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   Παρουσίαση από τον Νικόλαο Αναγνωστόπουλο Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω.  

Οι Συνέπειες της μη-αναγνώρισης της νομικής προσωπικότητας των μη-

Μουσουλμανικών μειονοτήτων στην Τουρκίας 

 

 

Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε,   

Η Συνθήκη της Λωζάννης που αναγνώρισε την σύγχρονη Τουρκία ως κράτος το 1923, 

κατοχύρωσε και εξασφάλισε το καθεστώς των μη-Μουσουλμανικών μειονοτήτων στην 

Τουρκία και τα δικαιώματα τους. Συγκεκριμένα καθόρισε το δικαίωμα τους να 

διαχειρίζονται τα ευαγή και  τα φιλανθρωπικά τους ιδρύματα όπως τις εκκλησίες, σχολεία, 

νοσοκομεία και κοιμητήρια τους. Επομένως οι διοικήσεις αυτών των ιδρυμάτων πρέπει να 

διενεργούνται από τα μέλη των Μειονοτικών Ιδρυμάτων. Παρά ταύτα, διαδοχικές 

Τουρκικές Κυβερνήσεις έχουν παρέμβει στην διενέργεια εκλογών με την παράνομη 

κατάργηση του συμβουλίου της Ελληνορθόδοξης Μειονότητας το 1925 και των 

συντονιστικών επιτροπών των ευαγών ιδρυμάτων το 1962, απαγόρευση των εκλογών για 

μεγάλα διαστήματα τις περιόδους (1936-1950) και (1969-2003) και διορίζοντας πολλές 

φορές διοικητή δικής τους επιλογής. Η χειρότερη παραβίαση συνέβη το 1974 με την 

απόφαση της κατάσχεσης από το Κράτος όλων των ακινήτων που είχαν περιέλθει στην 

ιδιοκτησία των Μειονοτικών Ιδρυμάτων την περίοδο 1936-1974 με το σκεπτικό ότι τα μέλη 

των Μειονοτήτων αν και πολίτες της χώρας είναι παράλληλα και ξένοι.    

 Η παρούσα Κυβέρνηση της Τουρκίας (2003-2012) έχει επιτρέψει την διενέργεια εκλογών 

και επίστρεψε μόλις το 16% των ακινήτων που είχαν κατασχεθεί. Η πλέον σοβαρή 

παραβίαση είναι στην περίπτωση του Ελληνορθόδοξου Μείζονος Ιδρύματος Βαλουκλί που 

περιλαμβάνει Νοσοκομείο και Οίκο Ευγηρίας στο οποίο παραμένει μια διορισμένη 

διοίκηση από το Κράτος της Τουρκίας από το έτος 1991.   Οι διορισμένη διοίκηση αρνείται 

να προβεί σε εκλογές παρόλο που αυτές διενεργούνται από το 2004 σε όλα τα μειονοτικά 

ιδρύματα. Ενώ η διορισμένη διοίκηση του Βαλουκλί αρνείται να διενεργήσει εκλογές η 

Γενική Διεύθυνση Ευαγών Ιδρυμάτων που έχει την ευθύνη της εποπτείας των μειονοτικών 

ιδρυμάτων παραμένει αδρανής ενόψει την παρανομίας αυτής. Επιπλέον σε αυτά τον 

Ιανουάριο του 2013, η Γενική Διεύθυνση Ευαγών Ιδρυμάτων κατήργησε τον Κανονισμό 

Εκλογών για τα Μειονοτικά Ιδρύματα χωρίς να αφήσει σε ισχύ τον παλαιό και να 

καθορίσεις πότε θα εκδοθεί ο καινούργιος. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν να 

διενεργηθούν για άγνωστο διάστημα εκλογές στα Μειονοτικά Ευαγή Ιδρύματα.   



 

 

Τα ανωτέρω αναφερόμενα σχετίζονται άμεσα με την μη-αναγνώριση της νομικής 

προσωπικότητας των μη-Μουσουλμανικών μειονοτήτων και που δημιουργούν σοβαρά 

προβλήματα σε θέματα θρησκευτικών και πολιτισμικών δικαιωμάτων. Επί του θέματος 

αυτού καλείται η Κυβέρνηση της Τουρκίας : (α) την έκδοση άμεσα του νέου Εκλογικού 

Κανονισμού για τα μειονοτικά ευαγή ιδρύματα και (β) να επιτραπεί ο συντονισμός μεταξύ 

των ευαγών ιδρυμάτων της ίδιας Μειονότητας  και (γ) την επιστροφή στους νόμιμους 

κατόχους των ακινήτων στα μειονοτικά ιδρύματα που είχαν κατασχεθεί.  

Σας ευχαριστώ πολύ. 
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The Consequences of non-recognition of Legal Status of  

non-Muslim minorities in the Republic of Turkey  

 

Thank you Mr. President,  

The Lausanne Treaty of 1923, which recognized the Republic of Turkey, established and guaranteed 

the status of non-Muslim minorities in Turkey and upheld their rights. It gave the right to minorities 

to manage their welfare foundations such as churches, hospitals, schools, or cemeteries. Thus, the 

administrations of these foundations must be elected by the members of the Minority community. 

Despite this, successive Turkish Governments intervened against the clause abolishing illegally the 

Minority Council (1925) and the Coordination Bodies supervising the Minority foundations (1962), 

prohibiting elections in the Minority foundation councils (1936-1950; 1969-2003) and appointing a 

single administrator (1936-1950). The worst violation occurred in 1974: after a ruling of the Higher 

Cassation Court of Turkey, which stipulated that all real estate and legally registered properties in 

non-Muslim Minority foundations during the period of 1936-1974 should be confiscated by the 

State, based on the spurious argument that “although the minority members hold citizenship of the 

Republic of Turkey, at the same time they are also foreigners”.  

  The present government (2003-2012) allowed the elections and the return of some of the 

appropriated real estate properties, but only 16% were returned and in some foundations no 

elections are carried out. The worst case is the largest Greek-Orthodox Foundation of Balikli Hospital 

and Elderly People’s Care Home where the present administration is in office since 1991, following 

an appointment by the Turkish Government. The appointee has denied the right to carry out 

elections while the Supervisory state authorities (General Directorate of Welfare Foundation), 

remains inactive towards this illegal behavior. Besides, in January 2013, these authorities abolished 

the Election Regulation of the Minority foundations without alternative policies. This means that, for 

an indefinite time period, elections cannot be held in Minority foundations. 

The mentioned problems are directly linked with the lack of legal recognition of the Minorities and 

leads to serious problems related to religious and cultural rights. In this respect, the Turkish 

government is asked to proceeding with necessary reforms by (a) issuing new regulations for 

elections at the Minority foundations, (b) allowing the Coordination Bodies between the welfare 

foundations and (c) returning the real estate properties to their legal owners.  

Thank you for your attention. 


