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Παρουσίαση βιβλίου: ‘Μελέτες’
‘Την παρούσα μετάφραση την εκλαμβάνουμε ως ένα δώρο των αδελφών μας’

Στις 14 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε 
παρουσίαση των βιβλίων «Μελέτες» 
και «Μάθε να χάνεις» της Chiara 

Lubich στην Κοινοτική μας Αίθουσα.
«Την πα-

ρούσα με-
τ ά φ ρ α σ η 
την εκλαμ-
βάνουμε ως 
ένα δώρο 
των αδελ-
φών μας και 
το δώρο αυ-
τό αναμφι-
βόλως, θα 
το εκλάβει 
η ρωμιορ-
θόδοξη Κοι-
νότητα με 
ευαρέσκεια 
ως ένα μή-
νυμα ενότη-
τας και αγά-
πης». Με τα 
λόγια αυτά 
ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος κήρυξε την 
έναρξη της παρουσίασης στην Πόλη των 
δύο βιβλίων της Chiara Lubich στα ελ-
ληνικά.

Στην αίθουσα του Ι. Ναού Ταξιαρχών 
Μ. Ρεύματος στις 14 Μαρτίου κατά την 7η 
επέτειο θανάτου της Chiara Lubich πραγ-
ματοποιήθηκε η παρουσίαση των βιβλίων 
ύστερα από την Αθήνα, την Θεσσαλονίκη 
και την Κύπρο, ενώπιον περίπου 100 πα-
ρευρεθέντων. Από την Ρωμαιοκαθολική 

Εκκλησία συνεχίζονται οι εργασίες για να 
κηρυχτεί «Αγία» η Chiara Lubich, η οποία 
αναγνωρίζεται ως μία χαρισματική φυσι-
ογνωμία της εποχής μας (1920-2008) και 

αναγνωρίζεται με τις άοκνες προσπάθειές 
της για την παγκόσμια ειρήνη και τις ερ-
γασίες της για ενότητα. 

Η πνευματικότητα της κίνησης των 
«ΦΩΚΟΛΑΡΙ» που ίδρυσε, έχει διαδοθεί 
στα πέρατα της γης, μεταξύ των χριστια-
νών, σε άτομα μετόχους άλλων θρησκει-
ών, ακόμη και μεταξύ ατόμων που δεν δε 
μετέχουν σε καμία θρησκεία. Τα έργα της, 
τα οποία συγκεντρώθηκαν σε 58 τόμους, 
ξεπερνούν τις 220 εκδόσεις και μεταφρά-
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Παρουσίαση βιβλίου: ‘Μάθε να χάνεις’
‘Θα το εκλάβει η ρωμιορθόδοξη Κοινότητα ως ένα μήνυμα ενότητας και αγάπης’
στηκαν σε 58 γλώσσες. 

Κατά την παρουσίαση του βιβλίου ο 
Πατριάρχης Βαρθολομαίος αναφέρθηκε 
στην πνευματική αξία της Chiara και επα-

νέλαβε τους λόγους του Πατριάρχη Αθη-
ναγόρα κατά την συνάντηση του με αυ-
τήν: «Η αδελφή μας Chiara, την οποία εν-
θυμούμαστε πάντοτε, με το ιερό έργο της 
μετέφερε την σοφία του Θεού στις εκκλη-
σίες μας, στην κοινωνία μας και σε όλους 
τους καλοκάγαθους ανθρώπους. Ο άξιος 
προκάτοχός μας Πατριάρχης Αθηναγό-
ρας, κάνοντας μνεία στους αποστόλους 
και στους πρώτους μάρτυρες, προσφωνού-
σε την Chiara με το όνομα της μαθήτριας 

του Αποστόλου Παύλου, Θέκλας». 
Επίσης ο Πατριάρχης Αθηναγόρας επι-

θυμούσε να ιδρυθεί στην Πόλη ένα παράρ-
τημα της «Κίνησης των Φωκολάρι». 

Μ ε τ α ξ ύ 
των ομιλη-
τών ήταν ο 
κ. Nikolaus 
W y r w o l l , 
από το Κέ-
ντρο στη Ρώ-
μη της Chiara 
Lubich η 
Dr. Maria 
C a t e r i n a 
Atzori, από 
την Κύπρο η 
Ορθό δοξος 
Λίνα Μικελ-
λίδου και ο 
Αρχιμανδρί-
της Βησσα-
ρίων, ο οποί-
ος χρησιμο-
ποίησε την 

έκφραση ότι στις σελίδες των μικρών αυ-
τών βιβλίων υπάρχουν πηγές αγάπης. 

Ο δημοσιογράφος Νίκος Παπαχρήστου 
ήταν ο συντονιστής της συγκέντρωσης και 
επεξήγησε την εμπειρία του κατά τρόπο 
επαγγελματικό. 

Η Κίνηση των Φωκολάρι επιθυμεί πρω-
τίστως να εκφράσει τις ευχαριστίες της 
στον Πατριάρχη Βαρθολομαίο και στην 
Κοινότητα Μεγάλου Ρεύματος για την συ-
μπαράσταση και βοήθειά της.
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Επίσκεψη του Δημάρχου Μπεσίκτας κ. Murat Hazinedar 
στην Κοινότητά μας. Θερμή υποδοχή από την 
Εφοροεπιτροπή. Ο Δήμαρχος δήλωσε εντυπωσι-

ασμένος μετά την ξενάγηση στους χώρους του Ναού.

Την Κυριακή 29 
Μαρτίου, ο Δή-

μαρχος της περιοχής 
Beşiktaş στην οποία 
υπάγεται το Μέ-
γα Ρεύμα, κ. Murat 
Hazinedar, επισκέ-
φθηκε την κοινότη-
τά μας, όπου έτυχε 
θερμής υποδοχής 
από την Εφοροεπι-
τροπή, με επικεφα-
λής τον Πρόεδρο 
Γιώργο Παπαλιάρη.
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Ο Επόπτης της 
Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι -

ας Βοσπόρου, Σεβ. 
Μητροπολίτης Μυ-
ριοφύτου και Πε-
ριστάσεως κ. Ειρη-
ναίος, ξενάγησε τον 
κ. Hazinedar στους 
χώρους του ναού. Ο 
τελευταίος δήλωσε 
εντυπωσιασμένος, 
και όλως ιδιαιτέρως, 
όπως είπε, του άρεσε 
η κρύπτη του ναού 
όπου βρίσκονται οι 
τάφοι της οικογένει-
ας των Μουσούρων.

Ο κ. Hazinedar 
δώρισε στον κ. 

Ειρηναίο και στον 
Πρόεδρό μας αντί-
τυπα της νέας έκδο-
σης του Δήμου Μπε-
σίκτας, στην οποία 
συμπεριλαμβάνε-
ται και ο ιερός ναός 
μας, των Ταξιαρχών. 
Ο ένας τόμος θα το-
ποθετηθεί στη βι-
βλιοθήκη της Κοι-
νότητάς μας.
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Επ ί σ κ ε ψ η  σ τ ην  κ ο ιν ο τ ικ ή  α ί θ ο υ σ α ,
 γ ν ω ρ ι μ ί α  μ ε  ο μ ο γ ε ν ε ί ς .

Ο κ. Hazinedar φιλοξε-
νήθηκε στην αίθου-

σα της κοινότητάς μας όπου, 
μαζί με τους ομογενείς που 
είχαν προσέλθει για το πάν-
δημο μνημόσυνο, παρέμεινε 
για πάνω από μισή ώρα στην 
συγκέντρωση που ακολού-
θησε, ήπιε καφέ με τους πα-
ρευρισκομένους και κουβέ-
ντιασε μαζί τους.

Ο κ. Δήμαρχος, πριν μας 
αποχαιρετήσει, δήλωσε εν-
θουσιασμένος για την επί-
σκεψη και τα όσα είδε στην 
κοινότητά μας και υποσχέθη-
κε ότι θα έρθει να μας επισκε-
φθεί, τόσο το βράδυ της Ανά-
στασης όσο και κατά την Πα-
νήγυρη του Ναού μας, στην 
οποία θα είναι παρών και ο 
Πατριάρχης μας.
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Στ ή ρ ι ξη  σ το  φ ι λ αν θ ρ ωπ ικ ό  μ α ς  έ ρ γ ο

Προς ενίσχυση του έρ-
γου της Κοινότητάς 

μας, ο κ. Δήμαρχος έστειλε 
στην Φιλόπτωχο Αδελφό-
τητά μας τριάντα πέντε (35) 
ιδιαιτέρως επιμελημένα δέ-
ματα τροφίμων, τα οποία διε-
νεμήθησαν σε αναξιοπαθού-
ντα μέλη της Κοινότητος με 
τη φροντίδα, πάντα, της Φι-
λοπτώχου Αδελφότητος Με-
γάλου Ρεύματος. 

Κατόπιν σχετικής ειση-

γήσεως του προέδρου της 
κοινότητας κ. Παπαλιάρη, 
αποφασίσθηκε η αποστολή 
από κοινού, από του Συνδέ-
σμου Υποστήριξης Ρωμαίι-
κων Ιδρυμάτων (ΣΥ.Ρ.Κ.Ι.) 
και της Εκκλησιαστικής Επι-
τροπής της Κοινότητος Με-
γάλου Ρεύματος, ευχαριστη-
ρίου επιστολής προς τον Δή-
μαρχο Beşiktaş, απαντητικά 
προς την ανωτέρω ευγενή 
χειρονομία του.

Στις 25 Μαΐου ε.έ. 
η Κοινότητά μας 

αντιπροσωπεύτηκε από 
τον κ. Πέτρο Μπαζγκάρ-
λο (μέλος της Εκκλησι-
αστικής μας Επιτροπής) 
στη επέτειο του Δημάρ-
χου Μπεσίκτας κ. Murat 
Hazinedar, που πραγμα-
τοποιήθηκε σε θερμό κλί-
μα στο ξενοδοχείο Four 
Seasons Beşiktaş.
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Α θ λ η τ ι κ έ ς  β ρ α δ ι έ ς !
Την Κυριακή 22 Μαρτίου το απόγευμα στις 19:00, παρακολουθή-

σαμε στην αίθουσα της κοινότητας Ταξιαρχών του Μεγάλου Ρεύ-
ματος το ποδοσφαιρικό ντέρμπι μεταξύ των ομάδων Φενέρμπα-

χτσε – Μπεσίκτας με σκορ 1-0, νίκη της Φενέρμπαχτσε στην έδρα της με το 
γκολ του Moussa Sow στο 90ο λεπτό του αγώνα.

Παρόμοια διοργάνωση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 15 Μαΐ-
ου με δύο αγώνες μπάσκετ 
του Ευρωπαϊκού Κυπέ-
λου (FINAL FOUR). Η 
αθλητική βραδιά ξεκίνη-
σε στις 19:00 με τον αγώνα 
CSKA Mόσχας - Ολυμπια-
κού, με την νίκη του Ολυ-
μπιακού 70-68 –μετά από 
έναν συγκλονιστικό αγώ-
να για γερά νεύρα– και στη 
συνέχεια στις 22:00 με τον 
αγώνα Ρεάλ Μαδρίτης - 
Φενέρμπαχτσε με ήττα της 
Φενέρμπαχτσε 87 - 96. 

Τελευταία διοργάνω-
ση της περιόδου αυτής 
πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 24 Μαΐου στις 20:00 με το ντέρμπι Γαλα-
τάσαραϊ - Μπεσίκτας με σκορ 2-0, νίκη της Γαλατάσαραϊ με το γκολ του 
Yasin Öztekin στο 11ο λεπτό και με το γκολ του Wesley Sneijder στο 80ο 
λεπτό του αγώνα.

Ευχαριστούμε θερμά για τις προσπάθειες που καταβλήθηκε για την 
άρτια αυτή οργάνωση από τον κ. Στέλιο Μουχλίδη. Ευχόμαστε για τον προ-
γραμματισμό παρομοίων εκδηλώσεων και στην επόμενη αθλητική περίοδο.
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Μηνάς Τσιτσάκος
Με μεγάλη χα-

ρά πληροφο-
ρηθήκαμε στην κοινότη-
τά μας την μετά θάνατον 
τιμητική βράβευση του 
Αξίου Τέκνου του Μεγά-
λου Ρεύματος, του αει-
μνήστου συγχωριανού 
και φίλου Μηνά Τσιτσά-
κου, από την Αδελφότη-
τα Κωνσταντινουπολι-
τών Μεγάλου Ρεύματος 
«Ο Ταξιάρχης», της οποί-
ας υπήρξε επί σειρά ετών 
πρόεδρος.

