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ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΣΠΟΡΟΥ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 

Απολογισμός Οικονομικού Έτους 2019 

Μεγάλο Ρεύμα, 25 Απριλίου 2020 

Η Εφοροεπιτροπή της Κοινότητος Μεγάλου Ρεύματος, αρχιερατικής περιφερείας 

Βοσπόρου, της Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως, πιστή στην πορεία τής 

διαφάνειας που η ίδια έχει χαράξει κατά τα τελευταία 8 χρόνια δημοσιοποιεί τον 

τελικό απολογισμό της για το παρελθόν οικονομικό έτος 2019. Γενικός στόχος μας, 

όλα αυτά τα χρόνια, είναι η χρηστή διαχείριση της περιουσίας μας, η κατά το δυνατόν 

καλύτερη αξιοποίησή της και, τελικά, μέσα από την ενίσχυση των εισοδημάτων μας, 

μια όσο γίνεται μεγαλύτερη —και καλύτερη ποιοτικά— κοινωνική προσφορά προς τα 

μέλη τόσο της Κοινότητάς μας όσο και ευρύτερα της Ομογένειας στην Τουρκία. 

Για ακόμη μία χρονιά ο απολογισμός του οικονομικού έτους 2019 έκλεισε με θετικό 

πρόσημο, παρά τα αυξημένα έξοδα, και το τελικό ισοζύγιο έφτασε στο +6%. 

Σημειώνεται δηλαδή, για ένα ακόμη έτος, πλεόνασμα στην διαχείριση, το οποίο 

δημιουργεί με τη σειρά το επιπλέον κεφάλαιο. Το γεγονός αυτό μας δίνει μια ευελιξία 

στην διαχείριση και μπορεί να αξιοποιηθεί εν ευθέτω χρόνω για την κάλυψη 

κοινωνικών παροχών, να αυξήσει δηλαδή τη χρηματοδότηση που η Κοινότητα 

Μεγάλου Ρεύματος προσφέρει στην Παιδεία, σε εμπερίστατους συμπολίτες μας και 

στα κατασκευαστικά της έργα. 
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Συγκεκριμένα, τα συνολικά μας έσοδα ανήλθαν το 2019 στις 2.540.108,14 λίρες 

Τουρκίας (Λ.Τ.) Από αυτά: Τα μισά περίπου, το 51%, δηλαδή 1.289.946,19 Λ.Τ., 

απορροφήθηκαν σε δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης που αφορούν στο σύνολο της 

Ομογένειας. Το ένα τέταρτο, 25%, δηλαδή 647.069,01 Λ.Τ. δαπανήθηκαν σε διάφορα 

μισθολογικά έξοδα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και ένα σημαντικό ποσό για 

αμοιβές δικηγόρων σε διάφορες δίκες για την διεκδίκηση της περιουσίας της 

Κοινότητας. Τέλος, το 18% ή 458.018,28 Λ.Τ. κάλυψαν κατασκευαστικές και 

επισκευαστικές δαπάνες, φόρους και άλλα έξοδα που αφορούν την ακίνητη 

περιουσία της Κοινότητας. 

Στον συγκριτικό πίνακα είναι σαφής ο πολλαπλασιασμός του κύκλου εργασιών της 

Κοινότητας. Σε σχέση με το έτος 2011, από όταν παρατίθενται στοιχεία στον πίνακα, 

τα έσοδα υπερτριπλασιάστηκαν (συνολική αύξηση κατά 339,83%). Παρομοίως, 

υπερτριπλασιάστηκαν και οι παροχές κοινωνικής αλληλεγγύης (αύξηση της τάξεως 

του 330,54%) ενώ στη μισθοδοσία επίσης σημειώθηκε μεταβολή προς τα πάνω κατά 

περίπου 309,42% Όλα τα παραπάνω στοιχεία θα τα δείτε στο συνημμένο στο  

παραστατικό διάγραμμα (Παράρτημα Ι). 

