
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΤΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Α)  Η Αντιβασιλεία του Όθωνα

•Με Βασιλικά διατάγµατα 1833 και 1834 αποφασίστηκε η διάλυση 
416 Μοναστηριών

•Το  1836  απαλλοτριώθηκαν  αναγκαστικά  και  άλλες 
µοναστηριακές  εκτάσεις  ενώ  σε  όσες  απέµειναν  επιβλήθηκε 
βαρύτατη έµµεση φορολογία.

Β)  Στη διάρκεια της β΄ και γ΄ δεκαετίας του 20ου αιώνος

•Με  τους  νόµους  1072/1917  και  2050/1920  απαλλοτριώθηκαν 
αναγκαστικά  πολλές  µοναστηριακές  εκτάσεις  για  την 
αποκατάσταση προσφύγων και ακτηµόνων.
•Στη  περίοδο  1917  εως  1930  απαλλοτριώθηκαν  εκκλησιαστικές 
εκτάσεις αξίας άνω του 1.000.000.000 προπολεµικών δρχ. Και το 
κράτος  κατέβαλε  στο  Γενικό  Εκκλησιαστικό  Ταµείο  µόνο 
40.000.000 δρχ. Τα υπόλοιπα 960.000.000 οφείλονται ακόµα….

Γ)  Με  τον  κωδικό  νόµο  4684/1931  "Περί  Οργανισµού 
∆ιοικήσεως  Εκκλησιαστικής  και  Μοναστηριακής 
περιουσίας"

      αποφασίστηκε από τη Πολιτεία η ρευστοποίηση της ακίνητης 
περιουσίας των µονών παρά τις επιφυλάξεις της εκκλησίας.



∆ΩΡΗΘΕΝΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ απο  την  Ιερά  Μονή  Ασωµάτων 
Πετράκη.

•Ριζάρειος Σχολή
•Ακαδηµία Αθηνών
•Αιγινήτειο Νοσοκοµείο
•Mετσόβιο Πολυτεχνείο
•Σκοπευτήριο

•Πτωχοκοµείο 
•Μαράσλειο Ακαδηµία
•Θεραπευτηριο "Ευαγγελισµός"
•Αρεταίειο Νοσοκοµείο
•Αγγλική Αρχαιολογική Σχολή
•Οι Αστυνοµικές Σχολές στην οδό Μεσογείων

•Νοσοκοµείο Παίδων
•Νοσοκοµείο Συγγρού
•Λαϊκό Νοσοκοµείο 
•Σωτηρία

•Ασκληπιείο Βούλας
•Γεννάδείος Βιβλιοθήκη
•Ορφανοτροφείο Βουλιαγµένης
•Το ΠΙΚΠΑ Βούλας 



Αγροτική γή της Ελλάδας: 61.541.900 στρέµµατα

∆ηµόσιο:  43.598.000 στρέµµ.
Τοπική Αυτοδιοίκηση:  15.553.200 στρέµµ.
Εκκλησία:    1.292.300 στρέµµ.
Συνεταιρισµούς:    1.098.400 στρέµµ.

Πηγή: Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος (1986)

Ακαλλιέργητες και ανεκµετάλευτες εκτάσεις:

1974 - 1983:      κάθε χρόνο κατά µέσο όρο 162.400 στρέµµατα αγροτικής γής

1983:   4.380.000 σχεδόν 3,5 φορές µεγαλύτερες απο το σύνολο της 
γής   που ανήκει στην Εκκλησία.

Ιδιοκτησία της Εκκλησίας
1292300 στρέµµ.

∆ασικές εκτάσεις   Βοσκότοποι  Γεωργική 
Γή

  367000 στρέµµ. 735300 στρέµµ.          189900 
στρέµµ.

Με σειρά ∆ιοικητικών Μέτρων το κράτος δεν επέτρεψε στην 
εκκλησία να αναπτύξει το πνευµατικό και φιλανθρωπικό 
έργο:

Α) αµφισβητώντας τη κυριότητα



Β) χαρακτηρίζοντας ως δασικές ή διακατεχόµενες τις µοναστηριακές 
εκτάσεις.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Απο την ίδρυσή της η εκκλησία οργανώθηκε σε ένα σύνολο φυσικών 
προσώπων  και  ήταν  ικανή  να  αποκτήσει  δικαιώµατα  και 
υποχρεώσεις.

• Να οργανώνει το φιλανθρωπικό της έργο.

• Να µεριµνά για τούς έχοντες ποικίλες πνευµατικές αλλά και υλικές 
ανάγκες.

• Να αναγείρει ναούς για τη τέλεση της θείας λατρείας, κτίρια για 
τη στέγαση των φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων της. Αποκτούσε 
περιουσία άλλοτε από δωρεές των µελών της, άλλοτε από αγορές.

Έτσι  η  Έκκλησία  απέκτησε  σιγά  σιγά  την  λεγόµενη 
«εκκλησιαστική περιουσία» που  αποτελείται  από  ναούς,  µονές, 
επισκοπές και µητροπόλεις, πανάγια προσκυνήµατα κ.λ.π. 

Η  κίνητη  και  ακίνητη  περιουσία  της  Εκκλησίας  απολάµβανε  ένα 
καθεστώς  που  είχε  το  στοιχείο  του  αναπαλλοτρίωτου,  γιατί  την 
χαρακτήριζαν πράγµα ιερό που ανήκει στον Θεό. 
• Ετσι  σε  όλη  τη  διάρκεια  της  Βυζαντινής  αυτοκρατορίας, 

απαγορευόταν  η  εκποίηση  ακινήτων  της  Εκκλησίας,  ιδίως  των 
ευαγών  ιδρυµάτων  και  των  µοναστηριών  της,  καθώς  και  κάθε 
πράξη  που  θα  είχε  σαν  αποτέλεσµα  να  µειωθεί  η  αξία  της 
ιδιοκτησίας αυτής, εκτός αν γινόταν για προφανές όφελός της.

• Αυτά  που  ανήκαν  στην  Εκκλησία  κινητά  και  ακίνητα 
χαρακτηρίζονταν  πράγµατα  αφιερωθέντα  στον  Θεό  άρα 
αναπόσπαστα, αναφαίρετα και αµείωτα. Αυτή η αρχή, εκτός από 
σπάνιες  εξαιρέσεις,  έγινε  σεβαστή  και  στή  διάρκεια  της 
οθωµανικής κυριαρχίας.