Η Εφοροεπιτροπή της κοινότητάς μας επιθυμεί να συγχαρεί την οικογένεια του αεί-
μνηστου αδελφού μας για την άξια διάκριση, που τιμά τόσο την μνήμη του όσο 

και ολόκληρη την οικογένειά του και να ευχαριστήσει την Αδελφότητα για την 
απόφασή της να τιμήσει με τον τρόπο αυτόν την πολύτιμη προσφορά ενός πανά-
ξιου τέκνου του Μεγάλου Ρεύματος που, αν και πρόωρα ‘έφυγε’, άφησε πί-
σω του σημαντικό έργο και τις καλύτερες αναμνήσεις σε όλους μας.
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Ημερολόγιο
για το έτος 2015
Η Κοινότητα Μεγάλου Ρεύματος εξέδω-

σε ημερολόγιο τοίχου για το έτος 2015, 
αφιερωμένο στον Μηνά Τσιτσάκο, σε συ-
νεργασία με τον Σύλλογο Μεγαρευμιω-
τών Αθηνών, δαπάνη της Κοινότητός μας.
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Κοινότητας
Μεγάλου Ρεύματος
Πρόκειται για ένα δίγλωσσο ημερολόγιο 
με επισημάνσεις για τις χριστιανικές εορ-
τές και Αργίες, το οποίο περιέχει πλούσιο 
φωτογραφικό υλικό από κτίρια της Ομο-
γένειας και τα ονόματα των αρχιτεκτόνων.
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Η λειτουργία της Αστικής 
Σχολής του Μεγάλου Ρεύ-
ματος διήρκησε από το 

1902 μέχρι το 2008. Η επαναλειτουρ-
γία της ως πειραματική σχολή άρχισε 
το 2011, όταν το κτήριο δόθηκε από 
την επιτροπή της κοινότητας Ταξιαρ-
χών Μεγάλου Ρεύματος προς ενοικία-
ση στον σύλλογο αποφοίτων του πα-
νεπιστημίου Βοσπόρου (BÜMED). 
Με αυτόν τον τρόπο δόθηκε συγ-
χρόνως και η δυνατότητα 
σε γονείς και ρωμιόπαι-
δα να εργασθούν και 
να σπουδάσουν εκεί.

Στα σχολεία  
BÜMED MEÇ, οι 
μικροί μαθητές 
με ερευνητική δι-
άθεση μαθαίνουν 
εμπειρικά, δεν θεω-
ρούν τίποτα δεδομέ-
νο, αναπτύσσουν ερω-
τήσεις, απολαμβάνουν τα 
μαθήματα καθ’ όλη τη διάρκειά 
τους και αναπτύσσουν τις ικανότητές 
τους στη διαδικασία επίλυσης προβλη-
μάτων και λήψης αποφάσεων. Διδά-
σκονται ότι πρέπει να αναζητούν και 
οι ίδιοι λύσεις στα ερωτήματά τους.

Το ισχυρό διδακτι-
κό προσωπικό στα 
σχολεία BÜMED 

MEÇ, η διδασκαλία των Αγγλι-
κών και μιας δεύτερης ξένης 
γλώσσας, οι επιλογές μαθη-
μάτων όπως αυτά της Ελληνι-
κής γλώσσας, της μαγειρικής, 
του γιόγκα και αθλητικών δρα-

στηριοτήτων, εμπλου-
τίζουν την εκπαί-

δευση με μια 
νεωτεριστι-

κή ματιά.
Θ ε ω -

ρ ώ  ό τ ι 
είμαι μια 
α π ό  τ ι ς 

τ υ χ ε ρ έ ς 
μητέρες που, 

ενώ γνώρισα 
το σχολείο σαν 

γονιός από την πρώ-
τη χρονιά επαναλειτουργίας 
του, τώρα εργάζομαι σε αυτό 
ως υπεύθυνη εγγραφών και 
διοικητικών λειτουργιών.

Τίνα Καρατζίκου
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Εργασίες βαφής του Οικουμενικού Πατριαρχείου

Ευχάριστες ώρες για τους μαθητές του συνεδρίου
15 Μαρτίου 2015 Το 4ο Διεθνές Μαθητικό Συνέδριο «Γ. Βιζυηνός. Εις την Πόλιν» που 

πραγματοποιήθηκε στο Ζωγράφειο Λύκειο έφθασε στο τέλος του. Το Συνέδριο διοργανώθηκε από τα Εκ-
παιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη Θεσσαλονίκης και το Ζωγράφειο Λύκειο, υπό την αιγίδα του Οικουμενικού Πα-

τριαρχείου. Τριακόσιοι περίπου μαθητές και 
εκπαιδευτικοί από δεκαέξι σχολεία (δημό-
σια και ιδιωτικά) από την Ελλάδα, την Κύ-
προ και την Πόλη συναντήθηκαν με επιστή-
μονες, λογοτέχνες, ηθοποιούς και δημοσιο-
γράφους. Οι σύνεδροι ακολούθησαν τον Γ. 
Βιζυηνό στο μεγάλο ταξίδι της ζωής του από 
τη Βιζύη στην Πόλη, στην Κύπρο, στις με-
γάλες πρωτεύουσες της Ευρώπης μέχρι τον 
τραγικό θάνατό του στην Αθήνα.

Οι διοργανωτές τονίζουν: «Τα μαθη-
τικά συνέδρια στη Πόλη, χρόνο με τον 

χρόνο, αποκτούν μια ξεχωριστή αίγλη και αποτελούν ένα μοναδικό γεγονός για τα γράμματα και 
τις τέχνες. Καλή αντάμωση του χρόνου την Άνοιξη, στο 5ο Μαθητικό Συνέδριο, που θα είναι αφι-
ερωμένο στον Οδυσσέα Ελύτη».

Στο τέλος του συνεδρίου, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί επισκέφθηκαν την Κοινότητά μας και ξεναγή-
θηκαν στους χώρους της, στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών και στο Αγίασμα της Αγίας Παρασκευής, 
ενώ ενημερώθηκαν για την ιστορία τους. Στη συνέχεια οι μαθητές πέρασαν στην κοινοτική αίθουσα όπου 
τους περίμενε μια έκπληξη: Μετά από ένα διδακτικό τριήμερο ξεκουράστηκαν, διασκεδάζοντας και ξεφα-
ντώνοντας στο πάρτι που διοργάνωσε ειδικά για αυτούς η Εφοροεπιτροπή μας. Δεύτερη ευχάριστη έκπληξη 
για τους μαθητές ήταν η επίσκεψη στον χώρο του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου περίπου στις 
22:00, ο οποίος αφού προσκύνησε στον ιερό ναό μας των Παμμεγίστων Ταξιαρχών και συναντήθηκε με τους 
διοργανωτές του συνεδρίου, ευχήθηκε στους μαθητές καλή σταδιοδρομία και επιτυχία στις σπουδές τους.

Τον Νοέμβριο του 2014 η 
κοινότητά μας ενημερώθηκε από 
τον Πρωτοσυγκελλεύοντα Σεβ. 
Μητρ. Καλλιουπόλεως και Μα-
δύτου κ. Στέφανο, ότι στο κτίριο 
του Οικουμενικού Πατριαρχείου 
στο Φανάρι πραγματοποιούνται 
εργασίες βαφής.

Έτσι, περίπου δεκαπέντε 
ημέρες πριν την ιστορική επίσκε-
ψη του Πάπα Φραγκίσκου στην 
Πρωτόθρονη Εκκλησία της Ορ-
θοδοξίας και τον Οικουμενικό 
Πατριάρχη Βαρθολομαίο, απο-
φασίσαμε να συμβάλλουμε ως 

Κοινότητα κι εμείς στις εργασίες 
αυτές, ώστε να διεκπεραιωθούν 
όσο το δυνατόν ταχύτερα.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή 
την προσπάθεια έπαιξε η αλλη-
λεγγύη που επέδειξαν και άλ-
λες κοινότητες, με αποτέλεσμα 
να δημιουργηθεί μια ομάδα εκ-
προσώπων των Εφοροεπιτρο-
πών –στην οποία συμμετείχε 
και η Εφοροεπιτροπή Μεγάλου 
Ρεύματος– η οποία διερεύνη-
σε πιθανούς τρόπους συμβολής. 
Με γοργούς ρυθμούς πραγμα-
τοποιήθηκαν οι συνομιλίες με-

ταξύ των εκπροσώπων και αμέ-
σως συμφωνήθηκε ότι οι κοινό-
τητες αυτές θα προσφέρουν ένα 
ποσό ώστε να ενισχυθεί το έργο 
βαφής του εξωτερικού του κτιρί-
ου του Πατριαρχείου, καθώς επί-
σης και του κιγκλιδώματος στην 
περίφραξη που βρίσκεται στον 
εξωτερικό χώρο.

Ως Εφοροεπιτροπή αισθανό-
μαστε μεγάλη τιμή για το γεγο-
νός ότι κοινότητά μας μπόρεσε 
να συμβάλλει στο έργο αυτό και 
να συμπαρασταθεί στο Οικουμε-
νικό Πατριαρχείο.
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Επισκευή στην Σχολή του Σαλμάτομβρουκ
Πρωτοβουλία για την αξιοποίηση του χώρου

Εντοπίσαμε τον χώρο σχεδόν κατε-
στραμμένο… Πρόκειται για το Αρ-
ρεναγωγείο του Σαλμάτομβρουκ, 

χώρος υψη-
λού συμβολι-
σμού, με ιστο-
ρία, του οποί-
ου η αξιοποίη-
ση θεωρούμε 
ότι αποτελεί 
καθήκον της 
Κοιν ότητάς 
μας. Έτσι, με-
τά από κινη-
τοποίηση συ-
γκεντρώσα-
με τους απα-
ρ α ί τ η τ ο υ ς 
πόρους, πά-
ντα σε συνερ-
γασία –και 
με την βοή-
θεια– και των 
κοιν οτήτων 
Σταυροδρο-
μίου και Με-
σαχωρίου, κα-
θώς και με την 
στήριξη και καθοδήγηση του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου, ώστε ο εν λόγω χώρος να ανα-

καινισθεί.
Οι εργασίες ανακαίνισης ξεκίνησαν τον 

Σεπτέμβριο του 2014 και προβλέπουμε ότι 
θα έχουν ολο-
κ λ η ρ ω θ ε ί 
προς το τέλος 
του Αυγού-
στου 2015.

Σ κ ο π ό ς 
μας είναι, 
εφόσον ολο-
κληρωθεί το 
έργο, ο χώρος 
να λειτουρ-
γήσει ως ερ-
γαστήρι επι-
σκευής εικό-
νων (δηλ. να 
μ ετα φ ερ θ ε ί 
το ήδη υπάρ-
χον εργαστή-
ρι από το Οι-
κ ο υ μ ε ν ι κ ό 
Πατριαρχείο 
στην καινού-
ρια μας τοπο-
θεσία) και να 
τελεί υπό την 

επίβλεψη του π. Νικολάου ή οποιουδήποτε 
αποφασίσει ο Πατριάρχης μας.

Φωτογραφία από την ιστοσελίδα του Θοδωρή Μπουφίδη ΤΙ ΧΑΜΠΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ; tixamperiaapothnpolh2.blogspot.com.tr
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Επαγγελματικός Προσανατολισμός για τους νέους μας
‘Χρήσιμη και ενημερωτική’, σχολίασαν οι συμμετέχοντες

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε 
την Τρίτη 9 Ιουνίου 2015 στην κοινο-
τική αίθουσα του Μεγάλου Ρεύματος, 

για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η «Συνάντηση Επαγ-
γελματικής Κατάρτισης Νέων Κωνσταντινούπολης», 
μια ημερίδα με σκοπό τον επαγγελματικό προσανα-
τολισμό των εφήβων μας.

Η συνάντηση, την οποία οργάνωσε η Κοινότητα 
Μεγάλου Ρεύμα-
τος, σε συνεργα-
σία με εκπαιδευ-
τικούς φορείς 
της Ομογένειας, 
απεθυνόταν σε 
όλους τους ομο-
γενείς μαθητές 
Λυκείων, ανεξαρ-
τήτως σχολικών 
μονάδων, και είχε 
μεγάλη συμμετο-
χή μαθητών αλλά 
και καθηγητών 
από τα τρία ομο-
γενειακά Λύκεια, 
( Π α τρ ι α ρ χ ι κ ή 
Μεγάλη του Γέ-
νους Σχολή, Ζάπ-
πειο και Ζωγρά-
φειο) αλλά και 
από άλλα σχο-
λεία της Πόλης.

Την επιμόρ-
φωση των μαθη-
τών των μαθητών 
ανέλαβαν, κατά 
κλάδο, ομογενείς επαγγελματίες και επιστήμονες. Οι 
ειδικοί έκαναν αρχικά μια μικρή εισαγωγή, για την επι-
στήμη ή το επάγγελμά τους, και στην συνέχεια δέχτηκαν 
ερωτήσεις, ο καθένας ξεχωριστά, από τους μαθητές που 
έδειξαν ενδιαφέρον για τον αντίστοιχο κλάδο.

