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(κατά την Σύναξη για ενημέρωση των Ενοριτών επί των πεπραγμένων και της περαιτέρω
πορείας του έργου της ανεγέρσεως του νέου Ιερού Ναού του Αγίου μας )

(Αφού προηγήθηκε εισαγωγική ομιλία του π. Αποστόλου Δημητροπούλου και ακολούθησαν ομιλίες
του κ. Παναγιώτου Μιχαλόπουλου, αντιπροέδρου του Ε.Σ. και του κυρίου Γεωργίου Βαλανίδη, Ταμία
του Ιερού Ναού μας, έλαβε τον λόγον ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας και μεταξύ άλλων ανέφερε
και τα παρακάτω σημαντικά)

Αδελφοί μου.

Τ

ο περιοδικό που κρατάτε στα χέρια σας,
αποτελεί μία ποιμαντική προσπάθεια της
Ενορίας μας
– να ενδυναμώσει την Εκκλησιαστική και Ενοριακή Συνείδηση της κοινότητάς μας.
– να καλλιεργήσει την κατά Θεόν αύξηση του
λαού μας και
– να αποτυπώσει την πνευματική ζωή και δράση
της τοπικής Εκκλησίας μας,
Όλα αυτά θα επιχειρούνται μέσα στα Ορθόδοξα Εκκλησιολογικά πλαίσια. Μέσα δηλαδή στα
πλαίσια της Ελληνορθοδόξου Παραδόσεως μας
και κάτω από την ευλογία του Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου μας κ. κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ.
Κάθε χρόνο θα εκδίδονται δύο τεύχη. Ένα
τον Δεκέμβριο και ένα τον Ιούνιο. Σε κάθε τεύχος θα υπάρχουν κύριες και δευτερεύουσες
σελίδες. Στις κύριες θα διαπραγματευόμαστε
ένα θεολογικό-πνευματικό θέμα κατά αναλυτικό
τρόπο. Στις δευτερεύουσες θα παρουσιάζονται
γενικότερα ζητήματα όπως ενοριακές ειδήσεις,
εκδηλώσεις και δράσεις της Ενορίας μας κ. αλλ.
Το πρώτο τεύχος είναι αφιερωμένο αποκλειστικά στον Ιερό Ναό του πολιούχου μας
Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, και έχει βασικό
στόχο την ενεργοποίηση όσο το δυνατόν περισσοτέρων συμπολιτών μας στον μεγάλο αγώνα
της Ενορίας μας, για την ανέγερση του νέου
Ιερού Ναού μας.
Στην πρώτη σελίδα αναγράφονται αποσπάσματα από την ομιλία του Σεβασμιωτάτου
2

Α

Μητροπολίτου μας σχετικώς με την ανέγερση
του νέου Ιερού Ναού μας. Τα αποσπάσματα
αυτά αποτελούν και την Ευλογία του Μητροπολίτου μας για το παρόν ειδικό τεύχος του περιοδικού μας.
Οι υπόλοιπες σελίδες φιλοξενούν
1. Κείμενο του συμπολίτου μας καθηγητού και
τέως Δημάρχου κυρίου Παναγιώτου Καράμπελα, αναφερόμενο συνοπτικά στην Ιστορία
του βυζαντινού και του παλαιού Ιερού Ναού
του Αγίου μας.
2. Κείμενα και φωτογραφίες τακτοποιημένα από
νέους και νέες της Ενορίας μας, τα οποία
παρουσιάζουν την καταστροφή του Ιερού
Ναού του Αγίου μας από τον σεισμό του
2008, την εξέλιξη της ανοικοδομήσεως του
νέου Ιερού Ναού του Πολιούχου μας και την
λειτουργία της Ενορίας μας σήμερα
Στο τέλος φιλοξενείται επιστολή του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου δια της οποίας εκζητείται
η βοήθεια όλων, προκειμένου να συνεχιστούν οι
εργασίες και να αξιωθούμε συν Θεώ να λειτουργήσουμε στον νέο Ιερό Ναό μας.
Ο Τίμιος Πρόδρομος να σας ευλογεί όλους
Ο προϊστάμενος της Ενορίας
Πατήρ Απόστολος Δημητρόπουλος

