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ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΣΠΟΡΟΥ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 

Απολογισμός Οικονομικού Έτους 2021 

Μεγάλο Ρεύμα, 14 Φεβρουαρίου 2022 

Οικονομική έκθεση και στόχοι 

Η Κοινότητα Μεγάλου Ρεύματος, συνεχίζοντας την παράδοση που εφαρμόζει την 

τελευταία δεκαετία και τηρώντας πιστά την διακηρυγμένη αρχή της για διαφάνεια στην 

διαχείριση των ζητημάτων της Κοινότητας και μάλιστα των οικονομικών, δημοσιεύει 

για άλλη μία φορά τον τακτικό απολογισμό του λήξαντος οικονομικού έτους 2021. 

Πάγιος σκοπός της Εφοροεπιτροπής μας 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 Κοινότητά 

μας στην Ομογένεια. Συγχρόνως στοχεύουμε στην καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της 

υπάρχουσας περιουσίας και στην κατά τον δυνατόν αύξησή της. 

Παρά την πανδημία και τις επιπτώσεις της για δεύτερη συνεχή χρονιά, τις οικονομικές 

αντιξοότητας της περιόδου που διανύουμε, αλλά και τις σημαντικές δαπάνες που 

έπρεπε να καταβάλουμε, και ο φετινός απολογισμός έκλεισε με ένα σημαντικό 

πλεόνασμα, γεγονός που μας ικανοποιεί πολύ. 
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Εργαζόμαστε με σκοπό την εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας ακολουθώντας την ρήση 

«άγει δε προς φως την αλήθειαν χρόνος». Αισθανόμαστε ως Εφοροεπιτροπή μεγάλη 

χαρά και ικανοποίηση, γιατί είμαστε σε θέση να παρουσιάζουμε κάθε χρόνο την 

εύρυθμη λειτουργία της Κοινότητάς μας και την προς το κοινό συμφέρον, τόσο των 

μελών της δικής μας κοινότητας όσο και του συνόλου της Ομογένειας μας, διαχείριση 

των οικονομικών δεδομένων. 

Συνοπτική περιγραφή εσόδων-εξόδων και στατιστικά στοιχεία 

Συγκεκριμένα, τα συνολικά μας έσοδα ανήλθαν το 2021 στις 3.852.552,44 λίρες 

Τουρκίας. Από αυτά ποσοστό 11,58%, δηλαδή 446.097,82 λίρες Τουρκίας, 

δαπανήθηκαν σε  μισθολογικά έξοδα, το 42,44%, δηλαδή 1.634.925,92 λίρες Τουρκίας, 

απορροφήθηκαν σε δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης προς το σύνολο της Ομογένειας 

και το 23,26%, δηλαδή 896.000,16 λίρες Τουρκίας, δαπανήθηκαν σε κατασκευαστικά 

έξοδα ή έξοδα συντήρησης και λειτουργίας. Το γενικό σύνολο των εξόδων μας ήταν 

2.977.023,90 λίρες Τουρκίας, με αποτέλεσμα το πλεόνασμα να φτάσει στις 875.528, 54 

λίρες Τουρκίας. 

Ειδικότερα αξίζει να επισημάνουμε ότι τα μηνιαία έσοδα από τα ενοίκια της κοινοτικής 

μας περιουσίας αυξήθηκαν κατά 750% και έφθασαν κατά το 2021 στις 240.000 λίρες 

Τουρκίας. Όλα τα οικονομικά και λογιστικά μας αρχεία ελέγχονται από ορκωτούς 

λογιστές, οι εργαζόμενοι στην κοινότητας μας έφθασαν τους 8 και επιπροσθέτως 

ασχολούνται και άλλοι 8 εθελοντικά. Τέλος για το προσεχές διάστημα 

διαπραγματευόμαστε την αύξηση των εσόδων από τα ενοίκια του δημοτικού μας 

σχολείου. 

Στον συνοπτικό πίνακα που αναφέρεται στο Παράρτημα I εμφανίζονται τα επιμέρους 

ποσά εσόδων και εξόδων καθώς και διαγράμματα με συγκριτικά στοιχεία της 

διαχείρισης των τελευταίων ετών.  
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Στην συνέχεια παρουσιάζουμε σε αδρές γραμμές τις κυριότερες δράσεις την 

Κοινότητάς μας, οι οποίες και απορρόφησαν τις αναγραφόμενες δαπάνες. 

