
 

 

 

 

Σεπτέμβριος 2017 

 

Θέμα : ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ Ι. ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

Έχουν περάσει πενήντα έξι χρόνια από τα θυρανοίξια του Καθεδρικού Ι. Ναού του Αγίου 

Γεωργίου, που πραγματοποιήθηκαν την 28η Μαΐου 1961. Ο Καθεδρικός μας Ναός 

σχεδιάστηκε από τους εγνωσμένης αξίας αρχιτέκτονες, Δημήτρη Δημακόπουλο και Κίμων 

Καραγιάννη και ανεγέρθη χάρη στις προσπάθειες των προηγούμενων γενεών Ελλήνων του 

Μοντρεάλ, που εργάστηκαν ακούραστα για να την χρηματοδοτήσουν, λιθαράκι-λιθαράκι. Ο 

Άγιος Γεώργιος υπηρετεί άψογα την παροικία μας, σε στιγμές χαράς και λύπης, με χιλιάδες 

λειτουργίες, γάμους, βαφτίσεις και κηδείες. Ο Καθεδρικός μας είναι τόπος λατρείας και 

έμπνευσης, σημείο συνάντησης, ορόσημο, χώρος πολιτιστικής κληρονομιάς και πηγή 

υπερηφάνειας για όλους μας, ανεξάρτητα από την εκκλησία που συνήθως πηγαίνουμε. 

Με το πέρασμα των ετών, ο Καθεδρικός Ι. Ναός αρχίζει να δείχνει πάνω του τα σημάδια του 

χρόνου με αποτέλεσμα να χρειάζονται άμεσα επισκευές. Για πρώτη φορά από την πρώτη 

λειτουργία του Ναού το 1961, έχει ξεκινήσει μια επίσημη καμπάνια συλλογής πόρων για την 

ανακαίνισή του. Το πρόγραμμα ανακαίνισης χωρίζεται σε τέσσερεις φάσεις και προβλέπεται να 

ολοκληρωθεί σε διάστημα δύο ετών και απαραίτητη δαπάνη ύψους $1,875,000. 

Με χαρά ανακοινώνουμε ότι 1η φάση έχει ξεκινήσει και προβλέπεται να ολοκληρωθεί ως τα 

τέλη Σεπτεμβρίου. Η δαπάνη της πρώτης φάσης ανέρχεται στο ποσό των $550,000 (πριν τους 

φόρους) και περιλαμβάνει την ανακατασκευή της πεζογέφυρας, τοίχους αντιστήριξης και 

στεγανοποίηση για να προστατευθούν τα θεμέλια της εκκλησίας. Μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 

2017, έχουν συλλεχθεί $472,295 και το υπόλοιπο ποσό πρέπει να συμπληρωθεί άμεσα για να 

εκπληρωθούν προς τον Γενικό Εργολάβο οι υποχρεώσεις για το έργο. 

Καμιά προσφορά δεν είναι μικρή. Σας καλούμε να κάνετε την δωρεά σας με σκοπό την 

διατήρηση του Καθεδρικού Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου ως κληρονομιά προς τις επόμενες 

γενεές. Η προσφορά σας να είναι πληρωτέα στο St. George’s Cathedral. Για κάθε ποσό που θα 

προσφέρετε θα σας δοθεί απόδειξη δωρεάς, για φορολογική χρήση. 

 

Με εκτίμηση, 

 

 

Δημήτριος Λέκας 

Πρόεδρος της Επιτροπής Εράνου Αγίου Γεωργίου 


