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ΣΤΟΡΓΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ & ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

Σ

υμπληρώθηκαν σχεδόν 40 χρόνια από την
ημέρα (19 Νοεμβρίου
1978) κατά την οποία ο
Σεβαστός μας Μητροπολίτης κ.κ. Αμβρόσιος ανέλαβε
τα «ηνία» της Μητρόπολης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας.
Σαράντα ολόκληρα χρόνια αδιάκοπης
ποιμαντικής δράσης, πολύπλευρης προσφοράς σε τοπικό αλλά και πανελλαδικό επίπεδο. Όλο αυτό το διάστημα
ήταν γεμάτο στιγμές χαράς, αναγνώρισης, επιβράβευσης αλλά και πόνου,
αγωνίας, απογοήτευσης και προπάντων σκληρής δουλειάς. Ο Μητροπολίτης μας δεν δίστασε μπροστά στην
κούραση, τις δυσκολίες, τα οικονομικά προβλήματα, τις αντίξοες συνθήκες
σε όλα τα επίπεδα. Έχοντας ως όπλο
την βαθιά του πίστη στο Θεό αλλά και
την απέραντη αγάπη του προς τον συ-

νάνθρωπο κατάφερε να κάνει την πέτρα χρυσάφι, να ξεδιαλύνει κάθε σύννεφο, να αντιμετωπίζει με ειλικρίνεια
και υπομονή κάθε πρόβλημα και τελικά να βγει νικητής στη συνείδηση των
ανθρώπων! Είναι γεγονός ότι ακόμα και
αυτοί που κατά καιρούς διαφώνησαν
μαζί του, αναγνωρίζουν την αγωνιστικότητα και την τεράστια προσφορά
του ιδιαίτερα στις ευπαθείς και ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες. Ο ίδιος αναφέρει στο προσωπικό του ιστολόγιο:
«Το μοναδικό μου εφόδιο σε όλη αυτή την μαρτυρική, και συγχρόνως δημιουργική, πορεία ήταν και παραμένει
η καταφυγή μου στον Κύριο! Εκεί πάντοτε έθετα και συνεχίζω, γονατιστός
και με δάκρυα, να θέτω τα προβλήματα και την αγωνία μου. Την αγωνία της
ψυχής μου μοιραζόντουσαν πάντοτε οι
εκλεκτοί μου Συνεργάτες στον Αμπελώνα του Κυρίου μας».

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΥ - ΕΚΔΟΤΗΣ:

ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ π. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΟΥΖΟΣ
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Μια ζωή αφιερωµένη στον
Θεό και τους ανθρώπους

Η

ταν Κυριακή 19η Νοεµβρίου του 1978 όταν ο γιός του Γεωργίου και της Νικολίτσας Λενή ανέβαινε τα σκαλοπάτια
της Ιεροσύνης και γινόταν Επίσκοπος Καλαβρύτων και Αιγιαλείας. Με περηφάνια και ιδιαίτερη συγκίνηση κατά καιρούς
ο Μητροπολίτης µας έχει µιλήσει για την οικογένειά του που
τον εφοδίασε µε τόσο σηµαντικές αξίες! Ο πατέρας του ήταν
«υποδηµατοποιός», δηλ. τσαγκάρης, και η µητέρα του µοδίστρα!
Ο κατά κόσµον Αθανάσιος Λενής ως έφηβος ήταν κοντά στην
οικογένειά του και συµµετείχε στη βιοπάλη τους: όταν δεν είχε
σχολείο, εργαζόταν κοντά στον πατέρα του ως τσαγκαρόπουλο και ως λούστρος Σαν λούστρος, έπαιρνε τα λασπωµένα παπούτσια του πελάτη και τα έκανε να γυαλίζουν! Και τότε, όπως
και ο ίδιος έχει αναφέρει, από την ψυχή του αυθόρµητα έβγαινε µια προσευχή: «Κύριε, αξίωσε µε µια µέρα να γίνω λειτουργός Σου, ώστε όπως τώρα κάνω τα παπούτσια τους να γυαλίζουν και να λάµπουν, έτσι να καθαρίζω και τις ψυχές των ανθρώπων και να λάµπουν»!
Έχοντας ολοκληρώσει τις σπουδές του στη Θεολογική Σχολή
του Πανεπιστηµίου Αθηνών, στην ηλικία των είκοσι τριών (23)
ετών, αφιέρωσε ολοκληρωτικά την ύπαρξή του στον Θεό ως
Μοναχός στην Ιερά Μονή Βαρλαάµ των Μετεώρων και έλαβε
το όνοµα Αµβρόσιος. Το 1961 έλαβε τον πρώτο βαθµό της Ιεροσύνης, χειροτονηθείς ∆ιάκονος του Θεού του Υψίστου, επίσης στα Μετέωρα. Έτσι άρχισε τα βήµατά του ως κληρικός Σε
ηλικία 25 ετών, χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος στην Ιερά Μονή Αγίας Μαρίνης (Μαρίτσας) της Αχαΐας Έκτοτε παραδόθηκε
ολοκληρωτικά στο έργο του Θεού, στο έργο της εσωτερικής
ιεραποστολής, δηλ. στην διδαχή του Ευαγγελίου. Η σεµνότη-
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τα και το πνευµατικό υπόβαθρο του π. Αµβροσίου έγιναν γρήγορα αντιληπτά από τον αείµνηστο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και
πάσης Ελλάδος ΣΕΡΑΦΕΙΜ και τον τοποθέτησε Γραµµατέα της
∆ιαρκούς Ιεράς Συνόδου. ∆ύο χρόνια αργότερα, η Ιερά Σύνοδος τον εξέλεξε Τιτουλάριο Μητροπολίτη Ταλαντίου και τον
τοποθέτησε Αρχιγραµµατέα της ∆.Ι.Σ. Τέλος, τον Οκτώβριο
του 1978, η Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος τον εξέλεξε Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας.
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Γονατιστός ζήτησε δηµόσια συγνώµη

