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ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 

Μεγαλώνυμος Κοινότης Σταυροδρομίου 
 

Απολογισμός Οικονομικού Έτους 2020 

Σταυροδρόμι, Μάρτιος 2021 

Η Εφοροεπιτροπή της Μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου της Αρχιεπισκοπής 

Κωνσταντινουπόλεως, πιστή στην αρχή της διαφάνειας που η ίδια έχει χαράξει κατά τα 

τελευταία δέκα χρόνια που διοικεί την Κοινότητα, δημοσιοποιεί σήμερα τον τελικό 

απολογισμό της για το παρελθόν οικονομικό έτος 2020. 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 της 

Κοινότητάς μας και ευρύτερα της Ομογένειας στην Τουρκία. 

Από τον συνοπτικό πίνακα που ακολουθεί (Παράρτημα Ι) γίνεται σαφές ότι είχαμε μια 

σημαντική αύξηση στα έσοδα της Κοινότητας, σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, 

κυρίως λόγω αυξήσεως των μισθωμάτων που λαμβάνουμε. Αντίθετα, οι δαπάνες μας, 

μειώθηκαν σημαντικά σε σχέση με το 2019. Το σύνολο των Εσόδων μας ανήλθε σε 

5.701.736,63 λ. Τουρκίας ( στο εξής Λ.Τ.) και τον Εξόδων σε 4.279.587,46 λ. Τουρκίας. 

Ο ισολογισμός είναι θετικός κατά 1.422.149,17 ΛΤ, σε ποσοστό δηλαδή +24,94 %.. Στο 

σημείο αυτό πρέπει να σημειώσουμε και να υπογραμμίσουμε ότι ο ισολογισμός του 

Σταυροδρομίου είναι για πρώτη φορά, μετά από πολλά έτη θετικός, και μάλιστα σε 
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μεγάλο ποσοστό. Αυτό οφείλεται στην μείωση όπως είδαμε των δαπανών, στην οποία 

συνετέλεσε καθοριστικά το γεγονός της ενίσχυσης της Κοινότητας μας από το κράτος 

κατά την διάρκεια της πανδημίας, κυρίως στον τομέα των μισθοδοσίας. Φροντίσαμε να 

αποταθούμε εγκαίρως και είδαμε τα οφέλη αυτής της ενίσχυσης. 

Ως προς τα Έξοδα: Περίπου το ένα τέταρτο, συγκεκριμένα 19,34%, δηλαδή 1.102.858,91 

ΛΤ, απορροφήθηκε σε δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης, οι οποίες αφορούν το σύνολο 

της Ομογένειας. Περίπου το ένα τρίτο, 28,99% ή 1.652.991,47 ΛΤ, κάλυψε 

κατασκευαστικές και επισκευαστικές δαπάνες, φόρους και άλλα έξοδα που αφορούν 

την ακίνητη περιουσία της Κοινότητας. Τέλος, το 26,72%, δηλαδή 1.523.737,08 ΛΓ, 

δαπανήθηκε σε διάφορα μισθολογικά έξοδα. 

Στον συγκριτικό πίνακα είναι εμφανής η αύξηση του κύκλου εργασιών της Κοινότητας. 

Σε σχέση με το έτος 2019, τα έσοδα αυξήθηκαν σημαντικά (αύξηση κατά 9,63%). Οι 

παροχές κοινωνικής αλληλεγγύης πάντως μειώθηκαν ( -21,85%), ενώ στην μισθοδοσία 

επίσης σημειώθηκε μεταβολή προς τα πάνω κατά περίπου -42,11% . Τα στοιχεία αυτά 

απεικονίζονται με λεπτομέρεια στο παραστατικό διάγραμμα. Υπογραμμίζεται και πάλι 

ότι η μεγάλη μείωση στα έξοδα μισθοδοσίας οφείλεται στην ενίσχυση λόγω πανδημίας 

που έλαβε η Κοινότητας από το κράτος, κατόπιν ενεργειών της. (Παράρτημα Ι). 

(Να σημειώσουμε πάντως, πως για να έχουμε μια πιο ακριβή εικόνα των οικονομικών 

μεγεθών χρειάζεται να συνυπολογίσουμε τον πληθωρισμό του έτους καθώς και την 

ισοτιμία του δολαρίου του την 1/1 παρελθόντος έτους και σε σχέση με την 1/1 

τρέχοντος έτους). 