γαπητοί μου πατέρες, κύριε
δήμαρχε, κύριοι υπόλοιποι
οι τα πρώτα φέροντες, αγαπητοί μου κάτοικοι της πόλεως της
Κάτω Αχαΐας, μικροί και μεγάλοι.
Εύχομαι να δώσει ο Θεός
σύντομα να δούμε τελειωμένο
τον Ιερό Ναό του Τιμίου Προδρόμου και να χαρούμε όλοι μαζί
και μείς οι μεγαλύτεροι αλλά και
οι νεώτεροι αυτήν την μεγάλην ημέρα την
οποία όλοι οραματιζόμαστε και για την
οποίαν με θερμήν προσευχήν καθημερινώς
απευθύνομαι προς τον Θεόν και τον Άγιον
Ιωάννη.... Εκείνο το οποίο ίσως δεν προσέξατε αδελφοί μου, κατά την προηγηθείσαν παρουσίασιν της ιστορίας του παλαιού
Ναού του Αγίου Ιωάννου, ήταν ένα κείμενο
το οποίον εκτός των ονομάτων των μελών
της επιτροπής τα οποία ανέγνωσε ο κύριος
Παναγιώτης, έγραφε και τα εξής: «Τα ονόματα των συνεισφερόντων θα αναγραφώσιν
εις ιδιαίτερον βιβλίον ίνα μνημονεύονται εις
αιώνας παρά των ιερέων, τόσον κατά την
θεία λειτουργίαν όσον και κατά την περιφοράν των αγίων μυστηρίων δεόμενοι υπέρ
των κτητόρων και συνδρομητών του αγίου
οίκου τούτου».
Εγώ θα σταθώ περισσότερο σε αυτό το