∆

ιανύοντας σήµερα το 80ο έτος της ηλικίας του και έχοντας
συµπληρώσει περίπου τέσσερις δεκαετίες διακονίας ως Μητροπολίτης, πρωτοπόρος για µια ακόµα φορά, αποφάσισε να
αφήσει την ∆ιοίκηση της τοπικής εκκλησίας και ν’ αποσυρθεί µε ταπεινότητα και σεβασµό προς τους συνεργάτες του και το ποίµνιο
του. Την απόφασή του αυτή κοινοποίησε την Κυριακή 19 Νοεµβρίου 2017, οπότε και τελέσθηκε Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και επιµνηµόσυνη δέηση υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των προκατόχων
του Αρχιερέων. Ο Μητροπολίτης µας, µε δάκρυα στα µάτια, ανακοίνωσε παρουσία πιστών και κλήρου, την οριστική αποχώρησή του
από την ηγεσία της τοπικής εκκλησίας. Γονατιστός µπροστά στην
Ωραία Πύλη του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού της Φανερωµένης Αιγίου, ζήτησε συγγνώµη από όσους έχει στενοχωρήσει όλα αυτά
τα χρόνια, αποδεικνύοντας έµπρακτα το µεγαλείο αλλά και την τα-

πεινότητα της ψυχής του. «Συγχωρήστε µου, αδελφοί µου και παιδιά µου τα λάθη µου, τις παραλείψεις µου, τις ατέλειες του χαρακτήρας µου. Και δοξάστε µαζί µου το όνοµα του Κυρίου µας», είπε
φανερά συγκινηµένος και συµπλήρωσε: «Όλα έχουν ένα τέλος και
ήρθε η ώρα να ζήσω µαζί σας εδώ, στο Αίγιο και στα Καλάβρυτα,
έξω από τα επίσηµα»! Σύµφωνα µε το πρωτόκολλο, ο Μητροπολίτης µας θα παραµείνει στη θέση του έως τα τέλη του 2018 και στη
συνέχεια θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες για τη διαδοχή του. Μάλιστα
όπως επεσήµανε, µέσα σε αυτό το διάστηµα προσεύχεται ώστε
να έχουν δροµολογηθεί τρία σηµαντικά έργα που αποτελούν όνειρο ζωής για τον ίδιο. Πρόκειται για την ανάπλαση του Ιερού Προσκυνήµατος της Παναγίας Τρυπητής, την αποκατάσταση του Ιερού
Ναού των Εισοδίων της Θεοτόκου και την ολοκλήρωση της ανακαίνισης σε πτέρυγα της Ιεράς Μονής Ταξιαρχών

