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Κπξίεο θαη Κύξηνη, 
 
Ο Σύιινγνο Κσλζηαληηλνππνιηηώλ, ν νπνίνο ηδξύζεθε ην 1928, πξαγκαηνπνηεί ζαλ κε 
Κπβεξλεηηθόο, κε θεξδνζθνπηθόο Οξγαληζκόο, παξεκβάζεηο ελώπηνλ ηεο Γ. 
Σπλέιεπζεο ηνπ ΟΑΣΔ επί δεθαεηίεο. Σρεδόλ θάζε ρξόλν, αληηκεησπίδνπκε από ηελ 
κόληκε Τνπξθηθή Αληηπξνζσπεία απαμησηηθά ζρόιηα  κε βάζε ηελ ζέζε πσο, δήζελ, 
θάλνπκε πξνπαγάλδα ελαληίνλ ηεο Τνπξθηθήο Γεκνθξαηίαο. Έηζη θέηνο, γηα λα 
απνθύγνπκε θαη πάιη ηελ ίδηα, ζηεξεόηππε, θαηεγνξία θξνληίζακε λα δηαλείκνπκε ζε 
όιεο ηηο αληηπξνζσπείεο αλαιπηηθή ηεθκεξίσζε ηεο ζεκεξηλήο καο παξέκβαζεο κε ηελ 
ζεξκόηαηε παξάθιεζε λα ιεθζεί ζνβαξά ππ΄ όςηλ ηδίσο από εθείλνπο πνπ 
εκπιέθνληαη ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο πξνεληαμηαθήο πνξείαο ηεο Τνπξθηθήο Γεκνθξαηίαο 
ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
 
Τν 1923, όπσο είλαη γλσζηό, ε Τνπξθία ππέγξαςε κε 7 ρώξεο, κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη 
ηελ Διιάδα, ηελ Σπλζήθε ηεο Λσδάλλεο ε νπνία ππνηίζεηαη πσο είρε απμεκέλν 
Γηεζλέο θύξνο θαη δελ κπνξνύζε λα κεηαβιεζεί νύηε θαλ κε θνηλή ζπκθσλία Τνπξθίαο 
- Διιάδνο.  Σην άξζξν κάιηζηα 37 ηεο Σπλζήθεο ηεο Λσδάλλεο αλαθέξεηαη ξεηά πσο 
"Η Τνπξθία αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε όπσο νη δηαηάμεηο πνπ πεξηέρνληαη ζηα 
άξζξα 38 έσο 44 ηεο Σπλζήθεο (πνπ αθνξνύλ ηελ πξνζηαζία ησλ κεηνλνηήησλ) 
αλαγλσξηζηνύλ σο ζεκειηώδεηο λόκνη, όπσο νπδείο λόκνο ή θαλνληζκόο ή επίζεκε 
πξάμε δηαηεινύλ ζε αληίζεζε ή αληίθαζε πξνο ηηο δηαηάμεηο απηέο θαη όπσο νπδείο 
λόκνο ή θαλνληζκόο ή επίζεκε πξάμε θαηηζρύνπλ απηώλ ".  Όια βέβαηα απηά ζηα 
ραξηηά θαη ζηα ιόγηα. Γηαηί ζηελ πξάμε ε Τνπξθία επηθαιείηαη κέρξη θαη ζήκεξα 
ζρνιαζηηθά θαη ην ηειεπηαίν ίρλνο δηθαησκάησλ πνπ ηεο αλαγλσξίδεη ε Σπλζήθε ηεο 
Λσδάλλεο αιιά θξνληίδεη παξάιιεια λα πεξηθξνλεί πιήξσο όιεο αλεμαηξέησο ηηο 
ππνρξεώζεηο πνπ αλέιαβε θαη κάιηζηα από ηελ επνκέλε ηεο ππνγξαθήο ηεο Σπλζήθεο 
ηεο Λσδάλλεο κέρξη θαη ηώξα.  
 