Συγκεκριμένα μίλησαν και συζήτησαν με τους μα-
θητές οι: 

Βασιλική Πετρίδου, γιατρός
Νικόλαος Κεφάλας, οδοντίατρος 

Αναστασία Βασιλίδου, φαρμακοποιός
Τάκης Σαρρής, διοίκηση μονάδων υγείας
Έρση Αμπατζή Κάλφογλου, ιατροδικαστής
Ελένη Μωϋσάκη, Μιχάλης Πουσκιούλογλου, 

νομικοί
Εύα Αλεξάνδρου-Σαρλάκ, αρχαιολογία, ιστορία 

τέχνης
Άννα Μαρία Ασλάνογλου, Αλέξης Παναγιωτίδης, 

παραγωγοί κινη-
ματογράφου

Τάνια Δεμιρ-
τζόγλου, Σωτή-
ρης Κάλφογου, 
διεθνείς σχέσεις

Μαρία Κυ-
ρ ατζοπο ύλο υ, 
βιοϊατρική μη-
χανική

Της εκδήλω-
σης προηγήθηκε 
σύντομη εισα-
γωγική ομιλιά 
του Συντονιστή 
Εκπαίδευσης κ. 
Σταύρου Γιωλ-
τζόγλου, ενώ 
τον συντονισμό 
της παρουσία-
σης είχε η κ. Ρί-
κα Μπεκιάρη - 
Παντελάρα.

Μετά το τέ-
λος της ενημέ-
ρωσης, προ-
σφέρθηκε σε 

όλους τους παρευρισκόμενους πλούσιος μπουφές και 
στο τέλος μοιράστηκαν στους μαθητές αναμνηστικά 
μπλουζάκια.

Η συνάντηση κρίθηκε πολύ θετικά από όλους 
τους παρευρισκόμενους και ιδιαίτερα από τους νέους 
μας, που την σχολίασαν ως «χρήσιμη και ενημερωτι-
κή». Η Κοινότητα Μεγάλου Ρεύματος σκέφτεται να 
συνεχίσει και να διευρύνει αυτές τις συναντήσεις και 
την επόμενη χρονιά.
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Χριστουγεννιάτικες
πατρικές ευχές...

Την παραμονή των 
Χριστουγέννων, 24 
Δεκεμβρίου, η Εφο-

ροεπιτροπή της Κοινότη-
τας Μεγάλου Ρεύματος, με 
τη συνοδεία του Επόπτου 
της Περιφερείας Βοσπό-
ρου, Σεβ. Μητρ. Μυριο-
φύτου και Περιστάσεως 
κ. Ειρηναίου, επισκέφθηκε 
την Α.Θ.Π., τον Οικουμε-
νικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρ-
θολομαίο, για να ζητήσει 
τις πατρικές ευχές και την 
πατριαρχική ευλογία Του 
για τα Χριστούγεννα και 
το Νέο Έτος.

Τα μέλη της κοινότητας 
προσέφεραν στον Πατρι-
άρχη μας ρόδια συσκευα-
σμένα με πρωτοχρονιάτικα στολίδια, 
καθώς και πρωτοχρονιάτικα μπισκότα 
(cookies) τα οποία έφτιαξαν τα παι-
διά της κοινότητάς μας με την καθο-
δήγηση και την βοήθεια των κυριών 
της Φιλοπτώχου. Ο Παναγιώτατος 
ευχαρίστησε τα μέλη της Επιτροπής 
και ζήτησε να μεταφέρουν τις ευχές 
και την ευλογία του σε όλους τους 
κατοίκους της κοινότητας.

Έτσι για άλλη μία χρονιά ζήσαμε 
την μεγάλη χαρά και την ευλογία της 
επικοινωνίας με τον Πατριάρχη μας 
αυτές τις άγιες μέρες, επικοινωνία 
που μας δίνει δύναμη και κουράγιο 
για να συνεχίσουμε να υπηρετούμε 
την Κοινότητα μας με την ίδια διά-
θεση δημιουργίας και προσφοράς.
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...ευλογία και κοπή της 
Αγιοβασιλόπιττας

Στις 11 
Ιανουα-

ρίου είχαμε 
την ευλογία 
και την κοπή 
της Αγιοβα-
σιλόπιττας 
από τον Αρ-
χιερατικώς 
Προϊστάμε-
νο της Πε-
ρ ι φ ε ρ ε ί α ς 
Βοσπόρου, 
Σεβ. Μητρο-
πολίτη Μυ-
ρ ι ο φ ύ τ ο υ 

και Περιστάσεως κ. 
Ειρηναίο, και εν συ-
νεχεία υπό την επι-
μέλεια της Εντιμ. κ. 
Ελένης Δημοπού-
λου, τα παιδιά της 
Κοινότητος Μεγά-
λου Ρεύματος τρα-
γούδησαν τα ειθι-
σμένα κάλαντα και 
επραγματοποιήθη η 
διανομή των δώρων 
διά χειρός εκ του 
Αγίου Βασιλείου.
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Στέλιος Μάρνας, Χριστίνα Αλίρη

Ευτυχείς γάμοι...

Λάζαρος Κριτικόπουλος, Βασιλική Καρτάλη

Πάντα πίστευα ότι θα κλάψω πολύ στον γάμο του αδελφού μου. Μετρώντας μέσα μου την 
αυτονόητη αγάπη που του έχω, την μεταφυσική αίσθηση του ανήκειν που ονομάζουμε οικογέ-
νεια, την αλήθεια των βιολογικών δεσμών και των δεσμών της αγάπης, υπολόγιζα ότι δεν θα 
αντέξω την τόση φόρτιση και είχα εφοδιαστεί με χαρτομάντιλα και μάσκαρες αδιάβροχες. 

Όμως δεν έκλαψα. Ούτε δάκρυ. Γιατί το Μέγα Ρεύμα και η εκκλησία που πραγματοποιήθηκε 
η τελετή με καταδέχτηκαν και μου έμαθαν το πιο πολύτιμο μάθημα των ημερών αυτών: καμιά 
φορά είναι τόση η ομορφιά και τόση η αλήθεια της που στεγνώνουν τα δάκρυα, έστω και αυ-
τά τα καλοδεχούμενα της συγκίνησης και της αγάπης. Καμιά φορά η Ιστορία μας φανερώνεται 
μπροστά μας σε όλη της την χάρη 
και μας μεταφέρει στο κέντρο του 
πνεύματος και της αθανασίας που 
έχουν υποσχεθεί όλες οι θρησκείες 
στον άνθρωπο. Εκεί μας πήγε το 
Μέγα Ρεύμα και θα κάνουμε καιρό 
να αποκωδικοποιήσουμε όλη αυτή 
την Ομορφιά που τόσο αβίαστα 
μπήκε μέσα μας. Το ‘ευχαριστώ’ 
δεν αρμόζει, αλλά επιβάλλεται να 
επισημανθεί η παρουσία του Γιάν-
νη Δεμιρτζόγλου, που όλα αυτά 
που προσπάθησα να περιγράψω 
τα φέρει ενσαρκωμένα και μάλι-
στα τα χαρίζει με τόση απλότητα 
που τώρα που τη φέρνω στο νου μου, μακριά από την πηγή της Ομορφιάς που τη λένε Μέγα 
Ρεύμα, τώρα πια ίσως και να κλάψω...

Σας ευχαριστούμε όλους σε αυτή την ευλογημένη γειτονιά του Βοσπόρου που μας υποδέ-
χτηκε γενναιόδωρα με ελληνικές μουσικές και θερμά χειροκροτήματα!

Ευγενία Μάρνα

Ευχαριστούμε την κοινότη-
τα του Μεγάλου Ρεύματος για την 
στήριξη και τον κόσμο για την πα-
ρουσία του στην πιο χαρούμενη 
στιγμή της ζωής μας.

Ο γάμος μας στο Μέγα Ρεύμα 
αποτελεί εμπειρία που ξεπέρασε κά-
θε όνειρό μας.

Η Βασιλεύουσα μας έκανε ευτυ-
χισμένους για μια ακόμη φόρα!

Σας ευχαριστούμε!
Λάζαρος & Βασιλική 
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Λωζάννη Μάιος 2015

Ευτυχείς βαπτίσεις...
Τι πιο όμορφο από το να βαφτίσεις το παιδί σου από εκεί που ξεκίνησες την κοινή σου ζωή…
Είχαμε γνωρίσει σε ένα πέρασμά μας από την Πόλη τον σήμερα αδελφικό μας φίλο Στράτο Δολτσινιάδη καθώς και τον 

αδελφικό του φίλο Γιώργο Παπαλιάρη. 
Ήταν Ιούνιος του 2005 όταν κάναμε το πρώτο, πραγματικό μας ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη, όπου συναντήσαμε και 

γνωρίσαμε προσωπικά τον Παναγιώτατο, Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο. Είχαμε αρραβωνιαστεί πριν από 6 μή-
νες και με χαρά μας ευλόγησε τις βέρες. Έπειτα ο ίδιος με πολύ μεγάλη χαρά κι αγάπη αποφάσισε για τον τόπο και το χρόνο 
του γάμου μας. 

Στο ίδιο ταξίδι γνωρίσαμε τον τότε Αρχιγραμματέα της Αγίας κι Ιεράς Συνόδου, Σεβ. Μητρ. Προύσης και Ηγούμενο της 
Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, κ.κ. Ελπιδοφόρο. Δύσκολα αποκτά κανείς τόσο καλούς, αδελφικούς φιλούς σε τέτοια ηλικία. 

Κι όμως η Αγάπη ήτανε κι είναι άμεσα αμοι-
βαία, κι αναμφισβήτητα δυνατή!

Παντρευτήκαμε στον Αγ. Γεώργιο, στο 
Οικουμενικό Πατριαρχείο, 10 Ιουνίου του 
2006, ακριβώς μια μέρα πριν από την ημέρα 
των Ονομαστηρίων του Πατριάρχη μας. Και 
φυσικά το μυστήριο των γάμων μας ευλόγη-
σε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Προύσης 
κκ Ελπιδοφόρος με τόση Αγάπη… που λί-
γοι άνθρωποι έχουν τη χαρά και την τύχη να 
πάρουν τέτοια ευλογία στους γάμους τους. 

Μετά από τόσες εξέχουσες φιλιές δεν 
ήτανε δυνατό να μην αγαπήσουμε την Πό-
λη, μία πόλη αναμφισβήτητα όμορφη κι ιστο-
ρική. Για εμάς, ωστόσο, η Πόλη είναι κάτι άλ-
λο… Νιώθουμε κάθε φορά ότι βρισκόμαστε 
στο σπίτι μας, στην οικογένεια μας, στους δι-
κούς μας ανθρώπους…!!!

Γνωρίσαμε πολλές εκκλησίες, γιατί θέλαμε να εξερευνήσουμε όλη την ορθόδοξη πλευρά της Πόλης, να γνωρίσουμε από 
κοντά την Οικουμενικότητά της. Τις αγαπήσαμε όλες, αλλά πάντα μέσα στην καρδιά μας μένουν χαραγμένες δύο: Ο Άγιος 
Φωκάς στο Ορτάκιοϊ κι η εκκλησία των Ταξιαρχών στο Αρναούτκιοϊ ή Μέγα Ρεύμα. 

Όταν ο μικρός μας Νικόλας ήρθε στη ζωή (4 Ιουλίου 2014) είχαμε ήδη αποφασίσει ότι θα βαφτιστεί στην Πόλη, όπως κι 
οι γονείς του, παντρεύτηκαν εκεί κι άρχισαν την κοινή τους πορεία στη ζωή. Πάντα μας άρεσαν τα «Σύμβολα» στην ζωή μας. 
Κι η έννοια της Οικουμενικότητας στην Ορθοδοξία είναι για εμάς ένα «Σύμβολο» ζωής που μας ακολουθεί πάντα, μας μένει 
χαραγμένο στην ψυχή κι είναι πάντα δίπλα μας οδηγός κι αρωγός για την έκφραση της αγάπης και της αφοσίωσης προς την 
Ορθόδοξη Εκκλησία, η αλλιώς «Μητέρα Εκκλησία». 

Οι δύο αυτές εκκλησίες είναι τόσο όμορφες που πραγματικά δε ξέραμε ποια από τις δύο να διαλέξουμε… Ο προαύλι-
ος χώρος στην εκκλησία των Ταξιαρχών μας βοήθησε να καταλήξουμε μιας και θέλαμε να δεξιωθούμε το κόσμο που είχαμε 
καλέσει μετά τη βάφτιση, στον ίδιο χώρο. Η βάφτιση έγινε στις 18 Απριλίου 2015, μία εβδομάδα ακριβώς μετά το Πάσχα. 

Οι φροντιστές της εκκλησίας κι ιδιαίτερα η κα Ελένη μας βοήθησαν τόσο, μα τόσο πολύ. Όπως άλλωστε και ο κ. Παπα-
λιάρης, ο Γιώργος μας, κι ο κ. Δολτσινιάδης, ο καλός μας Στράτος. 

Δε γνωρίζουμε πώς νιώθουν οι άλλοι γονείς στη βάφτιση των παιδιών τους, αλλά εμείς νιώθαμε σα να ήτανε μία βάφτιση 
παραμυθένια. Και φυσικά το μυστήριο τέλεσε ο Σεβ. Μητρ. Προύσης κ. Ελπιδοφόρος. Η αγάπη του για το Νικόλα μας, αλλά 
κι η ευλογία του στη βάφτιση, μας κάνουν να νιώθουμε Ευγνωμοσύνη. Ανάδοχοι ήτανε η αγαπημένη μας Λίζα (κα. Ελισσάβετ 
Αθανασοπούλου), η οποία μας πάντρεψε κιόλας, κι ο αγαπημένος μας συνάδελφος Μίσκο (κ. Ljubisa Miskovic). 