Τιµή στην Παναγία Τρυπητή
αφιερώνοντας ένα προσκυνητάρι
Τα αποκαλυπτήρια του προσκυνηταρίου µε την Ιερά Εικόνα της Παναγίας Τρυπητής σε ψηφιδωτό, πραγµατοποιήθηκαν το Σάββατο 18 Νοεµβρίου 2017 µε τις
ευλογίες του Μητροπολίτη µας. Το προσκυνητάρι βρίσκεται στη Νέα Εθνική Οδό
µε σκοπό να προστατεύει τους χιλιάδες οδηγούς που κινούνται καθηµερινά στο
δρόµο και να δίνει δύναµη και πνευµατική- ηθική στήριξη σε όλους τους πιστούς
της περιοχής. Η τελετή, στην οποία παρέστησαν επίσης ο Μητροπολίτης Βρεσθένης κ. Θεόκλητος, ιερείς αλλά και αρκετοί χριστιανοί, ξεκίνησε µε την τέλεση αγιασµού. Αµέσως µετά ο Μητροπολίτης µας προέβη στα αποκαλυπτήρια του
προσκυνηταρίου, ευχόµενος η Χάρη της Παναγίας Θεοτόκου να σκεπάζει όλο τον
κόσµο. Σχεδιαστής και κατασκευαστής του προσκυνηταρίου, είναι ο τεχνολόγος
- πολιτικός µηχανικός ∆ηµήτριος Χατζησοφιανός που κατάγεται από το Αίγιο και
ήταν παρών στην τελετή.

Εκκλησιαστικό Μουσείο: Ένα ακόµα όραµα που έγινε πραγµατικότητα
Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων µε αφορµή τη συµπλήρωση 40 χρόνων ποιµαντικής δράσης του Μητροπολίτη µας τελέσθηκαν και τα εγκαίνια του Εκκλησιαστικού
Μουσείου της Ιεράς Μητροπόλεως. Πρόκειται για ένα ακόµα όραµα του Μητροπολίτη µας που αν και αντιµετώπισε πολλές
δυσκολίες στην πορεία υλοποίησής του,
έγινε πραγµατικότητα δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες του να γνωρίσουν
την εκκλησιαστική παράδοση της περιοχής.
Ο Ποιµενάρχης µας αναφέρθηκε στη δυσκολία περισυλλογής των κειµηλίων, ένα
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έργο τεράστιο και µε µεγάλο ψυχικό κόστος. Παράλληλα ευχαρίστησε ιδιαίτερα
την Έφορο Αρχαιοτήτων Αχαΐας κ. Αναστασία Κουµούση, για την άριστη συνεργασία
τους αλλά και όλους όσοι βοήθησαν στην
επίτευξη αυτού του έργου. Στη συνέχεια
η κ. Κουµούση, υπεραµύνθηκε των χειρισµών του Μητροπολίτη µας τονίζοντας ότι
η Αρχαιολογική Υπηρεσία πάντα τον στήριζε, διότι ήξερε ότι δρούσε µε γνώµονα
το σωστό. Χαρακτήρισε µάλιστα το µουσείο ως «ένα από τα ωραιότερα εκκλησιαστικά µουσεία της Ελλάδας».

27/12/2017 6:45:05 μμ

Επετειακό γεύμα

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων με αφορμή τη συμπλήρωση 40 χρόνων ποιμαντικής δράσης του Μητροπολίτη μας, παρατέθηκε
γεύμα στο Αγάπης Μέλαθρον «ο Άγιος Χαράλαμπος» παρουσία του Μητροπολίτη μας, του Μητροπολίτη Βρεσθένης κ.κ. Θεόκλητου, κληρικών, εκπροσώπων των τοπικών αρχών αλλά και πιστών.

Προσφορά ειδών προς όφελος των γερόντων
Πολλοί είναι οι συνάνθρωποί μας που προσφέρουν διάφορα
αγαθά (τρόφιμα, φάρμακα και άλλα είδη) στο Αγάπης Μέλαθρον «ο Άγιος Χαράλαμπος» προς όφελος των ηλικιωμένων
φιλοξενούμενών μας.
Οι φίλοι-εθελοντές που προσέφεραν διάφορα είδη το περασμένο δίμηνο είναι: Μιχαήλ Σερβές- κ. Καλαμιώτη- Ελευθερία Φριλίγκου- Χρυσούλα Μαράντη- Γεώργιος Σταθακόπουλος- Παρ. Φωτοπούλου- Σταύρος Οικονομόπουλος- Μαρία Φάκου- Λεωνίδας Δούκας- Λούκη Λουκάι- Πανηπειρωτική Αδελφότητα Αιγιάλειας- Ηλίας Παπαηλιόπουλος- κ. Σωτηροπούλου- κ. Παπαδημητρουλόπουλος- Παναγιώτης Σταθα-