Τν ζέκα απηό είλαη ηεξάζηην θαη ππάξρεη αληηθεηκεληθά, ρξνληθή αδπλακία γηα ηελ 
αλάπηπμή ηνπ. Δίλαη επηπρώο δπλαηή ε εζηίαζε ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ηνπ ηδίνπ 
ζέκαηνο. Τν ζεκείν απηό είλαη νη Κνηλνηηθέο πεξηνπζίεο ησλ Διιήλσλ ηεο Τνπξθίαο, 
αμίαο πνιιώλ ηξηζεθαηνκκπξίσλ Δπξώ νη νπνίεο κεζνδηθά θαη θπληθά αξπάδνληαη επί 
δεθαεηίεο ηώξα από ην Τνπξθηθό Γεκόζην.   
 
Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο Σπλζήθεο ηεο Λσδάλλεο όια ηα ηδξύκαηα ηεο Διιεληθήο 
κεηνλόηεηαο ζηελ Τνπξθία εμαθνινπζνύζαλ λα δηνηθνύληαη από αηξεηά Γηνηθεηηθά 
όξγαλα. 
 
Σηηο 4 Οθησβξίνπ 1926 ηέζεθε ζε ηζρύ ν εηζαγσγηθόο λόκνο ηνπ ηνπξθηθνύ αζηηθνύ 
θώδηθα ν νπνίνο ζην άξζξν 8 ηνπ Νόκνπ 864/1926 θαζόξηζε ηελ έλλνηα vakηf, δειαδή 
ηνπ "Κνηλσθεινύο Ιδξύκαηνο" θάηη αλάινγν ηνπ Γαιιηθνύ όξνπ "Fondasion Pieuse".   
Σπγθεθξηκέλα  ΒΑΚΟΥΦ ή ΒΑΚΙΦ είλαη ε αθηέξσζε θηήκαηνο ή πξνζόδνπ, ππέξ 
επζεβνύο, αγαζνεξγνύ ή θνηλσθεινύο ελ γέλεη ζθνπνύ, ή θηιαλζξσπηθνύ, ή 



ζξεζθεπηηθνύ ή επαγνύο θαζηδξύκαηνο, ην νπνίν είηε πθίζηαηαη είηε ζα ζπζηαζεί ζην 
κέιινλ. 
 
Λίγα ρξόληα αξγόηεξα κε ηνλ Νόκν 2762 ηνπ 1935 θαη κε ηνλ Νόκν 3513 ηνπ 1938 ε 
Τνπξθία όξηζε ππνρξεσηηθό έιεγρν ζε όια ηα κεηνλνηηθά ηδξύκαηα θαηά ξεηή θαη 
απξνθάιππηε παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 40 ηεο Σπλζήθεο ηεο Λσδάλεο. 
 
Τν 1974 ε Τνπξθία κε κηα απιή απόθαζε ηεο Οινκέιεηαο ησλ Αζηηθώλ Τκεκάησλ ηνπ 
Αθπξσηηθνύ πνπ έιαβε αξηζκό 505 ηνπ 1974, άξρηζε λα ιεειαηεί ηελ αθίλεηε 
πεξηνπζία πνπ απέθηεζαλ όια ηα κεηνλνηηθά Ιδξύκαηα, νξίδνληαο όηη ηα κεηνλνηηθά 
ηδξύκαηα  δελ κπνξνύλ λα απνθηήζνπλ αθίλεηα κε νπνηνδήπνηε ηξόπν, επηπιένλ 
εθείλσλ πνπ είραλ  δεισζεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νόκνπ 2762 ηνπ 1935! Δίρε 
πξνεγεζεί ε ππ΄ αξηζκόλ 63/67-13/43 ηνπ 1963 απόθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηνπ 
Τνπξθηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο κε ηελ ίδηα γλσκάηεπζε, δειαδή όηη ηα 
κεηνλνηηθά ηδξύκαηα  δελ κπνξνύλ λα απνθηήζνπλ αθίλεηα κε νπνηνδήπνηε ηξόπν, 
επηπιένλ εθείλσλ πνπ είραλ  δεισζεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νόκνπ 2762 ηνπ 
1935.  
 
Έθηνηε κε δεθάδεο απνθάζεηο ησλ Τνπξθηθώλ δηθαζηεξίσλ ην Τνπξθηθό Γεκόζην 
νηθεηνπνηήζεθε αθίλεηα ηεο Διιεληθήο, Δβξατθήο θαη Αξκεληθήο  κεηνλόηεηαο ηεο 
Τνπξθίαο αλππνιόγηζηεο αμίαο.  
 