Σας ευχαριστούμε όλους για την ιδιαίτερη βοήθεια που μας παρείχατε για να οργανώσουμε τη βάφτιση του Νικόλα μας 
στην Πόλη, στην εκκλησία των Ταξιαρχών, μα πάνω απ’ όλα σας ευχαριστούμε θερμά για την Αγάπη σας. 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση και πολλή αγάπη
Πέτρος και Κατερίνα Μαλίτα

21 



Τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου, στον Ιερό Ναό 
μας, εκκλησιάστηκε το χριστεπώνυμο ποίμνιο της πε-
ριοχής Βοσπόρου. Ο ναός και η αυλή γέμισε από πι-

στούς που γιόρτασαν την Ανάσταση του Κυρίου.

22



Ο Αρχιερατικώς Προϊστά-
μενος της περιοχής μας, 

Σεβ. Μητρ. Μυριοφύτου και 
Περιστάσεως κ. Ειρηναί-
ος, δέχθηκε τις ευχές από 
τον Πρόξενο της Ελλάδας 
στην πόλη μας κ. Αθανάσιο 
Αστρακά καθώς και από 
τον Δήμαρχο της περιο-
χής Μπεσίκτας κ. Murat 
Hazinedar και τον σύμ-
βουλό του σε θέματα 
μειονοτήτων κ. Νου-
ράν Παλάκογλου.
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Όπως κάθε χρόνο πριν Πάσχα, έτσι και φέτος την Μεγά-
λη Πέμπτη οι κυρίες του συσσιτίου της κοινότητάς μας 
ανέλαβαν 

να καθοδηγήσουν 
τους μικρούς μας 
ενορίτες ώστε να 
βάψουν τα πασχα-
λινά αυγά. Με τον 
τρόπο αυτόν οι 
μικροί  μας φίλοι 
αποκτούν γνώση 
γύρω από τα αρχαία ήθη και έθιμά μας. Όσο για το αποτέλεσμα, 
η φωτογραφία μιλά από μόνη της. Περάσανε την… δοκιμασία, 
με ‘άριστα’!

Την Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2014, ο Υπουργός Παιδείας 
και Θρησκευμάτων της Ελλάδος, Ανδρέας Λοβέρδος, 
εκκλησιάστηκε στον Ιερό Ναό των Παμμεγίστων Τα-

ξιαρχών, στη Θεία 
Λειτουργία στην 
οποία χοροστάτησε 
ο Οικουμενικός Πα-
τριάρχης Βαρθολο-
μαίος. Στην Κοινο-
τική Αίθουσα, με-
τά από παρότρυνση 
του Πατριάρχου, ο 

Υπουργός απηύθυνε χαιρετισμό προς τους παρευρεθέντες.
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PASCA AGAPHS
για όλους τους συμπολίτες μας

Το Πάσχα, η μεγαλύτερη γιορτή της 
Χριστιανοσύνης, είναι κατεξοχήν 
εορτή της αγάπης. Με την ευκαι-

ρία των άγιων αυτών ημερών οι Εφοροε-
πιτροπές 
των κοι-
νοτήτων 
μας –με 
τη συμμε-
τοχή και 
της κοι-
ν ότητάς 
μας του 
Μ ε γ ά -
λου Ρεύ-
μ α τ ο ς – 
αποφάσι-
σαν από 
κ ο ι ν ο ύ 
να προ-
σφέρουν 
ένα δώρο αγάπης σε όσους ομογενείς συ-
μπολίτες μας το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Συνεχίσαμε και διευρύναμε έτσι την 
πρωτοβουλία αυτή που ξεκίνησε πέρυσι με 
επιτυχία, από το Μέγα Ρεύμα και τη Χαλ-
κηδόνα.

Συγκεκριμένα, οι κοινότητές μας προ-
σέφεραν ένα εφάπαξ πασχαλινό βοήθημα 
ύψους τουλάχιστον χιλίων λιρών Τουρκίας 
(1000 TL) σε άπορους ομογενείς.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και 
δικαιολογητικών από τους συμπολίτες μας 
πραγματοποιήθηκε στα γραφεία των κοι-

νοτήτων Σταυροδρομίου και Χαλκηδόνος 
την περίοδο της Μεγάλης Εβδομάδος ώστε 
το βοήθημα να παραδοθεί πριν το Πάσχα. 
Η καταβολή του ποσού έγινε την Μεγάλη 

Τετάρτη 
8 Απριλί-
ου.

Φ έ -
τος στις 
κοινότη-
τές μας 
α π ο τ ά -
θ η κ α ν 
για το 
βοήθημα 
134 άτο-
μα και 
συνολικά 
διανεμή-
θηκε το 
ποσό των 

134.000 (εκατόν τριάντα τεσσάρων χιλιά-
δων) λιρών Τουρκίας.

Η όλη διαδικασία διεκπεραιώθηκε με 
τη συνεργασία των Εφοροεπιτροπών των 
Κοινοτήτων: Παναγίας Βλαχερνών, Καν-
δυλλί, Μεγάλου Ρεύματος, Μεσαχωρίου, 
Νεοχωρίου, Σταυροδρομίου, Ταταούλων, 
Φερίκιοϊ και Χαλκηδόνος.

Η Εφοροεπιτροπή μας σκοπεύει, μόλις 
αποκτήσει το απαραίτητο ταμειακό πλε-
όνασμα, να φροντίσει να συμπαραστα-
θεί και στους συγχωριανούς μας που ζουν 
εκτός Τουρκίας.
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ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Δημοσιεύουμε τον τελικό οικονομικό 
απολογισμό* της Κοινότητας Μεγάλου 
ρεύματος για το λήξαν οικονομικό έτος 

2014. Η Κοινότητα μας παραμένοντας πιστή στις 
αρχές της για χρηστή διαχείριση και διαφάνεια, 
ενημερώνει και πληροφορεί κάθε ενδιαφερόμενο 
για τα οικονομικά της δεδομένα. Θέλουμε να 
σημειώσουμε ότι  τα νούμερα που δημοσιεύονται 
εδώ είναι τα τελικά, παρουσιάζονται μετά από την 
πλήρη καταγραφή και τον λογιστικό έλεγχο όλων 
των στοιχείων και γι αυτό ενδέχεται να διαφέρουν  

λίγο από τα νούμερα που, όπως κάθε χρόνο, δώσαμε 
κατ’ εκτίμηση με το τέλος της ημερολογιακής 
χρονιάς στις αρχές Ιανουαρίου 2015. 

Η Κοινότητα Μεγάλου Ρεύματος έχει 
αναπτύξει ένα σημαντικό κοινωνικό έργο από το 
οποίο επωφελούνται όχι μόνο οι Μεγαρευμιώτες 
αλλά και η Ομογένεια στο σύνολό της. Δίνουμε 
βάση στην Παιδεία, στον Πολιτισμό και στην 
βοήθεια των αδελφών μας που έχουν ανάγκη.

Αξιοποιούμε την σημαντική περιουσία 
που μας κληροδότησαν οι πατέρες μας με τον 
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ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ
καλύτερο δυνατό τρόπο για να προσφέρουμε –με 
τα έσοδα που από αυτήν έχουμε– ό,τι μπορούμε 
περισσότερο στους Ομογενείς συμπολίτες μας 
που είναι και οι πραγματικοί της δικαιούχοι.

Ως  Κοινότητα έχουμε επιτύχει μια σημαντική 
αύξηση των εσόδων μας τα τελευταία χρόνια και έτσι 
είμαστε σε θέση να διευρύνουμε το κοινωνικό μας 
έργο. Ωστόσο, παρά τις μεγάλες δαπάνες, με βάση 
την συνετή διαχείριση καταφέρνουμε να έχουμε 
κάθε  χρόνο ένα σοβαρό πλεόνασμα, το οποίο μας 
βοηθά στο να δημιουργήσουμε ένα αποθεματικό 

που με τη σειρά του βοηθά στην καλύτερη 
αξιοποίηση της περιουσίας μας σταδιακά και άρα 
σε προσδοκία μεγαλύτερων εσόδων στο μέλλον, τα 
οποία θα διατεθούν με τη σειρά τους για το καλό 
της Ομογένειας, αλλά και στους συγχωριανούς 
και συμπατριώτες μας που αναγκάστηκαν να 
μεταναστεύσουν σε άλλες χώρες.

* Για λόγους οικονομίας χώρου δημοσιεύουμε 
τον συνοπτικό απολογισμό. Εξάλλου τα αναλυτικά 
στοιχεία έχουν δημοσιευθεί στον ομογενειακό τύπο 
(«Απογευματινή», αρ. φύλλου 33009, ημ. 7/7/2015)
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Επίσκεψη του ΣΥΡΚΙ στην Κοινότητα

Την Δευτέρα 4η Μαΐου 2015, η Κοινότη-
τα Μεγάλου Ρεύματος υποδέχθηκε το 
Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου 

Υποστήριξης Ρωμαίικων Κοινοτικών Ιδρυμά-
των (ΣΥ.Ρ.Κ.Ι. - RUMVADER) υπό την προ-
εδρεία του Αντώνη Παριζιάνου. Το Δ.Σ. του 
ΣΥΡΚΙ συνε-
δρίασε στην 
κοινοτική αί-
θουσα του 
Ιερού Ναού 
Παμμεγίστων 
Τα ξ ι α ρ χ ώ ν 
έπειτα από 
πρ ό σ κ λη σ η 
της Εφοροε-
πιτροπής, η 
οποία και με-
ρίμνησε για 
την διοργά-
νωση και την 
περιποίησ η 
των προσκε-
κλημένων, μεταξύ των οποίων ήταν και επι-
τροπή του κόμματος Δικαιοσύνης και Ανά-
πτυξης (ΑΚΡ), με επικεφαλής τον βουλευτή 
Σταμπούλ κ. Ahmet Haldun Ertürk.

Στη συνεδρίαση έλαβαν μέρος οι κ.κ. 
Αντώνης Παριζιάνος, Πρόεδρος, Γεώργιος 
Παπαλιάρης, Αντιπρόεδρος, Πέτρος Μπαζ-
γκάρλο, Γενικός Γραμματέας, Κωνσταντίνος 
Κυρατζόπουλος, Ταμίας, καθώς και τα μέλη 
κ.κ. Στράτος Δολτσινιάδης, Καίτη Ηλιάδου, 
Λουκία Κοτάμ, Σάββας Παναγιωτίδης, Δανάη 
Παλάκογλου, Μαρίνα Δρυμαλίτου, Δημήτριος 
Μυλωνάς (ο οποίος μόλις ανέλαβε Γραμματέ-
ας του Συνδέσμου), και τέλος ο διάκονος Ιωα-
κείμ Μπίλλης. Από πλευράς της φιλοξενούσης 
Εκκλ. Επιτροπής συμμετείχαν οι κ.κ. Μάριος 
Ηλιάδης, Γιάννης Δημόπουλος, Μιχάλης Χα-

νούτογλου καί Λωξάνδρα Δημοπούλου.
Κατά την αρχή της συνεδρίασης, η Μαρίνα 

Δρυμαλίτου, υπεύθυνη για το Ευρωπαϊκό Πρό-
γραμμα «Μειονοτικοί Πολίτες - Ισότιμοι Πο-
λίτες» το οποίο πρόσφατα πραγματοποιήθηκε 
και ολοκληρώθηκε με την χρηματοδότηση της 

Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, πα-
ρουσίασε και 
διένειμε τον 
σχετικό τόμο 
με τα συμπε-
ράσματα.

Στη συ-
νέχεια πραγ-
ματοποιήθη-
κε ενημέρω-
ση του ΣΥΡ-
ΚΙ από την 
Κ ο ι ν ό τ η τ ά 
μας, σχετικά 
με τις εργα-
σίες που έγι-

ναν από κοινού με την κοινότητα Ταταούλων 
για τη βελτίωση της υποδομής της Παιδοπόλε-
ως που λειτουργεί στην Πρώτη, υπό την επο-
πτεία του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του 
Σωτήρος Νήσου Πρώτης. Κατά τις συζητήσεις 
υπήρξε συμφωνία ότι η στήριξη της Παιδόπο-
λης πρέπει να συνεχιστεί ώστε οι εγκαταστή-
σεις να βελτιωθούν όσο το δυνατόν περισσό-
τερο. Μάλιστα, οι κ.κ. Παπαλιάρης, Κυρατζό-
πουλος και Διακρούση, μετέβησαν στην Πρώ-
τη για επιτόπιο αξιολόγηση της κατάστασης 
και διερεύνηση των τρόπων περεταίρω συνει-
σφοράς. Καταγράφηκαν οι ελλείψεις και ήδη 
εξετάζονται τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, 
πάντα σε συντονισμό με την εκκλησία και τους 
αρμόδιους ιεράρχες.

Κατόπιν, η Θεοδώρα Διακρούση επεσήμα-
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Ενημέρωση του βουλευτή ΑΚΡ κ. Ertürk
νε ότι η Κυβέρνηση απαγόρευσε τη λειτουρ-
γία των φροντιστηρίων και κατέθεσε πρό-
ταση στον ΣΥΡΚΙ για την δημιουργία ενός 
«άτυπου» φροντιστηρίου που θα λειτουργεί 
τα Σαββατοκύριακα, ώστε να μην επηρεαστεί 
η εκπαίδευση των μαθητών της 3ης και 4ης 
Λυκείου. Όπως είναι γνωστό το Συνταγματι-
κό Δικαστήριο αργότερα ακύρωσε τον νόμο 
περί φροντιστηρίων, ωστόσο προς το παρόν 
δεν είναι σαφές το πώς αυτό θα επηρεάσει την 
υπάρχουσα κατάσταση.