πνευματικό μέρος, δεδομένου ότι
τα άλλα τα ανέλυσαν επαρκώς οι
προλαλήσαντες. Αυτό που λέγει
αδελφοί μου ο κάθε ιερεύς, ή ο
διάκονος, «υπέρ των μακαρίων και αοιδήμων κτητόρων της
αγίας Εκκλησίας ταύτης», είναι
πολύ συγκλονιστικό. Προσευχόμαστε σε κάθε ιερά ακολουθία
και σε κάθε θεία λειτουργία, για
τους κτήτορες του Ιερού Ναού. Μέσα στην
Αγία Τράπεζα κάθε Ιερού Ναού, ευρίσκεται
μικρά λειψανοθήκη, που περιέχει τα λείψανα των αγίων, και χαρτιά με τα ονόματα
των κτητόρων του Ι. Ναού, ζώντων τε και
κεκοιμημένων. Πάνω στην αγία Τράπεζα
τελείται η θεία λειτουργία. Ότι φρικτώτερο,
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ιερώτερο, αγιώτερο, γίνεται επί της γης....
Στην θεία λειτουργία, πάνω στην Αγία Τράπεζα, προσφέρεται, μελίζεται και διαμερίζεται υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας ο Χριστός. Γι΄αυτό λοιπόν είναι μεγάλο
και ουράνιο το πνευματικό κέρδος, γι΄
αυτούς που χτίζουν ένα Ναό.... Άρα εσείς
που πρωτοστατείτε σε αυτό το έργο, έχετε
μεγάλην την οφέλειαν από τον Θεόν και
από τον Τίμιο Πρόδρομον, και στην παρούσα, αλλά και στην μέλλουσα ζωή... Γνωρίζω
ότι πολλές φορές αισθάνεστε ανθρωπίνως,
δεν θα έλεγα μίαν απογοήτευσιν, αλλά μίαν
κόπωσιν. Μα πότε θα γίνει, πώς θα γίνει.
Να γνωρίζετε το εξής: ότι αρχίζει και είναι
έργο Θεού, τελειώνει. Το θέλει ο Θεός, θα
ολοκληρωθεί. Θα γίνει ο Άγιος Ιωάννης
χωρίς να το καταλάβομαι. Όμως να γνωρίζομε ότι ο Θεός δοκιμάζει την υπομονή
μας, δοκιμάζει την πίστη μας, δοκιμάζει την
ταπείνωσή μας. Δεν μας τα δίνει όλα αμέσως. Όπως ένας πατέρας δεν δίνει όλα με
μιας στα παιδιά του. Τα δίνει σιγά-σιγά. Έτσι
και ο Θεός μας δίνει σιγά-σιγά εκείνο που
πρέπει ώστε να μας διατηρεί σε πνευματική
εγρήγορση. Εμείς πρέπει να προσευχόμαστε και να τον παρακαλούμε να ενισχύει το
έργο μας, ώστε να μην κινδυνεύσουμε να
υπερηφανευθούμε....
Θα ήθελα τελειώνοντας, να σας καλέσω
όλους να ευχαριστήσωμεν τον Θεόν και τον
Τίμιον Πρόδρομον ο οποίος μας ευεργετεί μέσα από αυτό το έργο. Έπειτα να σας
πω, ότι αυτό το έργο θα είναι το έργο που
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θα χαρακτηρίζει την πόλιν σας, μέχρι της
συντελείας του αιώνος.... Ο Ναός αυτός
του Τιμίου Προδρόμου, θα είναι ένας μνημιακός Ναός. Θα χαρακτηρίζει την Κάτω
Αχαΐα.... Και κάτι τελευταίο.
Με ρωτούν πολλοί. Σεβασμιότατε, πού
βρίσκετε τα χρήματα και φτιάχνετε τόσες
Εκκλησίες; Άγιο Ιωάννη Κάτω Αχαΐας, Άγιο
Χαράλαμπο Τσουκαλεϊκων, Άγιο Ιωακείμ Αγυάς, αγία Μαρίνα Μακρυγιάννη,
Άγιο Χαράλαμπο Ιτιές, Αγίους Θεοδώρους
Φώσταινα, Άγιο Δημήτριο Ίσωμα κ.λπ. Τους
λέγω. Δεν έχουμε χρήματα. Αρχίζουμε από
το μηδέν. Σ΄ αυτό το μηδέν βάζουμε μπροστά την μονάδα που είναι ο Θεός. Και γίνεται δέκα, γίνεται εκατό, γίνεται χίλια, γίνεται
ένα εκατομμύριο. Έτσι λοιπόν γίνονται τα
Εκκλησιαστικά έργα. Δεν γίνονται από το
περίσσευμά μας. Δεν έχουμε σήμερα περίσσευμα... Είμαι βέβαιος ότι ο Ιερός Ναός του
Αγίου Ιωάννου, θα γίνει και θα σηματοδοτεί την ιστορία πλέον διαπαντός της Κάτω
Αχαΐας... Πιστεύω επίσης ότι οι άγγελοι
καταγράφουν στο βιβλίο της ζωής μας και
το παρουσιάζουν στον ουρανό, όλο αυτό το
ενεργητικό που παρουσιάζει ο καθένας μας,
κάνοντας κατάθεση ψυχής για το ωραίο και
ευλογημένο αυτό έργο... Σας συγχαίρω και
εύχομαι ο Θεός να ευλογήσει και περαιτέρω
την προσπάθεια η οποία γίνεται και είμαι
βέβαιος ότι θα την ευλογήσει... Να είστε
καλά, καλή δύναμη για το έργο μας.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ

Ο

Προοίμιο:

Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος είναι ο πολιούχος της Κάτω Αχαΐας και της Δύμης
από την βυζαντινή εποχή μέχρι και σήμερα. Οι
Ευρωπαίοι περιηγητές από την εποχή της τουρκοκρατίας αναφέρουν ότι ο Ναός του Αγίου
ήταν προσκύνημα για ολόκληρη τη Δύμη και
ευρύτερα για την Δυτική Αχαΐα.