Για ευνόητους λόγους και προκειμένου να είναι εύκολα κατανοητός σε όλους, ο 

απολογισμός που δημοσιεύεται εδώ είναι συνοπτικός. Όπως όμως τονίζουμε κάθε 

χρόνο, στο Μέγα Ρεύμα πιστεύουμε ότι κάθε ομογενής που έχει δικαίωμα ψήφου στα 

ευαγή μας Ιδρύματα, έχει και το δικαίωμα να γνωρίζει το πώς γίνεται η διαχείριση της 

κοινοτικής περιουσίας. Αναλυτικά στοιχεία για τη διαχείριση στην Κοινότητά μας 

βρίσκονται στην διάθεση των ενδιαφερομένων, οι οποίοι μπορούν να έρθουν να τα 

δουν, αφού κλείσουν ραντεβού, στα γραφεία της Κοινότητας Μεγάλου Ρεύματος. 

Με ικανοποίηση βλέπουμε να ευοδώνονται οι κόποι της Εφοροεπιτροπής μας, οι 

στόχοι μας να επιτυγχάνονται χωρίς μεγάλες αποκλίσεις από το προσδοκώμενο. Το 
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γεγονός ότι ο αγώνας μας έχει θετική έκβαση, μας δίνει κουράγιο και δύναμη για να 

συνεχίσουμε το έργο μας προς όφελος της Κοινότητας και της Ρωμιοσύνης. 

 

Η Εφοροεπιτροπή της Κοινότητας 

 
 
 
 
 
Η Εφοροεπιτροπή της Κοινότητας Μεγάλου Ρεύματος 

1. Πρόεδρος: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΛΙΑΡΗΣ 

2. Αντιπρόεδρος: ΜΑΡΙΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ 

3. Γεν. Γραμματέας: ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΙΑΚΡΟΥΣΗ 

4. Ταμίας: ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 

5. Μέλη: ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΑΖΓΚΑΡΛΟ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΝΟΥΤΟΓΛΟΥ 

 
 
 
 
 

Για την καλύτερη ενημέρωση των συμπολιτών μας ακολουθούν τρία Παραρτήματα. 

Στο πρώτο (I) παρατίθενται διαγραμματικά τα αποτελέσματα του ετήσιου 

απολογισμού του έτους 2019. Στο δεύτερο (ΙΙ) παρουσιάζεται ένας σύντομος 

κατάλογος των κυριότερων δράσεων και εκδηλώσεων, οι οποίες συνδέονται με πάγια 

ή έκτακτα έξοδα της Κοινότητας.  Τέλος το τρίτο (ΙIΙ) είναι με συνοπτική παρουσίαση 

των κυριότερων στόχων μας για το τρέχον έτος 2020.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Οικονομικός απολογισμός έτους 2019 
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ΙI. Ενδεικτική καταγραφή παγίων και εκτάκτων Κοινοτικών 
δράσεων και εκδηλώσεων κατά το έτος 2019 

Εκδηλώσεις - Συναντήσεις 

 13 Ιανουαρίου 2019, κοπή της Αγιοβασιλόπιτας για το νέο έτος. Εν συνεχεία 

πραγματοποιήθηκε θεατρική παράσταση από τα παιδιά της Κοινότητάς μας, τα 

οποία τραγούδησαν τα κάλαντα και στη συνέχεια παρέλαβαν τα δώρα τους 

«από τον Άγιο Βασίλη». 

 23 Ιανουαρίου 2019, εκδρομή και τελετή κοπής Αγιοβασιλόπιτας του 

Κοσμετείου Ιδρύματος στην Αθήνα, με δαπάνη των Κοινοτήτων Μεγάλου 

Ρεύματος, Μεσαχώρου και Νεοχωρίου. 

 11 Φεβρουαρίου 2019, επίδοση, δια των χειρών του Οικουμενικού Πατριάρχου 

κ.κ. Βαρθολομαίου, των ετήσιων υποτροφιών προς τους ομογενείς φοιτητές. Η 

δράση γίνεται με τη συμμετοχή πολλών κοινοτήτων, ωστόσο το Μεγάλο Ρεύμα 

είναι από τους μεγαλύτερους χρηματοδότες. 