Ασφαλώς, ένα ακόμη θέμα που διερευνά-
ται είναι η επιλογή κατάλληλων εκπαιδευτι-
κών και η ανεύρεση των απαραίτητων πηγών. 
Για το θέμα γίνονται διαβουλεύσεις με στελέχη 
των κοινοτήτων και εκπαιδευτικούς, ενώ απο-
φασίστηκε να ενημερωθεί και το Γενικό Προ-
ξενείο της Ελλάδος μέσω του Αντώνη Παριζιά-
νου, προέδρου του ΣΥΡΚΙ.

Εντωμεταξύ, κατά την διάρκεια της συνε-
δρίασης έφθασε στον χώρο μας επιτροπή του 
κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) 
με επικεφαλής τον βουλευτή Σταμπούλ Ahmet 
Haldun Ertürk, ο οποίος ενημερώθηκε από τον 
Αντώνη Παριζιάνο για το έργο και τις δραστη-
ριότητες του ΣΥΡΚΙ. Ο κ. Παριζιάνος δεν πα-
ρέλειψε να εκφράσει την ικανοποίησή του για 
τον διάλογο που ξεκίνησε το ΑΚΡ με τις μειο-
νότητες, ενώ τον ενημέρωσε για τα προβλή-
ματα της Ρωμαίικης Κοινότητας, επισημαίνο-
ντας μεταξύ άλλων το γεγονός ότι η μειονότη-
τα συρρικνώνεται. Τόνισε δε ότι τα προβλήμα-
τα είναι πολλά και επίμονα, ενώ εξέφρασε την 
ανησυχία του λέγοντας ότι δεν υπάρχει πια η 
πολυτέλεια χρόνου για την αντιμετώπισή τους. 

Από πλευράς του, ο κ. Ertürk εξέφρασε τη 
λύπη του για την αριθμητική μείωση των με-
λών της Ρωμαίικης Κοινότητας και διαβεβαί-
ωσε ότι κεντρικός άξονας της πολιτικής του 
ΑΚΡ είναι –και θα είναι– η προσέγγιση όλων 

των πολιτών πρωτίστως ως ανθρώπων και ως 
φορέων ίσων δικαιωμάτων. Βεβαίως, σημεί-
ωσε ότι προτεραιότητα του κόμματός του εί-
ναι ἡ Συνταγματική Μεταρρύθμιση ώστε να 
ενισχυθεί η προστασία των ατομικών δικαι-
ωμάτων και ελευθεριών. Ο κ. Ertürk δεσμεύ-
θηκε ότι το ΑΚΡ θα εξακολουθήσει να βρί-
σκεται κοντά στις μειονότητες, τις εκκλησί-
ες, τα σχολεία και τα ιδρύματα.

Στη συνέχεια ο κ. Παριζιάνος παρατήρη-
σε ότι, όταν κατά τη διάρκεια των εργασι-
ών εκσκαφής στο Σουλούκουλε κατέρρευσε 
ο εξωτερικός τοίχος του Ιερού Ναού Αγίου 
Δημητρίου Σαρμασικίου, οι εκκλήσεις και 
τα διαβήματα του ιδίου προς τις Αρχές δεν 
καρποφόρησαν.

Παρατήρησε, επίσης, ότι εξακολουθούν 
να απαγορεύονται οι εκλογές για την ανα-
νέωση των Διοικητικών Συμβουλίων των 
Επιτροπών των διαφόρων ιδρυμάτων και ευ-
χήθηκε να παραμείνουν ανοικτοί οι δίαυλοι 
επικοινωνίας με το κυβερνών κόμμα ώστε 
το ζήτημα να επιλυθεί.

Ο κ. Παπαλιάρης επεσήμανε, επίσης, το γε-
γονός ότι οι Κοινότητα επιβαρύνεται με Φόρο 
Προστιθέμενης Αξίας όταν διεξάγει εργασίες 
ανακαίνισης σε εκκλησίες, ενώ ο κ. Ertürk τον 
ενημέρωσε ότι αυτό είναι ένα μέτρο που ισχύει 
και για τα μουσουλμανικά βακούφια.

Ο κ. Ertürk τόνισε, τέλος, ότι η ανοικοδό-
μηση καινούριων μη μουσουλμανικών χώρων 
λατρείας στη χώρα είναι αδύνατη, ενώ σχετι-
κά με την ανακαίνιση των ήδη υπαρχόντων, εί-
πε ότι οι τοπικές Αρχές πράττουν ό,τι μπορούν 
στα μέτρα των δυνατοτήτων τους και του προ-
ϋπολογισμού τους. Ο κ. Ertürk διαβεβαίωσε 
ότι θα συμβάλλει όπως μπορεί για την επίλυση 
των προβλημάτων, σε συνεννόηση με τον Γε-
νικό Διευθυντή Βακουφίων Δρ Adnan Ertem.

Οι συζητήσεις κράτησαν περίπου μισή ώρα.
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ΟΥΣΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ιερός Ναός του Χριστού Γεννήσεως

Μέγαρο Μουσούρων

Το Μέγαρο Μουσούρων 
στο Μέγα Ρεύμα κτίστηκε 
από τον Στέφανο Βογορίδη 

Πασά το έτος 1820. Γεννήθηκε στη 
Βουλγαρία (1769), έζησε αρχικά 
στο Φανάρι, μετά από πυρκαγιά 
μετακόμισε στο Βόσπορο, 
ενώ δώρισε την περιουσία του 
στο Φανάρι στη Βουλγαρική 
Κυβέρνηση που έκτισε εκεί το ναό 
του Αγίου Στεφάνου.

Κατέκτησε ανώτατα αξιώματα 
στο Οθωμανικό Κράτος (από 
Ηγεμόνας Μολδαβίας ως 
Πρίγκηπας και Ηγεμόνας Σάμου), 
το 1815 αγόρασε εκτάσεις στο 
Μέγα Ρεύμα, έκτισε εξοχική 
κατοικία κι αργότερα στη παραλία 
το νέο Μέγαρο. Επειδή κατά 
τη θεμελίωση αυτού βρέθηκε 
εικόνισμα, κατά συμβουλή 
του θείου του Μητροπολίτη 
Αμβροσίου, έκτισε τον Ι.Ν. 
Γεννήσεως του Χριστού, ενώ το 
Μέγαρο κτίστηκε σε παρακείμενη 
έκταση κι ολοκληρώθηκε το 1830.

Το 1838 πάντρεψε την τρίτη 
κόρη του με τον Τζων Φωτιάδη 
Πασά, συμμετείχε στους γάμους 
ο Σουλτάνος κι ο Πατριάρχης. 
Αποσύρθηκε από την υπηρεσία 
του σε ηλικία 70 ετών  και οι 
κάτοικοι της Σάμου ζήτησαν από 
τον Σουλτάνο ως ηγεμόνα τον 
γραμματέα του Βογορίδη Πασά, 
Κωστάκη Μουσούρο, από την 
Κρήτη, κι αυτός συναίνεσε. Ο 
Βογορίδης Πασά  έδωσε στον 

Κ.Μουσούρο την νεότερη κόρη 
του, Άννα, που απόκτησε τίτλους 
ιδιοκτησίας ως προίκα.

Το 1859 απεβίωσε ο 
Βογορίδης Πασάς, ο Μουσούρος  
έγινε ανώτατο στέλεχος της 
κυβέρνησης του Αμπτουλαζίζ, 
κι από τη Σάμο διορίστηκε 
πρέσβης στην Ελλάδα (1840) 
κι εκπρόσωπος της κυβέρνησης 
στην Αγγλία (1851). Το 1867 ο 
Σουλτάνος απεβίωσε αιφνιδίως 
ευρισκόμενος στο Λονδίνο, 
ο Μουσούρος συνέχισε να 
εκπροσωπεί την κυβέρνηση ως το 
1878, οπότε αποσύρθηκε από την 
υπηρεσία και έζησε στο παλάτι 
του το υπόλοιπο της ζωής του. 

Ήταν φιλάνθρωπος, έκτισε 
σπίτια για άστεγους μετά την 
πυρκαγιά του 1886, απεβίωσε το 
1891 κι ετάφη στο οικογενειακό 
Μαυσωλείο στον Ι.Ν. του χωριού. 
Ο γιος τους Κωστάκης πασά 
Παύλος έζησε στο μέγαρο ως το 
σεισμό του 1894, μετά μετέβη στο 
Παρίσι όπου κι πέθανε το 1927.

Περί Αμερικανικού Σχολείου: 
Κτίστηκε το 1871, μετά πέντε 
έτη μεταφέρθηκε στο Σκούταρι, 
πυρκαγιά του 1905 κατέστρεψε 
τους κοιτώνες περιορίζοντας το 
χώρο του. Αρμόδιοι του Σχολείου, 
κι επειδή είχαν αποκτήσει το 
δικαίωμα ίδρυσης Κολλεγίου, 
ενδιαφέρθηκαν για τα κτήματα 
των Μουσούρων και τα αγόρασαν 
το 1910. Η σχολή από το Σκούταρ 

30



Ι.Ν. ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ
ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ

Μουσούρος Κωνσταντίνος

Ο Ι.Ν. του Χριστού Γεννήσεως 
κτίστηκε από τον Στέφανο 
Βογορίδη Πασά, πεθερό του 

γνωστού Κωνσταντίνου Μουσούρου 
Πασά, μεταξύ των ετών 1825-1830, και 

ήταν ιδιωτικός. 
Μετά το 
θάνατο των 
Μο υ σ ο ύ ρ ων, 
το 1913, όλες οι 
εκτάσεις και τα 
οικήματά τους, 
πουλήθηκαν σε 
Αμερικαν ού ς 
που έκτισαν 
την Ροβέρτιο 
Σχολή, με 
ειδική εντολή 
στη διαθήκη 
όπως ετησίως  
10 μαθητές της 
Αστικής Σχολής 
Μ ε γ ά λ ο υ 
Ρ ε ύ μ α τ ο ς  
φοιτούν στην 
α ν ω τ έ ρ ω 
δωρεάν.

Ο ναός 
λειτουργούσε 
μία φορά το 
χρόνο, τη 
δεύτερη ή 

τρίτη μέρα των Χριστουγέννων, κι αυτό 
συνεχίστηκε ως το 1972.

Ο ναός δεν αναφέρεται στους 
καταλόγους του 1913 και 1936 ίσως 
επειδή ήταν ιδιωτικός. Τα Βακούφια 
απάντησαν αρνητικά, η Γενική Διεύθυνση 

Βακουφίων θέλει αποδεικτικά περί της 

ιδιοκτησίας του ναού στοιχεία, κι ως 

φαίνεται η έκταση –πλην του ναού- 

πουλήθηκε το 1942 στο τουρκικό 

Υπουργείο Παιδείας.

μεταφέρθηκε στο Μέγαρο Μουσούρων 
υπό τη διεύθυνση του δρ.Murry, 
ενώ εργολάβοι από Αμερική, υπό τη 
διεύθυνση του δρ.Kendal, άρχισαν (1910) 
να κτίζουν το Κολλέγιο.
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Μαζί για την Παιδεία και τα παιδιά μας

Τον περασμένο Νοέμβριο επτά κοι-
νότητες, συμπεριλαμβανομένης και 
της Κοινότητας Μεγάλου Ρεύμα-

τος, ενέκριναν υποτροφίες για 56 μαθητές 
μας. Οι υποψήφιοι κατέβαλλαν τις αιτή-
σεις τους ώστε να λάβουν την απαραίτητη 
βοήθεια για να διεκπεραιώσουν επιτυχώς 
τις σπουδές 
τους. Με τον 
τρόπο αυτόν 
αξιοποιείται 
ο πλούτος 
της κοινότη-
τας και πα-
ράλληλα δί-
δεται το δι-
καίωμα να 
σπουδάσουν 
όλοι οι μα-
θητές των οποίων τα οικονομικά θα μπο-
ρούσαν να σταθούν εμπόδιο στη σταδιο-
δρομία τους.

Πρόκειται για μια συνεργασία επτά εκ 
των κοινοτήτων μας –Μακροχωρίου, Με-
γάλου Ρεύματος, Μεσαχωρίου, Σταυρο-
δρομίου, Σχολής Γαλατά, Ταταούλων και 
Χαλκηδόνος– οι οποίες αφού συνέστη-
σαν μια Κοινή Επιτροπή για τις Υποτροφί-
ες που αποτελείται από μέλη και των επτά 
Επιτροπών, εξέτασαν αναλυτικά τις αιτή-
σεις των υποψηφίων και τελικά ενέκριναν 
τη χορήγηση υποτροφίας σε 56 (πενήντα 
έξι) μαθητές.