Α. Ο Βυζαντινός Ναός του Αγίου
Ιωάννου Κάτω Αχαΐας (1200; - 1952)
Κτίστηκε προ του 1400, ίσως και παλαιότερα, πάνω στα ερείπια αρχαίου ναού. Στους
τοίχους του είχαν εντοιχισθεί κομμάτια ή και
πλάκες μαρμάρινες από τα αρχαία ερείπια. Η
γνώμη μερικών ότι ο Ναός κτίσθηκε γύρω στο
1700 δεν ευσταθεί, διότι τότε η Κάτω Αχαΐα και
η ευρύτερη περιοχή ήταν ερημωμένη από τους
τούρκους κατακτητές (1460), ενώ οι κάτοικοι
δεν ξεπερνούσαν τις 10 με 15 οικογένειες που
διέμεναν σε καλύβες, όπως αναφέρουν ξένοι
περιηγητές. Ο Βυζαντινός Ιερός Ναός του
Αγίου Ιωάννου ήταν αρκετά μεγάλος, πράγμα
το οποίο σημαίνει ότι κτίσθηκε σε εποχή που η
Κάτω Αχαΐα ήταν πολυάνθρωπος. Τέτοιες εποχές ήσαν η εποχή της Δανιηλίδος που η Κάτω
Αχαΐα ή Μορέας ήταν κέντρο της μεταξο-καλλιέργειας (γύρω στο 900 μ. Χ.), και η εποχή
της Φραγκοκρατίας (1205-1427). Επίσης πρέπει να υπογραμμισθεί ότι μεταξύ του 1200 και
του 1400 κτίσθηκαν και επισκευάσθηκαν ναοί
και μοναστήρια σε όλη τη Δύμη. Το 1853 έγινε
μεγάλη επισκευή του βυζαντινού αυτού Ναού. Ο
ναός κατεδαφίσθηκε το 1952, για να γίνει πλατεία και να ανοίξει η οδός Αποστόλου Ανδρέα.

Δίπλα από τον Ι. Ναό Τιμίου Σταυρού υπάρχει
σήμερα περιφραγμένος χώρος που βρισκόταν
η Αγία Τράπεζα του βυζαντινού Αγιάννη.

Β. Ο παλαιός Ναός του Αγίου Ιωάννου
Κάτω Αχαΐας (1928-2008)
Ο θεμέλιος λίθος
του ναού ετέθη στις 4
Νοεμβρίου 1928 από
τον τότε μητροπολίτη Πατρών Αντώνιο.
Έκτοτε συνεχίστηκαν
οι εργασίες ανεγέρσεως του ναού με
βραδύ ρυθμό. Το 1932
συνεχιζόταν η τοιχοποιία. Η στέγαση του ναού
(τρούλος) κατά πληροφορίες γερόντων έγινε
το 1936-1937. Τα επιχρίσματα έγιναν το 19461947. Τα εγκαίνια του Ναού έγιναν το 1947 υπό
του τότε Μητροπολίτου Πατρών Θεοκλήτου,
οπότε και άρχισε ο Ναός να λειτουργεί κανονικά. Η σπουδαία αγιογράφηση έγινε το 1972
υπό του αγιογράφου Σπύρου Ψαρρού. Ο περικαλλής ναός κατεστράφη στις 8 Ιουνίου 2008
από τον σεισμό.

Γ. Ο νέος Ιερός Ναός του
Αγίου Ιωάννου Κάτω Αχαΐας
Όλος ο λαός της
Κάτω Αχαΐας αφού
πόνεσε και έκλαυσε
για την καταστροφή
του λαμπρού ναού
του Αγίου Ιωάννου,
συστρατεύεται ήδη και με πίστη στο Θεό και στον
προστάτη μας πολιούχο Άγιο Ιωάννη ξεκινάει
ένα μεγάλο και θεάρεστο έργο. Να ανεγείρει ένα
νέο Ναό σύγχρονο και αντάξιο του Βυζαντινού
ναού και του φημισμένου παλαιού Αγιάννη.
Παναγιώτης Καράμπελας,
καθηγητής, τ. Δήμαρχος
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Η καταστροφή του παλαιού Ιερού Ναού μας
κατά τον σεισμό της 8ης Ιουνίου 2008

