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Στο σχέδιο νύαου «Κύρωση Πρακτικού μεταξύ Ελλάδος
και Αιγύπτου για τις βακουφικές ιδιοκτησίες Καβάλας
και Θάσου».

Ποος τι; Βονλή ίων Ελλήνων

Ms το υπό κύρωση Πρακτικό ρυθμίζεται το Οεμα των 
βακουφικών ιδιοκτησιών Καβάλας και Θάσου, του παρέμενε 
εκκρεμές πολλά χρόνια.

Το ιστορικό της υποθέσεως αυτής έχει ως εξής :
Με φιρμάνι από 30 Μαρτίου 1813 ο Σουλτάνος Μαχμουτ 

ο 13' παραχώρησε στον αξιωματούχο Μωχάμετ Άλυ, ιδρυτή 
της Αιγυπτιακής δυναστείας, ωρισμένες προσόδους του νη
σιού της Θάσου για να συστήσει ευαγή ιδρύματα στην γενέ
τειρά του πόλη Καβάλα. Πράγματι μετά την παραχώρηση 
αυτή, ο .Μωχάμετ Άλυ, με αφιερωτήριό του. από 2·>.6. 
1813, ίδρυσε στη Καβάλα βακούφι που περιελάβανε ιερατική 
σχολή (Μενδρεσέ) και πτωχοκομείο (Ιμαρέτ), επιφύλαξε δε 
στον εαυτό του και τους απογόνους του το δικαίωμα της δια
χείρισης του βακουφιού αυτού, στο οποίο μεταγενέστερα 
αφιερώθηκαν από τον Μωχάμετ Άλυ και άλλους, ή αγορά
σθηκαν από το ίδιο το βακούφι, αστικά και αγροτικά κτή
ματα στη Καβάλα και τη Θάσο, καθώς και ωρισμένες αγρο
τικές εκτάσεις στην Αίγυπτο.

Από την εποχή εκείνη και επί τουρκοκρατίας όλα τα αφιε- 
ρωθέντα στο βακούφι Καβάλας ακίνητα και τα εισοδήματα: 
των γαιών της Αιγύπτου χρησιμοποιούνταν για την εκπλή
ρωση των κοινωνικών και φιλανθρωπικών σκοπών του βα
κουφιού αυτού. Μετά την προσάρτηση της Καβάλας και της 
Θάσου στην Ελλάδα, η διαχείριση των βακουφικών αυτών 
κτημάτων ανατέθηκε στη Μουσουλμανική Κοινότητα Κα
βάλας μέχρι την ανταλλαγή των Ελληνο - τουρκικών πλη
θυσμών (1923). Έπειτα η διαχείριση αυτή συνεχίσθηκε από 
τον Βασιλιά της Αιγύπτου. ; ς

Με το άρθρο 2 της ελληνο - αιγυπτιακής συμβάσεως της 
2S.9.194S, για την αποζημίωση των υπηκόων των δύο χω
ρών για τις ζημιές που προκλήθηκαν στη διάρκεια του δευ
τέρου παγκοσμίου πολέμου, ορίσθηκε ότι το Αιγυπτιακό Δη
μόσιο θα παρακρατήσει από το ποσό, που θα καταβάλει στην 
ελληνική Κυβέρνηση, ως αποζημίιοση των ελλήνων υπηκόων 
για τις παραπάνω ζημιές, ποσό 16.209 λίρες Αιγύπτου, ως 
αποζημίωση για τις ζημιές που υπέστη στην Ελλάδα, κατά 
τη διάρκεια του πολέμου, η περιουσία του εν λόγιο βακου
φιού.

Στη συνέχεια, η Αιγυπτιακή πλευρά, η οποία διαχειρί
ζονταν τα βακουφικά κτήματα μέσω της εδώ Αιγυπτιακής 
Πρεσβείας προέβη σε ωρισμένες εκποιήσεις μερικών από 
τα κήματα της Καβάλας, οι σχετικές δε πράξεις μεταγρά
φηκαν στο ελληνικό υποθηκοφυλάκειο.

Κατά την υπογραφή στις 26.9.1966 της ελληνο - αιγυ
πτιακής συμφιονίας για την αποζημίωση τιον ελληνικών συμ
φερόντων στην Αίγυπτο (που κυρώθηκε με τον Α..\. 22/ 
1967) ανταλλάχτηκαν επιστολές μεταξύ των εκπροσώπων 
των δύο χωρών στις οποίες αναφέρονταν ότι «η Κυβέρνηση 
της Ηνωμένης Αραβικής Δημοκρατίας είναι διατεθειμένη 
όπως μεταβιβάση προς το ελληνικό Κράτος άπαντα τα δι
καιώματα αυτής επί τιον βακουφικούν κτημάτων των κει
μένων εν Καβάλα και εν τη νήσω Θάσω έναντι τιμής ήτις 
θα καθορισθή, το ταχύτερον δυνατόν, κοίτη συμφωνία με
ταξύ των δύο Κυβερνήσεων και τούτο χωρίς να θιγούν αι γε- 
νόμεναι μέχρι σήμερον σχετικαί εκχωρήσεις ή συναλλαγαί».

Οι διαπραγματεύσεις για τον καθορισμό του ποσού της 
εξαγοράς, που είχαν αρχίσει κατά τη σύναψη της παραπάνω 
συμφωνίας με βάση πίνακα βακουφικών κτημάτων που υπέ
βαλαν οι Αιγύπτιοι και αποδέχθηκε η ελληνική πλευρά, συνε- 
χίσθηκαν και μεταγενέστερα, δεν κατέληξαν όμως σε απο
τέλεσμα.

