. Μεγάλης έκτασης απαλλοτριώσεις, οι οποίες 

έπληξαν ιδιωτικές περιουσίες στην Ίµβρο (1964-1968, 1975 και 1984) και τη Θράκη (1977, 

1982) φαίνεται να µην έχουν άµεση σχέση µεταξύ τους ως τέτοιες, αλλά 

χρησιµοποιήθηκαν ως µοχλός πίεσης και στις δύο µειονότητες στο ευρύτερο πλέγµα 

αλληλο-συσχέτισης των πολιτικών ελέγχου των µειονοτήτων των δύο κρατών. 
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πιο στενό έλεγχο στα βακούφια, τις εσωτερικές οργανωτικές και 

διαχειριστικές δοµές τους και βέβαια στις προσόδους της βακουφικής 

ακίνητης περιουσίας µε τον παράλληλο περιορισµό του ρόλου των κοινοτικών 

οργάνων.  

 Σε σπάνιες περιπτώσεις εποικοδοµητικής διµερούς συνεννόησης για τα 

µειονοτικά ζητήµατα, επιχειρήθηκε συµφωνία αµοιβαίας αποκατάστασης των 

κακών πρακτικών που είχαν προηγηθεί. Στο κλίµα αυτό εγγράφεται και η 

συνεννόηση που οδήγησε το 1949 Ελλάδα και Τουρκία να επιτρέψουν στις 

µειονότητές τους να εκλέξουν µέλη των διαχειριστικών επιτροπών των 

βακουφίων. Επίσης, στις συναντήσεις Μπίτσιου-Kuneralp τo 1959 έγινε κατ΄ 

αρχάς δεκτό, µεταξύ άλλων, να αποδοθεί στο Οικουµενικό Πατριαρχείο η 

Παναγία Καφατιανή163 η οποία είχε αυθαίρετα παραχωρηθεί στον διαβόητο 

παπα-Ευθύµ, χωρίς ωστόσο να δοθεί ουσιαστική συνέχεια στην συµφωνία 

των διπλωµατικών αποστολών. 

 Εν τέλει, µε την εγκαθίδρυση της στρατιωτικής χούντας (1967) στην 

Ελλάδα, οι εκλογές που είχαν κατοχυρωθεί από το 1949 καταργήθηκαν και τα 

µέλη των επιτροπών διορίστηκαν µε άτοµα εµπιστοσύνης του καθεστώτος. 

Όταν η τουρκική κυβέρνηση παραπονέθηκε σχετικά µε τον διορισµό των 

µελών των διαχειριστικών επιτροπών, και την κατάργηση της Επιτροπής της 

Αλεξανδρούπολης, η ελληνική στρατιωτική κυβέρνηση απάντησε ότι ο νόµος 

εφαρµόστηκε γενικά σε όλα τα εκλεγµένα σώµατα Νοµικών Προσώπων 

∆ηµοσίου ∆ικαίου. Μάλιστα, σύµφωνα µε την απάντηση αυτή, επειδή 

παλαιότερα στην Αλεξανδρούπολη δεν λειτουργούσε Μουφτεία, τότε εκεί δεν 

θα µπορούσε να λειτουργεί αυτόνοµη βακουφική επιτροπή164.  

                                                 
163 Άρθρο 32 της Έκθεσης των ∆ύο, βλ. Z. Kuneralp, 1997. 

164 ΥΠΕΞ, Επιστολή προς τον ΥΠΕΣ, Αθήνα 26.10.1967, και ∆ιαµαρτυρία Τουρκικής 

Πρεσβείας Αθηνών, Σηµείωµα Τουρκικής Πρεσβείας προς τον Πρωθυπουργό, 26.10.1967, 
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 Η Τουρκία, µε την ευκαιρία αναθεώρησης του καθεστώτος των 

βακουφίων (Ν. 903/1967), απάντησε µε την υιοθέτηση περιορισµών στην 

διαχείριση των µειονοτικών βακουφίων, όπως η επιβολή ειδικής φορολόγησης 

και η υιοθέτηση µέτρων που αποσκοπούσαν κατά των ιδιωτικών περιουσιών 

των Ρωµιών της Πόλης165.  

 Επίσης, όπως έχει ήδη αναφερθεί, στην Τουρκία από το πραξικόπηµα 

του 1971 µέχρι το 1991 απαγορεύθηκε η διενέργεια  εκλογών για την 

ανάδειξη των διαχειριστικών επιτροπών των βακουφίων. Στην Ελλάδα, όταν η 

δηµοκρατία αποκαταστάθηκε το 1974, οι βακουφικές επιτροπές δεν 

επανέκτησαν το δικαίωµά τους για εκλογή των µελών τους. Σε σχετική 

ερώτηση µειονοτικού βουλευτή της Θράκης προς την κυβέρνηση το 1978, η 

µη διενέργεια εκλογών αιτιολογήθηκε µε το ότι στην Τουρκία οι εκλογές των 

αντίστοιχων επιτροπών είχαν επίσης καταργηθεί166. Μάλιστα παρ’ όλη την 

υιοθέτηση νόµου που προβλέπει την ανάδειξη διαχειριστικών επιτροπών 

µέσω δηµοκρατικής διαδικασίας (Ν. 1991/1980 και νέος νόµος 3647/2008) τα 

µέλη των επιτροπών παρέµειναν (και µέχρι σήµερα, 2011) διορισµένα από 

την κυβέρνηση.  

 Έτσι, στην Ελλάδα εκλογές ∆ιαχειριστικών Επιτροπών διεξήχθησαν 

µόνο το 1950-1964/7, στα πλαίσια της ελληνοτουρκικής προσέγγισης που 

ξεκίνησε το 1947 υπό την αιγίδα των ΗΠΑ και έληξε άδοξα το 1964/8 επί 

κυπριακού εδάφους. Σήµερα, τα µειονοτικά βακούφια της Θράκης, της Ρόδου 

και Κω ουσιαστικά διοικούνται µε έκνοµες διαδικασίες, ενώ στην Τουρκία η 

κυριότητα των κοινοτικών ακινήτων επί δεκαετίες (1970-2000) περνούσε 

                                                                                                                                                     
ΥΠΕΞ, ∆’ Πολιτική ∆ιεύθυνση, απ. ΕΠ 259, αµφότερα έγγραφα στο Αρχείο Ξένων και 

Μειονοτικών Σχολείων, Φ. 4, ΓΑΚ Καβάλας [το 2003]. 

165 A. Alexandris, 1992, σ. 290. 

166 Ερώτηση του βουλευτή της Εθνικής Παράταξης Χασάν Ιµάµογλου, 11.5.1978, στο V. 

Aarbakke, τ.1, σ. 180. 
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σταδιακά στην κυριότητα ή την νοµή του τουρκικού δηµοσίου ή τρίτων, µέσα 

από την δικαστική και διοικητική πρακτική που στόχευε συχνά στην 

επικράτηση του κρατικού επί του µειονοτικού/κοινοτικού χώρου. Στην 

Ελλάδα η κακοδιαχείριση σε πολλές περιπτώσεις είχε αποτέλεσµα την µείωση 

του αριθµού και της αξίας των βακουφίων από εσωτερική κακοδιοίκηση και 

ανέλεγκτες πωλήσεις ακινήτων. Απέναντι σε τέτοια φαινόµενα, οι κρατικές 

διοικητικές αρχές, αρµόδιες να ασκήσουν τις εγγυητικές τους λειτουργίες 

υπέρ των βακουφίων, αδράνησαν παντελώς. ∆εν είναι άγνωστη ωστόσο και η 

πρακτική της απαλλοτρίωσης (στην δεκαετία του 1930 και τις αρχές του 

1970), η οποία συνέβαλε επίσης στην µείωση της βακουφικής περιουσίας. 

 Συρρίκνωση της περιουσίας σηµαίνει και περιορισµός των δυνατοτήτων 

επιβίωσης των κοινοτικών δοµών. Η συρρίκνωση οφείλεται, όχι µόνο στο 

δίκαιο, τις κρατικές πολιτικές και πρακτικές, αλλά και στις διαχειριστικές 

πρακτικές των µελών των µειονοτικών κοινοτήτων που έχουν εκµεταλλευτεί 

για δικό τους όφελος βακουφική περιουσία µε την ανοχή των κρατικών αρχών 

(βλ. περιπτώσεις εκποίησης βακουφίων στην Ξάνθη, Αλεξανδρούπολη, Ρόδο, 

Κω, και Κωνσταντινούπολη). Ενώ, λοιπόν, στην Τουρκία οι διοικητικές αρχές 

λειτούργησαν επί µακρόν ενεργητικά σε βάρος των κοινοτικών µη 

µουσουλµανικών περιουσιών, στην Ελλάδα, οι αρχές λειτούργησαν 

περισσότερο παθητικά, δηλαδή αδρανειακά, χωρίς να επιδιώκουν την ορθή 

εφαρµογή του δικαίου, ως προς την διοίκηση των µουσουλµανικών 

βακουφίων και ενεργητικά, δηλαδή κατασταλτικά, ως προς την (µη) ορθή 

διαδικασία ανάδειξης των διαχειριστών. 

Η επιµέλεια για την εφαρµογή της αµοιβαιότητας από την πλευρά των 

δύο κρατών κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα, αλλά και εν µέρει µέχρι τις 

µέρες µας, υπήρξε ο εύκολος δρόµος να αποφευχθεί η συζήτηση σχετικά µε 

το πώς θα προστατευτεί αποτελεσµατικά η µειονοτική ετερότητα µε την 

διασφάλιση των όρων κοινωνικής ενσωµάτωσης. ∆ηλαδή, στο πώς θα 
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περιοριστεί η έκφραση εκείνων των µορφών εθνικισµού, οι οποίες και στις 

δύο πλευρές των ελληνοτουρκικών συνόρων οικοδοµούν ανταγωνισµούς και 

αµοιβαία αποκλειόµενη αντιθετική σχέση. Αυτή η αντιθετική πολιτική σχέση 

είχε, και έχει, επικαθορίσει την νοµοπαραγωγική διαδικασία. 

Η πεποίθηση ότι η αµοιβαιότητα είναι χρήσιµη και ότι πρέπει να 

εφαρµόζεται για «εθνικούς λόγους» είναι σε υποχώρηση στον ελληνική 

επίσηµο λόγο σχετικά µε τις µειονότητες. Κρατικοί αξιωµατούχοι 

αναφέρονται σε αυτή όλο και λιγότερο. Ωστόσο, το επιχείρηµα υπέρ της 

αριθµητικής ισορροπίας των εκατέρωθεν µειονοτήτων, ιδιαίτερα διαδεδοµένο,  

αποτελεί το πρώτο βήµα στον συλλογισµό που προτείνει µια πολιτικού τύπου 

αµοιβαιότητα, ως απόρροια των σκληρών πολιτικών που άσκησαν οι 

τουρκικές κυβερνήσεις και που ώθησαν σε πληθυσµιακό µαρασµό τους 

Ρωµιούς της Τουρκίας. Το δόγµα της αµοιβαιότητας σε πλήρη ανάπτυξη, 

είναι ακόµη ορατό σε θεσµικό επίπεδο στην Τουρκία, και κυρίως σε πολιτικό 

καθώς συχνά από επίσηµα χείλη γίνεται αναφορά σε αυτό. Σχετικά µε το 

ενδεχόµενο της επαναλειτουργίας της σχολής της Χάλκης, ανώτερος 

αξιωµατούχος δήλωσε το 2004: “Η σχολή θα δέχεται σπουδαστές από την 

Ελλάδα και άλλες χώρες. Η εισροή του αριθµοί σπουδαστών πρέπει να είναι 

αµοιβαία µε τις χώρες προέλευσης. Κατά την επαναλειτουργία της σχολής 

πρέπει να εφαρµοστεί η αµοιβαιότητα ειδικά µε την Ελλάδα”167. Με την ίδια 

αφορµή αναφέρθηκε ότι, σε περίπτωση που ανοίξει η Χάλκη, θα πρέπει µέσω 

της αµοιβαιότητας να αυξηθεί ο αριθµός των µετακλητών από Τουρκία 

καθηγητών του µειονοτικού Γυµνασίου-Λύκειο Κοµοτηνής168.  

Παρόµοιες υπήρξαν και οι αντιδράσεις κατά τη συζήτηση στην 

Τουρκική Εθνοσυνέλευση του νοµοσχεδίου για την διεύρυνση των 

                                                 
167 Hilal Köylü, Radikal, 1.11.2004. 
168 Hilal Köylü, Radikal, 4.6.2005. 
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µειονοτικών ρωµαίικων σχολείων και σε έλληνες πολίτες, το οποίο τελικά δεν 

πέρασε. Την αρχή της αµοιβαιότητας επικαλέστηκε και ο τούρκος Πρόεδρος 

της ∆ηµοκρατίας ασκώντας, ατελέσφορα όπως είδαµε (supra, Κεφ. 7.3), το 

δικαίωµα αρνησικυρίας στο νοµοσχέδιο για τα βακούφια (29.11.2006). 

Μεταξύ πολλών άλλων αναφορών, το θέµα έθεσε και ο τούρκος 

πρωθυπουργός σε συνέντευξή του που δηµοσιεύτηκε στο µηνιαίο τουρκικό 

περιοδικό «Κριτέρ»: «Το θέµα της Θεολογικής Σχολής προϋποθέτει µια 

πολυδιάστατη διαδικασία. Πρέπει να εξεταστεί λεπτοµερώς, στη βάση τόσο 

της νοµοθεσίας µας όσο και του εκπαιδευτικού µας συστήµατος. Ήδη, 

συνεχίζονται οι σχετικές προσπάθειες της αρµόδιας υπουργού και των 

σχετικών θεσµών. Στο σηµείο αυτό όµως θα πρέπει να ληφθούν υπ' όψιν τα 

αιτήµατα της τουρκικής µειονότητας στη ∆υτική Θράκη, από την κυβέρνηση 

της Ελλάδας. Και η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να ασχοληθεί ταυτόχρονα 

µε τα ζητήµατα αυτά και να δώσει λύση στα προβλήµατα των ιερωµένων, της 

ηγεσίας, της ανεργίας και των µειονοτικών συνδέσµων».169  

Παρόµοιες δηλώσεις σχετικά µε την βελτίωση των ζητηµάτων που 

χρονίζουν, και κυρίως στο άνοιγµα της θεολογικής σχολής της Χάλκης, 

έκαναν και πάλι ο πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας στις αρχές 

του 2010,170 οι οποίοι άµεσα ή έµµεσα υπενθύµισαν ότι τέτοιου είδους 

µεταρρυθµίσεις θα πρέπει να τύχουν και αντίστοιχης ανταπόδοσης από την 

Ελλάδα αναφορικά µε την µειονότητα της Θράκη ή ακόµα και την ίδρυση 

µουσουλµανικού τεµένους στην Αθήνα. Παρόµοια ήταν και η θέση του 

                                                 
169 Ελευθεροτυπία, 5.1.2010, αναδηµοσίευση από Kriter 12/2009. 

170 Απογευµατινή, 5.1.2010 και Απογευµατινή 12.1.2010 µε αφορµή την επίσκεψη 

∆υτικοθρακιωτών µειονοτικών στην πρωθυπουργό Ερντογάν και τις δηλώσεις του 

τελευταίου που συνέδεσαν την µη ανέγερση τζαµιού στην Αθήνα µε το θέµα της 

Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. Βλ. και αντίστοιχη δήλωση της υπουργού Παιδείας 

Νimet Çubukçu, Απογευµατινή 9.2.2010. 
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τούρκου Πρωθυπουργού κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα τον Μάιο του 

2010, ο οποίος συσχέτισε το ζήτηµα της (µη) εκλογής των Μουφτήδων της 

Θράκης µε το ζήτηµα της (µη) επαναλειτουργίας της σχολής της Χάλκης. 

 Η αντίληψη ότι η αµοιβαιότητα αποτελεί κύριο οδηγό για την κρατική 

πολιτική αναφορικά µε τις µειονότητες αδειάζει αυτόµατα το περιεχόµενο του 

νοµικού και πολιτικού δεσµού που αποτελεί η ιδιότητα του πολίτη και θέτει 

τον µειονοτικό πληθυσµό σε καθεστώς εξάρτησης, αν όχι οµηρίας, το οποίο 

προσκρούει σε θεµελιώδη δικαιώµατα του ανθρώπου και σε καταστατικές 

αρχές του κράτους δικαίου. Η αποφυγή της υπαγωγής της µειονοτικής 

προστασίας σε πιο φιλελεύθερα συστήµατα νοµικού ελέγχου, όπως στην 

Σύµβαση-πλαίσιο για τις εθνικές µειονότητες του Συµβουλίου της Ευρώπης, 

ουσιαστικά δηλώνει, πέρα από τις ιδεολογικού τύπου στάσεις απέναντι στο 

µειονοτικό φαινόµενο, την εµµονή σε ένα δοκιµασµένα αναποτελεσµατικό 

διµερές πλαίσιο ελέγχου (αυτό της Λοζάνης), παρά σε ένα ευµετάβλητο και 

δυναµικό πολυµερές ευρωπαϊκό σύστηµα ελέγχου των συµβατικών 

υποχρεώσεων. 

 Αξίζει να αναφερθεί µια παρατήρηση σχετικά µε τη στάση των ίδιων των 

µειονοτήτων σχετικά µε την αρχή της αµοιβαιότητας. Συχνά οι ελίτ των 

µειονοτήτων επαναπαύονται στην ιδέα ότι η αµοιβαιότητα µπορεί να είναι 

χρήσιµη ακόµα και αναγκαία για την κατοχύρωση των δικαιωµάτων τους, 

όπως αυτά κατοχυρώνονται από την Λοζάνη (βλ. Συνέδριο της µειονότητας 

για την εκπαίδευση, Κοµοτηνή 25-26.11.2005, ή Συνέδριο των Τούρκων 

∆υτικής Θράκης, 16-17 Ιουλίου 2006 Κωνσταντινούπολη, όπου και σχετικός 

λόγος του πρωθυπουργού Ρετζέπ Ταγίπ Εντογάν). Μόνο σπάνια έγιναν 

διακηρυκτικές καταγγελίες από φορείς ή σηµαίνουσες προσωπικότητες της 

µειονότητας κατά της αµοιβαιότητας, όπως στα Συνέδρια για την εκπαίδευση 

των δύο µειονοτήτων (Κέντρο Ερευνών Μειονοτικών Οµάδων, Κοµοτηνή 

4.12.2004), ή στο 1ο συνέδριο των Ρωµιών (Σύλλογος Αποφοίτων 
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Ζωγραφείου, Κωνσταντινούπολη, 31.6.-2.7.2006). Μάλιστα, ίδιος ο 

Οικουµενικός Πατριάρχης Βαρθολοµαίος αναφέρθηκε στο θέµα αυτό 

καταγγέλλοντας την αµοιβαιότητα όπως την θέτει η τουρκική κυβέρνηση µε 

άµεση αναφορά στην διασύνδεση της τύχης της ρωµαίικης κοινότητας και του 

Πατριαρχείου µε την συµπεριφορά της Ελλάδας στην µειονότητα της Θράκης 

και το Κυπριακό171. 

 Η λογική της αµοιβαιότητας, ωστόσο, δεν µπορεί να αντέξει στο χρόνο 

ως προς την µη διενέργεια εκλογών στην Θράκη, καθώς ήδη το 1991 και ξανά 

το 2007/08 έχουν γίνει εκλογές στα βακούφια των Ρωµιών. Η άρνηση στο 

δικαίωµα σε εκλογές στα βακούφια της Θράκης (αλλά και Ρόδου-Κω) 

αποτελεί πλήγµα στο κράτος δικαίου. Επίσης η µη διενέργεια εκλογών στην 

∆υτική Θράκη τροφοδοτεί την ρητορική υπέρ της αµοιβαιότητας στην 

Τουρκία, καθώς ενισχύει τα επιχειρήµατα υπέρ της εφαρµογής αντιµέτρων, 

ενίοτε και αντιποίνων, στο πεδίο των βακουφίων ή σε άλλους ζωτικούς τοµείς 

των οργανωτικών δοµών της ελληνορθόδοξης µειονότητας. 