Προκειμένου να είναι εύληπτα, σαφή και κατανοητά από όλους, τα στοιχεία του 

απολογισμού που δημοσιεύονται στον Τύπο ή διαδικτυακά είναι συνοπτικά. Ωστόσο, 
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όπως υπογραμμίζουμε κάθε χρόνο κατά την δημοσιοποίηση του απολογισμού, πάγια 

θέση της Εφοροεπιτροπής είναι ότι κάθε ομογενής συμπολίτης που έχει δικαίωμα 

ψήφου στα ευαγή μας Ιδρύματα, έχει και το δικαίωμα να γνωρίζει τόσο την κατάσταση 

της κοινοτικής περιουσίας όσο και τον τρόπο διαχείρισής της. Τα αναλυτικά στοιχεία 

βρίσκονται στη διάθεση των ενδιαφερομένων, οι οποίοι μπορούν να έρθουν, 

αυτοπροσώπως, να τα δουν, αφού κλείσουν ραντεβού, στα γραφεία της Κοινότητας. 

Με ικανοποίηση βλέπουμε να πιάνουν τόπο οι κόποι της Εφοροεπιτροπής μας και οι 

κύριοι στόχοι που κάθε χρόνο θέτουμε να επιτυγχάνονται κατά το μέγιστο δυνατό. 

Ειδικά το 2020, παρά τις αρνητικές συνέπειες της πανδημίας στις ζωές όλων μας και 

βεβαίως και στα οικονομικά της Κοινότητας, ανταπεξήλθαμε με τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο, σημειώνοντας μάλιστα σημαντικό πρωτογενές πλεόνασμα Αυτό μας δίνει 

κουράγιο και δύναμη για να συνεχίσουμε το έργο μας. Σημαία μας παραμένει πάντα το 

τρίπτυχο: χρηστή και διαφανής διαχείριση, επωφελής για την Κοινότητα αξιοποίηση 

της περιουσίας μας, υψηλό κοινωνικό μέρισμα προς τα μέλη της Κοινότητάς μας και τη 

Ρωμιοσύνη εν γένει. 

Η Εφοροεπιτροπή της Κοινότητας 

Η Εφοροεπιτροπή της Μεγαλωνύμου Κοινότητας Σταυροδρομίου  

1. Πρόεδρος  : Γεώργιος ΠΑΠΑΛΙΑΡΗΣ 

2. Αντιπρόεδρος : Σταύρος ΧΑΓΙΑΛΟΓΛΟΥ  

3. Γεν. Γραμματέας : Γιάννης ΚΟΤΣΙΑΣ  

4. Ταμίας  : Κωσταντίνος ΤΖΟΒΑΝΙΔΗΣ 

5. Μέλη   : Γιώργος ΧΑΓΙΑΛΟΓΛΟΥ, Σπύρος ΧΑΤΖΙΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ,  

 Μιχάλης ΚΑΓΙΑΚΟΠΑΡΑΝ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Για την πληρέστερη ενημέρωση των συμπολιτών μας ακολουθούν τρία παραρτήματα. 

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

του έτους 2020. Στο δεύτερο (ΙΙ) παρουσιάζεται ένας κατάλογος των βασικών παγίων 

και εκτάκτων δαπανών, καθώς και των κυριότερων δράσεων και εκδηλώσεων που 

πραγματοποιήσε η Κοινότητα. Στο τρίτο (ΙIΙ) υπάρχει 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. Τακτικές (πάγιες) και έκτακτες δαπάνες, 

ενδεικτική καταγραφή κοινοτικών δράσεων και εκδηλώσεων 

κατά το έτος 2020 

Τακτικά έξοδα 

 Κάλυψη μισθοδοσίας 28 μονίμων εργαζομένων και δέκα (10) εκτάκτων 

συνεργατών της Κοινότητας. 

 Μηνιαία οικονομική στήριξη σε οκτώ (8) ελληνορθόδοξες Κοινότητες στην 

Τουρκία, συμπεριλαμβανομένων της Ίμβρου και της Σμύρνης. 

 Κάλυψη των λειτουργικών και άλλων δαπανών της Κοινοτικής Σχολής 

(Ζωγράφειο Γυμνάσιο – Λύκειο) 

 Φιλοξενία σε χώρο της Κοινότητας του «Δημιουργικού Εργαστηρίου» Αγίας 

Τριάδος (προσχολική αγωγή) και τακτική οικονομική υποστήριξη για κάλυψη 

μέρους των λειτουργικών εξόδων του. 