Το συνολικό χρηματικό ποσό που συ-
γκεντρώθηκε μοιράστηκε στους μαθη-
τές με βασικά κριτήρια τις επιδόσεις στις 

σπουδές τους και τις πραγματικές ανάγκες 
του καθενός. Συνολικά οι μαθητές μας 
έλαβαν στήριξη ύψους 187.000 (εκατόν 
ογδόντα επτά χιλιάδων) Λιρών Τουρκίας, 
εκ των οποίων οι 48.000 (σαράντα οκτώ χι-
λιάδες) παραχωρήθηκαν από την κοινότη-
τά μας του Μεγάλου Ρεύματος, ποσό που 

αντιστοιχεί 
σε οκτώ υπο-
τροφίες.

Οι δικαι-
ούχοι παρέ-
λαβαν το πο-
σό που τους 
α ν τ ι σ τ ο ι -
χούσε από 
τις κατά τό-
πους κοινό-
τητες. Ο κά-

θε δικαιούχος φοιτητής ή φοιτήτρια ειδο-
ποιήθηκε προσωπικά από την Γραμματεία 
της επιτροπής των υποτροφιών.

Η κοινότητα Μεγάλου Ρεύματος αντι-
προσωπεύθηκε στην Επιτροπή από τους 
κ.κ. Θεοδώρα Διακρούση και Πέτρο Μπα-
ζγκάρλο, οι οποίοι έφεραν και την ευθύ-
νη για την άρτια ολοκλήρωση των διαδι-
κασιών. Από πλευράς μας επιθυμούμε την 
συνέχεια της δραστηριότητος με περισσό-
τερες υποτροφίες στο μέλλον, ανάλογα με 
την επιτυχία των φοιτητών μας στις σπου-
δές τους.

Οι Κοινότητες μας εύχονται σε όλους 
τους φοιτητές και τις φοιτήτριές μας κα-
λή πρόοδο και καλή επιτυχία στις σπου-
δές τους.

Καταβολή των υποτροφιών σε ομογενείς φοιτητές
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Οι εκκλησίες μας στο 360TR
www.360tr.org

Virtual Reality, δηλαδή ει-
κονική πραγματικότητα. Ο 
όρος περιγράφει την δυνα-
τότητα που δίνεται σε κά-
ποιον χρήστη του υπολο-

γιστή να ‘τηλεμεταφερθεί’ σε έναν απο-
μακρυσμένο χώρο και να τον εξερευνήσει 
τρισδιάστατα από την οθόνη του. Η διαδι-
κασία προϋποθέτει ότι θα γίνει  φωτογρά-
φηση στον χώρο –στην συγκεκριμένη πε-
ρίπτωση στους ναούς μας– με ειδικές μη-
χανές που απεικονίζουν στο φιλμ την ει-
κόνα με βάθος 360 μοιρών. Στη συνέχεια, 
με τη βοήθεια της τεχνολογίας, δημιουρ-
γείται ένα περιβάλλον στο οποίο ο χρή-
στης μπορεί να εξερευνήσει τον χώρο από 
τον υπολογιστή του, να κάνει μεγέθυνση 
της εικόνας ώστε να πλησιάσει και να δει 
καλύτερα αντικείμενα, να την περιστρέψει 
ώστε να περιπλανηθεί στον χώρο, κ.ά. Αυ-
τό ακριβώς έκανε στην κοινότητά μας η 
ομάδα 360TR, η οποία μεταξύ άλλων κα-
ταγράφει τουριστικούς χώρους, τοποθε-
σίες φυσικής ομορφιάς, τόπους θρησκευ-
τικής σημασίας, αρχαιολογικούς χώρους, 
μουσεία και άλλα. Πλέον όποιος επιθυμεί 
μπορεί να επισκεφθεί ψηφιακά τοποθεσίες 
της κοινότητάς μας μέσω της ιστοσελίδας 
www.360tr.org Οι εκκλησίες μας βρίσκο-
νται στην υποκατηγορία Home >> Reli-
gious Locations >> Churches >> Arnavutkoy 
Ayia Strati Taksiarh Church.
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QEATRO
Πάμε θέατρο;

‘Συμπέθεροι από 
τα Τίρανα’

Το θέατρο είναι μια μορφή 
τέχνης και μάλιστα συν-
δυασμός τεχνών. Η τέ-
χνη είναι απαραίτητη για 

τη γενικότερη παιδεία του ατόμου 
και πολύ περισσότερο το θέατρο 
διδάσκει και μορφώνει αισθητικά 
και κοινωνικά.

Στην αρχαία Ελλάδα το θέατρο 
είχε ως σκοπό «τέρπειν άμα και δι-
δάσκειν» και η παράσταση ενός έρ-
γου ονομαζόταν διδασκαλία.

Στην εποχή μας μια ωραία θεα-
τρική παράσταση, ιδίως μια καλο-
παιγμένη κωμωδία καταπαύει ορ-
γή και πάθη και μας απομακρύνει 
από τα πολλαπλά προβλήματα της 
ζωής. Αυτά τα συναισθήματα αι-
σθανθήκαμε κατά την παράσταση 
την Πέμπτη 18 Ιουνίου στην αίθου-
σα του Μεγάλου Ρεύματος όπου ο 
Μορφωτικός και Καλλιτεχνικός 
Σύνδεσμος Φερίκιοϊ παρουσίασε 
την κωμωδία των Μιχάλη Ρέππα - 
Θανάση Παπαθανασίου «ΣΥΜΠΕ-
ΘΕΡΟΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΙΡΑΝΑ».

Το έργο, αν και κωμωδία, «θέ-
τει τον δάκτυλο» στο φλέγον θέμα 
της εποχής μας, τον ρατσισμό, και 
το παρουσιάζει με τρόπο ωραίο, 
κωμικοτραγικό και όσο και αν γε-
λάμε και ξεκαρδιζόμαστε κυριολε-
κτικά μας προβληματίζει και μας 
ωθεί να καλοσκεφτούμε το θέμα. 

Το θέμα εκτυλίσσεται ως 
εξής: «Η Πένη και ο Λυκούργος 
είναι ένα ευκατάστατο ζευγάρι 
που ζει σε μια μεγάλη επαρχια-
κή πόλη της κεντρικής Ελλάδας. 
Έχουν μια μοναχοκόρη τη Λίζα 
η οποία σπουδάζει στο Λονδίνο. 
Όλα τους τα προβλήματα μοιά-
ζουν λυμένα. Ζουν σε ένα περι-

βάλλον νεοπλουτίστικης πολυ-
τέλειας και το όνειρο τους είναι, 
τι άλλο; Να δουν την κορούλα 
τους αποκατεστημένη με έναν 
καλό γαμπρό. Σχεδόν δίπλα απ’ 
το σπίτι τους έχουν τη μονοκα-
τοικία τους η Πωλίνα, αδερφή της 
Πένης και ο άντρας της Βασίλης, 
οι οποίοι ζουν σε ένα αντίστοιχα 
εύπορο περιβάλλον. Λίγο πριν 
το Πάσχα, η Λίζα έρχεται από το 
Λονδίνο με το αγόρι της, ένα νεα-
ρό φοιτητή που γνώρισε στο Λον-
δίνο, τον Άλφρεντ. Το γεγονός 
ότι η κορούλα έχει φίλο είναι ένα 
σοκ για μια τέτοια οικογένεια, 
αλλά ευχάριστο σοκ. Ο Άλφρεντ 
είναι πανέμορφος και πολύ ευγε-
νικός. Οι δύο αδερφές αλλά και 
οι δυο μπατζανάκηδες ενθουσιά-
ζονται όταν γνωρίζουν το γαμπρό 
απ’ το Λονδίνο, αλλά πέφτουν απ’ 

τα σύννεφα όταν μαθαίνουν ότι 
ο Άλφρεντ δεν είναι Άγγλος. Εί-
ναι Αλβανός. Τα πράγματα γίνο-
νται ακόμα χειρότερα με την άφι-
ξη των γονιών του Άλφρεντ. Της 
Κλαμπέτας και του Μπουκουράν. 
Όταν καταφθάνουν και οι συμπέ-
θεροι από τα Τίρανα ξεκινάει μια 
δίνη κωμικών εξελίξεων. Πέφτουν 
οι μάσκες και οι τέσσερις Έλλη-
νες συμπέθεροι δίνουν ρεσιτάλ 
υποκρισίας, ξιπασιάς, ανοησίας, 
πονηριάς και διαπλοκής. Μιας 
διαπλοκής που περιλαμβάνει 
όλο τον κοινωνικό περίγυρο της 
επαρχιακής πόλης, που εκπροσω-
πείται στο έργο».

Τον ρόλο του πατέρα της νύ-
φης υποδύθηκε ο Δημοσθένης 
Κελεπούρης και απέδειξε ότι εί-
ναι πραγματικό «κελεπούρι» στην 
ηθοποιία. Παρόλο που έλαβε για 
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QEATRO
πρώτη φορά το χρίσμα του 
ηθοποιού, όπως αναφέρ-
θηκε, άριστος στην ερμη-
νεία του ρόλου του. Στον 
ρόλο του Βασίλη χωρια-
νού «επιχειρηματία» πολύ 
καλός και αυθόρμητος ο 
Σωτήρης Κάλφογλου, μά-
γκας στην κυριολεξία. Στο 
ρόλο της Πωλίνας η Με-
λίσσα Φινφίνη, από παλιές 
της εμπειρίες αυθόρμητη, 
άνετη στη σκηνή απόδωσε 
τέλεια το ρόλο της. Πολύ 
καλός στο ρόλο του Υφυ-
πουργού Νικήτα ο Πανα-
γιώτης Γιαννόπουλος. Με 
όλη της τη χάρη και τον 
αέρα, κινήθηκε στη σκη-
νή η αγαπητή και πάντο-
τε χαμογελαστή Ευρυδί-
κη Κοσμάογλου, στο ρό-
λο της κόρης Λίζας. Και φθάσαμε 
στο γαμπρό Άλφρεντ –και μάλι-
στα τέτοιο γαμπρό ποιός δεν τον 
θέλει, καλός και επιτυχημένος– ο 
Μιχάλης Πουσκιούλογλου. Ο Πά-
ρης Μαΐς υποδύθηκε τον πολύ-
πλοκο ρόλο του αλβανού συμπέ-
θερου, ήταν καλός και αυθόρμη-
τος. Τι να πούμε για την Ευρυδίκη 
Πίγγου στο ρόλο της «τσατσαρώ-
νας» αλβανίδας συμπεθέρας… 
από να φτύνει σίγουρα θα ξερά-
θηκε ο λάρυγγάς της! Ήταν πολύ 
καλή. Στις παραστάσεις υπάρχουν 
πάντα οι αφανείς ήρωες και στην 
παρούσα παράσταση υποβολέας 
ήταν η Καλλιόπη Μαυροκωστί-
δου και στον ήχο-φώτα ο Σπύρος 
Πανταζής.

Όσοι παρακολούθησαν την 
παράσταση θα σκέφτηκαν ότι ξε-
χάσαμε την Τάνια Δεμιρτζόγλου, 
στο ρόλο της ελληνίδας συμπεθέ-

ρας, την αφήσαμε τελευταία γιατί 
πραγματικά ήταν πολύ καλή στην 
απόδοση του ρόλου της. Ξεπέρα-
σε και τον «εαυτό» της. Η εμπει-
ρία της που είχε από άλλες προη-
γούμενες παραστάσεις, όπως «Έλα 
Ψυχούλα μου Σκότωσέ με» κ.ά. την 
βοήθησαν να κινείται στη σκηνή 
άνετα και φυσιολογικά στην από-
δοση του ρόλου της. 

Όλοι προσπάθησαν να αποδώ-
σουν τον ρόλο τους κατά τον καλύ-
τερο τρόπο και το πέτυχαν. Ξεπέ-
ρασαν το ερασιτεχνικό επίπεδο σε 
πολλές φάσεις και δεν υστέρησαν 
από επαγγελματίες ηθοποιούς. 

Σε μια θεατρική παράσταση 
την πνοή και την ψυχή στο έργο 
την δίνει ο σκηνοθέτης και εδώ, ο 
αγαπητός Γιάννης Δεμιρτζόγλου, 
με την εμπειρία του έδωσε στους 
ηθοποιούς όλα τα απαραίτητα 
εφόδια και οδηγίες. Τους εμψύχω-

νε και πιστεύουμε ότι είχε τον με-
γαλύτερο ρόλο στην επιτυχία της 
παράστασης. 

Με το έργο αυτό και πάλι, με-
τά από πολύ καιρό, άνοιξε η αυλαία 
του ΕΡ.Θ.Ο. και αναζωογονήθηκε ο 
Σύνδεσμος στου οποίου τη σκηνή 
υπηρέτησαν το «πολίτικο θέατρο», 
πολλοί ομογενείς σκηνοθέτες και 
ηθοποιοί.

Την παράσταση παρουσίασε 
ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Χρή-
στος Δαφνοπατίδης. 

Εκφράζουμε τα θερμά μας 
συγχαρητήρια στον σκηνοθέτη και 
σε όλους τους ηθοποιούς για την 
εξαιρετική παράσταση που μας χά-
ρισαν και ευχόμαστε η αυλαία του 
πολίτικου θεάτρου να μην κλείσει 
ποτέ και να συνεχίσει να μας προ-
σφέρει τα νάματα της θεατρικής 
τέχνης. 