 Εκτός από τα ορατά µέτρα που οι δύο κυβερνήσεις έχουν λάβει στο 

πλαίσιο της αρνητικής αµοιβαιότητας, έχουν καταγραφεί, σπανιότερα, και 

πρακτικές που βασίζονται σε µυστική ή σιωπηρή συµφωνία. Στις αρχές τις 

δεκαετίας του 1970, το Υπουργείο Οικονοµικών της Ελλάδας αποφάσισε την 

αναβολή της καταβολής του οφειλούµενου φόρου από τις ∆ιαχειριστικές 

Επιτροπές, ενδεχοµένως µε µυστική συνεννόηση µεταξύ των δύο 

κυβερνήσεων. Ωστόσο, οι ελληνικές κρατικές υπηρεσίες υπενθύµισαν στις 

                                                 
171 «Μας έχουν αιχµάλωτους του Κυπριακού και της ∆υτικής Θράκης», Απογευµατινή, 

28.12.2009. Επίσης στη συνάντηση µε αξιωµατούχους υπουργείων σχετικά µε µειονοτικά 

ζητήµατα που είχε στο Φανάρι ο Πατριάρχης Βαρθολοµαίος κατήγγειλε τις πολιτικές 

αλληλεξάρτησης στα µειονοτικά θέµατα «διερωτώµενος εάν είναι δυνατόν µια χώρα να 

αδικεί τους πολίτες της στο όνοµα της οποιασδήποτε αµοιβαιότητας». Βλ. Απογευµατινή, 

17.5.2010.  
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µειονοτικές αρχές ότι “υπήρξε µόνο µιαν αναβολή και όχι κατάργηση”.172 

Μέχρι το 2006 οι ελληνικές εφοριακές αρχές αρνούνταν να εισπράξουν την 

καταβολή φόρου των βακουφίων υποθηκεύοντας το σύνολο της περιουσίας 

στο όνοµα της διαχειριστικής επιτροπής, η οποία ωστόσο δεν συνιστά νοµικά 

τον ιδιοκτήτη του βακουφίου, αλλά τον νόµιµο διαχειριστή τους.  

 Τελικά, µε ειδική διάταξη (άρθρο 7, Ν. 3554/2007, ΦEK A 80) 

καταργήθηκαν οι οφειλές και άλλα οικονοµικά βάρη των βακουφίων στην 

Θράκη, αίροντας θεωρητικά το καθεστώς οικονοµικής τους οµηρίας, στην 

πράξη όµως σήµερα 25 ακίνητα της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής 

Μουσουλµανικής Περιουσίας Κοµοτηνής παραµένουν υποθηκευµένα. 

Πάντως, στην αιτιολογική έκθεση του νόµου δηλώνεται ρητά ότι «η αρχή της 

αµοιβαιότητας είναι ανίσχυρη, καθώς αντίκειται στις ευρωπαϊκές αρχές». Η 

καταγγελία της αµοιβαιότητας έχει ιδιαίτερη σηµασία, αν και µη 

κανονιστικού χαρακτήρα, και θα έπρεπε νοµοτεχνικά να επεκταθεί ρητά και 

σε άλλους τοµείς, όπου η αρχή της αµοιβαιότητας διατηρείται σε κείµενο 

νόµων ή υπουργικών αποφάσεων (κυρίως σχετικά µε την µειονοτική 

εκπαίδευση).  

 Από την άλλη πλευρά, η άποψη που θεωρεί ουσιοκρατικά τις 

µειονότητες αιώνιους «οµήρους» των κρατών παραγνωρίζει ότι οι 

µειονότητες και τα µέλη τους εν τέλει συνιστούν υποκείµενα τα οποία έχουν 

την δυνατότητα να εκφράσουν στάσεις και θέσεις διαφορετικές από τις 

«µητέρες-πατρίδες» και να διεκδικήσουν τον απεγκλωβισµό τους και την 

απεξάρτησή τους από τέτοιου είδους πολιτικές. Η κριτική αυτή δεν 

απαλλάσσει βέβαια τις ελίτ των µειονοτήτων από τις ευθύνες τους για την 

                                                 
172 Γραφείο Πολιτικών Υποθέσεων, Συνεδρίαση Απριλίου 1974, Αρχείο Ξένων και 

Μειονοτικών Σχολείων, ΓΑΚ Καβάλας, Φ. 11, σ. 22. 
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διαιώνιση πολιτικών και νοοτροπιών που ευνοούν λογικές θυµατοποίησης και 

την διατήρηση πρακτικών εσωτερικής ηγεµονίας. 

 Εν κατακλείδι, θα έλεγε κανείς ότι απαιτείται µια ολοκληρωµένη 

πολιτική «απο-αµοιβαιοτητοποίησης» του νοµικού καθεστώτος των δύο 

µειονοτήτων για την συνολική άρση των δυσχερειών και αγκυλώσεων που 

εφαρµόζονται στην Τουρκία και την Ελλάδα, ειδικά σε θέµατα βακουφίων. 

Ήδη το γεγονός ότι ο νέος νόµος περί βακουφίων της Θράκης (Ν. 3647/2008, 

ΦΕΚ Α 37) δεν αναφέρεται στην ρήτρα της αµοιβαιότητας αποτελεί ένα 

θετικό βήµα προς την κατεύθυνση αυτή. Επίσης, στην σχετική συζήτηση στο 

ελληνικό κοινοβούλιο, µε εξαίρεση βουλευτές του ΛΑΟΣ που τάχθηκαν 

αναφανδόν υπέρ της αµοιβαιότητας, η συντριπτική πλειοψηφία των 

συµµετεχόντων απέρριψε την ιδέα της αµοιβαίας µεταχείρισης των 

βακουφίων σε συνάρτηση µε την τουρκική πολιτική, γεγονός που 

σηµατοδοτεί µια στροφή στην ελληνική στάση. Αντίστροφα, το ΚΚΕ δεν 

ψήφισε τον νόµο µε την αιτιολογία ότι η αµοιβαιότητα αν και δεν 

προβλέπεται ρητά εξακολουθεί να ισχύει εν τοις πράγµασι173. Εξάλλου, η 

πολιτική διαδικασία που οδήγησε στην υιοθέτηση του νόµου συνδέθηκε 

άρρητα µε την τύχη του τουρκικού νόµου µε αποτέλεσµα να τεθούν 

ταυτόχρονα σχεδόν σε ισχύ οι δύο περί των βακουφίων νόµοι, στην Τουρκία 

και την Ελλάδα. Έτσι, όχι τυχαία, ύστερα από πολλές δεκαετίες είχαµε 

παράλληλη ανανέωση, έστω τυπικά ειδικά όσον αφορά την Ελλάδα, του 

σχετικού περί των βακουφίων δικαίου στις δύο χώρες. 

  

11.β. Η αµοιβαιότητα υπό διεθνή εξέταση  

 

                                                 
173 Πρακτικά της Βουλής, Σύνοδος Α’, Συνεδρίαση Π’, Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2008, σελ. 

4. 
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Πέρα από το θέµα της (µη) νοµιµότητας της ρήτρας αµοιβαιότητας κατά το 

διεθνές δίκαιο, η νοµολογία του Ε∆∆Α (καταρχήν στην υπόθεση Αpostolidis 

κατά Τουρκίας, αλλά και στις σχετικές αποφάσεις που ακολούθησαν) ρητά 

απονοµιµοποίησε την αµοιβαιότητα µεταξύ των δύο κρατών σε ό,τι αφορά τα 

δικαιώµατα του ανθρώπου και των µειονοτήτων. Στην προαναφερθείσα  

απόφασή του, το ∆ικαστήριο τόνισε ότι: 

Σε αντίθεση µε τις κλασικές διεθνείς συνθήκες, η ΕΣ∆Α ξεπερνά το 
πλαίσιο της απλής αµοιβαιότητας µεταξύ των συµβαλλοµένων κρατών. 
Πέρα από ένα δίκτυο διµερών υποχρεώσεων συναλλαγµατικού 
χαρακτήρα δηµιουργεί αντικειµενικές υποχρεώσεις, οι οποίες σύµφωνα 
µε το προοίµιό της, χαίρουν µίας «συλλογικής εγγύησης». 
Συνοµολογώντας την ΕΣ∆Α, τα συµβαλλόµενα κράτη δεν θέλησαν να 
παραχωρήσουν αµοιβαία δικαιώµατα και υποχρεώσεις χρήσιµα για την 
επιδίωξη των αντίστοιχων εθνικών συµφερόντων τους, αλλά να 
πραγµατώσουν τους σκοπούς και τα ιδανικά του Συµβουλίου της 
Ευρώπης και να εγκαθιδρύσουν µία κοινή δηµόσια τάξη των ελεύθερων 
δηµοκρατιών της Ευρώπης µε στόχο την διατήρηση της κοινής 
κληρονοµιάς πολιτικών παραδόσεων, ιδανικών, ελευθερίας και 
υπεροχής του δικαίου. 174 

 
Έτσι, στην συγκεκριµένη υπόθεση, το Ε∆∆Α έκρινε ότι η αρχή της 

αµοιβαιότητας δεν συνάδει µε την προϋπόθεση νοµιµότητας που ενυπάρχει 

στο δικαίωµα στην περιουσία του άρθρου 1 του πρώτου Πρωτοκόλλου της 

ΕΣ∆Α (παρ. 71 και 72 της απόφασης), ταράζοντας τα θεµέλια µιας πρακτικής 

που τόσο ταλάνισε τα µειονοτικά πράγµατα σε Ελλάδα και Τουρκία. Η 

απόφαση αυτή αποτελεί την πρώτη σε µια σειρά υποθέσεων σχετικά µε το 

δικαίωµα στην περιουσία των ελλήνων πολιτών στην Τουρκία. Το Ε∆∆Α 

επανέλαβε το ίδιο επιχείρηµα ως προς την απόρριψη της ισχύος της 

αµοιβαιότητας και στην απόφαση Αγνίδη (2010)175. Επίσης στις υποθέσεις 

                                                 
174 Apostolidi et autres c. Turquie, 45628/99, απόφαση της 27.3.2007, παρα. 71. 
175 Agnidis c. Turquie, 21668/02, απόφαση της 23.2.2010. 
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Νατζαριάν και Ντεριάν (2008) και αδελφοί Φωκά (2009)176, όλες κατά 

Τουρκίας, εξετάστηκε το κληρονοµικό δικαίωµα έλληνα πολίτη σε ακίνητες 

περιουσίες στην Κωνσταντινούπολη υπό το φως του δικαιώµατος στην 

περιουσία. Οι υποθέσεις αυτές αφορούν την αµφισβήτηση του κληρονοµικού 

δικαιώµατος των προσφευγόντων επί ακινήτων στην Τουρκία, λόγω της 

ελληνικής ιθαγένειας του δικαιούχου τους, κατ’ επίκληση της αρχής της 

αµοιβαιότητας µεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Στην τελευταία µάλιστα 

υπόθεση, η επίκληση της αµοιβαιότητας έγινε πενήντα χρόνια µετά το θάνατο 

του κληρονοµούµενου αν και κατά το χρονικό αυτό διάστηµα η οικογένεια 

πλήρωνε φόρο ακίνητης περιουσίας στο τουρκικό κράτος. Ωστόσο, η εξέταση 

της ισχύος της αρχής της αµοιβαιότητας περιορίστηκε στην σύγκριση µε το 

τουρκικό δίκαιο και την προβλεψιµότητα του δικαίου που όφειλε να 

εξασφαλιστεί και το ∆ικαστήριο δεν προχώρησε στον έλεγχο συµβατότητας 

της αµοιβαιότητας ως προς την ΕΣ∆Α. 

 Ήδη το θέµα απασχόλησε για πρώτη φορά όργανο διεθνούς 

οργανισµού. Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συµβουλίου της Ευρώπης, 

όπως ήδη αναφέρθηκε, υιοθέτησε την Απόφαση (Resolution) 1701 (2010), µε 

τίτλο «Θρησκευτική ελευθερία και άλλα δικαιώµατα του ανθρώπου για τις 

µη-µουσουλµανικές µειονότητες στην Τουρκία και την µουσουλµανική 

µειονότητα στην Θράκη (Ανατολική Ελλάδα)», η οποία αφιερώνει 

εισαγωγικά σηµαντικό τµήµα της (παρα. 5-9) στο θέµα αυτό: 

5. Η Συνέλευση τονίζει ότι τα µέλη των υπό εξέταση θρησκευτικών 
µειονοτήτων είναι και στις δυο περιπτώσεις πολίτες των χωρών στις 
οποίες ζουν. Για ιστορικούς λόγους, τακτικά και οι δύο πλευρές 
επικαλούνται την αρχή της αµοιβαιότητας. Αν και οι µητέρες πατρίδες 
("kin states"), Ελλάδα και Τουρκία, µπορεί να θεωρούν ότι έχουν 
ευθύνες απέναντι στα µέλη των θρησκευτικών µειονοτήτων στην 

                                                 
176 Nacaryan et Deryan c. Turquie, 19558/02 και 27904/02, απόφαση της 8.1.2008, Fokas 

c. Turquie, 31206/02 απόφαση της 29.9.2009. 



 181 

γειτονική χώρα, είναι πρωτεύον ζήτηµα ότι οι χώρες στις οποίες οι 
µειονότητες ζουν είναι υπεύθυνες για τους πολίτες τους, 
συµπεριλαµβανοµένων και των µελών των αντίστοιχων θρησκευτικών 
µειονοτήτων. 
6. Η Συνέλευση τονίζει ότι το Ε∆∆Α έχει ισχυριστεί στην υπόθεση 
Apostolidi and others v. Turkey, ότι η Σύµβαση υπερβαίνει το πλαίσιο 
της απλής αµοιβαιότητας µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών. 
7. Ωστόσο, η Ελλάδα και η Τουρκία έχοντας βασιστεί στο άρθρο 45 της 
Συνθήκης της Λοζάνης και αναφερόµενες στην “αµοιβαιότητα” καθώς 
την ερµηνεύουν παρόµοια µε αρνητικό τρόπο, έχουν µερικές φορές θέσει 
υπό αµφισβήτηση ορισµένα από τα δικαιώµατα των πολιτών τους που 
είναι µέλη των µειονοτήτων που προστατεύει η Συνθήκη αυτή. 
8. Η Συνέλευση θεωρεί ότι η άποψη που επικαλείται στα δύο κράτη την 
αρχή της αµοιβαιότητας ως θεµέλιο για την άρνηση να εφαρµόσουν τα 
δικαιώµατα που εγγυάται στις σχετικές µειονότητες η Συνθήκη της 
Λοζάνης είναι αναχρονιστική και µπορεί να θέσει σε κίνδυνο την εθνική 
συνοχή της κάθε χώρας στις αρχές του 21ου αιώνα. 
 

Τελικά, η Συνέλευση κάλεσε την Ελλάδα και την Τουρκία να 

“µεταχειρίζονται όλους τους πολίτες τους χωρίς διακρίσεις, χωρίς να 

λαµβάνουν υπόψη τους τον τρόπο µε τον οποία η γειτονική χώρα µπορεί να 

αντιµετωπίζει τους δικούς της πολίτες”. Επίσης τις κάλεσε “να εφαρµόσουν 

στο ακέραιο τις γενικές αρχές σχετικά µε τα δικαιώµατα των εθνικών 

µειονοτήτων που έχουν διαµορφωθεί µέσα από την νοµολογία του Ε∆∆Α, και 

που είναι πρέπει να εφαρµόζονται ανεξάρτητα από την επικύρωση ή µη της 

Σύµβασης-πλαίσιο για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων (ETS No. 

157) και τον Ευρωπαϊκό Χάρτη για τις Περιφερειακές ή Μειονοτικές γλώσσες 

(ETS No. 148)”. 

 

 Η συναφής έκθεση υπ’ αριθµόν 11860 που είχε συνταχθεί λίγους µήνες 

νωρίτερα από τον γάλλο βουλευτή Hunault, και στην οποία βασίστηκε η 

προαναφερθείσα Απόφαση, έθιξε αναφέρθηκε εκτενώς στο ζήτηµα της 

αµοιβαιότητας. Είναι ενδεικτικό της σηµασίας που αποδόθηκε στο θέµα αυτό, 

ότι εισαγωγικά, ήδη στη δεύτερη παράγραφό της, η έκθεση διαπιστώνει ότι «η 



 182 

επαναλαµβανόµενη επίκληση από την Ελλάδα και την Τουρκία της αρχής της 

αµοιβαιότητας ως αιτία άρνησης της εφαρµογής της Συνθήκης της Λοζάνης 

στις µειονότητες είναι αναχρονιστική και θα µπορούσε να θέσει σε κίνδυνο 

την εθνική συνοχή κάθε χώρας». Μάλιστα, η έκθεση αναφέρεται αναλυτικά 

στο περιεχόµενο του άρθρου 45 της Συνθήκης της Λοζάνης στις παραγράφους 

28-34:   

28. Το άρθρο 45 της Συνθήκης της Κοζάνης, αποδίδοντας στην 
µουσουλµανική µειονότητα στην Ελλάδα τα ίδια δικαιώµατα µε τις µη-
µουσουλµανικές µειονότητες στην Τουρκία, αποτελεί την κεντρική 
διάταξη για τις σχέσεις µεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας στο πεδίο των 
µειονοτήτων (ή για την ηθεληµένη αποτυχία της απόδοσης προστασίας, 
και άρα επιθετικότητα απέναντι στις µειονότητες υπό εξέταση). 
Αναφερόµενη στην «αµοιβαιότητα», κάθε χώρα έχει αµφισβητήσει 
ορισµένα από αυτά τα δικαιώµατα που αποδίδονται στους πολίτες της, 
µέλη των µειονοτήτων. 
[…] 
30. Το τουρκικό Συνταγµατικό ∆ικαστήριο έχει ερµηνεύσει το τρίτο 
τµήµα της Συνθήκης της Λοζάνης σύµφωνα µε την αρχή της 
αµοιβαιότητας: Η Τουρκία σέβεται τα δικαιώµατα των µειονοτήτων που 
αποδίδει η Συνθήκη όσο τα σέβεται και η Ελλάδα. Μια τέτοια ερµηνεία 
δεν συνάδει µε το άρθρο 45 της Συνθήκης (η οποία προβλέπει 
παράλληλες και όχι αλληλοεξαρτούµενες υποχρεώσεις απέναντι στο 
κάθε κράτος) και το άρθρο 60 § 5 της Σύµβασης της Βιένης σχετικά µε 
το δίκαιο των συνθηκών το οποίο απαγορεύει την αρχή της 
αµοιβαιότητας σε θέµατα δικαιωµάτων του ανθρώπου. 
 

Ο Εισηγητής έκρινε επίσης ότι η χρήση της αµοιβαιότητας και από τα δύο 

κράτη ισοδυναµεί µε άρνηση εφαρµογής των δικαιωµάτων των µειονοτήτων, 

που προβλέπει η Συνθήκη της Λοζάνης ως 1) απαράδεκτη υπό το φως του 

διεθνούς δικαίου των δικαιωµάτων του ανθρώπου, 2) αναχρονιστική, και 3) 

απειλή στην εθνική συνοχή των κρατών, καθώς αυτά τιµωρούν τους ίδιους 

τους πολίτες τους. Για τους λόγους αυτούς, καταλήγει: “θα ήταν επιθυµητό, η 

Ελλάδα και η Τουρκία να αντιµετωπίζουν σε κάθε διοικητικό και δικαστικό 

επίπεδο όλους τους πολίτες τους χωρίς διακρίσεις, ανεξάρτητα από το πως το 



 183 

γειτονικό κράτος µπορεί να αντιµετωπίζει τους δικούς του πολίτες” (παρα. 

33). 

 Η πανθοµολογούµενη αποτυχία της τήρησης της Συνθήκης της Λοζάνης, 

ακόµα και όταν απαιτήθηκε διµερής συνεργασία σε τεχνικό επίπεδο, ασφαλώς 

οφείλεται σε πολιτικές σκοπιµότητες. Η ευρωπαϊκή διαδροµή της Ελλάδας, 

και η ενδεχόµενη ανάλογη προοπτική της Τουρκίας, µπορούν να 

αποδεσµεύσουν τη θέση των µειονοτήτων από την κακώς εννοούµενη 

αµοιβαιότητα, να την αποκόψουν από το διµερές δικαιώµατα παρέµβασης και 

να την εντάξουν σε ένα πολυµερές σύστηµα ελέγχου ουσιαστικής προστασίας 

των µειονοτήτων177. Η προοπτική αυτή θα αποδέσµευε και τις δύο 

µειονότητες από το βάρος της αρνητικής αµοιβαιότητας από την οποία 

υπέφεραν για µεγάλο χρονικό διάστηµα και τελικά θα τις διευκόλυνε να την 

απονοµιµοποιήσουν. Ωστόσο, ο ευρωπαϊκός παράγοντας δεν θα πρέπει να 

υπερεκτιµάται, καθώς στη διαλεκτική διαπάλη του µε τις εθνικές ιδεολογίες 

και πρακτικές, όπως αποκρυσταλλώνονται σε θετικό δίκαιο, δεν έχει να 

επιδείξει θεαµατικές επιτυχίες.  