Η Τνπξθία, κε έλα δαηδαιώδεο λνκηθό θαηαζθεύαζκα όπνπ θπξηαξρνύλ πνηθίια θαη 
δηάθνξα δηνηθεηηθά κέηξα, αθνύ άξπαμε θπξηνιεθηηθά αθίλεηεο πεξηνπζίαο 
αλππνιόγηζηεο αμίαο, βξέζεθε ην 2002 ζηελ αλάγθε λα ελαξκνλίζεη ηελ λνκνζεζία ηεο 
ελ όςεη ησλ πξνζπαζεηώλ ηεο λα εληαρζεί ζηηο Δπξσπατθή Έλσζε ςεθίδνληαο ηνλ 
Νόκν 24841 ηνπ 2002. Ο λόκνο όκσο απηόο έγηλε γηα λα παξνπζηαζηεί ε δήζελ 
πξνζπκία ηεο Τνπξθίαο λα πξνζαξκνζηεί ζην Κνηλνηηθό Γίθαην ρσξίο όκσο λα αγγίμεη 
θαζόινπ ηελ νπζία ηνπ πξνβιήκαηνο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό πσο γηα λα απνθηήζεη έλα 
κεηνλνηηθό ίδξπκα ζηελ ζεκεξηλή Τνπξθία αθίλεην πξέπεη απαξαίηεηα λα ζπκκεηέρνπλ 
ε ΑΔ Δθηηκεηώλ Βαθνπθηθώλ Αθηλήησλ, ε Αγξνηηθή Τξάπεδα ηεο Τνπξθίαο, ην 
Δκπνξηθό θαη Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην ηεο Τνπξθίαο θαη ν Σύιινγνο Αξρηηεθηόλσλ 
ηεο Τνπξθίαο! Δπί πιένλ θαζηεξώλεηαη κηα πνιύπινθε, ρξνλνβόξα θαη απίζηεπηα 
γξαθεηνθξαηηθή δηαδηθαζία ε νπνία ζηελ πξάμε αρξεζηεύεη πιήξσο  ηελ δήζελ 
ζεκεξηλή ειεπζεξία ησλ κεηνλνηηθώλ ηδξπκάησλ λα απνθηήζνπλ ή λα πσιήζνπλ 
αθίλεηε πεξηνπζία ζηελ Τνπξθία ή απιά λα ζπληζηνύλ λα δηεπζύλνπλ θαη λα 
επνπηεύνπλ παληόο είδνπο θηιαλζξσπηθά, ζξεζθεπηηθά ή θνηλσθειή ηδξύκαηα, 
ζρνιεία θαη ινηπά εθπαηδεπηήξηα.         
 
Ο εκπαηγκόο πνπ επηβάιιεη ε ζεκεξηλή Τνπξθία ζε όινπο ηνπο θαιόπηζηνπο εηαίξνπο 
ηεο κπνξεί λα αξζεί ακέζσο κε ηνλ πην απιό ηξόπν : Με ηελ αλαγλώξηζε ησλ 
δηθαησκάησλ ηεο κεηνλόηεηαο πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ Σπλζήθε ηεο Λσδάλλεο θαη ηελ 
αλαδξνκηθή αθύξσζε όισλ ησλ λόκσλ, ησλ πξάμεσλ θαη ησλ δηαηάμεσλ πνπ είλαη 
αληίζεηεο κε απηέο.  Φσξίο απηή ηελ απιή ξύζκηζε ε Τνπξθία ζα ζπλερίδεη λα 
θνξντδεύεη ηνπο πάληεο. Φσξίο απηή ηελ απιή ξύζκηζε ζα λνκηκνπνηείηαη ε κεγαιύηεξε 
ιεζηεία ηξηζεθαηνκκπξίσλ Δπξώ από ηελ επίζεκε Τνπξθία. Φσξίο ηελ απιή απηή 
ξύζκηζε ε πνξεία ηεο Τνπξθίαο πξνο ηελ Δπξώπε, ηελ νπνία επηζπκνύκε θαη εκείο, ζα 
βξίζθεη κπξνζηά ηεο έλα απξνζπέιαζην ηείρνο. 
 
Σαο επραξηζηώ γηα ηελ πξνζνρή ζαο.   



 