Δράσεις για την παιδεία 

Ακρογωνιαίος λίθος της ομογένειάς μας είναι η παιδεία και η διατήρηση της ελληνικής 

γλώσσας. Έχοντας αυτό ως βασική αρχή συνεχίσαμε να ενισχύουμε τα ομογενειακά 

σχολεία με ποικίλους τρόπους. 

 Καλύπτουμε μέρος των λειτουργικών δαπανών του Ζωγραφείου αλλά και του 

Ζαππείου.  

 Επίσης αναλαμβάνουμε τα έξοδα γευμάτων φοιτούντων μαθητών σε Ζωγράφειο 

και το γεύμα των νηπίων του Ζαππείου. 

 Όντας πρωτοπόροι στο ζήτημα των υποτροφιών, χορηγούμε υποτροφίες σε 

φοιτητές, ανάλογα με τις ανάγκες και την πρόοδο στις σπουδές τους, βασισμένοι 

στο δόγμα ότι «η γνώση είναι δύναμις». Για την σχολική χρονιά 2021-2022 μαζί 

με άλλες Κοινότητες της Πόλης έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 30.000 Λ.Τ για 

υποτροφίες σε φοιτητές που φοιτούν στα Πανεπιστήμια. 

 Στην ίδια την κοινότητά μας ξεκινήσαμε κάθε Σάββατο τα μαθημάτων ελληνικών 

σε ενήλικες. Τα μαθήματα παρέχονται δωρεάν στην κοινοτική μας αίθουσα.  

 Συνεχίζονται τα δωρεάν μαθήματα ελληνικών προς τα παιδιά της περιφέρειας 

του Βοσπόρου μέσω διαδικτύου, εξαιτίας των συνθηκών που δημιούργησε η 

πανδημία. 

Η στήριξη της ελληνομάθειας είναι για μας πρωταρχικός στόχος. 

Κατασκευές και συντηρήσεις  

 Αποκαταστάθηκε ο χώρος της τουαλέτας των Κοιμητηρίων μας, ολοκληρώθηκε η 

εγκατάσταση φυσικού αερίου στον κοιμητηριακό ναό και τέθηκε ξανά σε 
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λειτουργία η βόρεια είσοδος του ναού. Επίσης χτίστηκε εκ βάθρων αίθουσα 

συλλυπητηρίων και δεξιώσεων που θα εγκαινιαστεί την ερχόμενη άνοιξη.  

 Καλλωπίστηκε, βάφτηκε εξολοκλήρου και δόθηκε προς χρήση το Αγίασμα της 

Αγίας Παρασκευής με βαπτιστήριο σε σχήμα σταυρού. Πρώτη φορά 

κατασκευάζεται βαπτιστήριο με σχήμα και μέγεθος που αρμόζει σε ενηλίκους.  

 Έγιναν έργα επιχρύσωσης στο Ναό των Ταξιαρχών, καθαρίσθηκαν με σύγχρονα 

μέσα οι πολυέλεοι του. Αντικαταστάθηκαν οι αλυσίδες τους με γνήσιες του 1880 

και ξανακρεμάστηκαν στη θέση τους.  

 Έγιναν έργα ανακαίνισης σε αποθήκη παρακείμενη του ναού των Ταξιαρχών και 

δόθηκε για χρήση.  

 Κατασκευάσθηκε γκαράζ για την προστασία του οχήματος που χρησιμοποιείται 

για εξυπηρέτηση των μελών της κοινότητας μας. 

Έργα προστασίας κοινοτικής κληρονομιάς  

 Ολοκληρώθηκε η φωτογράφιση και η αρχειοθέτηση των εικόνων και των 

ιστορικών σφραγίδων της κοινότητας με σκοπό την διατήρηση και προστασία 

τους.  

 Σαρώθηκαν και ανέβηκαν στην ιστοσελίδα της Κοινότητας οι παλαιοί κώδικες του 

αρχείου μας και είναι στη διάθεση όλων των ερευνητών.  

Προστασία-Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας  

 Βασικό μέλημα της Εφοροεπιτροπής μας ήταν και είναι η προάσπιση των 

κοινοτικών μας συμφερόντων. Με βάση το νόμο 5737 εντάξαμε στην ακίνητη 

περιουσία της κοινότητας μας, μετά από αγωγή που καταθέσαμε κατά του 

ενοικιαστή, σπίτι με οικόπεδο στην περιοχή Αγίας Κυριακής. 