 Εν τέλει, το ζήτηµα των περιορισµών που επιβάλλονται στα δικαιώµατα 

των µειονοτήτων στο όνοµα της αµοιβαιότητας δεν µπορεί να λυθεί εάν οι 

πολιτικές των ελληνικών και τουρκικών κυβερνήσεων –οι οποίες συντηρούν 

στενές ερµηνείες του «εθνικού συµφέροντος»- δεν βρουν τον δρόµο και τον 

τρόπο να καταστούν αµοιβαία συµβατές ή έστω αδιάφορες. Η καταγγελία της 

αρχής της αµοιβαιότητας, έστω και χωρίς κανονιστική ισχύ το 2007 από την 

Ελλάδα, αποτελεί ασφαλώς ένα θετικό βήµα απαγκίστρωσης από τις λογικές 

του παρελθόντος. Υπάρχουν ενδείξεις ωστόσο, ότι έχουµε να 

παρακολουθήσουµε περισσότερα επεισόδια στο σήριαλ της αρνητικής 

αµοιβαιότητας, καθώς ο «εξευρωπαϊσµός» και οι πρακτικές που επέβαλε, 

                                                 
177 Βλ. αναλυτικά στα εξής: K. Tsitselikis, 2004, σ. 430, A. Alexandris, 2003, σ. 127. 
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ήπια ή εξαναγκαστικά, ή οι επιλογές που ενέπνευσε δηµιουργικά, προσκρούει 

και στις δύο χώρες σε «εκείνους που παραµένουν προσκολληµένοι στην 

άποψη ότι οι µειονότητες αποτελούν δυνάµει απειλή για την εθνική 

ακεραιότητα»178. 

                                                 
178 N. Fisher Onar & M. Özgüneş, σ. 135. 
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12. Η µετέωρη θέση του κοινοτισµού στο σύγχρονο τουρκικό δίκαιο 

 

Η συζήτηση γύρω από το νοµικό καθεστώς των µειονοτικών ιδρυµάτων και 

του δικαιώµατος ιδιοκτησίας είναι συνυφασµένο µε την ευρύτερη θεώρηση 

της νοµικής θέσης µιας µειονότητας µέσα από την απόδοση γενικών ή ειδικών 

δικαιωµάτων179. Οι θεωρητικές προσεγγίσεις διαφοροποιούνται ανάλογα µε 

το πόσο κεντρικός είναι ο ρόλος του οµοιογενούς δικαίου και της κρατικής 

εξουσίας στην εφαρµογή της αρχής της ισότητας και το περιεχόµενό της σε 

σχέση µε τις ανάγκες της εθνοθρησκευτικής ή γλωσσικής ετερότητας που 

ενδεχοµένως απαιτεί ειδική αντιµετώπιση, ακόµα και προσωπική ή εδαφική 

αυτονοµία. Από µία άλλη οπτική γωνία, κρίσιµο ζήτηµα είναι ποια κοινότητα 

προσώπων είναι εκείνη που θα αποτελέσει υποκείµενο δικαιωµάτων. Εδώ 

προβάλλουν ως πιθανές δύο απαντήσεις: Η κοινότητα που συγκροτεί το 

σύνολο των πολιτών ενός κράτους, που υπάγονται σε µια συνταγµατικά 

οµογενοποιηµένη έννοµη τάξη και κατοχυρωµένων κοινών δικαιωµάτων 

µέσω της αρχής της ισότητας και της µη διάκρισης ή η κοινότητα που 

συγκροτούν τα µέλη οµάδας που διαφοροποιείται µε εθνο-γλωσσικά και 

θρησκευτικά κριτήρια από την πλειοψηφία των πολιτών; Η απάντηση στο 

ερώτηµα είναι κρίσιµη για το δίκαιο που θα ρυθµίσει το πολυπολιτισµικό 

φαινόµενο µε την έννοια της ενσωµάτωσης των διαφορετικών σε µία ενιαία 

κοινωνία που θα σέβεται και δεν θα ηγεµονεύει επί του «διαφορετικού». Η 

αναλογική ισότητα που αποσκοπεί στην ισότητα αποτελεσµάτων180 αποτελεί 

                                                 
179 Βλ. µεταξύ πολλών άλλων, P. Thornberry, 1991, Laclau, 1994 και 2001, Mouffe, 1992, 

Kymlicka 1995 και 1996. 

180 Για µια συζήτηση σχετικά µε την νοµική θέση της πολυπολιτισµικότητας στην ελληνική 

πραγµατικότητα, η οποία παρουσιάζει πολλές οµοιότητες µε την τουρκική περίπτωση, βλ. 

Ν. Αλιβιζάτος, 2005, σ. 1203. 
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ένα σηµαντικό νοµικό εργαλείο που προσφέρουν τα δικαιώµατα του 

ανθρώπου για την επίτευξη ενός ζητήµατος που ταλαιπωρεί θεωρητικούς της 

επιστήµης και πολιτικούς της πράξης. 

 Η δηµοκρατική αρχή του πλουραλισµού δηµιουργεί το θεωρητικό 

υπόστρωµα ώστε να συγκεραστούν αντίθετες θεωρήσεις του µειονοτικού 

φαινοµένου, η οποία ενέχει σχέσεις ανταγωνισµού και ηγεµονίας: Ο 

πλουραλισµός χτίζεται εξίσου µέσα από την αυθεντική αναγνώριση και το 

σεβασµό της διαφοράς και της δυναµικής των πολιτισµικών παραδόσεων και 

των εθνικών και πολιτισµικών ταυτοτήτων, ενώ η αρµονική διάδραση των 

προσώπων και των οµάδων µε διαφορετικές ταυτότητες είναι ουσιαστική για 

την επίτευξη της κοινωνικής συνοχής. Με παρόµοιο σκεπτικό το Ε∆∆Α181 

έθεσε τη σχέση µεταξύ της αναγνώρισης µιας µειονότητας και του 

δικαιώµατος συνένωσης προσώπων µέσω του οποίου τα µέλη της 

µειονότητας, και γιατί όχι ολόκληρη η µειονότητα, µπορούν να 

απολαµβάνουν από κοινού εκφάνσεις της µειονοτικής τους ετερότητας. Η 

αρχή του πλουραλισµού µπορεί λοιπόν να συµβάλει στην συνάρθρωση της 

κοινωνικής συνοχής που ορίζεται από το σύνολο των πολιτών του κράτους 

και όχι να την κατακερµατίζει µε εθνικές ή θρησκευτικές διαφοροποιήσεις. Σε 

άλλη ευκαιρία το Ε∆∆Α παρατήρησε ότι η συγκρότηση µιας εθνικής 

µειονότητας δεν µπορεί να αποτελεί κίνδυνο, καθώς η ύπαρξη µειονοτήτων 

και διαφορετικών πολιτισµών αποτελεί µια ιστορική πραγµατικότητα που µια 

δηµοκρατική κοινωνία πρέπει να ανέχεται αν όχι να προστατεύει σύµφωνα µε 

τις αρχές του διεθνούς δικαίου182.  

                                                 
181 Gortzelik and others v Poland, 44158/98, 7.2.2004, para 92, και Ouranio Toxo v Greece, 

74989/01, 20.10.2005, para. 37. Βλ. σχετικά και τις εύστοχες παρατηρήσεις της Ελένης 

Καλαµπάκου, 2009. 

182 Ε∆∆Α, Tourkiki Enosi Xanthis and Others v. Greece, no. 26698/05, παρα. 55. 
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 Η σχέση µειονότητας-πλειονότητας και µειονότητας-κράτους είναι 

δυναµικά εξελισσόµενη, και η περίπτωση των Ρωµιών δεν ξεφεύγει από τον 

κανόνα που θέλει τη θέση της µειονότητας να είναι συνυφασµένη µε το δίκαιο 

και την πολιτική που διαµορφώνει και επιβάλει το κράτος. Σύµφωνα τον 

∆ηµήτρη Χριστόπουλο, «η έννοια της µειονότητας ρυθµίζεται από µια σχέση 

εξουσίας µεταξύ των ανθρώπων που την συγκροτούν: µια εξουσία ξεχωριστή 

από το κράτος. Ανάλογα µε τον βαθµό αποτελεσµατικότητας και 

νοµιµοποίησης του µειονοτικού µηχανισµού κοινωνικής συµµόρφωσης στις 

συνειδήσεις των µελών της οµάδας, αναπαράγεται και µια συγκεκριµένη 

ποιότητα σχέσεων εξουσίας µε το κράτος».183 Η διαδικασία δόµησης της 

µειονότητας σε νοµική κατηγορία οδηγεί την αναγκαιότητα αποδόµησης της 

ίδιας της έννοιας, καθώς µέσα σε µια µειονοτική οµάδα µπορούν να 

συγκροτηθούν νέες µειονοτικές υποοµάδες.  

Στο πρόβληµα της ενσωµάτωσης της µειονοτικής οντότητας µε νοµική 

προσωπικότητα σε µια φιλελεύθερη έννοµη τάξη µπορεί να συµβάλει η 

εφαρµογή του δικαιώµατος στην ένωση προσώπων, όπως κατοχυρώνεται 

συνταγµατικά, αλλά και διεθνώς, όπως για παράδειγµα από το άρθρο 11 της 

ΕΣ∆Α. Το δικαίωµα αυτό επιτρέπει στα άτοµα από κοινού να αποκτήσουν 

νοµική προσωπικότητα ως µία συλλογικότητα, αδιάφορη για το δίκαιο ως 

προς τα εθνοτικά της χαρακτηριστικά, αρκεί να µην αντίκειται σε θεµελιώδεις 

κανόνες και αρχές της δηµόσιας τάξης. Με τον τρόπο αυτό µπορεί να 

ενσωµατωθεί η κοινοτική συλλογικότητα (µιας µειονότητας, µιας µειονοτικής 

κοινότητας) σε µία φιλελεύθερη έννοµη τάξη κατοχυρώνοντας την νοµική της 

θέση. Η µειονοτική τάξη πραγµάτων µπορεί να κατοχυρωθεί ως ιδιωτική 

σφαίρα αυτονοµίας εντός της δηµόσιας-κρατικής και επιτρέπει την 

φιλελεύθερη αδιαφορία του δικαίου να ενσωµατώσει την µειονοτική 

                                                 
183 ∆. Χριστόπουλος, 2002, σ. 66 
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ετερότητα µε την µορφή των δικαιωµάτων. Έτσι, εάν τα εθνο-θρησκευτικά 

σύνορα εντός της κοινωνίας ήταν αδιάφορα, τα στοιχεία της πολιτικής 

ετερότητας/οµοιότητας θα όριζαν τον πλουραλισµό και την πολιτική 

συµµετοχή µέσω της ιθαγένειας, σύµφωνα µε όρους συµµετοχής στον ∆ήµο 

και όχι στο Έθνος184. Ωστόσο στην σύγχρονη εποχή όπου τα εθνοτικά όρια 

αυτά είναι περισσότερο από ευδιάκριτα και ορίζονται από το µέτρο της 

διεκδίκησης δικαιωµάτων ή της καταπίεσης της έκφρασης της µειονοτικής 

ετερότητας, το ουδέτερο κράτος προϋποθέτει και την κοινωνική αδιαφορία 

της πλειονότητας, η οποία συχνά συµπιέζεται από τον σφιχτό εναγκαλισµό 

της ηγεµονικής εθνικής ιδεολογίας αλλά και της διεκδικητικής µειονοτικής 

εθνικής ταυτότητας. 

Η διεθνής πρακτική, εάν την εξετάσει κανείς µάλιστα στο ιστορικό της 

βάθος, έχει δώσει πλείστες όσες διαφορετικές απαντήσεις στα ερωτήµατα 

αυτά. Στην απόσταση που χωρίζει τον ρεπουµπλικανικό εξισωτισµό από την 

κατατµηµένη κοινοτιστικού τύπου µειονοτική προστασία, η κληρονοµιά του 

µιλλέτ ως θεσµού και ιδεολογικής στάσης απέναντι στην εθνο-θρησκευτική 

ετερότητα µέσα σε ένα σύγχρονο κράτος-έθνος δίνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

στον ερευνητή αλλά και τους ζώντες φορείς των υποκειµένων της 

µειονότητας, του κράτους και των ευρωπαϊκών εµπλεκόµενων θεσµών.  

Οι οθωµανικές καταβολές του µιλλέτ, δηλαδή, ενός δικαιικού 

συστήµατος που εδράζονταν σε κοινοτικού χαρακτήρα καταµερισµούς 

εξουσίας και ηγεµονικής κατανοµής αρµοδιοτήτων, επηρέασαν άµεσα το 

σύγχρονο περί βακουφίων τουρκικό δίκαιο, καθώς βασικές αρχές του 

οθωµανικού δικαίου, ή καλύτερα ορισµένων αντιλήψεων περί των βακουφίων 

δικαίου, επιβίωσαν. Ωστόσο, ήδη από τις απαρχές της λειτουργίας του νέου 

βακουφικού δικαίου θεµελιακές αντιφάσεις έπρεπε να αντιµετωπίσουν 

                                                 
184  Βλ. την συζήτηση σε Ch. Mouffe, 1999.  
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κρίσιµα ερωτήµατα, όπως αυτό της διάκρισης αρµοδιοτήτων στο οριακό 

κατώφλι που διακρίνει τις επικράτειες ιδιωτικού και δηµοσίου. Η πρόσληψη 

της Συνθήκης της Λοζάνης την εποχή εκείνη –την δεκαετία του 1920- και της 

εφαρµογής των δικαιωµάτων στις µειονότητες µε κριτήριο για την απόδοση 

των σχετικών δικαιωµάτων την θρησκευτική υπαγωγή καθορίστηκε από την 

µιλλετιστικού τύπου θεώρηση της µειονοτικής ετερότητας σε ένα εθνικό 

κράτος. Έτσι, τα αδιέξοδα που προέκυψαν στη συνέχεια ήταν 

προδιαγεγραµµένα κατά κάποιον τρόπο και σε ορισµένες περιπτώσεις 

δόθηκαν λύσεις που, ενώ παραβίαζαν την κοινοτική αυτονοµία, από την άλλη 

πλευρά εναρµόνιζαν δίκαιο και κοινωνική πραγµατικότητα στην λογική του 

φιλελεύθερου εξισωτισµού µέσω της ιδιότητας του πολίτη.  

Παράδειγµα βίαιης αποστέρησης µειονοτικού, κατά την Συνθήκη της 

Λοζάνης, δικαιώµατος υπήρξε ο εξαναγκασµός των µειονοτήτων στην 

Τουρκία να αποκηρύξουν το άρθρο 42 της συνθήκης, δηλαδή την λειτουργία 

θρησκευτικών δικαστηρίων για τα µέλη της κοινότητας στις διαφορές 

οικογενειακού και κληρονοµικού δικαίου. Αφού προηγήθηκε η αρµενική και 

η εβραϊκή κοινότητα, εν τέλει στις 27 Νοεµβρίου 1925 µέσα στο Ζωγραφεί, η 

πλειοψηφία των προκρίτων της µειονότητας αποφάσισε, όπως φαίνεται υπό το 

βάρος των περιστάσεων, την απεµπόληση του θρησκευτικού δικαίου και την 

υπαγωγή των διαπροσωπικών διαφορών µεταξύ των µελών της µειονότητας 

υποχρεωτικά στον αστικό κώδικα.185  

Η διαδικασία αυτή «διόρθωσης» της Συνθήκης της Λοζάνης και 

περιορισµού του κοινοτισµού υπέρ της εφαρµογής των κοινών για όλους τους 

πολίτες δικαιωµάτων που απορρέουν από τον αστικό κώδικα υπήρξε 

πρωτοφανής µέσα από µία διαδικασία επιβεβληµένης συναίνεσης. Οι 

θεµελιώδεις εκφράσεις του κοινοτισµού ωστόσο δεν θα µπορούσε να 

                                                 
185 Μεταξύ άλλων βλ. M. Anastasiadou & P. Dumont, 2003, σ. 7. 
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ενσωµατωθούν στο µοντέλο µιας ενιαίας τουρκικής έννοµης τάξης. Ο 

µανδύας της νοµικής προστασίας δεν κατάφερε να εναρµονίσει ή να βρει 

λύσεις σε ορισµένα ερωτήµατα που αφορούσαν την υπόσταση της 

µειονότητας ως υποκείµενο δικαίου και φορέα δικαιωµάτων δηµόσιου 

χαρακτήρα, όπως συνέβαινε στο δίκαιο της Αυτοκρατορίας υπό το σύστηµα 

των µιλλέτ.   

Για το λόγο αυτό, οι κοινότητες έπαψαν να γίνονται ορατές ως 

υποκείµενα δικαίου. Αυτό που τελικά έµεινε ως αντίσταση στο πείσµα του 

εξισωτικού φιλελευθερισµού, µε την µορφή της προστασίας των µειονοτήτων 

ήταν τα βακούφια και η περιουσία τους. Έτσι, η τουρκική διοίκηση ειδικά 

κατά την µεταπολεµική περίοδο επιχείρησε να διακρίνει τους ρόλους µεταξύ 

κοινοτικών οργάνων και διαχειριστικών οργάνων των βακουφίων, αγνοώντας 

τα πρώτα. Το 1954 το Υπουργείο Εσωτερικών µε διαταγή του ζητάει να 

καθοριστούν ανά κοινότητα οι «Κεντρικές Επιτροπές» (ή «Κοµιτάτα») µε 

αρµοδιότητα την διαχείριση των βακουφικών περιουσιών. Το µέτρο 

προσωρινά αναστάλθηκε µε παρέµβαση του Ρωµιού βουλευτή Χατζόπουλου. 

Ο ίδιος βουλευτής θα πρωτοστατήσει στην αναστολή της συζήτησης για την 

κατάρτιση από την κυβέρνηση ενός Γενικού Κανονισµού για τις µειονότητες 

στην Τουρκία, ο οποίος ενδεχοµένως θα έθετε περιορισµούς στην κοινοτική 

αυτό-οργάνωση καθώς θα τις καθιστούσε πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Εν 

τέλει το 1956, µε ∆ιάταγµα της 27ης Οκτωβρίου, το υπουργείο Εσωτερικών 

δεν αναγνώριζε πλέον τις κεντρικές επιτροπές της κάθε κοινότητας186.  

Έτσι, µε την αποφυγή της επίλυσης του ζητήµατος της νοµικής 

προσωπικότητάς τους, από την πλευρά των ζωντανών φορέων της 

µειονότητας, και την σταδιακή θεσµική παρέµβαση των τουρκικών αρχών οι 
                                                 
186 Για την περίοδο αυτή και την στάση των τουρκικών διοικητικών αρχών απέναντι στα 

κοινοτικά όργανα βλ. αναλυτικά στο Κ. Ανδριανοπούλου & Φ. Μπενλίσοϊ, 2009, σσ. 70-

73. 
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κοινότητες παρέµειναν αφανείς και αόρατες για το δηµόσιο δίκαιο. 

Χαρακτηριστική είναι η διπλή γλώσσα που υιοθετούν οι ίδιες οι κοινότητες, 

διαφορετική για εσωτερική χρήση και διαφορετική απέναντι στις τουρκικές 

αρχές. Για παράδειγµα, η κοινότητα Κουρτουλούς µετά τις εκλογές του 1958 

αναφέρεται στην εκλογή εφοροεπιτροπής, για εσωτερική χρήση, ενώ προς τις 

τουρκικές αρχές ανακοινώνονται οι ξεχωριστές επιτροπές για κάθε βακούφι 

ξεχωριστά που υπόκειται στην κοινότητα (mütevelli Heyetleri), αν και τα µέλη 

τους είναι τα ίδια άτοµα. Εν τέλει στις εκλογές του 1991, οι κοινότητες σε 

ορισµένες περιπτώσεις, όπως του Κουρτουλούς και το Πέρα, και µε την ανοχή 

των αρχών ενοποίησαν τις διαχειριστικές επιτροπές τους για όλα τα βακούφια 

που ενέπιπταν στην δικαιοδοσία τους. 

 Η σύγχρονη εποχή µετά το 1990, χαρακτηρίζεται από την επικάλυψη 

της λανθάνουσας µιλλετοποίησης των µειονοτικών κοινοτήτων από την 

λογική των δικαιωµάτων, γενικών και ειδικών µε αποδέκτη µια µειονότητα, 

ιδίως υπό το φως της ΕΣ∆Α, δηλαδή του δικαιώµατος στην ένωση προσώπων, 

της θρησκευτικής ελευθερίας και του δικαιώµατος στην περιουσία. Έτσι τα 

δικαιώµατα αυτά συµπλέκονται µε τα όσα προβλέπει η Λοζάνη, αλλά στην 

βάση πλέον της ισότητας των µελών της µειονότητας-πολιτών και της 

δυνατότητας να ιδρύουν και να διαχειρίζονται ιδρύµατα ιδιωτικού χαρακτήρα 

µε όλα τα παρεπόµενα δικαιώµατα που απορούν εξάλλου από το κοινό δίκαιο 

περί ιδρυµάτων. Από την άλλη πλευρά, τα κεκτηµένα δικαιώµατα των 

βακουφίων έχουν συσταθεί στην λογική του κοινοτισµού, όπου αποδέκτης 

των προσόδων είναι µια κοινότητα πιστών, ή όσων είναι αλληλέγγυοι σε µια 

εθνική ιδέα, οι οποίοι προσδιορίζονται αντικειµενικά εντασσόµενοι σε µία 

άδηλη δηµόσια σφαίρα, εσωτερική της µειονοτικής τάξης πραγµάτων. Εν 

τέλει, η οντότητα αυτή συνιστά µία πολιτική κοινότητα, και ως τέτοια 

λειτουργεί, εντός της τουρκικής κοινωνίας και πολιτικής ζωής, µε 

περιορισµένη (αν όχι ανύπαρκτη) θεσµοποίηση της θέσης της και των µέσων 
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άσκησης επιρροής. Εάν κάποτε η κοινότητα αυτή µπορούσε να λειτουργήσει 

µε ορισµένα θεσµικά στεγανά και εξαρτήσεις εντός της Αυτοκρατορίας, 

δύσκολα θα µπορούσε σήµερα να γίνει αποδεκτή σε µία σύγχρονη ενιαία 

συνταγµατική τάξη. 