 14 Φεβρουαρίου 2019, πραγματοποίηση στην κοινοτική μας αίθουσα στο 

Μεγάλο Ρεύμα της 4ης Συνάντησης Εφοροεπιτροπών Κοινοτήτων Βοσπόρου, 

κατά την οποίαν συζητήθηκαν διάφορα Κοινοτικά θέματα (πχ. η νομιμοποίηση 

πολεοδομικών παραβάσεων με αφορμή την αλλαγή του πολεοδομικού νόμου 

περί παραβάσεων και παρατυπιών). 

 Ιούνιος 2019, διοργάνωση Προσκυνηματικής εκδρομής στην Καππαδοκία με τα 

μέλη της Αδελφότητας Κωνσταντινουπολιτών Μεγάλου Ρεύματος Βοσπόρου «Ο 

Ταξιάρχης» που εδρεύει στην Αθήνα, σε συνοδεία της Α.Θ.Π. 

 20 Ιουλίου 2019, η Κοινότητα μας, τίμησε τη μνήμη του Προφήτη Ηλία με την 

αρμόζουσα λαμπρότητα, στον ομώνυμο Κοιμητηριακό Ναό. Η πανήγυρη 

ολοκληρώθηκε με εν πλώ γεύμα στον Βόσπορο. 

 5 Αυγούστου 2019, παράθεση γεύματος στην κοινοτική αίθουσα για τους 

μαθητές του 5ου Γ.Ε.Λ. Καλλιθέας και τις επικεφαλής συνοδούς τους, τις 

εθελόντριες κυρίες της ΟΙΟΜΚΩ. 
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 8 Νοεμβρίου 2019, πανήγυρις του Ι. Καθεδρικού Ναού Παμμεγίστων Ταξιαρχών 

της Κοινότητάς μας. 

 22 Δεκεμβρίου 2019, Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση για τα παιδιά στην 

Κοινοτική αίθουσα. 

Τακτικά έξοδα 

 Κάλυψη μισθοδοσίας 12 μονίμων εργαζομένων και 5 εκτάκτων συνεργατών της 

Κοινότητας. 

 Μηνιαία οικονομική στήριξη σε 14 ελληνορθόδοξες Κοινότητες στην Τουρκία, 

συμπεριλαμβανομένης της  Ίμβρου και της Σμύρνης. 

 Οικονομική στήριξη, καταβαλλόμενη τακτικά ανά τρίμηνο, σε 50 άτομα 

συνολικά. 

 Σίτιση 50 ατόμων, καθημερινά, στο συσσίτιο της Κοινότητας. 

 Καθημερινή παροχή γεύματος των μαθητών του Ζωγραφείου Λυκείου. 

 Οικονομική στήριξη, μηνιαίως, σε 15 μαθητές για σχολική μεταφορά, 200 Λ.Τ. 

ανά άτομο. 

 Πασχαλινό δώρο/βοήθημα σε απόρους. 

 Μαθήματα ελληνικής γλώσσας, κάθε Πέμπτη ή Παρασκευή, στην κοινοτική 

αίθουσα. 

 Πάγια κάλυψη, με κοινοτική δαπάνη, των εξόδων κηδείας και μνημόσυνων 

ενοριτών μας. 

Έκτακτα έξοδα 

 Οικονομική υποστήριξη σε πανεπιστημιακούς φοιτητές για το 2018-2019, 

ύψους 25.000 Λ.Τ. 

 Αγορά εισιτηρίων με φιλανθρωπικό σκοπό για το δείπνο εν πλω της Κοινότητος 

Αγίου Νικολάου Χάλκης. 
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 Έκδοση Ημερολογίου τοίχου για το έτος 2020, σε συνεργασία με την 

Αδελφότητα Κωνσταντινουπολιτών Μεγάλου Ρεύματος Βοσπόρου «Ο 

Ταξιάρχης» που εδρεύει στην Αθήνα, με δαπάνη της Κοινότητός μας. 