 Έγινε έρευνα αναφορικά με ένα μικρό ακίνητο 40 τ.μ., το οποίο, ενώ στον 

υποθηκοφυλακείο φαινόταν ως οικόπεδο, ανακαλύφθηκε ότι ήταν ξύλινη οικία 
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δύο ορόφων. Σχετικά με το ακίνητο αυτό θα ετοιμαστούν σχέδια 

αποκατάστασης.  

 Πέραν τούτων συνεχίζονται δίκες που αφορούν 10 περιπτώσεις ενοικιαστών για 

διεκδίκηση ή αύξηση ενοικίων. 

 Παραχωρήσαμε διαμέρισμα σε θρησκευτικούς λειτουργούς που έρχονται από το 

εξωτερικό για εξυπηρέτηση της Εκκλησίας. 

 Καλλωπίσαμε το κτίριο Διοίκησής μας για την εγκατάσταση του νέου Επόπτη της 

περιφερείας μας. 

Κοινοτική και κοινωνική αλληλεγγύη 

Ο βασικός στόχος της κοινοτικής πολιτικής μας είναι να ενισχύσουμε τους συμπολίτες 

μας, ειδικά όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Στο πλαίσιο αυτό: 

 Παρέχουμε οικονομική στήριξη σε οικονομικά αδύναμες ενορίες που βρίσκονται 

στην ακτή του Βοσπόρου.  

 Καλύπτουμε έξοδα ιατροφαρμακευτικών αναγκών των μελών της κοινότητάς μας 

και αντιμετωπίζουμε τα έξοδα καυσίμων τους. 

 Καλύπτουμε τα έξοδα μεταφοράς με ιδιωτικό λεωφορείο 11 μαθητών που 

διαμένουν στην ευρωπαϊκή ακτή του Βοσπόρου. 

 Παρέχουμε σε τακτική βάση, μέσω της Φιλοπτώχου Αδελφότητας μας, 

εβδομαδιαία επισιτιστική βοήθεια σε κατοίκους της περιφέρεις Βοσπόρου και 

οικονομική βοήθεια σε 50 ομογενείς, ως ένδειξη αλληλεγγύης. Η διανομή 

φαγητού θα ξεκινήσει και πάλι με τη λήξη της πανδημίας.  

 Επίσης προσφέρουμε γεύμα Ιφτάρ την περίοδο του Ραμαζανιού σε 

Μουσουλμάνους συγχωριανούς μας. 

 Στηρίζουμε οικονομικά Συνδέσμους, Συλλόγους και Φορείς της Ομογένειάς μας. 

 Διαθέτουμε δωρεάν την κοινοτική μας αίθουσα για χρήση Ομογενειακών 

εκδηλώσεων. 
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Δράσεις πολιτισμού 

Η πανδημία δε βοήθησε να δραστηριοποιηθούμε στον βαθμό που θα επιθυμούσαμε 

στον τομέα των πολιτιστικών δράσεων. Ωστόσο, έχοντας την πεποίθηση ότι παιδεία και 

πολιτισμός δεν είναι μόνο οι εγκύκλιες γνώσεις αλλά και η διατήρηση των ηθών και των 

εθίμων της κοινότητάς μας φροντίζουμε αυτά να περνούν από γενιά σε γενιά για την 

αδιάλειπτη παρουσία μας στην Πόλη. Έτσι  

 Διοργανώσαμε και πάλι χριστουγεννιάτικη και πασχαλινή εκδήλωση για μικρούς 

και μεγάλους στην αίθουσα και στην αυλή της εκκλησίας.  

 Μοιράσαμε δώρα, βάψαμε αυγά, δώσαμε λαμπάδες με στόχο να μαθαίνουν οι 

μικροί και να θυμούνται οι μεγάλοι. 

 Εκδώσαμε το ημερολόγιο του 2022, επιτραπέζιο και τοίχου.  

 Τέλος, στις 8 Νοεμβρίου έγινε έκθεση φωτογραφίας με έργα του Νικολάου 

Μαρούση στην Κοινοτική μας αίθουσα.  

Κλείνοντας τον φετινό απολογισμό, υπενθυμίζουμε και πάλι ότι η Κοινότητα Μεγάλου 

Ρεύματος είναι στην διάθεση κάθε συμπολίτη μας που έχει δικαίωμα ψήφου, ο οποίος 

μπορεί να ζητήσει, αν θέλει, ραντεβού στα Γραφεία μας και να λάβει περισσότερες 

πληροφορίες για την οικονομική διαχείριση της Κοινότητας. 

 

 

Η Εφοροεπιτροπή της Κοινότητας 
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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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Οικονομικός απολογισμός έτους 2021 
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