Επειδή το χάσμα των εκτιμήσεων των δύο πλευρών ήταν 
μεγάλο και δεν μπορούσε να γεφυρωθεί. το πρόβλημα δε 
παραμένονταε εκκρεμές εσκίαζε τις σχέσεις των δύο χωρούν, 
με επιστολές που ανταλλάχτηκαν μεταξύ των δύο μερών, 
στις 18.3.1981 αποφασίσθηκε να παραπεμφθεί το θέμα της 
εκτιμήσεως καθώς και ο τρόπος πληρωμής του ποσού της 
εξαγοράς στο Διεθνές Δικαστήριο Δικαιοσύνης ή σε Διεθνή 
Διαιτησία. Οι παραπάνω επιστολές δεν υποβλήθηκαν τελικά 
στην ελληνική Βουλή για κύρωση.

Έπειτα από νέες διαγραγματεύσεις που'έγιναν στη διάρ
κεια του 1984 υπογράφηκε την 1η Αυγούστου 1984 το Πρα
κτικό που υποβάλλεται για κύρωση.

Με το Πρακτικό αυτό :

1. Έπειτα από λεπτομερή έρευνα που έγινε από τις αρυό- 
διες τοπικές ελληνικές υπηρεσίες και τη σύνταξη σχετικών 
τυπογραφικών διαγραμμάτων, καθώς και την επί τόπου με
τάβαση κοινού ελληνο - αιγυπτιακού κλιμακίου εμπειρο
γνωμόνων, οι δύο πλευρές συμφώνησαν για τον οριστικό πί
νακα των βακουφικών ιδιοκτησιών Καβάλας και Θάσου (Πα
ράρτημα 1).

2. Η Αιγυπτιακή πλευρά ανακάλεσε την πρόθεσή της να 
εκποιήσει δύο ακίνητα που βρίσκονται στην Καβάλα (οικία 
Μωχάμετ Άλυ και Ιμαρέτ), τα οποία θεωρεί ως μέρος της 
εθνικής της κληρονομιάς και τα οποία από πλευράς μας έχουν 
χαρακρηρισθεί ως διατηρητέα. Έπειτα από σχετική αιγυ
πτιακή πρόταση η ελληνική πλευρά δέχθηκε να επακολου
θήσουν συνεννοήσεις μεταξύ εκπροσώπων των Υπουργείων 
Πολιτισμού των δύο χωρών για την διατήρηση και συντή
ρηση των ακινήτων αυτών, επ’ ωφελεία μορφωτικών σκοπών 
των δύο μερών.

3. Για τις βακουφικές ιδιοκτησίες που βρίσκονται υπό
ελληνική κατοχή (Παράρτημα II) συμφωνήθηκε να κατα
βάλει η ελληνική πλευρά στην αιγυπτιακή πλευρά το συνο
λικό ποσό των δραχμών 72.220.000, έναντι της μεταβιβά- 
σεως από την Αιγυπτιακή πλευρά προς το Ελληνικό Κράτος 
όλων των σχετικών δικαιωμάτων της επί των ιδιοκτησιούν 
αυτών και' ' ' .

4. Για τις υπόλοιπες βακουφικές ιδιοκτησίες του Παρα
ρτήματος I, για τις οποίες δηλώθηκε από την ελληνική πλευρά 
ότι το ελληνικά Κράτος δεν διεκδικεί δικαιώματα ή οποιοσ
δήποτε αξιώσεις, συμφωνήθηκε η Αιγυπτιακή πλευρά να 
προβεί η ίδια, εφ’ όσον φυσικά το επιθυμεί στην εκποίησή 
τους προς τρίτους, σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους. 
Στη συμφωνία αυτή κατέληξαν οι δύο πλευρές επειδή δίαπι- 
στώθηκε κατά την ανταλλαγή των πινάκων εκτιμήσεων των 
εν λόγω ιδιοκτησιούν, που προηγήθηκε της υπογραφής του 
πρακτικού, μεγάλο χάσμα που δεν ήταν δυνατό να γεφυρωθεί. 
Ο τρόπος της μεταφοράς στην Αίγυπτο του παραπάνω ποσού 
των δρχ. 72.220.000 καθώς και του προϊόντος της εκποιή- 
σεως των βακουφικών ιδιοκτησιών θα καθορισθεί δια της δι
πλωματικής οδού.

Με τις παραπάνω ρυθμίσεις του Πρακτικού τερματίζεται 
άμεσα και οριστικά μια μακροχρόνια εκκρεμότητα, που απο
τελούσε σκιά στις πάντοτε άριστες σχέσεις μεταξύ των δύο 
χωρών, επί πλέον δε α) αποφεύγεται η δαπάνη της αμοιβής 
διεθνούς διαιτησίας, για τον καθορισμό της αξίας των παρα
πάνω βακουφικών ιδιοκτησιών, β) αποφεύγεται η οικονομική 
επιβάρυνση για την καταβολή του τιμήματος της εξαγοράς, 
το οποίο θα καθορίζονταν από τη διεθνή διαιτησία και σε 
άγ/ωστο ύψος, και γ) αποφεύγεται η απόκτηση αβεβαίας 
χρησιμότητας για το ελληνικό Δημόσιο κατατμημένων, κατά 
το μεγαλύτερο μέρος, μικροεκτάσεων. Λ
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