ΘΕΑΤΡΟΦΙΛΟΣ

«Εσύ ντεν αγκαπάς γκιό μου!
Εσύ παλιάντρωπο! Φτουυυ!"»
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Πέ ν θ η . . .
Μία κηδεία, δύο αναμνήσεις

Στις 12 Ιουνίου ετελέσθη η κηδεία της 
αειμνήστου Σμαράγδας Τσολακίδου 
Άγτζα (της «Κυρίας Σμαρώς» όπως την 

ήξεραν όλοι) μετά από μία ευτυχώς όχι πολύ 
μακρά περίοδο νοσηλείας. Κατάμεστη η εκ-
κλησία των Παμμεγίστων Ταξιαρχών στο Μέ-
γα Ρεύμα. Τρία θαυμάσια άσπρα στεφάνια πε-
ρικύκλωναν το φέρετρο της• τρία στεφάνια 
επιλεγμένα με 
‘μεράκι’ που 
έδειχναν την 
εκτίμηση και 
την αγάπη 
των παιδιών 
της προς αυ-
τήν.

Υπάρχουν 
τελετές που 
π ρ ο ξ ε ν ο ύ ν 
μια ιδιαίτε-
ρη ατμόσφαι-
ρα. Μια ατμό-
σφαιρα υπεραγάπης και εκτίμησης για τον θα-
νόντα. Τελετές όπου οι περισσότεροι έχουν 
ένα διακριτικό δάκρυ στο μάτι, χωρίς καμιά 
επίδειξη, ένα δάκρυ που έρχεται από τα βάθη 
της ψυχής.

Στις 12 Ιουνίου το δάκρυ αυτό ήταν για μια 
γυναίκα θαρραλέα, για μια γυναίκα μαχήτρια, 
για μια τέλεια μητέρα και νοικοκυρά όπως εί-
πε και ο Σεβ. Μητρ. Τρανουπόλεως κ. Γερμα-
νός.

Αλλά το πιο σημαντικό είναι το ότι η αεί-
μνηστη Σμαρώ κατόρθωσε να κρατήσει την 
ταυτότητα της ως Ρωμιά, όχι απλώς στα λόγια 
αλλά προσφέροντας πολλά  στην Κοινότητα 
όπου ανήκε.

Στην κηδεία ο Πατριαρχικός εκπρόσωπος 
διαβίβασε τα συλλυπητήρια τού Παναγιωτά-
του. Αυτό τίμησε ιδιαιτέρα τις κόρες της, όπως 
με είπαν οι ίδιες αργότερα, αλλά υπήρχε και 

το ‘εσνάφι’ του Μεγάλου Ρεύματος που έκλαι-
γαν γιατί είχαν χάσει την ‘μαμά’ τους (έλεγαν 
στα τούρκικα «αννεμιζί κάιμπεττικ»).

Την αείμνηστη Σμαρώ την γνώρισα όταν 
η μεγάλη κόρη της Σεράπ έκαμνε το μεταπτυ-
χιακό της μαζί μου στο Πανεπιστήμιο Μπογά-
ζιτσι. Μετά την συναντούσα σε εκκλησιές, πά-
ντα έτοιμη να βοηθήσει εάν υπήρχε ανάγκη.

Έστω και 
σε μια κου-
βέντα πέντε 
λεπτών μπο-
ρούσε κανείς 
να καταλάβει 
το πάθος που 
είχε για τις 
κόρες της.

Ήταν άτυ-
χη που έφυγε 
τόσο νωρίς, 
αλλά τυχε-
ρή γιατί την 

αγαπούσαν τόσοι  πολλοί και τόσο πολύ...
Αυτή η τελετή με πήγε πίσω κάπου 15 χρό-

νια σε δύο άλλες παρόμοιες κηδείες: την κη-
δεία των αειμνήστων Κρίτωνα Τζούρη και  
Μάρκου Ψαρόπουλου. Δύο μορφές της Ομο-
γένειας που όμως ήταν ‘κτήμα όλων’, δυο άτο-
μα πού αφιέρωσαν τη ζωή τους για το καλύτε-
ρο αύριο της ανθρωπότητας. 

Το ίδιο διακριτικό δάκρυ υπήρχε στο μάτι 
του καθενός που ήταν παρών και στις κηδείες 
αυτές σαν μια ένδειξη εκτίμησης για όλα αυτά 
που είχαν κάνει.

Οι τρεις αυτές δυσάρεστες εμπειρίες είναι 
ένα δείγμα μιας κοινωνίας όπου δεν υπάρχουν 
το ‘εγώ’ και ‘οι άλλοι’, μιας κοινωνίας όπου 
όλες οι χαρές και οι λύπες μοιράζονται ίσα, 
χωρίς διαχωρισμούς.

Ας είναι η μνήμη τους αιωνία.
Ειρήνη Δημητριάδου
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Γε ύ μ α  ι φ τά ρ. . .

Έν α  ν έ ο  μ έ λ ο ς . . .

...από την Κοινότητά μας 

...στην Κοινότητά μας 

Κ ατά τον ιερό για 
τους μουσουλμά-
νους συμπολίτες 

μας μήνα του Ραμαζανί-
ου, η Εφοροεπιτροπή της 
Κοινότητος Μεγάλου 
Ρεύματος πρόσφερε γεύ-
μα ιφτάρ στις 14 Ιουλίου 
2015, στην αυλή του ιστο-
ρικού τεμένους Μεγάλου 
Ρεύματος.

Σ τις 4 Μαΐου 2015 
ο Μιχάλης Χανού-
τογλου, μέλος της 

Εφοροεπιτροπής μας, και 
η σύζυγός του Φιλίτσα, μό-
λις δεκαπέντε ημέρες πριν 
από τη γέννηση της μικρής 
τους, γιόρτασαν τον ερχο-
μό της στην αίθουσα της 
κοινότητας, πλαισιωμένοι 
από πάνω από 60 φίλους και συγγενείς. Οι παριστάμενοι –συμπεριλαμβανο-
μένων και των οικογενειών του ζευγαριού– έκοψαν την τούρτα της μικρής και 
διασκέδασαν στο Baby Show που ακολούθησε. Η Κοινότητά μας πλέον αριθ-
μεί ένα καινούριο μέλος!
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'Ο Ταξιάρχης'
Εκδηλώσεις του αδελφού σωματείου μας

Η Α δ ε λ φ ό τ η τ α 
Κωνσταντινου-
πολιτών Μεγά-
λου Ρεύματος 
Βοσπόρου «Ο 

Ταξιάρχης», ιδρύθηκε στις 10 
Δεκεμβρίου 1929 στον Πειραιά, 
από πρόσφυγες που προέρχο-
νταν από τον στιλβδάμαντα του 
Βοσπόρου. Σκοπός της Αδελφό-
τητας ήταν η διατήρηση των δε-
σμών τους με την Πόλη και τη 
γενέτειρά τους, το Μέγα Ρεύμα, 
η διαρκής επικοινωνία μεταξύ 
των Μεγαρευμιωτών, η προαγω-
γή των ηθικών, πατριωτικών δε-
σμών των μελών της καθώς και 
η υλική συνδρομή σε αναξιοπα-
θούντα μέλη της.
Ιδρυτές της Αδελφότητας Κων-
σταντινουπολιτών Μεγάλου 
Ρεύματος Βοσπόρου «Ο Ταξιάρ-
χης» ήταν οι:

•	 Θεόδωρος	Σαρίκος
•	 Ευάγγελος	Δρακόπουλος
•	 Γεώργιος	Κοκρής
•	 Άγγελος	Βουδούρης
•	 Κωνσταντίνος	 Γεωργιά-

δης

•	 Χρήστος	Μυλωνάς
•	 Ιωάννης	Πεσσάδας
Η σύνθεση του τρέχοντος 

Διοικητικού Συμβουλίου: Πρό-
εδρος: Δημήτριος Ιωαννίδης, 
Αντιπρόεδρος: Στυλιανός Για-
βάς, Γ. Γραμματέας: Αναστάσιος 
Καθαρόπουλος, Ε. Γραμματέας: 
Ευστρατία Αναστασίου-Μουζά-
κα, Ταμίας: Κωνσταντίνος Εξαρ-
χόπουλος, Σύμβουλος: Δημήτρι-
ος Οντατζής, Σύμβουλος: Παύ-
λος Μισσόπουλος Μπίτσης.

Από το 1989 η έδρα της 
Αδελφότητας μεταφέρθηκε σε 
μεγαλύτερο χώρο στη Νέα Σμύρ-
νη και συγκεκριμένα στην οδό 
Βυζαντίου 42. Η αίθουσα ανα-
καινίστηκε τον Ιούνιο του 2011 
οπότε πραγματοποιήθηκαν και 
τα εγκαίνια και από τότε αποτε-
λεί σημείο αναφοράς για μια σει-
ρά εκδηλώσεων ποικίλης θεμα-
τολογίας οι οποίες συχνά πραγ-
ματοποιούνται και εκτός της 
έδρας της.

Οι δραστηριότητες που ορ-
γανώνουν με μεράκι και αγά-
πη για τον τόπο τους τα μέλη 

της Αδελφότητας ποικίλουν και 
αφορούν σε ένα ευρύ φάσμα της 
καθημερινότητας, του κοινωνι-
κού και πολιτισμικού γίγνεσθαι.

Στους σκοπούς της Αδελφό-
τητας μεταξύ άλλων συγκαταλέ-
γονται:

•	 Η	ενίσχυση	των	σχέσεων	
και η αλληλεγγύη μεταξύ των 
Μεγαρευμιωτών

•	 Η	διαφύλαξη	και	συνέχι-
ση των παραδόσεων

•	 Η	 διάσωση	 και	 διάδοση	
της πολιτιστικής μας κληρονο-
μιάς

•	 Η	 ενίσχυση	 των	 σχέσε-
ων, η ανταλλαγή απόψεων και η 
συνεργασία σε κοινού ενδιαφέ-
ροντος θέματα με τα άλλα Κων-
σταντινουπολίτικα σωματεία

•	 Η	διατήρηση	των	δεσμών	
με τη γενέτειρα.

Ακολουθούν κάποιες από 
τις εκδηλώσεις και δράσεις που 
έλαβαν χώρα από τον Ιούνιο 
2014 μέχρι σήμερα, καθώς και 
αντιπροσωπευτικό φωτογραφι-
κό υλικό.

Εορτασμός Προφήτη Ηλία στις 16/07/2104. 
Ο εορτασμός του Προφήτη Ηλία πραγματοποιή-
θηκε στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στη Νέα 
Σμύρνη, με τέλεση εσπερινού μετ’αρτοκλασίας 
υπερ υγείας των απανταχού Μεγαρευμιωτών.

3ο Φεστιβάλ Κωνσταντινουπολιτών στις 
3-5/10/2014. Η Αδελφότητά μας συμμετείχε και 
φέτος στο Φεστιβάλ Κωνσταντινουπολιτών το 
οποίο διοργανώθηκε για τρίτη φορά στο Βυζαντι-
νό Αθλητικό Κέντρο, στον Άλιμο.
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'Ο Ταξιάρχης'
Εκδηλώσεις του αδελφού σωματείου μας

•	 Προσκυνηματική	εκδρομή	στο	Μέγα	Ρεύμα	στις	18/07/2014.	Με	την	ευκαιρία	
του εορτασμού του Προφήτη Ηλία πραγματοποιήθηκε η  καθιερωμένη τα τελευταία 
χρόνια εκδρομή στο Μέγα Ρεύμα.

Εορτασμός Παμμεγίστων Ταξιαρχών στις 16/11/2014. Για τα μεθεόρτια της μνήμης των Παμμεγί-
στων Ταξιαρχών πραγματοποιήθηκε Θεία Λειτουργία μετ’ αρτοκλασίας στον Ιερό Ναό του Αγίου Αν-
δρέα στη Νέα Σμύρνη.
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Mega Revma Junior - Χριστουγεννιάτικη γιορτή στις 04/04/2015. Οι μικροί μας φίλοι 
είχαν την ευκαιρία να διασκεδάσουν σε ένα άκρως χριστουγεννιάτικο κλίμα και να υπο-
δεχτούν τον Αη Βασίλη στην έδρα της Αδελφότητας στη Νέα Σμύρνη.

'Ο Ταξιάρχης'
Εκδηλώσεις του αδελφού σωματείου μας

Φιλανθρωπικό Μπαζάρ Γηροκομείου στις 28-30/11/2014. Στο καθιερωμένο Μπαζάρ του 
Γηροκομείου συμμετείχε και φέτος η Αδελφότητά μας, το οποίο διοργανώνεται κάθε χρόνο με 
επιτυχία και πολύ μεράκι.
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'Ο Ταξιάρχης'
Εκδηλώσεις του αδελφού σωματείου μας

Θεοφάνεια - Αγιασμός Υδάτων 2015 στις 06/01/2015. Ο αγιασμός των υδάτων για το έτος 2015 
πραγματοποιήθηκε στον προσφυγικό οικισμό της Παλαιάς Φώκαιας. 

