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ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΣΠΟΡΟΥ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 

Απολογισμός Οικονομικού Έτους 2020 

Μεγάλο Ρεύμα, 26 Φεβρουαρίου 2021 

Η Κοινότητα Μεγάλου Ρεύματος, σταθερά κινούμενη στη γραμμή που χάραξε, τα 

τελευταία χρόνια, για ενημέρωση και διαφάνεια σε ότι αφορά την κοινοτική περιουσία 

και την οικονομική διαχείρισή της, δίνει και φέτος στην δημοσιότητα τον Απολογισμό 

της οικονομικής διαχείρισης για το λήξαν έτος 2020.  

Πάγιος σκοπός της οικείας Εφοροεπιτροπής είναι, μέσα από την χρηστή διαχείριση, να 

αυξηθούν τα εισοδήματα της Κοινότητας του Μεγάλου Ρεύματος, ώστε να βελτιωθούν 

ποιοτικά και να αυξηθούν ποσοτικά οι κοινωνικές παροχές που προσφέρει η εν λόγω 

Κοινότητα στην Ομογένεια. 

Ο φετινός απολογισμός έκλεισε με θετικό πρόσημο παρά την πανδημία και τις 

επιπτώσεις της στον οικονομικό τομέα. Ανυπολόγιστες στον προϋπολογισμό μας 

δαπάνες αποτέλεσαν η αύξηση φόρου ακίνητης περιουσίας, η πληρωμή παράβολου 

βάση δικαστικής απόφασης για κάποια οικία (έγινε σχετική ανακοίνωση μέσω του 

ομογενειακού τύπου) καθώς και οι αυξημένες ανάγκες κάλυψης του προγράμματος 

κοινωνικής αλληλεγγύης, εξαιτίας ακριβώς της προαναφερθείσης πανδημίας. Βέβαια η 

κατάσταση ήταν όχι μόνο διαχειρίσιμη αλλά και αναστρέψιμη. Έτσι, σε συνδυασμό με 

την μείωση των κατασκευαστικών δαπανών αλλά και ορισμένων άλλων παγίων εξόδων, 
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όπως η μισθοδοσία προσωπικού, καταλήξαμε σε σημαντικό διαχειριστικό πλεόνασμα 

το οποίο με τη σειρά του οδηγεί στην δημιουργία αποθεματικού αλλά και ενισχύει την 

δυνατότητα μας να αυξηθούν τα χρηματικά ποσά που η Κοινότητά μας προσφέρει στην 

ομογενειακή Παιδεία, σε εμπερίστατους συμπολίτες και σε άλλα έργα, προς όφελος της 

Ομογένειας. 

Συγκεκριμένα, τα συνολικά μας έσοδα ανήλθαν το 2020 στις 3.342.608,43 λίρες 

Τουρκίας. Από αυτά το 9%, δηλαδή 315.612,46 λίρες Τουρκίας, δαπανήθηκαν σε  

μισθολογικά έξοδα, το 39 %, δηλαδή 1.286.940,62 λίρες Τουρκίας, απορροφήθηκαν σε 

δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης προς το σύνολο της Ομογένειας και το 18%, δηλαδή 

589.774,39 λίρες Τουρκίας, δαπανήθηκαν κατασκευαστικά έξοδα ή έξοδα συντήρησης 

και λειτουργίας. 

Σε σχέση με το έτος 2019 και μέχρι σήμερα σημειώθηκε, αύξηση περίπου 9,6 % για 

παροχές κοινωνικής αλληλεγγύης, ενώ είχαμε μείωση περίπου -50 % εξόδων στους 

μισθούς, καθώς η Κοινότητα επωφελήθηκε από την επιδότηση των μισθών από το 

κράτος που έφτασε έως 60%.. 

Οι κύριοι στόχοι μας για το έτος 2020 ήταν να αυξήσουμε, τουλάχιστον κατά 10%, τα 

εισοδήματα από ενοίκια, κάτι δύσκολο δεδομένης της πανδημίας και των δυσχερειών 

τόσο στην αύξηση όσο και στην έγκαιρη καταβολή των μισθωμάτων. Κατά αναλογία 

θέλαμε να αυξήσουμε αντίστοιχα την επιχορήγηση στην ομογενειακή παιδεία, σχολεία 

και εξωσχολικές δραστηριότητες των μαθητών, να ενισχύσουμε το φιλανθρωπικό έργο 

της Κοινότητας, αλλά και να βοηθήσουμε σε Κοινότητες που αντιμετωπίζουν 

οικονομικές δυσκολίες, ενισχύοντας επενδυτικά προγράμματα ενίσχυσης τρίτων 

Κοινοτήτων. 