Ωστόσο, η κατάσταση αυτή, ακόµα και εάν δεν κατοχυρώνεται 

συλλογικά για την µειονότητα καταγράφεται στην νοµική θέση των 

κοινοτικών βακουφίων, των οποίων ο σκοπός εξυπηρετεί µια µειονοτική 

κοινότητα, όχι προσωποποιηµένη σε συγκεκριµένους ανθρώπους, αλλά ως 

οντότητα και φορέας οιονεί δηµόσιας εσωτερικής εξουσίας. 

Στο πλαίσιο αυτό εγγράφεται και η αγωνία του τούρκου νοµοθέτη να 

µη επιτρέψει νέα κοινοτικά βακούφια, δηλαδή να µην επιτρέψει την 

αναπαραγωγή ενός νοµικού µοντέλου που µόνο ως ανωµαλία µπορούσε να 

γίνει δεκτή σε µία οµοιογενή και ενιαία έννοµη τάξη. Αλλά και αυτή η 

αποφυγή «κανονικοποίησης» των µειονοτικών βακουφίων έρχεται 

αντιµέτωπη µε µια σειρά αντιφάσεις, καθώς δεν θεµελιώνεται σε καµία 

ανώτερη δικαιική αρχή. Κυρίως όταν η σχετική διάταξη του Αστικού Κώδικα 

εισάγει διακρισιακή µεταχείριση (supra, Κεφ. 9.δ), η οποία αντικρούει µια 

σειρά κανόνων συνταγµατικού και διεθνούς δικαίου. Επίσης αναδεικνύει την 

ελλειµµατική ισχύ της ιδιότητας του πολίτη που κατά την κυρίαρχη ιδεολογία 

αποκτά η έννοια της ισότητας, καθώς οι τούρκοι πολίτες που ανήκουν σε 

µειονότητες θεωρούνται ότι αποτελούν µια «εξαίρεση», ως «ντόπιοι ξένοι» 

που γίνονται κατά συνθήκες οριακά ανεκτοί και η θέση τους τίθεται υπό 

συνεχή διαπραγµάτευση. Την αντίφαση αυτή καταγράφει και η Γνώµη της 

Επιτροπής της Βενετίας επισηµαίνοντας ότι στην Τουρκία εν τέλει η 

κοινότητα των µουσουλµάνων απολαµβάνει νοµικής προσωπικότητας µέσω 

της ∆ιεύθυνσης Θρησκευτικών Υποθέσεων (Diyanet), η οποία υπάγεται στον 

Πρωθυπουργό και είναι υπεύθυνη για την λειτουργία των 75.000 τζαµιών και 
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την µισθοδοσία του προσωπικού τους.187 Αντίθετα, οι µη µουσουλµανικές 

κοινότητες δεν διαθέτουν αντίστοιχη εκπροσώπηση ούτε νοµική 

προσωπικότητα, άρα ανακύπτει ζήτηµα διακρισιακής µεταχείρισης µε βάση 

την θρησκεία. 

Η µελέτη της προστασίας των βακουφίων στην Τουρκία αναδεικνύει τις 

αντιφάσεις µεταξύ της προστασίας σε κοινοτική βάση και του φιλελεύθερου 

µοντέλου προστασίας δικαιωµάτων του ανθρώπου, αλλά και των 

µειονοτήτων. Μέχρι σε ποιον βαθµό θα µπορούσε µια µειονότητα να 

απολαµβάνει και να αξιώνει την νοµική προστασία νέων δικαιωµάτων στη 

βάση του κοινοτισµού κατά «παρέκκλιση» άλλων ρυθµίσεων που ισχύουν 

καθολικά στην συγκεκριµένη έννοµη τάξη ως µέσο εφαρµογής της 

αναλογικής ισότητας ή της ισότητας αποτελεσµάτων; Ενδεχοµένως η 

απάντηση σε αυτό το ερώτηµα µπορεί να συσχετιστεί µε την διάκριση 

δηµοσίου και ιδιωτικού χώρου, όπου το σκληρό σύνορο των δύο αποτελεί η 

µοναδικότητα του δηµόσιου χώρου και η πολλαπλότητα των ιδιωτικών χώρων 

είτε σε ατοµικό είτε σε συλλογικό επίπεδο. Συνεπώς, µια µειονότητα µπορεί 

να συνιστά συλλογικότητα, µε την ελεύθερη βούληση των µελών της να 

ανήκουν ή να µην ανήκουν σε αυτή, η οποία µπορεί να απολαµβάνει ειδικά 

δικαιώµατα, σε αντιστοίχηση µε τα γενικότερα δικαιώµατα που 

απολαµβάνουν όλα τα µέλη της κοινότητας των πολιτών του κράτους.  

Έτσι, µέσω της άσκησης του δικαιώµατος στην ένωση προσώπων, για 

παράδειγµα, θα µπορούσαν να αναζητηθούν στέρεες απαντήσεις και λύσεις 

στο ζήτηµα της νοµικής θέσης της ελληνο-ορθόδοξης µειονότητας και των 

κοινοτήτων της και της κατοχύρωσης των βακουφικών περιουσιών. Ο 

σχετικός νόµος περί των συλλόγων δεν περιέχει περιορισµούς, όπως το άρθρο 

                                                 
187 European Commission for Democracy Through Law (Venice Commission), Opinion, 

2010, παρα. 34. 
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101.δ του Αστικού Κώδικα για την ίδρυση νέων ιδρυµάτων/βακούφιων. Αν 

και γίνεται ρητή αναφορά στον κοσµικό χαρακτήρα του κράτους και την 

θρησκευτική ελευθερία κατά το άρθρο 24 του Συντάγµατος, αυτό θεωρήθηκε 

πλέον νοµολογιακά ότι δεν εµποδίζει µια θρησκευτική µειονοτική οµάδα να 

ιδρύσει σύλλογο µε καταστατικό σκοπό την προαγωγή της θρησκείας αυτής. 

Η πρώτη σχετική υπόθεση αφορά σύλλογο Μαρτύρων του Ιεχωβά που τελικά 

ιδρύθηκε µε δικαστική απόφαση το 2007 και ακολούθησαν άλλες. 

 Το δικαίωµα στην ένωση προσώπων θα µπορούσε να ενσωµατώσει τις 

µειονότητες και της κοινότητες σε συνδυασµό µε την εφαρµογή την Συνθήκη 

της Λοζάνης, καθώς το περιεχόµενο των δραστηριοτήτων µιας µειονότητας 

στο σύνολό της ίσως δύσκολα θα «χωρούσε» στο περιορισµένο νοµικό 

κέλυφος ενός συλλόγου188. Θα µπορούσε όµως να δηµιουργηθεί µια ειδική 

εκδοχή ένωσης προσώπων για να καλύψει τις ειδικές ανάγκες που 

παραµένουν ορφανές, δηλαδή τις «µη µουσουλµανικές µειονότητες της 

Λοζάνης» και τις κοινότητές τους. Σε κάθε περίπτωση, η ανάγκη αυτή 

καθορίζεται από το περιεχόµενο των κεκτηµένων δικαιωµάτων της 

θρησκευτική ελευθερίας και της ένωσης προσώπων.  

Όπως έχει τονίσει το Ε∆∆Α, «οι θρησκευτικές κοινότητες ιστορικά και 

οικουµενικά υπάρχουν µε τη µορφή οργανωµένης δοµής»189, ενώ το δικαίωµα 

στην ένωση προσώπων «κατοχυρώνει την συλλογική ζωή κατά της 

αναιτιολόγητης κρατικής παρέµβασης»190. Η θρησκευτική ελευθερία 

αποτελεί, λοιπόν, το ευρύτερο περιβάλλον στο οποίο βιώνεται η ένωση 

προσώπων ώστε τα µέλη µιας κοινότητας, και µάλιστα µειονοτικής, να έχει 

την δυνατότητα να αποκτά νοµική προσωπικότητα και να µπορεί να αξιώνει 

                                                 
188 Βλ. τη σχετική συζήτηση στη Γνώµη της Επιτροπής της Βενετίας, op.c., παρα. 43. 

189 ECHR, Mirolubovs and others v Lithunia, 15.9.2009, para 80. 

190 ECHR, Hasan and Chaush v Bulgaria, 26.10.2000, para 62.  
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την εφαρµογή των δικαιωµάτων της. Έτσι και στην περίπτωση των 

δικαιωµάτων αυτών στην περίπτωση της ελληνορθόδοξης µειονότητας στην 

Τουρκία, η αδυναµία συγκρότησης της µειονότητας και των κοινοτήτων της 

γύρω από µία ή πολλαπλή νοµική προσωπικότητα προσκρούει σε µια 

αναιτιολόγητη άρνηση ή αµέλεια της τουρκικής κυβέρνησης191 να παράσχει 

την δυνατότητα ίσης αντιµετώπισης προς την µουσουλµανική πλειοψηφία. Σε 

τελική ανάλυση η εφαρµογή µέτρων θετικής διάκρισης δεν µπορούν να 

θεραπεύσουν την δοµική αυτή διαφορετική µεταχείριση, καθώς η συλλογική 

άσκηση της θρησκευτικής ελευθερίας αποτελεί υλοποίηση του δηµοκρατικού 

πλουραλισµού.

                                                 
191 Το Ε∆∆Α έκρινε ότι αποτελεί αναιτιολόγητη παρέµβαση του κράτους σε περίπτωση 

που θρησκευτική κοινότητα δεν µπορούσε να εκτελέσει τα θρησκευτικά της καθήκοντα, 

Metropolitan Church of Bessarabia and others v Moldova, 13.12.2001, para 118 
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13. Συµπεράσµατα και προτάσεις 

 

Από την εξέταση του νοµικού καθεστώτος που διέπει τα βακουφικά ιδρύµατα 

των ρωµαίικων κοινοτήτων της Τουρκίας, στην ιστορική πορεία του θεσµού, 

από την ίδρυση του τουρκικού κράτους µέχρι σήµερα, και κυρίως µέσα από 

την διαδικασία ευθυγράµµισης του τουρκικού δικαίου προς τις προϋποθέσεις 

ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, µπορεί κανείς να καταλήξει σε επί µέρους 

συµπεράσµατα. Τα συµπεράσµατα αυτά τεκµηριώνουν ορισµένες προτάσεις, 

οι οποίες διατυπώνονται µε γνώµονα την εναρµόνιση του καθεστώτος της 

µειονοτικής προστασίας και ειδικά των κοινοτικών βακουφίων προς το 

ευρωπαϊκό κεκτηµένο των δικαιωµάτων, όπως συνδιαµορφώνεται από το 

ενωσιακό δίκαιο και την ΕΣ∆Α. Πρακτική εφαρµογή της συζήτησης αυτής 

και των συµπερασµάτων της θα µπορούσε να είναι η βέλτιστη αξιοποίηση της 

ακίνητης περιουσίας των µειονοτικών κοινοτήτων σε όφελος των µελών της. 

Εξάλλου, µέσα από την διαδικασία φιλελευθεροποίησης που συντελέστηκε 

τόσο εντός της τουρκικής πολιτικής και δικαίου, όσο και εντός στους κόλπους 

της µειονότητας, τα τελευταία χρόνια διαπιστώθηκε από την ίδια τη 

µειονότητα ότι «οι περιουσιακές [της] διαστάσεις είναι πολύ µεγαλύτερες από 

αυτές που φανταζόµαστε» και έγινε αντιληπτή η αδήριτη ανάγκη «για 

συνεργασία µεταξύ των φορέων της µειονότητας και συλλογική 

λειτουργία»192. 

Απαραίτητη διπλή προϋπόθεση για την γόνιµη ανάλυση και εφαρµογή 

των συµπερασµάτων και των προτάσεων είναι: Η δέσµευση των αρµόδιων 

φορέων άσκησης πολιτικής για την υιοθέτηση λύσεων που να συνάδουν στις 

βασικές αρχές του κράτους δικαίου και του πλουραλισµού και η εξεύρεση της 

                                                 
192 Επιστολή του Λάκη Βίγκα, Απογευµατινή, 6.5.2010. 
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κατάλληλης νοµικής διαδικασίας. Η παρατήρηση αυτή αφορά και τα δύο 

µέρη: την τουρκική κυβέρνηση και διοίκηση, αλλά κατ’ αναλογία και τις 

οργανωτικές δοµές της ελληνορθόδοξης µειονότητας. Η υλοποίηση 

µεταρρυθµίσεων απαιτεί τόλµη και γνώση από όλες τις εµπλεκόµενες πλευρές, 

αλλά και προϋποθέτει ενδελεχή και συστηµατική επιστηµονική µελέτη των 

πραγµατικών, ποσοτικών και ποιοτικών δεδοµένων, καθώς η ελλιπής έρευνα 

στο ζήτηµα των κοινοτικών περιουσιών συνιστά σηµαντικό µειονέκτηµα για 

οποιαδήποτε περαιτέρω συζήτηση. Η παρούσα µελέτη επιχείρησε να φωτίσει 

το έλλειµµα αυτό, αλλά και να αποτελέσει η ίδια το έναυσµα ή το κίνητρο για 

περαιτέρω εµβάθυνση. 

 

Η νοµική θέση των βακουφικών ιδρυµάτων ρυθµίζεται από νοµικά 

κατάλοιπα µιλλετικών κοινωνικών διαχωρισµών, τα οποία δεν είναι συµβατά 

εάν συγκριθούν µε σηµαντικές αρχές του σύγχρονου δικαίου. Η Συνθήκη της 

Λοζάνης, αν και αναγνωρίζει ειδική προστασία για τα µειονοτικά ιδρύµατα, 

στο πλαίσιο της αυτοδιαχείρισης των µειονοτήτων αλλά και της αρχής της 

ισότητας των πολιτών, στην πράξη έχει καταστρατηγηθεί από νόµους και 

κανονισµούς κατώτερης τυπικής αξίας. Αναφορικά µε το δικαίωµα στην 

ιδιοκτησία, µόνον τα βακουφικά ιδρύµατα έχουν δικαίωµα απόκτησης 

περιουσίας και όχι οι κοινότητες. Έτσι, τα βακούφια επισκιάζουν τα ζωντανά 

υποκείµενα της µειονότητας, τις κοινότητες και το Οικουµενικό Πατριαρχείο. 

Κοντολογίς, νοµικές οντότητες που δηµιουργήθηκαν δευτερογενώς για να 

εξυπηρετούν τις κοινότητες αποκτούν πρωτεύουσα και αποκλειστική 

σηµασία, τόσο από πολιτική όσο και από νοµική σκοπιά.  

Αν και παρωχηµένης αντίληψης και διατύπωσης, η Συνθήκη της 

Λοζάνης µπορεί να προσφέρει ικανές νοµικές εγγυήσεις (βλ. άρθρα 40 και 

42.3) µέσα από την ερµηνεία και την εφαρµογή των σχετικών διατάξεων της 

ΕΣ∆Α, οι οποίες όντας εξοπλισµένες µε τον δικαιοδοτικό µηχανισµό του 
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Ε∆∆Α, αποτελούν ασφαλή οδηγό για την κατοχύρωση των κοινοτικών 

περιουσιών. Σε περίπτωση σύγκρουσης του δικαίου περί βακουφίων (και των 

σχετικών πολιτικών) µε υπερκείµενους κανόνες δικαιωµάτων του ανθρώπου, 

το ∆ικαστήριο του Στρασβούργου προσφέρει λύσεις, οι οποίες ακόµα δεν 

χρησιµοποιήθηκαν, παρά µόνο για την διάσωση µεµονωµένων βακουφικών 

περιουσιών ή έστω την εξασφάλιση δίκαιης αποζηµίωσης. Αναµφίβολα, η 

ΕΣ∆Α προσφέρει ένα συµπληρωµατικό, αλλά και πιο δυναµικό στην ερµηνεία 

του, πλαίσιο προστασίας και ερµηνευτικό εργαλείο. Η επίκληση των 

δικαιωµάτων που διασφαλίζει η ΕΣ∆Α, όπως το άρθρο 11 (δικαίωµα στην 

ένωση προσώπων), άρθρο 1 του 1ου Πρωτοκόλλου (δικαίωµα στην 

περιουσία), σε σχέση µε την θρησκευτική ελευθερία του άρθρου 9 (και 

µάλιστα σε συσχετισµό µε την απαγόρευση των διακρίσεων του άρθρου 14 ή 

µε το δικαίωµα στην αποτελεσµατική προσφυγή του άρθρου 13), µπορεί να 

συµβάλει στην κατοχύρωση των µειονοτικών περιουσιών µέσα από την 

διεκδίκηση: 

 - Μίας και ενιαίας νοµικής προσωπικότητας από την µειονότητα, αλλά και 

της νοµικής προσωπικότητας του Οικουµενικού Πατριαρχείου,  

 - Την αντιστροφή της πορείας µετακύλησης της ακίνητης ιδιοκτησίας σε 

κρατικούς φορείς (βλ. Γ∆Β) και της ρευστοποίησής της υπέρ τρίτων (βλ. 

Vakıf Bank) και, 

 - Την εκκαθάριση των πολυάριθµων εκκρεµών υποθέσεων, µε σαφή 

στόχευση προτεραιοτήτων (βλ. Κεντρικό Παρθεναγωγείο, απο-

µαζµπουτοποίηση, αναγνώριση αποκτηµάτων µετά το 1936, απόκτηση [νέας] 

νοµικής προσωπικότητας κλπ.). 

Επίσης, η απεξάρτηση των βακουφίων από εθνικούς ανταγωνισµούς 

που εργαλειακά τα εντάσσουν στα θέµατα της εξωτερικής πολιτικής µπορεί 

να εξασφαλίσει τη βιωσιµότητά τους ως προς τον σκοπό για τον οποίο 

ιδρύθηκαν, αλλά και την καθιέρωση νέου σκοπού προσαρµοσµένου στις 



 199 

τρέχουσες κοινωνικές ανάγκες. Επιπρόσθετα, η ρήτρα της αµοιβαιότητας 

έθεσε σε κατάσταση οµηρίας τα βακούφια στην Τουρκία (όπως και στην 

Ελλάδα), σε µία ιδιόρρυθµη σύµπραξη των δύο κρατών σε βάρος των 

µειονοτήτων τους. Μόλις πρόσφατα παρατηρείται η υποχώρηση της 

περιβόητης ρήτρας στο όνοµα του κράτους δικαίου, κυρίως στην Ελλάδα, και 

λιγότερο στην Τουρκία. Η ανάδειξη του ζητήµατος από όργανα του 

Συµβουλίου της Ευρώπης ίσως συµβάλλει στην υποχώρηση της εφαρµογής 

της αµοιβαιότητας και την ενδυνάµωση του κράτους δικαίου.  

Η θεωρητικά κατοχυρωµένη αυτοδιαχείριση της περιουσίας των 

κοινοτήτων, των Μείζονων Ιδρυµάτων και του Πατριαρχείου πλήττεται µε 

την µετακύληση αρµοδιοτήτων από τον εσωτερικό ιδιωτικό χώρο της 

µειονότητας στη σφαίρα του κρατικού δηµόσιου χώρου, καθώς οι µειονότητες 

θεωρούνται εν γένει «µειωµένης νοµιµοφροσύνης» και κυρίως ότι αποτελούν 

ζήτηµα «ασφάλειας του κράτους». Έτσι, οι µειονοτικές κοινοτικές περιουσίες 

εντάσσονται αυτόµατα σε λογικές και πρακτικές «εξαιρετικής αρµοδιότητας», 

οι οποίες, αν και έκνοµες, «µπορούν να δικαιολογηθούν» µε βάση το «εθνικό 

συµφέρον» και άρα να υπαχθούν σε βασικές αρχές εφαρµογής, ελέγχου και 

ασφάλειας του δικαίου.  

Η στενή ερµηνεία του σχετικού δικαίου επέφερε την πλήρη 

αποµάκρυνση των φορέων της µειονότητας από τα βακούφια και τα 

παραρτήµατά τους, συχνά µε την διαδικασία «µαζµπουτοποίησης», και σε 

πολλές περιπτώσεις την απόκτηση των παραρτηµάτων ακινήτων τους από 

τρίτους. Ωστόσο, η σταδιακή επιστροφή ακινήτων που ανήκαν σε βακούφια 

(βλ. διαδικασίες κατοχύρωσης ακινήτων το 2004 και το 2010) στο πλαίσιο της 

εφαρµογής των µεταρρυθµίσεων της ενταξιακής πορείας της Τουρκίας και 

του ελέγχου που ασκεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελεί σηµαντικό βήµα για 

την επανάκτηση των απωλειών του παρελθόντος. Σε πολλές όµως 

περιπτώσεις, οι συνέπειες των περιορισµών που ασκήθηκαν στην βακουφική 
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περιουσία κατά την περίοδο της δεκαετίας του 1970, συνεχίζουν να 

υφίστανται ή να µην έχουν θεραπευτεί. 