Σ

τις 8 Ιουνίου 2008, ημέρα
Κυριακή και ώρα 15:20
ισχυρός σεισμός των 6,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε στην περιοχή της Ανδραβίδας. Αποτέλεσμα αυτού ήταν
η περιοχή της Κάτω Αχαΐας να
δεχτεί ανεπανόρθωτα πλήγματα
και ζημιές. Πιο συγκεκριμένα, με
μία πρώτη εκτίμηση ο ναός της
πόλης φάνηκε ότι παρουσίαζε
προβλήματα στα καμπαναριά,
αφού είχαν αποκοπεί από το
υπόλοιπο σώμα του κτίσματος.
Ύστερα από ενδελεχή έρευνα για τη στατικότητα του κτιρίου, διαπιστώθηκε ότι ο βαθμός
της ζημίας που είχε ο ναός ήταν πολύ μεγαλύτερος και σοβαρότερος από αυτόν που είχε
εκτιμηθεί αρχικά!
Ακολούθησε μελέτη για την υποστύλωση του ήδη υπάρχοντος ναού, μιας και αποτελούσε σπουδαίο σημείο αναφοράς για την ενορία μας. Παρόλα αυτά, τα αποτελέσματα των
ερευνών έδειξαν ότι μία τέτοια κίνηση θα ήταν οικονομικά ασύμφορη και ο ναός σαφώς δεν
θα ήταν ισάξιος ενός νέου.

Στην εικόνα εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα τα σημεία του ναού που έχουν υποστεί τις σοβαρότερες ζημιές, ενώ
με πράσινο παρουσιάζονται τα κομμάτια που παρέμειναν ανεπηρέαστα από τον καταστροφικό σεισμό.

Περιοχές αποκόλλησης σπανίων σεισμών δόνησης Β-Ν πάνω από την πράσινη ζώνη

Έτσι, το εκκλησιαστικό συμβούλιο με τη σύμφωνη γνώμη των ενοριτών αποφάσισε να
προβεί σε διαδικασίες κατεδάφισης, οι οποίες ξεκίνησαν ύστερα από πολλές δυσκολίες και
κωλύματα που εν τω μεταξύ προέκυψαν.
Την πληγείσα ενορία μας επισκέφτηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος
συμπαριστάμενος ηθικά και υλικά στην προσπάθειά μας.
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Πορεία του έργου

Θεμελίωση του νέου Ιερού Ναού μας

Έ

χοντας ολοκληρώσει την κατεδάφιση, στις 24-6-2010 ανήμερα της θρησκευτικής
πανήγυρης τέθηκε ο θεμέλιος λίθος υπό του Μητροπολίτου μας κ.κ. Χρυσοστόμου.
Πληθώρα κόσμου παρευρέθηκε σε αυτή τη σημαντική ώρα για την ενορία μας.

Π

ρώτο βήμα ήταν η εκσκαφή στα 6,18 μέτρα βάθος που ήταν απαραίτητη για τη σωστή
θεμελίωση του υπογείου αλλά και όλου του ναού. Όμως λόγω της ύπαρξης νερού στα
2,80 μέτρα βάθος το συμβούλιο αποφάσισε την κατασκευή ενός στραγγιστηριού.

Στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η στήριξη του υποσταθμού της ΔΕΗ 20.000 Volt , στον
ανατολικό μαντρότοιχο του ναού και κατεπέκταση της Οδού Οιβώτα ώστε να αποφευχθεί η
κατάρρευσή τους κατά τη διάρκεια των εργασιών. Το συμβούλιο μετά από πολλές μελέτες
αποφάσισε την κατασκευή 24 φρεατοπασσάλων διατομής 80 εκ. και βάθους 12 μέτρων.

Σημαντικό είναι το γεγονός ότι όλα τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν ελέχθησαν αρκετές φορές.
Στις εικόνες βλέπουμε τη θεμελίωση του νέου ιερού ναού μας από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας
κ.κ. Χρυσόστομο.