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

οι στόχοι για αυξημένη προσφορά στην Ομογένεια να επιτυγχάνονται, αλλά και ο 
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αγώνας μας να έχει θετική ανταπόκριση στους περισσότερους ομογενείς, γεγονός που 

μας δίνει κουράγιο και δύναμη για να συνεχίσουμε. 

Να σημειώσουμε πάντως, πως ένας σοβαρός παράγοντας που βοήθησε ώστε η 

Κοινότητά μας να ανταπεξέλθει στα σοβαρά έξοδα του παρελθόντος οικονομικού 

έτους, κυρίως δε στις πληρωμές των υπαλλήλων, ήταν ότι καταθέσαμε εγκαίρως την 

αίτηση για πριμοδότηση από το κράτος. Η ενίσχυση που μας δόθηκε κάλυψε, σε 

κάποιες περιπτώσεις, έως και το 60% του καθαρού ποσού μισθοδοσίας. 

 

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 
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Για την καλύτερη ενημέρωση των συμπολιτών μας ακολουθούν τρία Παραρτήματα. 

Στο πρώτο (I) παρατίθενται διαγραμματικά τα αποτελέσματα του ετήσιου απολογισμού 

του έτους 2020. Για πρακτικούς λόγους, και προκειμένου να είναι πιο εύληπτος και 

κατανοητός ο απολογισμός, δεν υπεισερχόμεθα σε λεπτομέρειες. Ωστόσο, όπως 

πολλάκις έχουμε δηλώσει προφορικώς και γραπτώς, κάθε ομογενής που έχει δικαίωμα 

ψήφου στα βακούφια, έχει και δικαίωμα να γνωρίζει το πώς πραγματοποιείται η 

διαχείριση της κοινοτικής περιουσίας. Αναλυτικά στοιχεία βρίσκονται στην διάθεση 

των ενδιαφερομένων, οι οποίοι μπορούν να τα δουν, στα γραφεία της Κοινότητας 

Μεγάλου Ρεύματος, κατόπιν σχετικού ραντεβού. 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 μια συνοπτική 

παρουσίαση των κυριότερων στόχων μας για το τρέχον έτος 2021.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Οικονομικός απολογισμός έτους 2020 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI. Ενδεικτική καταγραφή παγίων και εκτάκτων 
Κοινοτικών δράσεων και εκδηλώσεων κατά το έτος 2019 

Τακτικά έξοδα 

 Κάλυψη μισθοδοσίας οκτώ (8) μονίμων εργαζομένων και έξι (6) εκτάκτων 

συνεργατών. Σημειώνεται ότι Εφοροεπιτροπή μας από 1ης Ιανουαρίου 2021 

αύξησε τους μισθούς όλων των εργαζομένων κατά 15%.  

 Μηνιαία οικονομική στήριξη σε δώδεκα (12) ομογενειακές Κοινότητες, 

συμπεριλαμβανομένης της Ίμβρου και της Σμύρνης. 

 Οικονομική στήριξη σε τριμηνιαία βάση προς σαράντα έξι (46) άτομα. 

 Σίτιση δεκαέξι έως είκοσι (16-20) ατόμων από το συσσίτιο της κοινότητας, με την 

ανά εβδομάδα διανομή πακέτων με τρόφιμα στους δικαιούχους. 

 Καθημερινή παροχή γεύματος μαθητών Ζωγραφείου Λυκείου τις ημέρες που 

λειτουργεί (λόγω πανδημίας δεν λειτουργεί καθημερινά). 

 Πασχαλινό δώρο και Χριστουγεννιάτικο βοήθημα σε απόρους.  

 Οικονομική υποστήριξη σε πανεπιστημιακούς φοιτητές (22.000 Λ.Τ. για το 2020). 

 Οικονομική συμμετοχή σε εκκλησιαστικές εκδήλωσης της Κοινότητας. 

 Μαθήματα Ελληνικής γλώσσας, κάθε Πέμπτη στην κοινοτική αίθουσα. Τα 

μαθήματα αυτά έγιναν στο μεγαλύτερο μέρος τους το 2020 διαδικτυακά). 