Στις περιπτώσεις αυτές, οι νοµικές µεθοδεύσεις που εφαρµόστηκαν, και 

εξακολουθούν να εφαρµόζονται, αντίκεινται στο σχετικό διεθνές δίκαιο, τη 

Συνθήκη της Λοζάνης και την ΕΣ∆Α, αλλά και στο τουρκικό Σύνταγµα. 

Σηµαντική εξέλιξη αποτελούν οι αποφάσεις του Ε∆∆Α στις υποθέσεις της 

Μεγάλης του Γένους Σχολής, του Ορφανοτροφείου και της Τενέδου. 

Για την θέσπιση νέου σύγχρονου τουρκικού δικαίου, θα πρέπει να 

σταθµιστούν οι ισχύουσες νοµικές αρχές µε τα συµφέροντα των µειονοτικών 

κοινοτήτων µε γνώµονα την κατοχύρωση της αυτοδιαχείρισης των δικών τους 

ιδρυµάτων και περιουσιών σε ένα σύγχρονο πλαίσιο σεβασµού των 

δικαιωµάτων του ανθρώπου. Η υπαγωγή των µειονοτικών βακουφίων στην 

έννοια του κοινού ιδρύµατος ή άλλου νοµικού προσώπου, κατά τον Αστικό 

Κώδικα, µπορεί να προσφέρει ριζικές λύσεις στα προβλήµατα. Ωστόσο, οι 

περιορισµοί του άρθρου 101 του Αστικού Κώδικα ουσιαστικά δεν επιτρέπουν 

τέτοιου είδους µεταρρυθµίσεις αποκλείοντας τα κοινοτικά βακούφια από την 

υπαγωγή τους στο «κοινό δίκαιο». Τελικά, η Τουρκία θα πρέπει να 

επαναδιατυπώσει µια νέα πολιτική και νοµική θεωρία περί των µειονοτήτων. 

Μάλιστα, η ενσωµάτωση της Σύµβασης-πλαισίου για τις εθνικές µειονότητες 

του Συµβουλίου της Ευρώπης στο τουρκικό δίκαιο θα µπορούσε να συµβάλει 

προς αυτή την κατεύθυνση. Γενικές αρχές δικονοµικού και ουσιαστικού 

δικαίου, όπως η «σαφήνεια και ασφάλεια δικαίου» και η «αποτελεσµατική 

προσφυγή σε ένδικα µέσα» πρέπει να θεµελιωθούν µε ουσιαστικό τρόπο υπό 

το φως της ΕΣ∆Α. Τέλος, κανόνες διεθνούς, συνταγµατικού και εσωτερικού 

δικαίου, θα πρέπει να ιεραρχούνται µε τρόπο ώστε να διασφαλίζεται σαφής 

διάκριση µεταξύ της εσωτερικής (ιδιωτικής) σφαίρας της µειονότητας και του 

δηµόσιου χώρου. Στο πλαίσιο αυτό, η ∆ιοίκηση οφείλει να ασκεί ελεγκτικές 
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και εγγυητικές αρµοδιότητες υπέρ της µειονότητας και να αποτελεί ασπίδα 

προστασίας κατά της αυθαιρεσίας από όπου και εάν αυτή προέρχεται. 

Η κακοδιοίκηση, η εξύφανση πελατειακών σχέσεων µε τις κρατικές 

αρχές, η µη εφαρµογή της αρχής της χρηστής διοίκησης, διαφάνειας, 

ανεξαρτησίας και δηµοσιότητας, από την πλευρά των µειονοτικών 

διαχειριστικών αρχών, καθώς και η αδιαφάνεια ως προς την ποσοτική και 

ποιοτική κατάσταση της ακίνητης περιουσίας των βακουφίων, ελαττώνουν, 

όπως ιστορικά έχει φανεί, τις αντιστάσεις της µειονότητας στις νοµικές και 

πολιτικές πιέσεις. Επίσης, δεν αναπτύσσονται επιχειρηµατικές δοµές που θα 

µπορούσαν να αξιοποιήσουν την βακουφική περιουσία ή αυτο-οργανωτικές 

υποδοµές για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της κοινωνίας των πολιτών, σε 

όφελος της µειονότητας αλλά και της ευρύτερης τουρκικής κοινωνίας.  

Επίσης, το Οικουµενικό Πατριαρχείο είχε επωµιστεί διοικητικό-

συντονιστικό ρόλο ως προς τα βακούφια, χωρίς να διαθέτει την υποδοµή για 

την αποστολή αυτή, αποξενώνοντας σε πολλές περιπτώσεις τις κοινότητες 

από τις διαχειριστικές τους ευθύνες. Η αποσπασµατική διεκδίκηση των 

δικαιωµάτων επί των βακουφίων, η οποία εν πολλοίς είχε αναληφθεί κεντρικά 

από το Πατριαρχείο, για δεκαετίες χωρίς ορθολογικό σχεδιασµό µέχρι το 

2007, δεν συνέβαλε στο να αξιοποιηθεί ο χρόνος και οι ευκαιρίες που 

παρουσιάστηκαν για την έγκαιρη εκκαθάριση εκκρεµών ζητηµάτων. Η 

σταδιακή µεταστροφή της στάσης αυτής από το 2008, στο ευνοϊκό κλίµα που 

συνδιαµορφώθηκε µε την ευρωπαϊκή παρέµβαση και τις προγραµµατικές 

διακηρύξεις της τουρκικής κυβέρνησης έχει επιφέρει θετικά αποτελέσµατα 

στην διεκδίκηση και «τακτοποίηση» των βακουφικών θεµάτων. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την προβολή και την υποστήριξη των 

διεκδικήσεων σχετικά µε τις βακουφικές περιουσίες είναι ο 

επαναπροσδιορισµός των αυτό-οργανωτικών δοµών των κοινοτήτων µε 

δηµοκρατικό τρόπο, δηλαδή µέσω της καθολικής συµµετοχής χωρίς 
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αποκλεισµούς. Ο επαναπροσδιορισµός θα πρέπει να αφορά επίσης τη θέση 

του Οικουµενικού Πατριαρχείου και κυρίως τον ρόλο και τις αρµοδιότητες 

των κατακερµατισµένων κοινοτήτων. Απαραίτητη είναι η συνένωση των 

όµορων κοινοτήτων και των βακουφίων και η ανάδειξη ενός (δευτεροβάθµιου 

ενδεχοµένως;) ενιαίου θεσµικού συντονιστικού και ελεγκτικού οργάνου, σε 

συνδυασµό µε την κατοχύρωση ενιαίας νοµικής προσωπικότητας από την 

µειονότητα στο πνεύµα του άρθρου 40 της Συνθήκης της Λοζάνης, αλλά και 

του δικαιώµατος ενώσεως προσώπων κατά την ΕΣ∆Α (supra). Η συνένωση 

θα µπορούσε να γίνεται σταδιακά µεταξύ των γειτονικών κοινοτήτων-

βακουφίων και ιδιαίτερα των ασθενέστερων. Ενδεχοµένως η συνένωση θα 

µπορούσε να διαµορφώσει τρεις ευρύτερες περιφέρειες 

κοινοτήτων/βακουφίων: Την ευρωπαϊκή πλευρά, την ασιατική πλευρά 

συµπεριλαµβανοµένων των Πριγκηπονήσων και τέλος την Ίµβρο και Τένεδο. 

Έτσι, θα δηµιουργηθεί το έδαφος για την βέλτιστη απόδοση των ωφεληµάτων 

που µπορούν να αποφέρουν τα βακούφια υπέρ της µειονότητας, αλλά και την 

λειτουργία των κοινοτήτων στη βάση των αρχών της διαφάνειας, της 

δηµοσιότητας των πεπραγµένων και του εσωτερικού διαχειριστικού ελέγχου, 

αλλά και της ασφάλειας δικαίου στο πλαίσιο του σεβασµού των δικαιωµάτων 

της µειονότητας από την κρατική διοίκηση.  

Η αξιοποίηση του αντικειµενικά περιορισµένου έµψυχου δυναµικού της 

µειονότητας, µε την συµπερίληψη των νέων και των γυναικών στις 

διαδικασίες βακουφικής διαχείρισης (όπως ήδη άρχισε να συµβαίνει µετά τις 

εκλογές του 2007/10), και η ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας µπορούν να 

δώσουν νέα πνοή και περιεχόµενο στις διαχειριστικές επιτροπές και τα 

βακούφια. Εξάλλου, τα βακούφια έχουν στόχο να υπηρετούν την µειονότητα 

και όχι το αντίστροφο. 

 Η διαδικασία διαλόγου είναι απαραίτητη για την διαµόρφωση, σύνθεση 

και σύνταξη προτάσεων από την πλευρά της µειονότητας, ύστερα από την 
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συγκέντρωση όλων των επί µέρους τάσεων και αντιθέσεων. Η µονήρης και 

κλειστή διεργασία διαβούλευσης, η οποία συνήθως εδράζεται σε ηγεµονικές 

σχέσεις, έχει µονοπωλήσει µέχρι σήµερα τη διαδικασία παραγωγής 

αποφάσεων κοστίζοντας διπλά: τον αποκλεισµό και την αποσιώπηση γόνιµων 

προτάσεων και ιδεών, αλλά και την δηµιουργία αρνητικού πολιτικά 

παραδείγµατος για την διαµόρφωση ισότιµων σχέσεων εντός της κοινωνίας 

της µειονότητας µεταξύ όλων εκείνων των φορέων που θα µπορούσαν να 

ενεργοποιηθούν σε άλλους οργανωτικούς τοµείς. Η αναζήτηση ερεισµάτων 

στην ευρύτερη τουρκική κοινωνία είναι απαραίτητη, καθώς δεν µπορεί να 

εννοηθεί αποτελεσµατική χάραξη στρατηγικής, χωρίς αναφορές σε 

«συµµάχους» εκτός µειονότητας στη βάση της συνεργασίας, της πολιτικής και 

κοινωνικής συµµετοχής. Ήδη υπάρχουν σηµαντικά θετικά δείγµατα σε αυτό 

το πεδίο και το Συνέδριο του 2006 αποτελεί συνέργεια αυτού του είδους. Στο 

πνεύµα αυτό θα πρέπει να αναζητηθούν πρακτικές διαχείρισης και 

εκµετάλλευσης των εσόδων των βακουφικών περιουσιών όχι αποκλειστικά 

υπέρ των κοινοτήτων, της µειονότητας, αλλά και παραδειγµατικά σε όφελος 

της ευρύτερης τουρκικής κοινωνίας 

 Εν τέλει, το νοµικό καθεστώς των βακουφίων θα πρέπει να 

«κανονικοποιηθεί», δηλαδή να απεγκλωβιστεί από τις ειδικές κατηγορίες 

µέσα στις οποίες οι µειονότητες είναι ορατές, πολιτικά ή νοµικά, µόνον ως 

«εξαίρεση»: Η ειδική αυτή µεταχείριση έχει ιστορικά αποβεί σε βάρος των 

µειονοτήτων –και µακροπρόθεσµα της πλειονότητας- και έχει δώσει λαβές για 

πολιτική χειραγώγηση από όλες τις πλευρές. Κατά συνέπεια, η εξέλιξη του 

δικαίου σχετικά µε τα βακούφια θα πρέπει να γίνει µε γνώµονα το σύγχρονο 

αστικό δίκαιο, ώστε τα κοινοτικά βακούφια να αντιµετωπίζονται ως κοινά 

νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και όχι στο πλαίσιο του στρεβλού νοµικού 

κατάλοιπου του µιλλέτ, το οποίο δεν είναι δυνατόν να ενσωµατωθεί ως τέτοιο 

από το σύγχρονο δίκαιο (βλ. καθεστώς µαζµπούτ, στέρηση δικαιώµατος 



 204 

σύστασης νέων ιδρυµάτων, περιορισµοί δικαιώµατος απόκτησης ακίνητης 

περιουσίας, κλπ.).  

 

Η µελέτη της νοµικής θέσης των µειονοτικών-κοινοτικών ιδρυµάτων 

(βακουφίων) στην τουρκική έννοµη τάξη, όπως αυτή µεταβάλλεται στο 

πνεύµα της σύγκλισης προς το ευρύτερο ευρωπαϊκό κεκτηµένο των 

δικαιωµάτων, εγγράφεται στην συζήτηση γύρω από την στάση του δικαίου, 

εθνικού και διεθνούς, απέναντι στην εθνο-θρησκευτική ετερότητα µέσα από 

δύο κανάλια: Πρώτον, αναφορικά µε την ενσωµάτωση της µειονοτικής 

προστασίας ως πολιτικό ζητούµενο και κοινωνική πραγµατικότητα εντός µιας 

φιλελεύθερης συνταγµατικής τάξης, όπως αυτή µπορεί να οριστεί από την 

δυναµική θεώρηση της κοινότητας των πολιτών και όχι µέσω γενεαλογικών 

κριτηρίων καταγωγής ή εθνικής συγγένειας. Από την άλλη πλευρά, 

αποκαλύπτει τα όρια της συνεχούς εξέλιξης του ίδιου του ευρωπαϊκού 

νοµικού και πολιτικού γίγνεσθαι στην µακρά διαδικασία διαπραγµάτευσης της 

εθνικής-κρατικής ολοκλήρωσης µε τον ιδεολογικό πυρήνα του ∆ιαφωτισµού 

στην αναζήτηση και την εµπέδωση της ∆ικαιοσύνης και της Ισότητας ως προς 

το πολυπολιτισµικό φαινόµενο, αν µη τι άλλο. 

  

 

              ☼ 

☼  ☼ 
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14. Παραρτήµατα 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Τα Ελληνορθόδοξα κοινοτικά ιδρύµατα (βακούφια) 

Κωνσταντινούπολης, Ίµβρου και Τενέδου 

 

Τα στοιχεία που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα, ταξινοµούνται κατά 

την εκκλησιαστική διοικητική διαίρεση σε συνδυασµό µε τις περιφέρειες των 

κοινοτήτων, και αναφέρονται στα κοινοτικά κύρια βακούφια (εκκλησίες, 

σχολεία, κοιµητήρια, ορφανοτροφεία), όπως αυτά ορίζονται από την Γενική 

∆ιεύθυνση Βακουφίων: Με ενάριθµη καταχώρηση εµφανίζονται τα κοινοτικά 

(cemaat vakfıları) βακούφια, 66 συνολικά, µε αστερίσκο (*) και ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

ΓΡΑΜΜΑΤΑ δηλώνονται τα κατειληµµένα (mazbut) βακούφια, 17 συνολικά, 

ενώ και µε διπλό αστερίσκο (**) οι ιδιόρρυθµες περιπτώσεις (δηλαδή, το 

Κεντρικό, οι τρεις εκκλησίες του Γαλατά, η ΙΜ Καµαριώτισσας). Οι χωρίς 

αρίθµηση ναοί, σχολεία ή νεκροταφεία δεν περιλαµβάνονται στα κυρίως 

βακούφια του καταλόγου της Γ∆Β και κατά συνέπεια αποτελούν αποκτήµατα 

των οικείων βακουφίων. Η ενότητα αρίθµησης υποδεικνύει την νοµική 

ενότητα στο ίδιο βακούφι (πχ. 2 εκκλησίες και ένα σχολείο στην ίδια 

καταχώρηση συναποτελούν µία νοµική οντότητα). Οι αριθµοί δίπλα σε κάθε 

βακούφι υποδηλώνουν (κατά προσέγγιση και µε ενδεχόµενες σηµαντικές 

αποκλείσεις από την πραγµατικότητα) την σχέση του πλήθους των 

παρεπόµενων ακινήτων που θεωρούνται από τις οικείες κοινότητες ως 

ανήκοντα στο βακούφι σε σχέση µε τα ακίνητα κατοχυρωµένης κυριότητας 

στα µέσα του 2010 (πχ 14/9). Συχνά γίνεται σύγχυση µεταξύ των ακινήτων 

και των ενοικιαστηρίων µε αποτέλεσµα την ανακριβή αποτύπωση του 

αριθµού των ακινήτων. Με έντονα γράµµατα εµφανίζονται τα σχολεία και τα 

κοιµητήρια που λειτουργούν σήµερα. Τέλος, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι τα 
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Μείζονα Ιδρύµατα είναι όλα ανενεργά ως τέτοια από το 1970, ενώ τα 

κοιµητήρια αν και ορισµένα τυπικά υπάγονται σε βακουφικό ίδρυµα έχουν 

τεθεί υπό την διαχειριστική εξουσία των τοπικών δήµων και κοινοτήτων. 

 
 

Κοινότητες (56), 
Οικ. Πατριαρχείο,  

Μείζονα Ιδρύµατα (5) 
 

Α/Α 
βάκου- 
φίων 

 
Ι. Μονές, Ι. Ναοί, Σχολεία 
Αγιάσµατα, Κοιµητήρια 

Συνολικός αριθµός 
αποκτηµάτων/ Αριθµός 
νοµικά κατοχυρωµένων 

αποκτηµάτων 
Στην παλαιά πόλη: 
Αρχιεπισκοπή Κωνσταντινουπόλεως 
Περιφέρεια Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου 
1. Τζίµπαλι/Cibali 1 ΙΝ Αγ. Νικολάου, ΙΝ Αγ. Χαράλαµπους και 

Αγίασµα, ∆ηµ. Σχολείο, Συσσίτειο 
7/5 
 

2. Εντιρνέκαπού/Edirnekapı *2 ΙΝ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ  4/3    
3 ΙΝ Παναγίας Παραµυθιάς (Βλαχ-σαράι), ∆ηµ. 

σχολείο                      
1/1 

3. Ποτηρά/Fener *4 ΙΝ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ              13/4 
4. Μουχλίου/Fener 5 ΙΝ Κοιµήσεως της Θεοτόκου (Κανλί) 18/11 
5. Τεκφούρ Σαράι/Tekfusaray 6 ΙΝ Παναγίας Χαντζεριώτισσας    11/3 
6. Σαλµατόµβρουκ/ 

Salmatomruk 
7 ΙΝ Θεοτόκου (Παναγίας των Ουρανών)  11/3 

7. Εγρίκαπού/Eğrikapı 8 ΙΝ Κοιµήσεως της Θεοτόκου (Σούδας)  8/1 
 Κοιµητήριο, ΙΝ Αγ. Κυριακού  

8. Σαρµασικίου/Sarmaşık 9 Αγ. ∆ηµήτριος                     3/2 
9. Φαναρίου/Fener193 
 
 
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ 
ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ 

*10 ΑΓΙΑΣΜΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΒΕΦΑ       4/0 
11 Μαράσλειο δηµοτικό σχολείο 1/1 
*12 ΑΓΙΑΣΜΑ ΑΓ. ΘΕΡΑΠΟΝΤΟΣ     1/0 
13 Πατριαρχικός Ναός Αγ. Γεωργίου     10/7 
 [Βλέπε: Ορφ/τροφείο Πριγκήπου, Θεολ. Σχολή 

Χάλκης, Ι. Μονές] 
 

ΜΕΙΖΟΝ Ι∆ΡΥΜΑ 14 Γυµ. Μεγάλη του Γένους Σχολή   12/8 
  ∆ηµ. σχολ. Μεγάλη του Γένους Σχολή  
ΜΕΙΖΟΝ Ι∆ΡΥΜΑ 15 Ιωακείµειον Παρθεναγωγείο    15/7 

                                                 
193 Στο Φανάρι βρίσκονται και τα µετόχια του Αγ. Ιωάννου του Προδρόµου που ανήκει 

στην ΙΜ Σινά, όπως και του Αγ. Γεωργίου (µε το Αγίασµα της Αγ. Παρασκευής) και το 

βακούφι του Πέτρου Σοφιανού του Ντάκο στο Ταχτά Μιναρέ (Φανάρι), που ανήκουν στον 

Πανάγιο Τάφο (Πατριαρχείο Ιεροσολύµων) και είναι όλα χαρακτηρισµένα από την Γ∆Β ως 

κατειληµµένα. Ιδιαίτερα το τελευταίο φέρεται ότι διέθετε σηµαντική ακίνητη περιουσία. 