Από εκεί και έπειτα η προσοχή στράφηκε στα σχέδια του νέου ιερού ναού και ξεκίνησαν
οι εργασίες για την ανέγερσή του.
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Παράλληλα, επειδή ο νέος θα έβγαινε από τη γραμμή του παλαιού ήταν αναγκαία η τροποποίηση του σχεδίου πόλεως. Μετά από πολλές γραφιοκρατικές και όχι μόνο δυσκολίες (χρειάστηκαν 34! δικαιολογητικά) πήραμε την έγκριση (χωρίς καμία ένσταση!) η οποία δημοσιεύθηκε στο φύλλο 188 της εφημερίδας της κυβερνήσεως στις 29 Μαΐου 2013. Στη συνέχεια το
εκκλησιαστικό συμβούλιο προχώρησε στην ανάθεση των μελετών και σχεδίων του νέου Ναού.
Μελετητές του νέου Ιερού Ναού μας:
Αρχιτέκτων: κ. Στέφανος Νομικός.
Στατικός Μηχανικός: κ. Παναγιώτης Ζησιμάτος.
Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος: κ. Αντώνιος Κότσαλης.
Επιβλέπων Μηχανικός: κ. Σπυρίδων Μαμασούλας
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Βάσει των σχεδίων το εμβαδόν του νέου Ναού θα είναι 606 m2, τα πρόπυλα-τοξοστοιχίες, εξωκυονοστοιχίες 238 m2  Σύνολο 844 m2
(Ενδεικτικά ο παλαιός Αγιάννης ήταν 417 m2 και ο γυναικωνίτης 103 m2  Σύνολο 520 m2)
Έπειτα πραγματοποιήθηκε η δημοπρασία του έργου στην οποία μειοψήφησε ο κύριος
Σαχπατζίδης με ποσοστό 31%. Μειοδότης σκυροδέματος η εταιρεία INTERBETON και σιδήρου η εταιρεία Τριγώνης.
Ακολούθησε η ολοκλήρωση της εκσκαφής…

…ο οπλισμός και η σκυροδέτηση του δαπέδου εργασίας και η χάραξη της θεμελίωσης …

…η σχάρα και ο οπλισμός της θεμελίωσης που συνεχίζεται μέχρι σήμερα …

…η δημιουργία του αποστραγγιστικού φίλτρου…

Φωτογραφία έργου 3-11-14 Φωτογραφία έργου 18-11-14
Να σημειώσουμε για ακόμα μια φορά ότι η στήριξη και η βοήθεια του Μητροπολίτη μας
ήταν συνεχής σε όλα τα στάδια της πορείας του έργου.
…η στεγάνωση του δαπέδου με πίσσα και δύο στρώσεις ασφαλτόπανου…

Για την ολοκλήρωση του υπογείου ναού απαιτούνται συνολικά 2014 m3 μπετό και 284
τόνοι σίδερο.
Σημειώνουμε ότι για τις μέχρι τώρα εργασίες έχει δαπανηθεί το ποσό των 350.000,00
ευρώ και απαιτούνται άλλες 410.000,00 ευρώ για την ολοκλήρωση του ημιυπόγειου Ναού
μας. Το συνολικό αυτό ποσό δεν αφορά μόνο την κατασκευή του ημιυπόγειου Ναού. Ένα
πολύ μεγάλο μέρος του αφορά τη θεμελίωση του επάνω Ναού.
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Η Ενορία σήμερα

Σ

την ενορία μας ανήκουν τα παρεκκλήσια του Τιμίου Σταυρού, της Ζωοδόχου Πηγής
(Παναγίτσα) και της Αναλήψεως, όπου βρίσκονται μέσα στην πόλη της Κάτω Αχαΐας,
καθώς και το παρεκκλήσιο του Αγίου Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης που βρίσκεται στην
Εθνική οδό Πατρών Πύργου.

Άλλα παρεκκλήσια της ενορίας μας είναι ο Άγιος Νικόλαος και η αγία Παρασκευή Αλυκών. Μετά τον σεισμό του 2008, στην ενορία μας λειτουργούν κάθε Κυριακή τα παρεκκλήσια του Τιμίου Σταυρού, της Ζωοδόχου Πηγής (Παναγίτσα) και του Αγίου Νικολάου στις
Αλυκές.