 Πάγια κάλυψη εξόδων, κηδειών και μνημόσυνων, με κοινοτική δαπάνη.  

 Έκδοση ημερολογίου τοίχου 2021 της Κοινότητας και δωρεάν διανομή του στους 

ομογενείς. 

Έκτακτα έξοδα 

 Διανομή 3 ηλεκτρονικών υπολογιστών στους μαθητές των ομογενειακών 

σχολείων. 

 Αγορά μίνι βαν για χρήση από τους ενορίτες του Μεγάλου Ρεύματος, αλλά και 

εξυπηρέτηση ευρύτερων αναγκών μετακίνησης. 
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 Αγορά μοτοσικλέτας σε 12 δόσεις για την εξυπηρέτηση αναγκών της Κοινότητας 

στην γύρω περιοχή. 

 Παροχή οικονομικής βοήθειας και προμήθειας φαρμάκων «Κοσμετίου 

Ιδρύματος» στην Αθήνα. 

 Συντήρηση του εσωτερικού του Ναού των Ταξιαρχών μετά από 25 έτη. Έγινε 

βάψιμο του εσωτερικού, ανανεώθηκαν οι αλυσίδες των πολυελαίων και ξεκίνησε 

συντήρηση του ξύλινου τέμπλου που θα διαρκέσει περί τους έξι μήνες. 

 Βοήθημα για κάλυψη ιατρικής περιθάλψεις σε τρεις ομογενείς μας που 

ασθένησαν λόγω Covid-19. 

 Δικηγορικά έξοδα για διεκδίκηση ακίνητης περιουσίας.  

 Πρόγραμμα απόκτησης διπλωμάτων οδήγησης για νέους και νέες της ομογένειας 

σε συνεργασία με τη Σχολή Οδηγών Villa Levent. Καλύπτεται το σύνολο των 

εξόδων και το 2020 επωφελήθηκαν δώδεκα (12) νέοι. Οι υποψήφιοι μπορούν να 

αποκτήσουν δίπλωμα τύπου Β2 αυτοκινήτου ή Α2 μοτοσικλέτας. Το πρόγραμμα 

συνεχίζεται και την νέα χρονιά και θα συμπεριλάβει άλλους δέκα ομογενείς 

νέους. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Ομογενείς νέοι ή νέες 18-24 ετών 

(γεννηθέντες/θείσες 1996- 2002). Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας μέχρι τη 

συμπλήρωση των 10 αιτήσεων. 

 Συμβολή της Κοινότητας Μεγάλου Ρεύματος προς το κράτος για την 

αντιμετώπιση της πανδημίας ύψους 8.000 Λ.Τ. 

Λοιπές δραστηριότητες 

 29 Σεπτεμβρίου 2020. Παραδόθηκαν επισήμως στο Οικουμενικό Πατριαρχείο 

για φύλαξη, διασφάλιση και μελέτη δύο ιστορικοί Κώδικες της Κοινότητος 

Μεγάλου Ρεύματος, οι οποίοι αφορούν συμβολαιογραφικές πράξεις κατά την 

περίοδο 1794 έως 1902. Οι κώδικες καταλογογραφήθηκαν στο Πατριαρχείο ως 

εξής: Κώδικας 180 ΙΣΤγ'12 (1794-1847) και Κώδικας 26 ΙΣΤγ'13 (1259/1843 - 

1317/1902), «Συμβολαιογραφικαί πράξεις Κοινότητος Ταξιαρχών Μ. Ρεύματος». 

Επιπλέον, οι κώδικες ψηφιοποιήθηκαν, πριν την παράδοσή τους για να είναι 
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εύκολα προσβάσιμοι στους ερευνητές και το φιλέρευνο κοινό στην ιστοσελίδα 

της κοινότητας. 

 5 Οκτωβρίου 2020. Υποδεχτήκαμε δύο νέους εθελοντές Ομογενείς (την κ. Ελένη 

Τσάρα και τον κ. Χρήστο Δαφνοπατίδη), με σκοπό την εκπαίδευση και κατάρτισή 

τους σε ζητήματα λειτουργίας της Κοινότητας και την εξοικείωσή τους με τον 

διοικητικό μηχανισμό, βάση του οποίου η Εφοροεπιτροπή Μεγάλου Ρεύματος 

εκτελεί τα καθήκοντα της. Σκοπός είναι να αποκτήσουν, συν τω χρόνω, εφόδια 

και ικανότητες κατάλληλες για την διοίκηση των ευαγών μας ιδρυμάτων και 

συγχρόνως να δοθεί κίνητρο και σε περισσότερους νέους συμπολίτες μας για την 

ενασχόλησή τους με τα κοινά. 