Ωστόσο το Πατριαρχείο Ιεροσολύµων φαίνεται ότι αµέλησε να διεκδικήσει εµπρόθεσµα τις 

αξιώσεις του κατ΄ εφαρµογή του περί βακουφίων νόµου. 
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ΜΕΙΖΟΝ Ι∆ΡΥΜΑ  16 Νοσοκοµείο Μπαλουκλή 
 

78/74 (αποκτηµένα πριν το 1936) 
187/0 (αποκτηµένα µετά το 1936) 
[600 ενοικιαστήρια] 

 Γηροκοµείο, Ναοί Αγ. Χαραλάµπους, Αγ. 
Αναργύρων,          
ΙΜ Ζωοδόχου Πηγής, Κοιµητήριο, Αποκτήµατα Αγ. 
Νικολάου Γαλατά  

 

10. Βαλατά/Balat 17 ΙΝ Ταξιαρχών, ∆ηµ. σχολείο  10/10 
11. Βαλινού/Balat 18 ΙΝ Κοιµήσεως Θεοτόκου  26/4 
12. Ξυλόπορτας/Tahtakapı 19 ΙΝ Αγ. ∆ηµητρίου, ΙΝ Παναγίας Βλαχερνών 

(Aγίασµα), ∆ηµ. Σχολείο 
6/2 
 

Περιφέρεια Υψωµαθειών 
13. Βελιγραδίου/Belgratkapı 20 ΙΝ Κοιµησης Θεοτόκου         7/7   
14. Εξ 
Μαρµάρων/Altınmermer 

21 ΙΝ Παναγίας                  23/1 

15. Τοπκαπού/Topkapı 22 ΙΝ Αγ. Νικολάου 4/4 
16. Κοντοσκάλι/Kumkapı 23 ΙΝ Παναγίας Ελπίδος, ΙΝ Αγίας Κυριακής, ∆ηµ. 

σχολείο      
20/20 

17. Βλάγκας/Langa 24 ΙΝ Αγ. Θεοδώρων 25/25 
 ∆ηµοτικό σχολείο  

18. Υψωµαθειών/Samatya 25 ΙΝ Αγ. Γεωργίου (Κυπαρισσάς)                 6/0 
26 ΙΝ. Αγ. Μηνά                   11/2 
27 ΙΝ Αναλήψεως                   11/5 
28 ΙΝ Αγ. Νικολάου                 1/1 
29 ΙΝ Αγ. Κων/νου και Ελένης, ∆ηµ. Σχολείο 

(Επταπυργίου) 
16/13 

 ΙΝ Αγ. Παρασκευής, κοιµητήριο  
Στη Νέα Πόλη: 
Περιφέρεια Σταυροδροµίου 
19. Πέρα ή 
Σταυροδροµίου/Beyoğlu 

30 [Βακούφι των Ι.Ναών και σχολείων του 
Μπέιογλου] 
ΙΝ Παναγίας, ΙΝ Αγ. Τριάδας, ΙΝ Αγ. Κων/νου 
και Ελένης, ΙΝ Μεταµορφώσεως Σισλί, 
Κοιµητήριο, Ζωγράφειο γυµνάσιο και 
δηµοτικό, ∆ηµ. σχολεία Αγ.Τριάδας, Αγ. 
Κων/νου και Ελένης, και Αϊναλήτσεσµε 

 
34/17 

ΜΕΙΖΟΝ Ι∆ΡΥΜΑ 31 Ζάππειο λύκειο θηλέων   1/1  
  Ζάππειο δηµοτικό σχολείο και νηπιαγωγείο  
 ** Κεντρικό Παρθνεναγωγείο194 6/6       
Περιφέρεια Ταταούλων 
20. Ταυταύλα/Kurtuluş 32 ΙΝ Αγ. Αθανασίου, ΙΝ Αγ. ∆ηµητρίου, ΙΝ. 

Ελευθερίου, ∆ηµ. σχολείο [ΙΝ Αγ. Κυριακής]   
66/62 

  Παρεκκλήσι Αγ. Φανουρίου  
21. Φερίκιοϊ/Feriköy 33 IN ∆ώδεκα Αποστόλων, ∆ηµ. σχολείο      12/12 

                                                 
194 ∆εν είναι νοµικά χαρακτηρισµένο ως βακούφι. Από το 1998 διοικείται από προσωρινά 

διορισµένη από δικαστήριο διαχειριστική επιτροπή [kayyum]. 
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22. Γαλατά/Galata 34 ∆ηµ. σχολείο  (=Νηπιαγωγείο µέχρι το 2008) 8/0 
** ΙΝ Παναγίας Καφατιανής, Αγ. Νικολάου και Αγ. 

Ιωάννου των Χίων195 
16/0 

23. Προπόδων Κουρτουλούς/ 
Beyoğlu Yenişehir 

35 ΙΝ Ευαγγελίστριας 16/16 
*36 **∆ηµ. σχολείο196 1/0 

24. Χάσκιοϊ/Hasköy 37 ΙΝ Αγ. Παρασκευής (Πικριδίου)           27/10 
 Αγίασµα Αγ. Παρασκευής, ∆ηµ. σχολείο, 

κοιµητήριο 
 

Στην ευρωπαϊκή ακτή: 
Περιφέρεια Βοσπόρου 
25. Μπεσικτάς/Beşiktaş 38 ΙΝ Παναγίας Παλαιού Μπάνιου    15/10 

39 ΙΝ Κοιµήσεως Θεοτόκου (∆ιπλοκιονίου)     38/37 
 Αγίασµα Αγίων Σαράντα, δηµ. σχολείο  

26. Μεσοχωρίου/Ortaköy 40 ΙΝ Αγ. Φωκά, Αγ. Γεωργίου, κοιµητήριο, ∆ηµ. 
Σχολείο 

7/3 

27. Ξηροκρήνης/Kuruçesme 41 ΙΝ Αγ. ∆ηµητρίου, ΙΝ Αγ. Ιωάννη   14/3 
28. Μεγ. 
Ρεύµατος/Arnavutköy 

42 ΙΝ Ταξιαρχών  76/50 
 Αγίασµα Αγ. Ονουφρίου, Προφ Ηλία, ∆ηµ. 

Σχολείο, κοιµητήριο 
 

29. Χηλών/Bebek 43 ΙΝ Αγ. Χαραλάµπους, Αγ. Ιωάννης, κοιµητήριο  16/2 
 ∆ηµοτικό σχολείο  

30. Βαφεοχώρι/Boyacıköy 44 ΙΝ Αγ. Ευαγγελίστριας, ∆ηµ. σχολείο      30/15 
31. Σωσθενίου, Στένης/Đstınye *45 ΙΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ                7/0 

 Αγίασµα Αγ. Μαρίνας  
32. Νεοχωρίου/Yeniköy197 
  

46 ΙΝ Παναγίας Κουµαριώτισσας, ∆ηµ. σχολείο    27/25 
47 ΙΝ. Αγ. Νικολάου               7/7 
 Αγίασµα Αγ. Φάτνης, Κοιµητήριο και Αγίασµα 

Αγ. Χαραλάµπους 
 

Στην ασιατική Ακτή: 
Μητρόπολη Χαλκηδόνος 
33. Χαλκηδόνα/Kadıköy 
 

48 [Βακούφι  Ι. Ναών, σχολείων και κοιµητηρίων 
Χαλκηδόνας] 
ΙΝ Αγ. Τριάδας, ΙΝ Αγ. Ιωάννη, ΙΝ Αγ. 
Γεωργίου, ΙΝ Αγ. Ευφηµίας, ΙΝ Αγ. Ιγνατίου, 
κοιµητήριο, ∆ηµ. σχολεία Καντίκοι, 
Γελντεγερµενί και Καλαµισίου 

 38/35 

                                                 
195 Κατειληµµένες από Τουρκοορθόδοξη Εκκλησία από το 1924 και 1965. Εγγεγραµµένες 

από την Γ∆Β ως κοινοτικό βακούφι µε την επωνυµία «Bağımsız Türk Ortodoks Kiliseleri 

Başpapazlığı Vakfı». 
196 De facto κατειληµµένο, δεν αποτελεί ωστόσο αυτοτελές βακούφι. 
197 Στο Νεοχώρι βρίσκεται και το µετόχι του Αγ. Γεωργίου που ανήκει στον Πανάγιο Τάφο 

(Πατριαρχείο Ιεροσολύµων) και το οποίο είναι εγγεγραµµένο µε την επωνυµία «Kuddusü 

Şerif Rum Patrikhanesine Bağlı Yeniköy Aya Yorgi Kilisesi ve Manastırı Vakfı». 
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34. Χρυσούπολη/Üsküdar 49 ΙΝ Προφήτη Ηλία, κοιµητήριο, Αγίασµα, 
∆ηµ.σχολείο 

30/12 

35. Χρυσοκεράµου/ 
Kuzgunçuk 

50 ΙΝ Αγ. Παντελεήµονος            21/20 
 Αγ. Γεωργίου, κοιµητήριο, ∆ηµ. σχολείο  

36. Τσεγκέλκιοϊ/Çengelköy 51 ΙΝ Αγ. Γεωργίου, κοιµητήριο (παλαιό και νέο), 
Αγίασµα Αγ. Παντελεήµονα, ∆ηµ. Σχολείο 

27/23 

37. Καντίλλι/Kandıllı 52 ΙΝ Μεταµορφώσεως, ∆ηµοτικό σχολείο             7/4 
 Κοιµητήριο    

38. Πασαµπαχτσέ/Paşabahçe 53 ΙΝ Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης, Αγίασµα 
Παναγίας  
Παρεκκλήσι Αγ Κυριακής, Κοιµητήριο 

3/2 

39. Μπέικοζ/Beykoz 54 ΙΝ Αγ. Παρασκευής και Κοιµητήριο 1/1 
 Άνω Βόσπορος 
Μητρόπολη ∆έρκων 
40. Γενή Mαχαλέ/Yenimahalle 55 ∆ηµ. Σχολείο, ΙΝ Αγ. Ιωάννου Προδρόµου                4/1 

 Αγίασµα Τιµίου Προδρόµου  
41. Βαθύρρακος/Büyükdere 56 ΙΝ Αγ. Παρασκευής, ∆ηµ. Σχολείο,  

ΙΝ Αγ. Γεωργίου (κοιµ.), Κοιµητήριο 
14/10 

  Αγίασµα Αγ. Νικήτα  
42. Θεραπείων/Τarabya 57 ΙΝ Αγ. Παρασκευής, ∆ηµοτικό σχολείο    2/2 

*58 ΙΝ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ                 7/6 
 Κοιµητήριο, ΙΝ Αγ.Κων/νου και Ελένης 

(κοιµ.), Αγίασµα Αγ. Κυριακής  
 

Στην Προποντίδα: 
43. Μακρυχωρίου/Bakırköy 59 ΙΝ Αγ Γεωργίου, ∆ηµοτικό σχολείο,  

ΙΝ Αναλήψεως (κοιµητηριακός)   
21/20 

 Κοιµητήριο  
44. Αγ. Στέφανος/Yeşilköy 60 ΙΝ Αγ. Στεφάνου, ∆ηµοτικό σχολείο   13/12 

Κοιµητήριο  
45. Πρώτης/Kınalıada 61 ΙΝ Παναγίας, κοιµητήριο            7/5 

*62 ΙΜ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΧΡΙΣΤΟΥ 46/4 
 ∆ηµ. Σχολείο, Αγίασµα Αγ.Φωτεινής  

46. Αντιγόνης/Burgazada 63 ΙΝ Αγ. Ιωάννου, κοιµητήριο, ∆ηµοτικό σχολείο   14/14 
*64 ΙΜ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ            6/0 
65 Μονή Αγ. Γεωργίου Καρύπη            21/0 

47. Χάλκης/Heybelliada198 66 Θεολογική Σχολή 0 
67 ΙΜ Αγ.Τριάδας (Θεολ. σχολής) 32/2 
68 ΙΝ Αγ. Νικολάου, IN Αγ. Βαρβάρας  35/26 

 ∆ηµοτικό σχολείο, κοιµητήριο  
 Ορφανοτροφείο Θηλέων199  

                                                 
198 Στην Χάλκη επίσης βρίσκεται και το µετόχι του Αγίου Γεωργίου (των κρηµνών) που 

ανήκει στον Πανάγιο Τάφο (Πατριαρχείο Ιεροσολύµων) και είναι χαρακτηρισµένο ως 

κατειληµµένο. 
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*69 ΙΜ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ        1/0 
*70 ΙΜ ΑΓ. ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ ΣΚΗΤΗΣ              2/0 
** ΙΜ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ200 1/0 

48. Πριγκήπου/Büyükada 71 ΙΝ Αγ. ∆ηµητρίου, ΙΝ Κοίµησης Θεοτόκου, 
κοιµητήριο Πρ. Ηλία, ∆ηµ. Σχολείο   

 25/18 

*72 ΙΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΜΟΝΗΣ)    12/0 
*73 ΙΜ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΧΡΙΣΤΟΥ            2/0 
*74 ΑΓ. ΓΕΩΡΓ ΚΟΥ∆ΟΥΝΑ (ΜΟΝΗΣ)            13/0 
 Αγιάσµατα Αγ. Κων/νου και Ελένης και Αγ. 

Φωτεινής 
 

ΜΕΙΖΟΝ Ι∆ΡΥΜΑ *75 ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ201 13/12  
Στο Αιγαίο: 
Ίµβρος [Gökçeada] 
49. Παναγίας/Merkez 
 

76 Μητροπολιτικός ΙΝ Κοιµήσεως της Θεοτόκου    43/1+? 
 ΙΝ Ταξιαρχών, ΙΝ Παναγίας Ταξειδιανής, 

Αγίασµατα και παρεκκλήσια, Σχολικό κτίριο, 
κοιµητήριο 

 

                                                                                                                                                     
199 Το βακούφι του Ορφανοτροφείου Θηλέων της Χάλκης, ήδη σύµφωνα µε τον κανονισµό 

του, υπαγόταν διοικητικά στο Ορφανοτροφείο της Πριγκήπου (Κυριαζής, 2007) και 

στεγαζόταν από το 1914 (?), στο κτίριο της Ελληνικής Εµπορικής Σχολής, το οποίο όπως 

αναφέρθηκε απαλλοτριώθηκε. Ενσωµατώθηκε από το 1959 (?) στο Ορφανοτροφείο της 

Πριγκήπου. 

200 Η ΙΜ Παναγίας Καµαριώτισσας (και το περιβάλλον κτίριο της Ελληνικής Εµπορικής 

Σχολής, η οποία είχε κλείσει µε την έναρξη του Α’ παγκοσµίου Πολέµου και στη συνέχεια 

είχε χρησιµοποιηθεί ως ορφανοτροφείο υπό τον τίτλο  "Εθνική Στέγη") συχνά αναφέρεται 

ως υπό διεκδίκηση βακούφι µαζµπούτ. Είχε απαλλοτριωθεί το 1942 σε µία ιδιότυπη 

«ανταλλαγή» µεταξύ του Πατριαρχείου και της τουρκικής ∆ιοίκησης, κατ’ απαίτηση του 

τουρκικού πολεµικού ναυτικού µε αντάλλαγµα την εξασφάλιση τίτλου ιδιοκτησίας στην 

Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Στο απαλλοτριωµένο κτήριο από το 1950 λειτουργεί η 

Σχολή Ασυρµατιστών και στη συνέχεια η Σχολή Ναυτικών ∆οκίµων. Βλ. Ακ. Μήλλας, 

1996. 
201 Το βακούφι βρίσκεται σε διαδικασία απο-µαζµπουτοποίησης, ύστερα από δικαστική 

απόφαση του ∆εκεµβρίου του 2008 που κέρδισε η διαχειριστική επιτροπή του βακουφίου. 

Το κτίριο του Ορφανοτροφείου ήταν επίδικο στην υπόθεση του Οικουµενικού 

Πατριαρχείου κατά της Τουρκίας ενώπιον του Ε∆∆Α (supra). Αφότου συνενώθηκε µε το 

Ορφανοτροφείο της Χάλκης τέθηκε υπό την ενιαία ονοµασία «Ρωµαίικο Ορφανοτροφείο 

Αρένων και Θηλέων Πριγκήπου». 
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50. Αγ. Θεοδώρων/Zeytinli 77 ΙΝ Μεγαλοµάρτυρος Γεωργίου       37/[7]202+
?  ΙΝ Κοιµ. της Θεοτόκου, Αγ ∆ηµητρίου, 

παρεκκλήσια, κοιµητήριο 
 

51. Σχοινουδίου/Derekoy 78 ΙΝ Αγ. Μαρίνας                      50/? 
 ΙΝ Κοιµ. της Θεοτόκου, κοιµητήριο  

52. Αγριδίων/Tepekoy 79 ΙΝ Ευαγγελισµός της Θεοτόκου 35/? 
53. Γλυκέος/ Bademli 80 ΙΝ Κοιµήσεως της Θεοτόκου            7/? 

 Κοιµητήριο  
54. Ευλαµπίου/Yenimahalle *81 ΙΝ ΑΓ ΒΑΡΒΑΡΑΣ                  41/1 ? 

 Παρεκκλήσια Μεταµόρφωσης, κλπ  
55. Κάστρου/Kalekoy *82 ΙΝ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ 29/0 ? 

 ΙΝ Αγ. Νικολάου, σχολείο, παρεκκλήσια  
Τένεδος 
56. Τενέδου [Bozcaada] 83 ΙΝ Κοιµήσεως της Θεοτόκου, κοιµητήριο 62/18 ? 

 Αγίασµα Αγ. Παρασκευής, Σχολικό κτίριο  
 
Πηγές:  
A. Alexandris, 1992, The Greek minority of Istanbul and Greek-Turkish relations 1918-

1974, Centre for Asia Minor Studies, Athens 
Μ. Αναστασιάδου & Π. Ντυµόν, 2007, Οι Ρωµηοί της Πόλης. Τραύµατα και προσδοκίες, 

Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα 
Vakıflar Genel Müdürlüğü: www.vgm.gov.tr 
Οικουµενικόν Πατριαρχείο, 2006, Εγκόλπιον Ηµερολόγιον 2006, εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα  
Χρ. Χρηστίδης, 2000, Τα Σεπτεµβριανά, ΚΜΣ, Αθήνα, σσ. 293-308 
Ιστορικό Αρχείο ΥΠΕΞ 
Αρχείο Κοινοτήτων Κωνσταντινούπολης, Ιστορικό Εργαστήριο του ΜΙΘΕ, Πανεπιστήµιο 

Αθηνών 
Προσωπικές συνεντεύξεις µε στελέχη των βακουφικών επιτροπών, του ελληνικού και 

τουρκικού υπουργείων Εξωτερικών και του Οικουµενικού Πατριαρχείου [Οκτ. 2005 – 
Ιανουάριος 2009] 

 
 
 
 

                                                 
202 Τα 7 ακίνητα απέκτησαν το 2005 τίτλους κυριότητας στο πρόσωπο του Μητροπολίτη 

και όχι υπέρ του βακουφίου, οι οποίοι το 2010 µετεγγράφησαν υπέρ του βακουφίου. 



 221 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: 
Γεωγραφική κατανοµή των κοινοτήτων της ευρύτερης 
Κωνσταντινούπολης (η αρίθµηση ανταποκρίνονται στην αναγραφή των 
κοινοτήτων του Παραρτήµατος Α) 
 
 

 
 
 
 
Σε κάθε κοινότητα αντιστοιχούν από ένα έως τέσσερα βακούφια. Σε σύγκριση 

µε τον χάρτη που ακολουθεί µπορεί κανείς εύκολα να διαπιστώσει την 

δυσαναλογία της κατανοµής κοινοτήτων και βακουφίων προς την σηµερινή 

κατανοµή του πληθυσµού των ελληνορθοδόξων της ευρύτερης 

Κωνσταντινούπολης. ∆εν συµπεριλαµβάνονται τα βακούφια Τενέδου (ένα) 

και Ίµβρου (επτά). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Γεωγραφική κατανοµή των Ρωµιών στην ευρύτερη 

Κωνσταντινούπολη    

 

 

Η γεωγραφική κατανοµή των Ρωµιών που κατοικούν στην ευρύτερη 

Κωνσταντινούπολη απεικονίζεται σύµφωνα µε υπολογισµούς της 

δηµογραφικής οµάδας του Συνεδρίου Συνάντηση στην Πόλη. Το παρόν και το 

Μέλλον το 2006 που δεν δηµοσιεύτηκαν, αλλά και προσωπικές εκτιµήσεις. Το 

µέγεθος των κύκλων αποτυπώνει την αναλογία του πληθυσµού (οι 

µεγαλύτεροι κύκλοι αντιστοιχούν σε πληθυσµό 500-1000 ατόµων, οι 

µικρότεροι σε λιγότερο από 10 άτοµα). Συµπεριλαµβάνονται όλοι 

ελληνορθόδοξοι ανεξάρτητα από εθνοτική ταυτότητα και εκείνοι που 

διαµένουν ηµι-µόνιµα ή περιστασιακά. ∆ική µου συνολική εκτίµηση 

πληθυσµού: 3.000-3.800 άτοµα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆:  
Τα µειονοτικά σχολεία στην Κωνσταντινούπολη 

 

Α’ Τα σχολεία που λειτουργούν 

1. Ζάππειο Παρθεναγωγείο (Νηπιαγωγείο, δηµοτικό, λύκειο) 

2. Ζωγράφειο Λύκειο 

3. Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή 

4. ∆ηµοτικό Σχολείο Βλάγκας 

5. ∆ηµοτικό Σχολείο Μαρασλείου 

6. ∆ηµοτικό Σχολείο Χαλκηδόνος 

7. ∆ηµοτικό Σχολείο Κοινότητος Πριγκήπου 

 

Β’ Τα σχολεία που θεωρούνται ότι βρίσκονται υπό προσωρινή 

αναστολή (µε αστερίσκο σηµειώνονται τα σχολεία για τα οποία έχουν 

προσφύγει τα οικεία βακούφια µε σκοπό να θεωρηθούν και νοµικά 

κλειστά) 

 

1. Λύκειο Χάλκης (τµήµα της Θεολογικής Σχολής, εντός της Ι. Μονής) 

2. ∆ηµοτικό Σχολείο Μεγάλου Ρεύµατος (λειτούργησε µέχρι το 2010) 

3. ∆ηµοτικό Σχολείο και Γυµνάσιο Κεντρικού Παρθεναγωγείου 

4. ∆ηµοτικό Σχολείο και Γυµνάσιο – Λύκειο Ιωακείµειου 

Παρθεναγωγείου 

5. *∆ηµοτικό Σχολείο Αγίου Κωνσταντίνου Πέραν  

6. *∆ηµοτικόν Σχολείο Αγίου ∆ηµητρίου Ταταούλων 

7. *∆ηµοτικό Σχολείο Φερίκιοϊ 

8. *∆ηµοτικό Σχολείο Θεραπείων 

9. *∆ηµοτικό Σχολείο Νεοχωρίου Παναγίας 

10.  ∆ηµοτικό Σχολείο Μακροχωρίου 



 224 

11.  ∆ηµοτικό Σχολείο Αγίου Στεφάνου 

12.  ∆ηµοτικό Σχολείο Γαλατά (λειτούργησε µέχρι το 2008 ως 

νηπιαγωγείο) 

 

Γ’ Τα κλειστά σχολεία  

1. ∆ηµοτικό Σχολείο ∆ιπλοκιονίου Μπεσίκτας 

2. ∆ηµοτικό Σχολείο Μεσαχώρου Ορτάκιοϊ (Περιήλθε στον ∆ήµο, 

στεγάζονται πλέον εκεί τα γραφεία της γενικής Γραµµατείας για την 

ΕΕ) 

3. ∆ηµοτικό Σχολείο Βαθυρύακος 

4. ∆ηµοτικό Σχολείο Βεβεκίου 

5. ∆ηµοτικό Σχολείο Βαφεοχωρίου 

6. Αρρεναγωγείο Βαφεοχωρίου 

7. ∆ηµοτικό Σχολείο Αγίας Τριάδος Ταξείµ 

8. ∆ηµοτικό Σχολείο Αϊναλίτσεσµ 

9. ∆ηµοτικό Σχολείο Νανέ 

10.  ∆ηµοτικό Σχολείο Ευαγγελίστριας. 