 Οικονομική στήριξη, καταβαλλόμενη σε εννέα (9) άτομα συνολικά. 

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

ενοριτών μας. 

 Οικονομική υποστήριξη σε δέκα (10) πανεπιστημιακούς φοιτητές.  

 Πασχαλινό βοήθημα σε 15 απόρους. 

Έκτακτα έξοδα και δαπάνες εκδηλώσεων 

 Α΄ Έκτακτα μέτρα και δαπάνες λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. 

Η κοινότητα χρειάστηκε να λάβει έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της 

πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19). Συγκεκριμένα: 
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o Τοποθετήθηκαν πινακίδες σε κατάλληλους χώρους με οδηγίες πρόληψης 

κατά της διάδοσης του κορωνοϊού. 

o Έκτακτη οικονομική υποστήριξη του προσωπικού μας λόγω της επιδημίας 

του κορωνοϊού.  

o Τακτική απολύμανση των ναών και των γραφείων μας για προστασία από 

την πανδημία. 

o Οικονομική υποστήριξη, για την περίθαλψη ενορίτη από την Σμύρνη που 

έπασχε από κορωνοϊό. 

 Β΄ Έκτακτες δαπάνες για ενίσχυση ομογενειακής εκπαίδευσης 

o Η παιδική χαρά του Δημιουργικού Εργαστηρίου της Αγίας Τριάδος 

μεταφέρθηκε σε καταλληλότερο σημείο και αναβαθμίστηκε. 

o Αγορά ηλεκτρονικού υποστηρικτικού εξοπλισμού εκπαίδευσης για το 

Δημιουργικό Εργαστήρι της Αγίας Τριάδος σε συνεργασία και με άλλες 

κοινότητες της ομογένειας.  

o Αγορά φορητών υπολογιστών για μαθητές του Ζωγραφείου και Ζαππείου 

που δεν είχαν πρόσβαση στα διαδικτυακά μαθήματα λόγο έλλειψης 

εξοπλισμού πόσοι,(η επιλογή των μαθητών έγινε σε συνεργασία με τους 

διευθυντές των σχολείων). 

o Έκτακτη οικονομική υποστήριξη της Ζαππείου Σχολής.  

o Οικονομική υποστήριξη του Συνδέσμου Αποφοίτων Ζωγραφείου 

o Οικονομική υποστήριξη για την κατασκήνωση «Παιδούπολη» στη νήσο 

Πρώτη 

 Γ΄ Κοινωνικές δράσεις-Δημόσιες σχέσεις 

o Την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου στην αίθουσα του Ι. Ναού των Εισοδίων της 

Θεοτόκου, παρετέθη γεύμα στους προέδρους και εκπροσώπους των 

μειονοτικών Βακουφίων, με την παρουσία του Βοηθ. Υπουργού επί 

mailto:info@stavrodromion.org
http://www.stavrodromion.org/


 
 

Emir Nevruz Çıkmazı No:24 Beyoğlu, ĺstanbul | Τηλ.:+90 212 252 88 85 | Email: info@stavrodromion.org 
Ιστοσελίδα: www.stavrodromion.org 

9 

 

βακουφικών θεμάτων κ. Ahmet Mısbah Demırcan, του νέου Γεν. Διευθ. 

Βακουφίων κ. Burhan Esoy, του Διευθ. Βακουφίων της Πόλης μας κ. Mursel 

Sarı, του εκπροσώπου των μειονοτικών βακουφίων κ.Μορίς Λεβή, των 

πρώην εκπροσώπων κ. Λάκη Βιγκα και κ. Τορός Αλτζαν και των προέδρων 

και εκπροσώπων όλων των μειονοτικών βακουφίων. 

o Στην αίθουσα του Ι. Ναού των Εισοδίων της Θεοτόκου, παρετέθη γεύμα 

στους εκπαιδευτικούς που συνταξιοδοτήθηκαν.  

o Πραγματοποιήθηκαν απευθείας διαδικτυακές μεταδόσεις των Θείων 

Λειτουργιών από τους ναούς μας.  

o Στολισμός χριστουγεννιάτικου δένδρου στον αυλόγυρο του ναού της Αγίας 

Τριάδος στο Τακσίμ. 

o Οικονομική υποστήριξη, για την περίθαλψη ενός παιδιού στην Ελλάδα.  

o Συμμετοχή με οικονομική ενίσχυση στην φιλανθρωπική εκστρατεία «Όλοι 

μαζί μπορούμε». 

o Έκδοση ενός εικαστικού επιτραπέζιου Ημερολογίου που είναι αφιερωμένο 

στα 30 χρόνια πατριαρχίας του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. 