Κοπή Βασιλόπιτας στις 10/01/2015. Η κορυ-
φαία εκδήλωση της χρονιάς έλαβε χώρα στη με-
γαλοπρεπή αίθουσα του Μεγάρου της Εστίας Νέ-
ας Σμύρνης με πλήθος Μεγαρευμιωτών να τιμά με 
την παρουσία του την Αδελφότητα.

Α΄ Χαιρετισμοί - Λουτράκι στις 27/02/2015. Ο 
εορτασμός των Α’ Χαιρετισμών συνδυάστηκε με 
μονοήμερη εκδρομή στο Λουτράκι και επίσκεψη 
στον Ιερό Ναό του Προφήτη Ηλία Λουτρακίου 
όπου τελέστηκε η Θεία Λειτουργία.

Εκδήλωση για τις Απόκριες στις 21/02/2015. 
Εκδήλωση ψυχαγωγικού χαρακτήρα διοργανώθη-
κε με την ευκαιρία της Τσικνοπέμπτης στην έδρα 
της Αδελφότητας στη Νέα Σμύρνη.

Εκδήλωση για τη Γιορτή της γυναίκας στις 
08/03/2015. Με αφορμή την Ημέρα της Γυναίκας 
πραγματοποιήθηκε ψυχαγωγική εκδήλωση στην 
οποία συμμετείχαν μέλη της Αδελφότητας και φί-
λοι.
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ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΣΠΟΡΟΥ
ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΩΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Σεβ. Μητροπολίτης
Μυριοφύτου και 

Περιστάσεως
κ.κ. Ειρηναίος

m i r i o f i t o u e i r i n a i o s @ y a h o o . c o m

Άποψη της μικρής, 
χαρακτηριστικής χερσοννήσου 

του Μεγάλου Ρεύματος, από ψηλά.
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Η Εφοροεπιτροπή της Κοινότητος
Πρόεδρος: Γεώργιος Παπαλιάρης

Αντιπρόεδρος: Μάριος Ηλιάδης
Γενική Γραμματέας: Θεοδώρα Διακρούση

Ταμίας: Ιωάννης Δημόπουλος
Μέλη: Πέτρος Μπαζγκάρλο, Μιχάλης Χανούτογλου

Υπεύθυνη γραφείου: Σοφία Κοντού
Τηλ. επικοινωνίας: +90 212 2635744
Διεύθ.: Satış Meydanı No:22,
Arnavutköy / İstanbul
EMAIL: megarevma.taksiarhis@outlook.com
WEB: megarevma-taksiarhis.com

ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ Μ. ΡΕΥΜΑΤΟΣ
Πρόεδρος: Λωξάνδρα Δημοπούλου

Αντιπρόεδρος: Μαίρη Τσαβίδου
Ταμείας: Θεοδώρα Διακρούση

Γενική Γραμματέας: Θεοδώρα Διακρούση
Γραμματέας: Ελένη Μαΐς
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ΙΕΡΟΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
Ιερατικός Προϊστάμενος: Πρωτοπρεσβύτερος Αιδ. π. Παναγιώτης Χαρίτογλου

Υπεύθυνος Κοιμητηρίου, επιστάτης Βασίλειος Γιρμή
Τηλ. επικοινωνίας: +90 533 67862764

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ
ΜΕΓΑΛΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ - ARNAVUTKÖY

Ιερατικός Προϊστάμενος: Πρωτοπρεσβύτερος
Αιδ. π. Παναγιώτης Χαρίτογλου

Τηλ. επικοινωνίας: +90 535 7292935.
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ΙΕΡΟΝ ΑΓΙΑΣΜΑ ΑΓΙΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Διεύθυνση: Kolej sokak, Arnavutköy, 
İstanbul

ΙΕΡΟΝ ΑΓΙΑΣΜΑ ΑΓΙΑΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Διεύθυνση: Εντός του Ιερού Ναού 
Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μεγάλου Ρεύματος

ΙΕΡΟΝ ΑΓΙΑΣΜΑ ΠΡΟΦΗΤΟΥ 
ΗΛΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Διεύθυνση: Kör Kadı sokak,
απέναντι από το Νεκροταφείο Μ. Ρεύματος
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ΙΕΡΟΝ ΑΓΙΑΣΜΑ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 
ΜΕΓΑΛΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (απροσπέλαστο)

Διεύθυνση: Vezirköşkü sokak, 
Arnavutköy, İstanbul

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 
ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ (απροσπέλαστο)
Διεύθυνση: Εντός του Ροβερτίου 

Κολλεγίου Μεγάλου Ρεύματος (Robert 
Koleji, Arnavutköy).

* Η ιδιοκτησία του Ναού δεν ανήκει στην 
Κοινότητά μας.
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ΙΕΡΟΝ ΑΓΙΑΣΜΑ ΑΓΙΟΥ 
ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Διεύθυνση: Çeşme sokak, Arnavutköy, 
İstanbul

ΙΕΡΟΝ ΑΓΙΑΣΜΑ ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ 
ΜΕΓΑΛΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Διεύθυνση: Εντός του χώρου σταθμεύσεως 
(otopark) στο Pazariçi, Arnavutköy, İstanbul

ΙΕΡΟΝ ΑΓΙΑΣΜΑ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ 
ΜΕΓΑΛΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (απροσπέλαστο)

Διεύθυνση: Francalacı sokak NO:26 
(Fotini cafe), Arnavutköy, İstanbul
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Ο ΚΕΡΑΤΙΟΣ ΚΟΛΠΟΣ ΚΑΙ Η ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 
Η ΕΦΟΡΟΕΠΙΤΡΟΠH ΤΗΣ ΚΟΙΝOΤΗΤΟΣ

Πρόεδρος: Γεώργιος Μπενλίσοϊ - Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Σαατσί

Γεν. Γραμματέας: Μιχαήλ Κοντός - Ταμίας: Παντελεήμων Παναγιωτίδης. 

Μέλος-Υπεύθυνη Κοινωνικών και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων : Μαίρη 

Συμεωνίδου-Τσεβίκ. Mέλος: Σοφία Χούτου. Mέλος: Μαρίκα Βακαλοπούλου

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΠΕΜΠΕΚΙΟΥ - BEBEK

Ιερατικός Προϊστάμενος: πρεσβύτερος Αιδ. π. Κυριάκος Κεσίσογλου

Τηλ. επικοινωνίας: +90 534 4831183 – +90 212 2401008

Διεύθυνση: Beşiktaş, İstanbul

Υπεύθυνος: επιστάτης κ. Rasıl

ΙΕΡΟΝ ΑΓΙΑΣΜΑ ΑΓΙΟΥ 
ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

Ιερατικός Προϊστάμενος: πρεσβύτερος 
Αιδ. π. Κυριάκος Κεσίσογλου

Τηλ. επικοινωνίας: +90 534 4831183

Διεύθυνση: Inşirak sok no 31 Bebek Yokuşu, 
Beşiktaş, İstanbul

Υπεύθυνος: επιστάτης κ. Rasıl

ΙΕΡΟΝ ΑΓΙΑΣΜΑ
ΑΓΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

Ιερατικός Προϊστάμενος: πρεσβύτερος 
Αιδ. π. Κυριάκος Κεσίσογλου

Τηλ. επικοινωνίας: +90 534 4831183

Διεύθυνση: Bebek yokuşu,
Beşiktaş, İstanbul

Υπεύθυνος: επιστάτης κ. Rasıl

48



ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 
ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΒΑΦΕΟΧΩΡΙΟΥ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ 

ΜΠΑΝΙΟΥ ΔΙΠΛΟΚΙΟΝΙΟΥ

Η ΕΦΟΡΟΕΠΙΤΡΟΠH ΤΗΣ ΚΟΙΝOΤΗΤΟΣ

Πρόεδρος: Βασίλειος Τσαβίδης - Αντιπρόεδρος: Ευστράτιος Δολτσινιάδης
Γεν. Γραμματέας: Πανααγιώτης Νικολαίδης Ταμίας: Βαλάντης Τζαβίδης

Η ΕΦΟΡΟΕΠΙΤΡΟΠH ΤΗΣ ΚΟΙΝOΤΗΤΟΣ

Πρόεδρος: Πρόδρομος Φιλίππου - Αντιπρόεδρος: Δόμνα Καραμπίνα

Γεν. Γραμματέας: Δέσποινα Φιλίππου Ταμίας: Χριστόφορος Καραμπίνας

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΒΑΦΕΟΧΩΡΙΟΥ

Ιερατικός Προϊστάμενος: πρεσβύτερος Σακελάριος Αιδ. π. Σταύρος 
Μάρτογλου

Τηλ. επικοινωνίας: +90 535 3549948

Διεύθυνση: Fırın sok no 7 Sarıyer, İstanbul. Υπεύθυνος: επιστάτης κ. Armando +90 212 2298936

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΜΠΑΝΙΟΥ

Ιερατικός Προϊστάμενος: πρεσβύτερος Αιδ. π. Κωνσταντίνος Βεζίρογλου

Τηλ. επικοινωνίας: +90 542 2262017

Διεύθυνση: Beşiktaş, İstanbul. Υπεύθυνος: επιστάτης κ. Jan +90 541 4490991
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ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΜΕΣΑΧΩΡΟΥ

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΞΗΡΟΚΡΗΝΗΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΦΩΚΑ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ ΜΕΣΑΧΩΡΟΥ - ORTAKÖY
Ιερατικός Προϊστάμενος: πρεσβύτερος Αιδ. π. Ευάγγελος Γρηγοριάδης

Τηλ. επικοινωνίας: +90 553 2999671 - email: rev.evangelos@gmail.com

www.agiosfokas.com
Διεύθυνση: Muallim Naci cad. No 16 Ortaköy, Beşiktaş, İstanbul

Υπεύθυνος: επιστάτης κ. Ιβάν +90 535 2163232

Η ΕΦΟΡΟΕΠΙΤΡΟΠH ΤΗΣ ΚΟΙΝOΤΗΤΟΣ

Πρόεδρος: Ευστράτιος Δολτσινιάδης - Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Δημόπουλος
Γεν. Γραμματέας: Λωξάνδρα Δημοπούλου - Ταμίας: Μιχαήλ Χαννούτογλου. 

Μέλη: Παντελής Παναγιωτίδης, Μαρία Βακαλοπούλου, Ζοζεφίνα  
Φραντζελατζίογλου.

ΙΕΡΟΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ 
ΑΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΥ 
ΜΕΣΑΧΩΡΟΥ - ORTAKÖY

Ιερατικός Προϊστάμενος: πρεσβύτερος 
Αιδ. π. Ευάγγελος Γρηγοριάδης

Τηλ. επικοινωνίας: +90 553 2999671
Διεύθυνση: Büyük Kuyu Sok. ve Çevirmeci 

Sok. Ortaköy, Beşiktaş, İstanbul
Υπεύθυνος: επιστάτης κ. Ιβάν +90 535 2163232

ΙΕΡΟΝ ΑΓΙΑΣΜΑ ΑΓΙΟΥ 
ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ 

ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΥ ΜΕΣΑΧΩΡΟΥ - 
ORTAKÖY

Ιερατικός Προϊστάμενος: πρεσβύτερος 
Αιδ. π. Ευάγγελος Γρηγοριάδης

Τηλ. επικοινωνίας: +90 553 2999671
Διεύθυνση: Büyük Kuyu Sok. ve Çevirmeci 

Sok. Ortaköy, Beşiktaş, İstanbul
Υπεύθυνος: επιστάτης κ. Ιβάν +90 535 2163232

ΙΕΡΟΣ ΝΑOΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΤΟΥ ΜΥΡΟΒΛΥΤΟΥ ΤΟΥ 

ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ - KURUÇEŞME

Ιερατικός Προϊστάμενος: πρεσβύτερος 
Αιδ. π. Ευάγγελος Γρηγοριάδης

Τηλ. επικοινωνίας: +90 553 2999671
Διεύθυνση: Alay Emini sok Kuruçeşme, 

Beşiktaş, İstanbul

Υπεύθυνος: επιστάτης κ. Ηλίας 
+90 535 4619841

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΠΟΤΟΜΗΣ 
ΤΗΣ ΤΙΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΓΙΟΥ 
ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 
ΞΗΡΟΚΡΗΝΗΣ - KURUÇEŞME

Ιερατικός Προϊστάμενος: πρεσβύτερος 
Αιδ. π. Ευάγγελος Γρηγοριάδης

Τηλ. επικοινωνίας: +90 553 2999671
Διεύθυνση: Kuruçeşme caddesi, Beşiktaş, İstanbul

Υπεύθυνος: επιστάτης κ. Ζαν Ιωάννης
+90 530 7617917

Η ΕΦΟΡΟΕΠΙΤΡΟΠH ΤΗΣ ΚΟΙΝOΤΗΤΟΣ

Πρόεδρος: Όλγα Ντιντς - Αντιπρόεδρος: Παντελής Ντιβαρτζή - Γραμμ.: Μαρία 
Συμεωνίδου - Ταμίας: Γιάννης Φενερλής - Μέλος: Άνθιμος Παπαγιουβάν
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✓ ΧΡΗΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
✓ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
✓ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ✓
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ✓

ΔΡΑΣΗ ✓