11.  ∆ηµοτικό Σχολείο Κοντοσκαλίου 

12.  ∆ηµοτικό Σχολείο Υψωµαθείων 

13.  ∆ηµοτικό Σχολείο Εδιρνέκαπι 

14.  ∆ηµοτικό Σχολείο Ταξιαρχών Βαλατά. 

15.  ∆ηµοτικό Σχολείο Τζιβαλίου (απαλλοτριώθηκε) 

16.  ∆ηµοτικό Σχολείο Βαλίνου, Λόντζας 

17.  ∆ηµοτικό Σχολείο Αγίου ∆ηµητρίου Ξυλοπόρτης 

18.  ∆ηµοτικό Σχολείο Πικριδίου 

19.  ∆ηµοτικό Σχολείο Αγίου Γεωργίου Ποτηρά Αντιφωνητού 

20.  ∆ηµοτικό Σχολείο Παναγίας των Ουρανών Σαλµάτοµβρουκ 

21.  Αρρεναγωγείο Σαλµάτοµβρουκ 
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22.  ∆ηµοτικό Σχολείο Αγίου ∆ηµητρίου Σαρµασικίου 

23.  ∆ηµοτικό Σχολείο της Μεγάλης του Γένους Σχολής 

24.  ∆ηµοτικό Σχολείο της Παναγίας της Σούδας, Εγρίκαπι 

25.  ∆ηµοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου Τοπ Καπί 

26.  ∆ηµοτικό Σχολείο Μουχλίου, Φαναρίου 

27.  ∆ηµοτικό Σχολείο Ορφανοτροφείου Πριγκήπου 

28.  ∆ηµοτικό Σχολείο Χάλκης 

29.  ∆ηµοτικό Σχολείο Αντιγόνης. 

30.  ∆ηµοτικό Σχολείο Πρώτης 

31.  ∆ηµοτικό Σχολείο Σκουτάρεως 

32.  ∆ηµοτικό Σχολείο Κανδυλλί 

33.  ∆ηµοτικό Σχολείο Χρυσοκεράµου Τσεγκέλκιοϊ 

34.  ∆ηµοτικό Σχολείο Κουζκουντζουκίου 

35.  ∆ηµοτικό Σχολείο Αγίου Γεωργίου Γιέλντεγιρµεν 

36.  ∆ηµοτικό Σχολείο Καλαµησίων 

 

Πηγές: 

Λ. Βίγκας (επιµ.), Απ. Πορίδης (αρχιτεκτονική µελέτη), Γ. Χριστίδης 

(φωτογραφίες), 2008, Κατάλογος των σχολικών κτιρίων της Ρωµαίικης 

κοινότητας στην Πόλη και φωτογραφική τεκµηρίωση αυτών, Φανάρι 

Ακ. Μήλλας, 1996, Σφραγίδες Κωνσταντινουπόλεως ενορίες Αγιωτάτης 

Αρχιεπισκοπής, Η Μνηµοσύνη, Αθήνα  

Αν. Ιορδάνογλου, 2000, Η Μητρόπολις Χαλκηδόνος από την αρχαιότητα έως 

σήµερα, Σύνδεσµος των εν Αθήναις Μεγαλοσχολιτών, Αθήνα 

M. Çiplak & M. Ramiz, 2005, Elverir, Đstanbul’da Özel Azinlik Okullari, T.C. 

Đstanbul Valiliği Đl Milli Eğitim Müdürlüğü, Đstanbul  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε:  

Τα κοινοτικά ελληνορθόδοξα ιδρύµατα σύµφωνα µε την επίσηµη 

εγγραφή τους από την Γενική ∆ιεύθυνση Βακουφίων 

 

 
No  

 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΒΑΚΟΥΦΙΟΥ / VAKIF ADI  

1 Altımermer'de Meryemana Kilisesi Vakfı 

2 Arnavutköy Aya Strati Taksiarhi Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı 

3 Ayvansaray'da Aya Dimitri Aya Vlaharne Kiliseleri ve Mektebi Vakfı 

4 Bakırköy Aya Yorgi, Aya Analipsiz Rum Ortodoks Kiliseleri ve Mektepleri Vakfı 

5 Balat Rum Balino Kilisesi Vakfı 

6 Balat Aya Strati Kilisesi ve Mektebi Vakfı 

7 Balıklı Rum Hastanesi Vakfı 

8 Bebek Aya Haralambos Kilisesi, Bebek Aya Yani Mezarlık Dova Kilisesi ve Mezarlığı Vakfı 

9 Beşiktaş Cihannuma Panayia Meryemana Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı 

10 Beşiktaş Köyiçi Rum Cemaatı Panayia (Meryemana) Kilisesi Vakfı 

11 Beykoz Aya Paraşkevi Rum Ortodoks Kilisesi ve Kabristanı Vakfı 

12 Beyoğlu Rum Ortodoks Kiliseleri ve Mektepleri Vakfı 

13 Beyoğlu Yenişehir Evangelistra Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı 

14 Boyacıköy Panayia Evangelistra Rum Kilisesi ve Đlkokulu Vakfı 

15 Burgazada Aya Yani Rum Kilisesi, Mektebi ve Mezarlığı Vakfı 

16 Burgazada Aya Yorgi (Karipi) Manastırı Vakfı 

17 
Büyükada Rum Đlk Mektebi ile Panayia Aya Dimitri ve Profiti Đlya Kiliseleri ve Rum 

Kabristanı Vakfı 

18 Büyükdere Aya Paraşkevi Aya Yorgi Rum Kilisesi, Mektebi ve Mezarlığı Vakfı 

19 Cibali Aya Nikola Kilisesi, Mektebi, Aşhanesi, Aya Haralambos Kilisesi ve Ayazması Vakfı 

20 
Çengelköy Aya Yorgi Rum Kilisesi, Aya Tantelli Ayazması, Rum ilk Muhtelit Mektebi iki 

eski ve yeni Kabristanı Vakfı 

21 Fatihα'de Eğrikapı Meryemana Rum Kilisesi Vakfı 

22 Fener Meryemana Rum Ortodoks (Kanlı) Kilisesi Vakfı 

23 Fener Rum Mektebi Kebiri (Rum Erkek Lisesi) Vakfı 



 227 

24 Fener Rum Patrikhanesi Avlusunda Aya Yorgi Kilisesi Vakfı 

25 Fener Vlahsaray Panayia Kilisesi Vakfı 

26 Fener Yovakimion Rum Kız Mektebi Vakfı 

27 Fener'de Tekfursaray Hançerli Panayia Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı 

28 Fener'de Maraşlı Rum Mektebi Vakfı 

29 Feriköy Rum Ortodoks 12.Apostolos Kilisesi ve Mektebi Vakfı 

30 Galata Muhtelit Đlk Rum Mektebi Vakfı 

31 Hasköy Aya Paraşkevi Kilisesi, Rum Kabristanı ve ilk Mektebi Vakfı 

32 Heybeliada Aya Nikola Rum Ortodoks Kilisesi, Mezarlığı ve Aya Varvara Kilisesi Vakfı 

33 Heybeliada Aya Triada Tepe Manastırı Vakfı 

34 Heybeliada Rum Ruhban Mektebi Vakfı 

35 Kadıköy Rum Ortodoks Kiliseleri, Mektepleri ve Mezarlığı Vakfı. 

36 
Kandilli Rum Ortodoks Cemaatı Metemorfosis Kilisesi ve Kandilli Rum Muhtelit Đlk 

Mektebi Vakfı 

37 Kınalıada Rum Ortodoks Panayia Kilisesi ve Mezarlığı Vakfı 

38 Kocamustafapaşa'da Belgratkapı Panayia Meryemana Kilisesi Vakfı 

39 Kumkapı Rum Cemaatı Aya Kiryaki, Mektebi Elpida Kiliseleri Panayia Vakfı 

40 Kurtuluş Aya Dimitri, Aya Tanaş, Aya Lefter, Aya Kiryaki Kiliseleri ve Đlkokulları Vakfı 

41 Kuruçeşme Aya Dimitri Aya Yani Kiliseleri Vakfı 

42 Kuzguncuk'ta Aya Pandelemion Rum Kilisesi Vakfı 

43 Langa Aya Todori Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı 

44 Ortaköy Aya Foka Aya Yorgi Kiliseleri Mektep ve Mezarlığı Vakfı 

45 
Paşabahçe Aya Konstantin Rum Kilisesi, Aya Kiryaki Rum Ayazması ve Kabristanlığı 

Vakfı 

46 Salmatomruk Rum Panayia Kilisesi Vakfı 

47 Samatya Aya Yorgi Kiparisa Kilisesi Vakfı 

48 Samatya Aya Analipsiz Kilisesi Vakfı 

49 
Samatya Aya Kostantin Rum Ortodoks Kilisesi, Đlk Mektebi ve Kazlıçeşme Aya Paraşkevi 

Rum Ortordoks Kilisesi Vakfı 

50 Samatya Aya Mina Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı 

51 Samatya Aya Nikola Rum Kilisesi Vakfı 

52 Sarmaşık Aya Dimitri Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı 
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53 Tarabya Aya Paraşkevi Rum Kilisesi ve Rum Đlk Mektebi Vakfı 

54 Topkapı Aya Nikola Kilisesi Vakfı 

55 
Üsküdar Profitili Đlya Rum Kilisesi, Ayazması, Kabristanı ve Rum Muhtelit Đlk Mektebi 

Vakfı 

56 Yeniköy Aya Nikola Rum Kilisesi Vakfı 

57 Yeniköy Rum Panayia (Kumortisa) Kilisesi ve Mektebi Vakfı 

58 Yenimahalle Aya Yani Rum Kilisesi ve Mektebi Vakfı 

59 Yeşilköy'de Aya Stefanos Kilisesi ve Mektebi Vakfı 

60 Zapion Rum Kız Lisesi Vakfı 

61 Bozcaada Kimisis Teodoku Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı 

62 Gökçeada Merkez Panayia Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı 

63 Gökçeada Tepeköy Evangelismos Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı 

64 Gökçeada Zeytinliköy Aya Yorgi Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı 

65 Gökçeada'da Bademliköy Panayia Kimisis Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı 

66 Gökçeada'da Dereköy Aya Marina Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı 

 

Πηγή: http://www.vgm.gov.tr/02_VakiflarHakkinda/004_CemaatVakiflar/cemaat.cfm 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ:  

Ο Νόµος 5737 περί ιδρυµάτων [αγγλική µετάφραση]  

 
 

LAW ON FOUNDATIONS NO 5737 (20 FEBRUARY 2008) 
OFFICIAL GAZETTE OF 27 FEBRUARY 2008 

 
CHAPTER ONE 

General Provisions 
Object 
Article 1- This Law has been prepared to set out the rules and procedures relating to the 
management, operations and monitoring of the foundations; to ensure that their movable 
and immovable listed properties at home and abroad are to be registered, safeguarded, 
repaired and maintained; to secure that the assets of the foundation are economically 
managed and exploited; and to define the organization, tasks, powers and responsibilities of 
the Directorate General for Foundations. 

 
Scope 
Article 2- This Law covers fused, mülhak and new foundations, community and artisans’ 
foundations, and the Directorate General for Foundations.  
The international principle of reciprocity shall be reserved in the implementation of the law 
hereof. 
 
Definitions 
Article 3- For the purposes of enforcing this Law 
Directorate General or the Supervision Authority refers to the Directorate General for 
Foundations. 
Director General refers to the Director General of Foundations; 
Council refers to the Foundations Council; 
Foundations refer to the Fused, Mülhak, Community and Artisans foundations, and New 
Foundations; 
Charter refers to the document that covers and lays down the property, foundation terms, 
the wills of the founder grantor for the Fused and Mülhak Foundations as well as the 
Community Foundations; 
1936 Declaration refers to the declaration submitted by the Community foundations under 
the Foundations Law no. 2762; 
Deed of Trust refers to a document of a foundation set up under the abolished Turkish 
Civil Law no. 743 and the Turkish Civil Law dated 22/11/2001 with no. 4721 that lays 
down the property and terms of foundation;  
Fused Foundations refer to those ones to be administered and represented by the 
Directorate General under this Law, and those ones which were founded before the 
enforcement date of the abolished Turkish Civil Law no 743 and are administered by the 
General Directorate of Foundations in accordance with the Foundations Law no. 2762;    
Mülhak Foundations refer to those foundations which were set up before the enforcement 
date of the abolished Turkish Civil Law no. 743, whose administration is granted to the 
descendants of the founder-grantor;  
Community Foundations refer to those foundations that belong to the non-Muslim 
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communities in Turkey, whose members are citizens of the Turkish Republic and that are 
vested with a legal body status under the Foundations Law no. 2762, irrespective of if they 
have a charter or not; 
Artisan Foundations refer to foundations that were established before the enforcement of 
the foundations Law with no: 2762 and which are managed by the Board of Directors 
selected by the artisans;  
New Foundations refer to the foundations set up under the abolished Turkish Civil Law 
No: 743 and the applicable Turkish Civil Law No: 4721; 
Branch refers to a subunit opened under the new foundations in order to pursue the 
operations of the foundation, which lack a legal body status and which comprise bodies; 
Representative office refers to a subunit opened under the new foundations in order to 
pursue the operations of the foundation, which lack a legal body status and which does not  
comprise any body; 
Foundation Management refers to the body that is authorized to represent and administer 
the Foundation according to the Charter, the 1936 Declaration, Deed of Trust, the Turkish 
Civil Law No: 4721 and this Law in mülhak,community and new foundations; 
Foundation Manager refers to those persons authorized to manage and represent the 
foundation in the mülhak,  and new foundations under the Charter, the 1936 Declaration, 
the Deed of Trust, the Turkish Civil Law No: 4721 and this Law, or any persons having an 
office in the authorized and competent bodies;  
Charities refer to those goods and services directly put to the use and service of the society 
by the foundation; 
Rental-yielding real estate refers to those movable and immovable properties that have to 
be used to generate income in order to realize the objective and operations of the 
foundation;  
Land-rented Foundations refer to those foundation lands title of which belongs to the 
foundation where structures and trees are owned by the person who has the right of 
disposal, provided that the rental is paid on an annual basis; 
Double-rate rental Foundations refer to those lands of a foundation let for an indefinite 
term against a fee paid in advance close to its value plus an annual rental 
Concession Fee refers to a fee charged and collected against the free disposal and 
exploitation of the land-rented and double-rate rental immovable properties; 
Income Surplus refers to the sum that remains outstanding after the performance of the 
repair works for the charities and the rental-yielding real estates of the foundation as well as 
the provision of charities services defined in the Charters of the fused and mülhak 
foundations; 
Usufruct right refers to the rights and income surpluses given to the concerned parties 
according to terms in the charters of the Fused and Mülhak Foundations. 

 
SECTION TWO 

Provisions Governing Foundations 
 

CHAPTER ONE 
Legal entity status, License, Management and Representation 

 
Legal entity status 
Article 4- Foundations enjoy a private legal entity status. 
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The assets, branches and representations of new foundations 
Article 5- New Foundations shall be established and shall operate in accordance 

with the provisions of Turkish Civil Code.  
During the establishment of new foundations, the minimum amount of assets that 

will be allocated according to its objectives shall be determined by the Council every year.  
New Foundations may establish branches and representative offices for the purposes 

of achieving its objects laid down in the deeds of trust, provided that they have to file a 
declaration with the DG. The rules and principles for the issue of a declaration shall be 
governed in the respective regulations. 

Foreigners shall be able to establish new foundations in Turkey in accordance with 
the principle of de jure and de facto reciprocity. 

 
Management and representation 
 Article 6- Fused Foundations shall be managed and represented by the Directorate 

General. 
 Mülhak Foundations shall be managed and represented by those managers to be 

appointed by the Council in accordance with the terms laid down in the Charter provided 
that they do not contradict with the Constitution. The Foundation managers may appoint 
assistants to help them. Qualifications sought for the managers of mülhak foundations and 
their assistants shall be laid down in a regulation. Charity works shall be conducted and 
performed by the Directorate General per pro until the person who is not eligible for the 
manager position because they fail to meet terms laid down in the Charter become eligible; 
the minors or those under the care of a guardian acquire their legal capacity and the vacant 
manager position is filled. 

 Managers for the Community Foundations shall be appointed by their members. 
The rules and procedures for appointing foundation managers shall be laid down in a 
regulation. 

 The artisan foundations shall be subject to the provisions governing mülhak 
foundations. These foundations shall be managed by the board of directors appointed by the 
artisans.  

 The management body of New Foundations shall be appointed according to the 
deed of trust and the majority of those parties holding an office in the management bodies 
of the foundations should have a domicile in Turkey. 

 
Foundations to be administered and represented by the Directorate General  
Article 7- Mülhak foundations for which managers could not be appointed or 

whose administrative bodies could not be set up for a term of ten years shall be managed 
and represented by the Directorate General under a Court decision.  

No further manager shall be appointed to or elected for those foundations that are 
embodied in the Fused Foundations prior to the effectiveness of this Law as well as those 
that are embodied in the Fused Foundations under the law hereof.  

The concerned parties’ usufruct rights according to their charters are reserved. 
 

Completion of New Foundation bodies 
Article 8- In the event that there is a vacancy in the bodies of New Foundations due 

to death, resignation or any other reason, a new member shall be appointed by the court 
according to the provisions in the deed of trust; where there is no provision, according to 
the resolution by the body competent to amend the Deed of Trust; and where there is no 
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such body, then according to the resolution by the body authorized to carry out execution 
and upon consultation with the Directorate General.  

  
Non-eligible parties for the Foundation management 
Article 9- Those ones who are convicted on the grounds of qualified larceny, 

looting, sacking, organized looting, fraud, organized fraud, breach of trust, smuggling or for 
any crime committed against the security of the state shall not be eligible for the manager 
position. 

Any person who is convicted of above-mentioned crimes after having been 
appointed as the manager shall be automatically deprived of his position. 

 
Responsibilities and dismissal of the Foundation managers 
Article 10- The Foundation managers are obliged to act in line with the 

foundation’s purpose and to comply with the applicable law.  
 A foundation manager found not to obey the obligations in paragraph one and who 

is found: 
 a)   to fail to act in accordance with the object of the Foundation  
 b)  not to have used the goods and income of the foundation in accordance with its 

purposes; 
 c)   to cause the Foundation to suffer a loss because of his gross neglicence and 

deliberate acts; 
 d)   to have failed to complete or amend in the permitted term the errors and 

missing points identified by the Supervision Authority, or insist on acting in violation;  
 e)   to have lost his legal competence to exercise civil rights; or to have contracted a 

disease or disability which prevents him from fulfilling his task on a permanent basis; 
 f)   to have been imposed an administrative fine twice pursuant to Article 11 of this 

Law; 
may be dismissed out of the office under a judgment rendered by the court of first 

instance where the Foundation is situated, and on the basis of the decision of the Council 
rendered upon the application by the Supervision Authority. In cases which will yield 
irreparable consequences, upon the decision of the Council the court shall be asked by the 
Supervision Authority to order an interlocutory injunction for the temporary suspension of 
the management body from the office and for the management of the Foundation by a 
trustee until the finalization of the court case. 