Βαρθολομαίου. 

o Συνεντεύξεις με τον Μέγα Ρεφερενδάριο της ΜΧΕ κύριο Γιάννη 

Δεμιρτζόγλου και με τον Άρχοντα Λαμπαδάριο της Αγιωτάτης 

Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως κύριο Αντώνη Παριζιάνο, οι οποίες 

προβάλλονται στην ιστοσελίδα της κοινότητας μας. 

o Απόκτηση ενός οκταθέσιου μίνι βαν μεταφοράς προσωπικού, 

προκειμένου να εξυπηρετήσει ανάγκες των ενοριτών της Κοινότητας μας, 

αλλά και άλλες ανάγκες της Ομογένειας. 
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 Δ΄ Κατασκευαστικά, συντηρήσεις και άλλα ζητήματα ακινήτων 

o Ολοκλήρωση κατασκευαστικών έργων της πολυκατοικίας στην περιοχή 

Ελμάνταγ που αποτελείται από 6 ορόφους.  

o Ξεκίνησε η αποκατάσταση και συντήρηση των πέτρινων αγαλμάτων των 

αγγέλων που βρίσκονται στην σκεπή του Κοιμητηριακού Ιερού Ναού της 

Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού.  

o Η επισκευή και ανακαίνιση του ιστορικού ρολογιού της Τενέδου. 

o Αγορά ψυκτικών μηχανισμών για τον ξενώνα του Αϊναλίτσεσμε. 

o Η Κοινότητά μας βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη από 2012 με το Δημόσιο, 

διεκδικώντας το ακίνητο στην συνοικία Τομτόμ επί της οδούς Γενί Τσαρσί. 

Παρ’ όλη τη θετική απόφαση υπέρ της κοινότητας από τη Γενική Διεύθυνση 

Βακουφιών, η ιδιοκτησία δόθηκε από τα δικαστήρια στο Δημόσιο. Το 2019 

η Κοινότητα προσέφυγε για άλλη μια φορά στη Δικαιοσύνη για την 

διεκδίκηση του ακινήτου. Προβλέπουμε να χρειαστούν άλλα 2 χρόνια για 

να εκδοθεί η απόφαση. Για το χρονικό αυτό διάστημα —και εφόσον δεν 

κερδηθεί η δίκη— το Δημόσιο θα ζητήσει ενοίκιο. 

 Ε’ Λοιπά Κοινοτικά 

o Υποδεχτήκαμε τρεις νέους εθελοντές Ομογενείς στην Κοινότητα (κ.κ. 

Μελίσσα Φινφίνη, Αδριάννα Νικολτσούδη και Ευριδίκη Πίγγου), 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 Σταυροδρομίου εκτελεί τα καθήκοντα της. 

o Παραλαβή, κατόπιν παραχώρησης από το Γενικό Προξενείο της Ελλάδος 

στην πόλη μας. του ηλικίας δύο σχεδόν αιώνων «Κώδικα Στασιδίων» της 

Κοινότητας Σταυροδρομίου, με σκοπό τη διαφύλαξη, συντήρηση, 
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διατήρηση και διάθεση του περιεχομένου του, κατόπιν αιτήματος, σε 

ερευνητές. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI. Κύριοι στόχοι της Κοινότητας για το τρέχον έτος 

2020 

Πέρα από τη συνέχιση καταβολής των τακτικών δαπανών, την κάλυψη παγίων εξόδων 

και τις συνήθεις δράσεις της, η κοινότητα έχει θέσει για το τρέχον έτος 2021 και τους 

παρακάτω στόχους: 

 Συνέχιση της οικονομικής βοήθειας και προμήθειας φαρμάκων και αναγκών σε 

ομογενείς της περιφέρειάς μας που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. 

 Ολοκλήρωση της απογράφης των Ομογενών της περιφέρειας Σταυροδρομίου 

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

συντονίζει ο ΣΥΡΚΙ. 