Το πρόβλημα όμως δεν λύθηκε. Ιδιαίτερα σε γιορτές και μυστήρια γίνεται αισθητή η
έλλειψη χώρου. Oι εκκλησιαζόμενοι συνωστίζονται στους παραπάνω ναΐσκους και πολλοί
είναι ακόμη αυτοί που προσπαθούν να συμμετέχουν στα θεία μυστήρια από το προαύλιο
χώρο των ναών. Η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο δυσχερής όταν οι καιρικές συνθήκες είναι
αντίξοες.

Η μικρή όμως έκταση των ναών σε συνδυασμό με τον μεγάλο πληθυσμό της ενορίας οδήγησαν το εκκλησιαστικό συμβούλιο στην απόφαση επέκτασης των ναών του Τιμίου
Σταυρού και της Ζωοδόχου Πηγής. Συγκεκριμένα, οι προεκτάσεις ολοκληρώθηκαν το 2009
και το 2010 στους δύο ναούς αντίστοιχα.
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Κάτω Αχαΐα, Νοέμβριος του 2014

ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Προς τους αναγνώστες του περιοδικού μας

Αγαπητοί μου αναγνώστες
1. Στην μικρή πόλη μας την Κάτω Αχαΐα, στις 8 Ιουνίου 2008 συνέβη ένας μεγάλος σεισμός, ο οποίος εκτός των άλλων κατέστρεψε και τον ωραίο Ναό του πολιούχου μας Αγίου
Ιωάννου του Προδρόμου.
2. Αμέσως προσπαθήσαμε να προβούμε σε επισκευή του Ιερού Ναού. Η μελέτη επισκευής που κάναμε (ερευνητικές του εδάφους γεωτρήσεις, πυρηνοληψίες μπετόν και
κονιαμάτων, χημική ανάλυση κονιαμάτων, πυρηνοληψίες λιθοδομών κ.λ.π.), έδειξε ότι οι
ζημιές ήταν σοβαρές, και δεν υπήρχε λύση που να δημιουργεί συνθήκες ασφαλούς διαμονής μέσα στον Ναό, ούτε και διάσωση των ωραίων αγιογραφιών όπως επιθυμούσαμε. Γι’
αυτό απεφασίσθη με πόνο ψυχής η κατεδάφιση του Ιερού Ναού μας και η ανοικοδόμηση
ενός νέου.
3. Από την ημέρα του σεισμού, η Ενορία μας, που αριθμεί περί τους οκτώ χιλιάδες
ανθρώπους, εξυπηρετείται σε τρεις μικρούς ναΐσκους-παρεκκλήσια, μεγέθους 60, 70 και
100 τετραγωνικών μέτρων ο καθένας αντιστοίχως. Ως εκ τούτου καθίσταται σχεδόν αδύνατη
η συμμετοχή του λαού μας στην λειτουργική Εκκλησιαστική ζωή και έτσι βιώνουμε με οδύνη
μία φοβερή αποσάρθρωση της Ενορίας μας.
4. Ξεκινήσαμε λοιπόν την προσπάθεια για την κατασκευή ενός νέου Ιερού Ναού του
πολιούχου μας, στον χώρο του κατεδαφισθέντος παλαιού. Αναθέσαμε τις μελέτες σε ειδικούς του χώρου.
Την Αρχιτεκτονική έκανε ο κ. Στέφανος Νομικός,
Την Στατική έκανε ο κ. Παναγιώτης Ζησιμάτος και
Την Ηλεκτρομηχανολογική έκανε ο κ. Αντώνιος Κότσαλης.
Οι μελέτες υπεβλήθησαν αρμοδίως και ελήφθη η άδεια.
5. Κατόπιν κάναμε τις προβλεπόμενες από τον Νόμο δημοπρασίες. Εργολάβος ανεδείχθη ο κ. Χαράλαμπος Σαχπατζίδης, προμηθευτής χάλυβα η εταιρεία Τριγώνη Α.Ε. και
Σκυροδέματος η εταιρεία Ιντερμπετόν.
6. Η ανοικοδόμηση του νέου Ιερού Ναού μας άρχισε. Πρόκειται για ένα έργο Μνημείο
για την Κάτω Αχαΐα και την ευρύτερη περιοχή. Για έναν Ναό μεγαλόπρεπο και ταυτοχρόνως