 Any foundation manager dismissed from his office shall not be eligible for a 
membership to the Council and cannot be eligible to hold office in the same foundation’s 
management and auditing bodies for a period of five years. 

 A foundation manager dismissed from his office on the grounds defined and given 
in paragraphs (c), (e) and (f) hereof shall be deemed to be also dismissed from the 
management position of another foundation (if any)  and shall be ineligible for such offices 
in the management and auditing bodies of any foundation for a term of five years. 
 Any person involved in the foundation’s management as well as foundation 
employees shall be liable for any loss or damage to the foundation due to their respective 
gross negligence and willful abuses. 
 Foundation managers cannot be dismissed or suspended from the office without any 
court order. 
 

Administrative fine 
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Article 11- A foundation management that fails to deliver on time those 
declarations, documents and details requested under this Law in spite of the notice served 
by the Directorate General; that causes the bodies to convene in violation of the charter or 
the deed of trust or makes false declarations shall be imposed by the Directorate General an 
administrative fine of five hundred New Turkish liras for each of these acts. An objection 
may be lodged within fifteen days from the date of the service according to the provisions 
of Law No:5326 on Misdemeanors dated 30/03/2005. 

 
CHAPTER TWO 

Foundation’s Assets and Operations 
 

Foundation’s acquisition, replacement of rental-yielding real estates 
Article 12- Foundations may acquire goods, and have any disposition thereon. 
The Council shall be authorized to replace, convert to cash or exploit those rental-

yielding real estates or rights held by the Directorate General or the Fused Foundations with 
those ones which are more useful. 

Concerning Mülhak, Community, Artisan Foundations and New Foundations, those 
goods and rights allocated to the foundation at the establishment may be replaced with 
more useful ones or converted to cash with a Court decision if there are justified reasons, 
following the application by the Foundation’s management body and consultation with the 
Supervision Authority; whereas their goods and rights acquired at a later stage may be 
replaced with more useful ones or converted to cash upon the decision of the competent 
body of the foundation and on the basis of the report to be prepared by independent expert 
institutions.  

 Foundation managers shall notify the Directorate General of the immovable 
properties they have acquired or replaced within one month from their registration with the 
property registry. 

Article 35 of the Law No:2644 on Property Registry dated 22/12/1934 shall be 
applicable for the acquisition of immovable assets by the Foundations, a majority of the 
founders of which are composed of foreigners. 

 
Registration of immovable in the foundation’s name 
Article 13- Upon the request of the Directorate General, the unregistered charity 

immovable of fused foundations shall be registered by the property registry office in the 
names of the respective foundations.  

Sales and concession values of rental-yielding immovable properties belonging to 
Mülhak and Fused Foundations, or immovable goods to be purchased, bartered or re-
constructed shall be registered with the property registry office in the name of their 
respective foundations pro rata with the share held by that foundation. 

 
Change in objective and function 
Article 14- Where the fulfillment by foundations of the conditions in their charters 

becomes – de jure or de facto - impossible, the Council shall be authorized to change these 
conditions or to adjust the monetary values in their charity conditions according to current 
foundation revenues upon a proposal by the foundation’s managers in the mülhak, 
community and artisan foundations and by the Directorate-General in fused foundations, 
provided that these shall not be inconsistent with the will of the founder grantor. 
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Qualities and exploitation of charity immovable 
Article 15- Charity immovable of the Foundations cannot be pledged or attached; 

the statute of limitations leading to the acquisition of ownership and usufruct rights shall 
not be applicable. 

Those immovable properties belonging to the Directorate General, Mülhak or  
Fused Foundations which cannot be used for the purposes they were originally endowed 
without violating the laws or public order or which turn out to be out of use or which 
cannot be used, partly or entirely, as a charity may be converted to a charity with the same 
or a similar purpose or may be turned into a rental-yielding real estate or may be turned into 
cash under a resolution by the Council in the case of fused foundations and under a 
resolution adopted by the Council upon the demand of the foundation manager in the case 
of mülhak foundations. The cash may be allotted to another charity in the same manner. No 
fee shall be payable for allotments or transfers within the same foundation. 

 
Allotment of charity immovables 
Article 16- A function shall be allotted by the Directorate General to the charity 

immovables belonging to the fused foundations in line with primarily its respective charter. 
Any charity immovable which cannot be exploited or utilized by the Directorate General 
may be rented out until they can actually be used for their original purposes. 
 For the purposes of making charity immovable functional, Directorate General may 
allot charity immovable to public entities and institutions, to foundations with similar 
objectives or to associations working for public benefit against their repair and restoration 
works under its supervision, in order to ensure their use for the services defined in the 
foundation charter.  
 The Directorate General shall be consulted for its opinion for the allotment of the 
charity immovable to a mülhak foundation. 
 The allotted immovable shall not be used in any commercial business; in the event it 
is determined there is a usage that violates the objective of the allotment, the immovable 
shall be evicted by the civil administrative officers of the location where the immovable is 
situated, upon the Directorate General’s demand. 
 Immovables that belong to the community foundations and that are not used as 
charity in part or in full may be converted to the rental-yielding property of the foundation 
based on the Council resolution and upon such a demand by the foundation’s management, 
or may be allotted to another foundation that is the member of the same community. 

 
Revert of immovable to the foundation 
Article 17- Where exploiters or owners die away without designating an inheritor, 

or disappear, leave or become subject to exchange of populations, the title to the double-
rate rental or land-rented properties shall be registered in the foundation’s name. 

 
Concession fee 
Article 18- Immovable properties owned by or under the disposition of real persons 

or legal bodies with a land-rented or double-rental foundation entry thereon shall be left to 
free disposal upon the payment of a concession fee equal to ten percent of the property tax 
value applicable on the transaction date. However, those governmental lands that were not 
allotted to the charities for which mukataa rent is paid and those immovable properties 
whose charges and tithes belong to the founded foundations shall not be subject to the 
concession fees. 
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For the calculation of the concession fee, the sales value shall be taken as basis for 
the ones sold by means of forced enforcement or by the removal of the partnership, and the 
expropriation fee shall be taken as basis for expropriations. 

Unless the entire concession fee is paid in the foundation’s name under the 
provisions of this law, the assignable dispositions on the immovable shall not be registered 
with and by the property registry offices. 

As for the foundation entries, provisions set out in other laws for the forfeiting and 
prescriptive terms shall not be applicable.  

 
Collecting the concession fee 
Article 19- Concession fees may be paid in advance within sixty days upon the 

relevant notification or may be bartered with an equivalent immovable or half of it may be 
paid in advance while the other half may be paid in five equal installments throughout a 
year.  In case of payments under installation, a first degree and first rank mortgage is 
charged on the immovable. In the event that any of the installation sums is not paid in time, 
all of the remaining installments shall become due and payable. 

Unless concession fees charged by the Directorate General are paid on time upon 
the notification in this respect, they shall be collected along with the delay fine in 
accordance with the Law for the Collection of Public Receivable no.6183, and shall be 
credited to the foundation. 

 
Rental term 
Article 20- The lease term for the immovable properties that belong to the 

Directorate General and the fused foundations shall be three years in maximum.  For the 
purposes of rent-outs against repair or construction works based on repair or construction 
values, the rental term may be agreed to be up to twenty years upon the Director General’s 
approval, and up to forty-nine years upon the Council decision. 

Cultural assets of the Directorate General or Fused Foundations, which are planned 
for repair works, and those immovables to be invested in shall be evicted through the civil 
administration by the end of the rental term upon the Directorate General’s request without 
any further court order but with a one-month notice prior to the expiry of the rental term. 

 
Foundation forests Article 21 [...] 
  
Conservation of cultural assets of foundations and notification of development 

projects 
Article 22- Public institutions and bodies shall consult the Directorate General 

during the preparation of development plans for the conservation of cultural assets of the 
foundation. 
 Any development and parceling plans prepared by the Municipalities and other 
public institutions and bodies in relation to immovable belonging to the Directorate General 
or Fused Foundations shall be notified by the relevant agency to the Foundation before any 
publication in relation thereto.  

Development plans for the immovable of Fused Foundations shall be prepared in a 
manner to conserve the rental-yielding nature of the real estate. 

Those immovable properties that belong to the Directorate General and fused 
foundations but which are trespassed or occupied by school, hospital or sports fields in the 
development plans may be exploited by the Directorate General as a private school, private 
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hospital or sports facility –upon the consent of the relevant Ministry- in the event that they 
are not expropriated by the respective institutions within two years from the date of 
attestation of the development plan.  
 

Acquisition through possession 
Article 23- Foundation properties shall not be subject to acquisition through 

possession. 
 
Insurance 
Article 24- It is obligatory that rented or allotted immovable of the fused 

foundations shall be insured by their exploiters in the name of the Directorate General 
against theft, fire and God’s acts. 

 
International activities 
Article 25- Foundations may establish branches and representation offices abroad; 

or carry out international operations and cooperation; set up high entities or may become 
members of organizations established abroad in accordance with their objectives and 
activities, provided that it is contained in their deed of trust.  

Foundations may receive in-kind and in cash endowments and grants from 
individuals, institutions and bodies at home or abroad, and may give grants and donations 
in cash or in-kind form to the foundations and associations located at home and abroad with 
similar purposes. Cash aids that come from or are sent to abroad shall be remitted and 
received through and over the banks and shall be notified to the Directorate General. Form 
and content of the notice shall be laid down in a regulation.  

 
Establishment of economic enterprises and companies 
Article 26- A foundation may establish and incorporate economic enterprises or 

firms so as to promote its goals and to generate revenues for itself, provided that the 
Directorate General shall be given a prior notice.  The revenue generated from economic 
enterprises including the companies shall not be allotted for any purpose other than the 
objectives of the foundation. Regarding companies which have been established by 
foundations where the majority of the founders are foreign nationals or where more than 
half of the shares are owned by such foundations, the acquisition of property by such 
companies will be subject to the property acquisition provisions applicable to the same 
foundations.  

 The Directorate General for Foundations is entitled to establish economic 
enterprises or companies with the incomes and the rental-yielding real estate of the 
Directorate General and fused foundations, upon the decision of the Council of Ministers. 
The replacement of company shares and rights with more useful ones, their conversion into 
cash and exploitation and the utilization of all the rights related to these as well as the 
utilization of rights related to partnership shares shall be carried out by the Directorate 
General. 

 
Rights and assets of dissolved or terminated New Foundations 
Article 27- Any estate and rights remaining after the settlement of the debts of 

dissolved New Foundations shall be transferred to a foundation with similar objectives in 
accordance with the provisions stipulated in its deed of trust, or under a court decision after 
consulting the Directorate General’s opinion if no special provisions exist in the deed of 
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trust; as for any estate and rights remaining after the settlement of the debts of terminated 
New Foundations, these shall be transferred to the Directorate General for Foundations. 

 
CHAPTER THREE 

Foundation’s cultural and natural assets 
 

Identification, registration and sustenance of the foundation’s cultural assets 
Article 28- Identification, inventory, registration and safeguarding (for the purposes 

of this term, those properties that belong to the Directorate General and fused foundations) 
of the immovable and movable cultural assets owned by the foundations at home and 
abroad as well as the expropriation, exploitation, repair, restoration and -if need be- 
reconstruction works of the cultural assets of the foundation and conservation areas whose 
ownership have changed over shall be pursued and carried out by the Directorate General. 

Ten percent of the corporate tax base of enterprises and subsidiaries more than fifty 
percent of the capital of which belongs to Directorate General or fused foundations shall be 
transferred to the Directorate General in order to be used for the repair of cultural assets 
belonging to fused foundations with scarce source of revenues.  

The Council shall be authorized to conserve and maintain immovable categorized as 
cultural assets owned by Fused Foundations with scarce source of revenues by means of 
revenues generated by foundations with similar objectives. 

 
Conservation of Foundation’s cultural and natural assets 
Article 29- Immovable and movable cultural and natural assets owned by the 

foundations shall be preserved by the Directorate General, relevant public institutions and 
their users. 

 
Transfer of cultural assets of foundations 
Article 30- Cultural assets originating from foundations, the ownership of which 

have –for whatsoever reason- been passed to the treasury, provincial administrations, 
municipalities or village legal entities shall be transferred to the fused foundation. 

 
CHAPTER FOUR 

Accounting and Audit of Foundations 
 

 Foundation’s accounting  
Article 31- Foundations have to keep and maintain their accounting records in 

accordance with such rules and procedures to be designated by the Directorate General. 
Those rules and procedures in relation to the books and records to be kept and maintained 
shall be regulated in the respective regulation. 

Revenues and expenses of each Fused Foundation shall be followed separately. 
Foundations shall invest their assets by observing economic rules and risks. 
 
Obligation to submit statements 
Article 32- Foundation’s management shall submit to the Directorate General, 

within the initial six months of each calendar year, a statement containing a list showing the 
managers or the members of the board of the foundation; budget and financial statements, 
activity reports, real estate details, financial charts of the preceding year, documents 
confirming that these statements are published via appropriate media and means, financial 
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statements of its business operations and subsidiaries as well as other information to be 
stipulated in the regulation.  
  

Audit of Foundations 
Article 33- Internal auditing is a must in mülhak, community, artisan and new 

foundations. The foundation may be audited by its own bodies or by independent audit 
firms.  
 Foundation managers shall submit the reports of in-house audits which are to be 
conducted at least once a year and the results to the Directorate General within two months 
following the date of the report, at the latest. 

The Directorate General shall carry out an audit for checking compliance of the 
foundation to its objectives and the applicable laws as well as for compliance of its 
economic enterprises with the legislation and its activities.  
 

Management and representation expenses 
Article 34- Twenty percent of the annual gross revenues of the Fused Foundations 

subject to usufruct rights and those ones temporarily administered by the Directorate 
General shall be credited to the Directorate General budget for meeting management and 
representation expenses. 

 
 

SECTION THREE 
Directorate General for Foundations, Foundations’ Council, Organization of the 

Directorate General and Recruitment 
 

CHAPTER ONE 
Directorate General for Foundations 

  
Directorate General for Foundations 
Article 35- The Directorate General with a legal entity status has been set up under 

the Prime Ministry in order to fulfill the tasks assigned to them hereunder.  
If deemed necessary, the Prime Minister may exercise, through a State Minister he 

will delegate, the powers granted to him in relation to the management of Directorate 
General. 

Directorate General shall comprise central and provincial organizations. 
 The head office of the Directorate General is based in Ankara. 

 
Tasks of the Directorate General 
Article 36- Tasks of the Directorate General are given below: 
a)    To fulfill and carry out charitable, social, cultural and economic terms and 

services set out in the charters of Fused Foundations or, where there is no charter, in its 
firman, deed or title of privilege that substitutes the charter. 

b)     In order to give the best service described in the charter, to exploit and invest 
funds and goods of the Directorate General and the Fused Foundations and to invest them 
in those investments that bring higher yields, 

c)  To establish companies, to participate in already-active companies and to decide 
on any capital increases of these companies with the funds of the Directorate General and 
the Fused Foundations,  
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d)   To conserve or restore the cultural assets of foundations located at home or 
abroad; 

e)   To check and audit mülhak, community, new and artisan foundations; 
f)   To carry out training, research, development, cultural and publication activities 

in issues related to the foundations; to maintain national and international coordination; 
 g)  To make up collections comprising cultural assets; to found and establish 
museums, libraries and cultural centers; 

h)   To carry out services and tasks assigned to it under this Law and other laws. 
The Directorate General shall cooperate with other institutions and bodies in 

relation to its tasks relating to foundations and shall take necessary measures for the 
purposes of coordination. Whenever necessary, the Directorate General may hire experts, 
specialized institutions and entities for advice and legal opinions limited to the required 
topic and without being subject to the Public Tender Law enacted under No 4734. 

 
Auditing the Directorate General  Article 37- [...]  
 
Budget of the Directorate General  Article 38- [...]  
 
Revenues of the Directorate General 
Article 39- Directorate General’s revenues are given below: 

a)   Rental revenues 
b)   Business profits 
c)  Incomes from subsidiaries  
d)  Management and representation dues 
e)  Revenues to be generated by the sales of immovable properties belonging to 

the Fused Foundations 
f)  Concession Fees 

      g)  Revenues and proceeds derived from the sales of immovable properties 
owned by the Directorate General;  

h)  Conditional endowments 
i)  Unconditional endowments 

      j)   Other revenues  
 
Spending of certain revenues and endowments 
Article 40- Revenues defined in paragraphs (e) and (f) of Article 39 of this Law 

may be used for purchasing immovable properties for the foundation and for the repair and 
maintenance works of the foundation’s already existing immovable properties. These sums 
may be also invested, under the Council decision, in revenue yielding investments and the 
repair and maintenance works of cultural assets which are located at home and abroad and 
which belong to foundations with no income source. 

Conditional endowments to the Directorate General shall be spent in line with the 
will of the endower. 

 
CHAPTER TWO 

Foundations’ Council 
 
  Set-up of the Council 

Article 41- The Council is the highest decision-making body of the Directorate 
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General. 
 The Council shall be composed of fifteen members in total, consisting of five 
members including the Director General, three deputy Directors General and one 1st legal 
advisor plus five members, who shall be university graduates and shall have specialized 
knowledge and experience in the field of foundations, to be appointed through a joint 
decree upon a proposal by the Prime Minister;  plus three members to be elected by new 
foundations and two members, one of whom shall be elected by mülhak foundations and 
the other by the Community foundations. Furthermore, new foundations shall elect three 
reserve members while each of the mülhak foundations and community foundations shall 
elect one reserve member. The elections shall be held separately upon the invitation by the 
Directorate General and with the participation of a representative to be appointed by the 
management body in the new foundations; by the foundation managers in the mülhak 
foundations and by the board of directors in the community foundations. 
 The Director General is also the chairman of the Council. 
 The Director General has the power and duty to enforce the decisions adopted. 
Where the Director General cannot attend his duties due to various reasons, the acting 
Director General shall also act as the Chairman of the Council.  
 Principles and procedures governing the functioning of the Council shall be laid 
down in the respective regulation. 

 
Council’s tasks 
Article 42- In addition to the tasks assigned to it by the other articles of the law 

hereof, the Council shall also perform the following tasks: 
a)  To make decisions for public benefit on expropriations and dispositions for the 

allotments, sales and barter of the rental-yielding real estates and charity immovable owned 
by the Directorate General, Mülhak and Fused Foundations; 

b)   To approve the budgets of the Directorate General and Operational Directorates; 
c)   To decide on the draft regulations and by-laws concerning the Directorate 

General and foundations; 
d)   To make decisions on issues deemed necessary by the Directorate General. 
 
Qualifications and tenure of Council members 
Article 43- [...]  
 
Replacement of the Council members and honorary fees 
Article 44- [...] .  
 
Council’s meetings and resolution quorum 
Article 45- [...]  
 
Rules for the Council members to comply with  
Article 46- Council members shall not engage in an undertaking, brokerage or 

representative relation, on a direct or indirect basis, with the Directorate General and its 
affiliates during their tenure and for a term of two years from the expiry of their tenure. 

The Council members shall not be entitled to disclose any confidential information 
and documents they obtain during their tenure to any party other than those authorized by 
laws; and shall not use such information or documents to their personal advantages or to the 
disadvantage of third parties. This obligation shall apply even after the termination of their 



 241 

tenure. 
Any member who fails to attend three consecutive meetings or ten meetings in total 

during a year without any justified excuse shall be dismissed upon a resolution by the 
Council. 

 
THIRD CHAPTER 

Organization 
 Article 47-72 [...] 

 
PART FOUR 
Various Rules 

 Article 73 – 80 […] 
Provisional Articles 1 – 6, 8, 9 [...] 

 
Provisional Article 7 –Community Foundations’; 
a)   immovable property registered in the 1936 Declarations, which are registered in 

the Property Registry Office under figurative or fictitious names and are still under the 
disposal of the foundation, 
 b)  immovable property currently registered in the Property Registry in the name of 
the Treasury, Directorate General, the bequeathing party or the endowers on grounds of not 
being able to acquire property, despite the fact that they had been purchased by community 
foundations, or bequeathed or endowed to the community foundations after the 1936 
Declaration,  

shall be registered by the relevant Property Registry Directorates in the name of the 
community foundations together with all rights and obligations recorded on them in the 
Property Registry Office, upon an application lodged within eighteen months as from the 
enforcement of this law and following the approval of the Council. 

 
Validity 

Article 81 – This law shall be valid and put in effect when it is published in Official 
Gazette. 

 
Enforcement 

Article 82 -   This law shall be enforced by the Council of Ministers.  
 
 