 Συντήρηση λειτουργίας της ιστοσελίδας της Κοινότητάς μας 

www.stavrodromion.org, εμπλουτισμός του περιεχομένου της και συνέχιση της 

μετάφρασής της στην τουρκική και την αγγλική γλώσσα. Η μέριμνα και 

συντήρηση της ιστοσελίδας γίνεται από την κ. Έρη Κόρακα και η μετάφρασή της 

από τον κ. Σπύρο Χατζηαναστασίου, επίτροπο της Κοινότητός μας. 

 Διοργάνωση συνεδρίου στην Χάλκη: Το νεκροταφείο του Σισλί έγινε δεκτό από 

την ASCE (The Association of Significant Cemeteries in Europe- Ένωση Σημαντικών 

Κοιμητηρίων της Ευρώπης), ως ένα από τα σπουδαιότερα κοιμητήρια της 

Ευρώπης. Ως μέλος πλέον της ASCE συμμετέχει σε όλες τις δράσεις της. Στο 

ετήσιο συνέδριο της ASCE που έγινε τον Σεπτέμβριο στην Χάγη αποφασίστηκε, 

μετά από πρότασή μας, να γίνει η επόμενη ετήσια συνάντηση του οργανισμού 
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(AGM - Annual General Meeting) το 2021, στην Πόλη και μάλιστα στην Θεολογική 

Σχολή της Χάλκης. Η ημερομηνία διεξαγωγής παραμένει ακόμη εκκρεμής και θα 

εξαρτηθεί από την εξέλιξη της πανδημίας. 

 Ανάληψη της διοργάνωση της Σύναξης των Αρχιερέων του Οικουμενικού Θρόνου 

που θα πραγματοποιηθεί την 1η Σεπτεμβρίου στην Αγία Τριάδα. 

 Κατασκευή ενός πύργου ωρολογίου σε ανάμνηση των τριάντα χρόνων 

πατριαρχίας του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου, που 

συμπληρώνονται φέτος. Τα εγκαίνια αναμένεται να γίνουν την 1η Σεπτεμβρίου. 

Στόχοι σχετιζόμενοι με ακίνητα 

  Έχουμε πάρει, ήδη από τις 22/7/2016 την οριστική άδεια και για την επισκευή 

των Κελιών της Παναγιάς στο Πέρα. Η άδεια μας λύνει τα χέρια, πλην το έργο 

καθ’ εαυτό θα πρέπει να περιμένει λίγο, καθώς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τα 

χρήματα για την πραγματοποίησή του. 

 Έχουμε επίσης πάρει την οριστική άδεια και για την επισκευή του κτιρίου που 

κάποτε ήταν δημοτικό σχολείο της οδού Νανέ. Και το έργο αυτό θα πρέπει να 

περιμένει λίγο, για τους ίδιους οικονομικούς λόγους. 

 Ανέγερση Αγιάσματος Αγίας Παρασκευής: Αποκτήσαμε τον τίτλο ιδιοκτησίας με 

25% μερίδιο. Το υπόλοιπο μερίδιο ανήκει σε ιδιώτες.  

 Συντήρηση παρεκκλησίου ρωσικού ρυθμού στο Κοιμητήριο Σισλί και στην 

διάθεση των πιστών που επιθυμούν να προσκυνήσουν. 

 Συντήρηση οστεοφυλάκιου που βρίσκεται κάτω από τον ναό Πέτρου και Παύλου 

στο Κοιμητήριο Σισλί. 
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Καταληκτική επισήμανση 

Η χρηματοδότηση των ανωτέρων στόχων και των τρεχουσών αναγκών της Κοινότητας 

εξαρτώνται άμεσα από το ύψος των εισοδημάτων της. Σημειώνεται στο σημείο αυτό 

πως η έκτακτη κατάσταση που αντιμετωπίζει η χώρα μας, όπως και όλος ο κόσμος, λόγω 

της πανδημίας του κορωνοϊού, ενδέχεται να επηρεάσει προς το δυσμενέστερο τα 

εισοδήματα της Κοινότητάς μας, λόγω κυρίως μειώσεως των ενοικίων. Δεδομένου του 

ότι δεν γνωρίζουμε το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα κατά τους επόμενους μήνες, 

επιφυλασσόμεθα σε σχέση με τα έσοδα που τελικά θα μπορέσει να έχει κατά το τρέχον 

οικονομικό έτος 2021 η Κοινότητά μας, συνεπώς και για την αντίστοιχη δυνατότητα 

εξόδων και την πραγματοποίηση δράσεων που συνεπάγονται οικονομική επιβάρυνση. 
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