
Τα μειονοτικά βακούφια είναι κοινωφελή
(ευαγή) ιδρύματα μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, τα οποία ιδρυθήκαν από τις
μειονότητες επί Οθωμανικής αυτοκρα-
τορίας με ειδικό καθεστώς και υπό την
ευθύνη και διοίκηση της κάθε μειονότητας
(συνήθως πρόκειται για χώρο λατρείας,
σχολείο ή νοσοκομείο). Έχουν νομική
οντότητα και διοικητικό συμβούλιο που
προκύπτει με ψηφοφορία από τα μέλη της
κοινότητας. Μπορούν να έχουν ακίνητη και
κινητή περιουσία την οποία δύνανται να
αξιοποιούν υπέρ των κοινοτήτων τους. Τα
έσοδά τους προέρχονται από φιλανθρω-
πίες αλλά και από την αξιοποίηση των
περιουσιών τους.

Τι είναι τα βακούφια

Γιατί πρέπει να

συμμετέχουμε στα

Βακούφια 

Σκοπός των βακουφιών είναι να εκτελούν
κοινωφελή έργα, να συνδράμουν στη
συντήρηση των βακουφικών κτημάτων
(ναών, σχολείων κ.λπ.) και να
διαφυλάττουν, αξιοποιούν και
αναπτύσσουν την ακίνητη περιουσία που
διατηρούν. Προβαίνουν σε όλες τις
απαραίτητες διατυπώσεις προς τις
δημόσιες αρχές και αναγνωρίζονται από το
κράτος ως νομικά πρόσωπα δημοσίου
δικαίου. Τα βακούφια υπήρξαν, διαχρονικά,
το στήριγμα της μειονότητάς μας αφού
εκτός από τη διατήρηση και ανάπτυξη των
εκκλησιών και των σχολείων μας,
προσέφεραν συγχρόνως φιλανθρωπικό
έργο σε όσους είχαν ανάγκη. 

Μέσω των βακουφιών έχουμε καταφέρει
να διατηρήσουμε την πίστη, τη γλώσσα και
τον πολιτισμό μας. Χωρίς τα βακούφια
αυτά κινδυνεύει η ενότητα και η ασφάλεια
της εκκλησιαστικής και κοινοτικής
περιουσίας, και η ευπρέπεια και το κάλλος
των ναών και των εξωκκλησίων μας.

Ποιος είναι ο σκοπός

τους και η προσφορά

τους στην Ίμβρο

Τα βακούφια είναι το μέσο ώστε, ως
μειονοτικοί πολίτες-ισότιμοι πολίτες, να
διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας και να
διατηρήσουμε και αναπτύξουμε τις
κοινότητές μας.

Στην Ίμβρο και την Τένεδο, σε κάθε
χωριό υπάρχει ένα βακούφι με έδρα την
κεντρική εκκλησία. Αρχικά στην Ίμβρο
υπήρχαν 7 βακούφια -όσα και τα χωριά
της- και 1 βακούφι στην Τένεδο. Μετά,
όμως, από την εκκένωση του Κάστρου
τη δεκαετία του ’70, λόγω μη ύπαρξης
της ρωμαίικής κοινότητας, το βακούφι
αυτό  χαρακτηρίστηκε ως «MAZBUT»
(«Κατειλημμένο») που σημαίνει ότι πλέον
όλη η περιουσία του ελέγχεται από το
κράτος. Αντίστοιχα, το βακούφι του
Ευλαμπίου έγινε MAZBUT τη δεκαετία του
’80 με αφορμή την παραίτηση του
διοικητικού συμβουλίου λόγω διενέξεων
μεταξύ των μελών του.

Αν θέλουμε να έχουν μέλλον οι
κοινότητές μας και να διατηρήσουμε την
πίστη, τη γλώσσα και τον πολιτισμό μας,
είναι ευθύνη όλων μας, ως ενεργοί
πολίτες, να συμμετάσχουμε στις εκλογές
αλλά και τα διοικητικά συμβούλια των
βακουφιών.
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