 Δεκέμβριος  2020. Πραγματοποιήθηκε εορταστικό διαδικτυακό πρόγραμμα στο 

Μεγάλο Ρεύμα κατά τις ημέρες των Χριστουγέννων για παιδιά της Ομογένειας 

και με συμμετοχές ομογενών από όλων τον κόσμο. Συγκεκριμένα 

πραγματοποιήθηκαν τρεις εκδηλώσεις Στις 19 Δεκεμβρίου κατασκευή 

χειροποίητων στολιδιών με την Ασπασία Πολυχρονίδου, στις 20 Δεκεμβρίου η 

Ανθή Θάνου με τον Αλέξανδρο Μακρή αφηγήθηκαν με συνοδεία ζωντανής 

μουσικής Χριστουγεννιάτικα παραμύθια και στις 27 Δεκεμβρίου η Ομάδα «Εν 

δυνάμει» της Ελένης Δημοπούλου παρουσίασε το «Χριστουγεννιάτικο 

Παραμύθι» για παιδιά κάθε ηλικίας. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 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» Αθηνών. 

 Ολοκλήρωση της συντήρησης του τέμπλου του Ναού των Ταξιαρχών. 
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• Ολοκλήρωση της απογράφης των Ομογενών της περιφέρειας Βοσπόρου, στο 

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

ο ΣΥΡΚΙ. 

 Εμπλουτισμός και βελτίωση της ιστοσελίδας της Κοινότητάς μας 

www.megalorevma.org και διάθεσή  της  στην ελληνική, τουρκική και αγγλική 

γλώσσα. 

 Κατασκευή Βαπτιστηρίου στο Αγίασμα της Αγίας Παρασκευής Μεγάλου 

Ρεύματος, έργο που θα κατασκευαστεί στην Κωνσταντινούπολη, μετά από 

παρέλευση πολλών αιώνων.  

 Κατασκευή νέου αυλόγυρου στο βόρειο μέρος του Ι. Ναού Προφήτη Ηλία, στον 

οποίο θα συμπεριλαμβάνονται βοηθητικοί χώροι, χώροι υγιεινής και χώρος 

στάθμευσης της νεκροφόρας. 

 Κατασκευή αίθουσας συλλυπητηρίων, παραπλεύρως του Ι. Ναού Προφήτη Ηλία, 

για προσφορά καφέ, κονιάκ κλπ. μετά από τις κηδείες και πολλαπλών χρήσεων. 

 Στήριξη σε δέκα (10) νέους της Ομογένειας για απόκτηση διπλωμάτων οδήγησης, 

σε συνέχεια της συνεργασίας μας με την εταιρεία Villa Sürücü Kursu. 

 Προσφορά δορυφορικού εξοπλισμού σε δέκα (10) οικογένειες, προκειμένου να 

παρακολουθούν ελληνικά προγράμματα στην τηλεόραση και να καλλιεργήσουν 

την γνώση της ελληνικής γλώσσας. 

 Υποστήριξη  της ελληνομάθειας των ομογενών μαθητών που φοιτούν σε ξένα 

σχολεία, για καλλιέργεια της ελληνικής παιδείας και γλώσσας.  

 Διοργάνωση τακτικών συγκεντρώσεων για παιδιά της Ομογένειας με σκοπό την 

καλύτερη γνωριμία τους με την ιστορία, τις αρχές και τις παραδόσεις της 

ορθόδοξης πίστης μας.   

Η έκτακτη κατάσταση που αντιμετωπίζουμε ακόμη, λόγω της πανδημίας του 

κορωνοϊού, αναμένεται να επηρεάσει προς το δυσμενέστερο τα εισοδήματα της 

Κοινότητας μας και για το έτος 2021, λόγω κυρίως μειώσεως των ενοικίων. Για το λόγο 

αυτό,  επιφυλασσόμεθα σε σχέση με τα έσοδα που τελικά θα μπορέσει να έχει κατά το 
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τρέχον οικονομικό έτος η Κοινότητά μας, συνεπώς και για την δυνατότητα να 

υποστηριχθούν πλήρως οικονομικά   όλες οι δράσεις που προγραμματίζουμε. 
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