κατανυκτικό, που θα αποτελεί σημείο αναφοράς, σήμα κατατεθέν για την πόλη μας.
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Μέχρι τώρα έγιναν οι εκσκαφές, το αποστραγγιστικό φρεάτιο, ο τοίχος αντιστήριξης, οι
μονώσεις, τα πρώτα μπετά και τα σιδερώματα των θεμελίων. Πρέπει να συνεχίσουμε. Για να
γίνει αυτό χρειάζονται χρήματα.
Γι’ αυτό παρακαλούμε θερμώς όλους τους συμπολίτες μας όπου και αν διαμένουν, να βοηθήσουν στην ανοικοδόμηση του νέου Ιερού Ναού του Αγίου μας.
Καλούμε όλους τους συμπολίτες μας να προσφέρουν ως δάνειο στον Άγιό μας,
ότι ο καθένας δύναται για την ανοικοδόμηση του Ναού του. Και θα έλθει η ώρα
που Αυτός θα επιστρέψει τα δανεισθέντα με εκατονταπλάσιο τόκο. Γιατί είναι
απολύτως φερέγγυος δανειολήπτης. Παρακαλώ αδελφοί μου να μην κωφεύσουμε
στην ικετευτική φωνή του πολιούχου μας Αγίου Ιωάννου, να μην αδιαφορήσουμε
εμπρός στην τεταμένη παλάμη του Αγίου μας….
7. Με την επιστολή μας αυτή, απευθυνόμαστε και σε όσους ο Θεός επέτρεψε
να ευρίσκονται σε πολύ καλή οικονομική κατάσταση, είτε κατοικούν στην πόλη
μας, είτε αλλού. Εσάς αδελφοί μου, Σας παρακαλούμε θερμώς: Προσφέρατε από
αυτά που σας έδωσε ο Θεός, για να κτιστεί ο Ναός Του Βαπτιστού Του στην
πόλη μας. Γίνετε με τις δωρεές σας για την ανοικοδόμηση του Ναού μας, καλοί
οικονόμοι των αγαθών του Θεού. Έτσι η αμοιβή σας θα είναι μεγάλη και εδώ και
στην αιωνιότητα.
Αδελφοί μου. Ευχαριστούντες θερμώς για τον κόπο στον οποίον υποβληθήκατε να αναγνώσετε την επιστολή μας και ευελπιστούντες στην ανταπόκριση της Χριστιανικής καρδίας
Σας, ευχόμαστε ο Τίμιος Πρόδρομος να Σας ευλογεί όλους πανοικί.
Με Αγάπη Χριστού
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο
Πατήρ Απόστολος Δημητρόπουλος, Πρόεδρος
Παναγιώτης Μιχαλόπουλος, Αντιπρόεδρος
Γεώργιος Βαλανίδης, Ταμίας
Βασίλειος Κανελλόπουλος, Γραμματέας
Γεώργιος Λοτσάρης, μέλος
Θεόδωρος Βλάχος, μέλος
Ιωάννης Νταής, μέλος
ΥΓ.
1. Σε κάθε θεία λειτουργία και ακολουθία, θα μνημονεύουμε όλους τους δωρητές-κτήτορες του Ιερού Ναού μας, μέχρι της συντελείας των αιώνων.
2. Για την οποιαδήποτε βοήθεια, θα σας αποστέλλονται αποδείξεις και όλα τα παραστατικά που θα αποδεικνύουν την άκρως ηθική και τίμια διαχείρισή της.
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Τ. Κ. 25200
Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ:
Ιερός Ναός Τιμίου Προδρόμου Κάτω Αχαΐας.
Τ. Κ. 25200.
Β. ΤΗΛΕΦΩΝΑ:
1. Π. Απόστολος Δημητρόπουλος: 2693024386 –
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2. κ. Παναγιώτης Μιχαλόπουλος: 2693023903 –
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2693022818
Ε. ΑΡΙΘΜΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:
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