
Η θεμελίωση του Πνευματικού μας Κέντρου (Αριθ. Αδείας 119/21-3-2011), έγινε στις 

24/5/2013 από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη και Ποιμενάρχη μας κ.κ Χρυσόστομο. 

Το ανεγειρόμενο ενοριακό πνευματικό μας κέντρο, είναι ένα σύγχρονο κτίριο με 

συνολική δόμιση 575 τ.μ. Αποτελείται οπό  υπόγειο 218 τ.μ.,  ισόγειο και πρώτος  

όροφος από 177,5 τ.μ έκαστο. Εκτιμώμενο τελικό κόστος: 330.000 €. 

Η  προοπτική για την κατανομή των χώρων έχει ως εξής: Το υπόγειο θα αποτελείται 

από: Αίθουσες ψυχαγωγίας νέων και παιδιών, αίθουσα ενδυμάτων και αποθηκευτικούς 

χώρους. Το ισόγειο από: Αίθουσα διαλέξεων, τράπεζα τροφίμων για άπορες 

οικογένειες, κουζίνα & βοηθητικούς χώρους. Ο πρώτος όροφος από: Αίθουσες για 

κατηχητικά και εκμάθηση καλλιτεχνικών δεξιοτήτων (βυζαντινής μουσικής, 

αγιογραφίας κλπ), δανειστική βιβλιοθήκη,  δωροέκθεση εκκλησιαστικών ειδών και 

μικρό παρεκκλήσιο εις τιμήν του Οσίου Πατρός ημών Ιακώβου (Τσαλίκη) του εν 

Ευβοία.   

Μέχρι  τώρα έχουν πραγματοποιηθεί οι εξής εργασίες: Θεμελίωση και 

περιμετρική μόνωση, οπλισμένη σκυροδέτηση-μπετά (ΥΠ, ΙΣ, & Α΄ΟΡΟΦΟΥ), 

τοιχοποιίες (κτισίματα) και εξωτερικά επιχρίσματα (σοβάτια). Στο Υπόγειο και 

Ισόγειο έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες: εσωτερικών επιχρισμάτων, ηλεκτρική και 

υδραυλική εγκατάσταση σωληνώσεων αποχέτευσης και ύδρευσης, πέρασμα δικτύου 

καλωδίων, τσιμεντοκονίες και πλακόστρωση δαπέδων, μεταλλικές  ψευτόκασες και 

αλουμινοκατασκευές εξωτερικών θυρών και παραθύρων, ξυλουργικές εργασίες 

τοποθέτησης εσωτερικών θυρών & ντουλαπιών, χωρίσματα τοιχοποιίας, τοποθέτηση 

γυψοσανίδων ψευδοροφής, πόρτες ανελκυστήρα, πλακόστρωση δαπέδων, και 

τοποθέτηση ειδών υγιεινής και αξεσουάρ σε βοηθητικούς χώρους. Επίσης έχει γίνει 

μερική διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου της αυλής και περιμετρική περίφραξη. 

Επιπροσθέτως έχει καταβληθεί και το Ι.Κ.Α. για 466 μεροκάματα εργατών. (12.280 €).  

Άμεσος στόχος μας είναι  η ηλεκτροδότηση και ύδρευση του κτιρίου καθώς και η 

αποπεράτωση του πρώτου ὀρόφου, Δηλ. εσωτερικά επιχρίσματα, χωρίσματα 

χώρων, τσιμεντοκονίες και πλακόστρωση δαπέδου, είδη υγιεινής στα μπάνια, 

τοποθέτηση θυρών εσωτερικών και εξωτερικών (αλουμινίου), εγκατάσταση 

κλιματιστικών, σιδηροκατασκευή εξωτερικής σκάλας κινδύνου (α΄οροφ.), μάρμαρα σε 

εσωτερικές και εξωτερικές σκάλες, πλακόστρωση της αυλής,  θερμομόνωση στέγης,  

και ο εξοπλισμός του εσωτερικού χώρου, συνολικού κόστους περίπου 150.000 €. 

Η αποπεράτωση αυτού του έργου και η αξιοποίησή του, είμαστε βέβαιοι ότι θα 

συμβάλει και θα προάγει σίγουρα, την καλύτερη λειτουργία των πνευματικών, 

κοινωνικών και φιλανθρωπικών ενοριακών δραστηριοτήτων μας.  

Κατανοούμε τις δυσκολίες της εποχής μας, αλλά ευελπιστούμε ότι κάποτε θα 

τελειώσει. Το πότε ο Θεός το γνωρίζει. Εμείς πιστεύουμε ακράδαντα πως ο Κύριος, με 

τις πρεσβείες των εφόρων αγίων ιεραρχών μας Βασιλείου του Μεγάλου  και 

Αλεξάνδρου Κων/πόλεως,  που τιμά ιδιαιτέρως η ενορία μας, θα ευλογήσει την 

προσπάθειά μας και το πνευματικό μας κέντρο κάποτε θα ολοκληρωθεί προς ωφέλεια 

και εξυπηρέτηση όλων μας, των παιδιών και εγγονών μας αλλά και των επερχομένων 

γενεών. 

Είναι παρήγορο και ελπιδοφόρο  ότι παρ΄ότι βρεθήκαμε στην δυσμενή κατάσταση της 

οικονομικής κρίσης, κάποιοι ευσεβείς ενορίτες μας και όχι μόνο αυτοί, αλλά και από 

άλλες περιοχές της πόλεώς μας, στάθηκαν αρωγοί μας και με αμείωτο ενδιαφέρον, 

μας ενθαρρύνουν, μας βοηθούν και εξακολουθούν να μας επιστηρίζουν στην 

προσπάθειά μας  για την αποπεράτωση του έργου αυτού. Τους ευχαριστούμε από 

καρδιάς κι ευχόμαστε κάθε ευλογία στην οικογένειά τους.  

.............................................................................................................................................. 

IBAN Τραπεζικού Λογαριασμού Ιερού Ναού                                                                                                          

GR8401102250000022529623302                                                                           

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ                                                                                            

με την επισήμανση: «Υπέρ της Ερανικής Επιτροπής». 

Ο προϊστάμενος του Ι. Ναού & πρόεδρος του Ε.Σ. 

Πρωτοπρεσβύτερος                                                                                              

Δημήτριος Χ. Σαββόπουλος 

 