 Διάθεση ποσού 4.000 Λ.Τ. ως συμμετοχή στο πρόγραμμα απογραφής της 

Ρωμαίικης κοινότητας, που πραγματοποιείται με τη συνεργασία διαφόρων 

κοινοτήτων και την εποπτεία του ΣΥΡΚΙ. 

 Παροχή οικονομικής βοήθειας και προμήθειας φαρμάκων Κοσμετείου 

Ιδρύματος στην Αθήνα. 

 Διανομή 5 ηλεκτρονικών υπολογιστών στους μαθητές των ομογενειακών 

σχολείων. 

 Δυο κρουαζιέρες στον Βόσπορο σε ηλικιωμένους και στους επιτρόπους της 

περιφέρειας Βοσπόρου. 

 Φιλοξενία 30 παλαιών συγχωριανών  Μεγάλου Ρεύματος (έξοδα  μεταφοράς, 

διαμονής για 3 μέρες  και σίτισης). 

Έξοδα ακινήτων 

 Η Κοινότητά μας πέτυχε την οριστική επιστροφή του τίτλου ιδιοκτησίας ενός 

αστικού οικοπέδου 808 τ.μ., μετά από δικαστική διαμάχη που συνεχιζόταν από 

τον Μάιο του 2005. Έγινε η πληρωμή φόρου ακίνητης περιουσίας ύψους 64.000 

Λ.Τ. κατά την μεταφορά της ιδιοκτησίας από το τουρκικό δημόσιο στην 

Κοινότητα. 

 Εξόφληση εξόδων δικαστηρίων και δικηγόρου σε 12 δόσεις. Το καταβληθέν 

ποσό ανήλθε σε 118.000 Λ.Τ. 
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ΙΙI. Κύριοι στόχοι της Κοινότητας για το τρέχον έτος 2020 

Πέρα από την συνέχιση των τακτικών δαπανών και των συνήθων δράσεων κατά τη 

διάρκεια του τρέχοντος έτους, έχουμε επίσης θέσει και τους παρακάτω στόχους:  

 Συνέχιση της οικονομικής βοήθειας και προμήθειας φαρμάκων και αναγκών σε  

ομογενείς της περιφέρειας Βοσπόρου που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. 

 Παροχή οικονομικής βοήθειας και προμήθειας φαρμάκων στο Κοσμέτειο 

Ίδρυμα  στην Αθήνα. 

 Ολοκλήρωση προγράμματος καταγραφής και παρακολούθησης ακινήτων και 

των ενοικίων τους διαδικτυακά και η παρουσίασή του στις λοιπές κοινότητες. 

 Ολοκλήρωση της απογράφης των Ομογενών της περιφέρειας Βοσπόρου, στο 

πλαίσιο του κοινού προγράμματος απογραφής (sales force) το οποίο συντονίζει 

ο ΣΥΡΚΙ. 

 Ενεργοποίηση της ιστοσελίδας της Κοινότητάς μας megalorevma.org και 

διάθεσή της στην ελληνική, τουρκική και αγγλική γλώσσα. 

 Ενεργοποίηση της ιστοσελίδας της περιφέρειας Βοσπόρου bosphoros.org και 

διάθεσή της στην ελληνική, τουρκική και αγγλική γλώσσα. 

 Στήριξη σε 10 νέους της Ομογένειας για απόκτηση διπλωμάτων οδήγησης, σε 

συνεργασία με την εταιρεία Villa Sürücü Kursu. 

 

Η έκτακτη κατάσταση που αντιμετωπίζει η χώρα μας —όπως και όλος ο κόσμος— 

λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, αναμένεται να επηρεάσει προς το 

δυσμενέστερο τα εισοδήματα της Κοινότητας μας, λόγω —μεταξύ άλλων— και της 

μειώσεως των ενοικίων. Δεδομένου ότι δεν μπορούμε να προβλέψουμε τις εξελίξεις 

κατά τους επόμενους μήνες, επιφυλασσόμεθα σε σχέση με τα έσοδα που τελικά θα 

μπορέσει να έχει κατά το τρέχον οικονομικό έτος η Κοινότητά μας, συνεπώς και για 

την αντίστοιχη δυνατότητα εξόδων. 
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