κόπουλος- Κων/νος Μάρκου- Αγγελική Κάβουρα- Χαρίκλεια Δεκαβάλα- Μοναβτίρη Ελεούβα- κος & κα Κατσίβελος- κ. Σωτηρόπουλος- Χρυσή Μαράντη-Μίνα Βερεσογλου- Μαρία Καλαμιώτη- Αργύρης Βαρβίας- κ. Κώστας
- Επίτροπος Αγίας Μαρίνας.

Προσφορά ειδών από ιερείς και Ιερούς Ναούς

Ι. Ναός Αγίου Ανδρέα- Ι. Ναός Αγίου Σπυρίδωνος ΜαρμάρωνΙ. Ναός Μεταμόρφωσης του Σωτήρος- π. Νικόλαος Μεντζελίδης- π. Σωτήριος Κοσκορής-Ι. Ναός Αγίου Νεκταρίου Αιγίου- π.
Βασίλειος Μπλανάς 50.

Δωρεές χρημάτων
Οκτώβριος
Ανώνυμος 4,50- Νικολέτα Καλιαμπέτσου 290- Ασπασία Βρούβα 100- Σταύρος Αντωνόπουλος 50- Γλυκερία Θεοδοσίου
90- Γρηγόριος Χαραλαμπίδης 10- Χρήστος Φιλιππόπουλος
400- Ανώνυμος 360 - Θεοδώρα Γριβέρη 150- Γλυκερία Θεοδοσίου 250- Αγγελική Νικολοπούλου 100- Σοφία Διαμαντοπούλου 70- Ανώνυμος 420- Ανδρέας Θανασούλιας 50- Πρόδρομος Παπαδόπουλος 50- Θεοδώρα Κουτσουρη 90- Παναγιώτα Αντωνοπούλου 150- Μάριος Δαχλύθρας 100- Ελένη Ευσταθίου 20.
Νοέμβριος
Αλέξανδρος Καραχάλιος 100- Ιωάννης Τεμπέλης 400- Παναγιώτα Πρίνου 100- Αικετερίνη Βελέντζα 80- Παναγιώτα Σταματοπούλου 353- Τασία Φερώνα 50- Γεώργιος Αναγνωστόπουλος 100- Αικετερίνη Σπυροπούλου 50- Ειρήνη Κόλλια 20- Ανώνυμος 400- Ανώνυμος 550- Ιφιγένεια Σταϊκούρα 20- Ιωάννης

STORGI_AG-XARALAMPOS.indd 4

Φάκος 550- οικ. Γεωργίου Τσίγκανου 400- Γεώργιος Σκλυβανος 150- Σοφία Μαράντη 50- Ομάδα Χαράς και Προσφοράς
170- Ιωάννης Κουτρίκης 300- Ομάδα Κυριών Φίλων Ιδρύματος
200- Ανώνυμος 559- Γεώργιος Σκληβανος 400- Ιωάννης Τεμπέλης 400- Θεόδωρος Βουζαλης 10- Αθανάσιος Αθανασίου
50- Ελισάβετ Σταυρίδη 20- Ρίτα Τσούτση 20- Παρασκευή Εγγλέζου 15- Νικόλαος Καβαλλινέας 100- Ελένη Ευσταθίου 20- Μαρία Καραμπάτσου 20- Ιουλία Μαρκουτσογλου 20- Ελένη Μεϊμάρη 20- Γεώργιος Σπηλιόπουλος 50- Χαρίκλεια Σταματιάδου
20- Νίκη Φαίτα 50- Χαρίλαος Κολλάτος 20- Μάριος Δαχλύθρας
100- Παναγιώτα Βουγιούκα 10.
Δεκέμβριος
Κων/να Αρμενιακού 70- Σοφία Διαμαντοπούλου 165- Γλυκερία
Θεοδοσίου 400- Σάσα Φίλη 130- Παρασκευή Μπελεγρη 335Ανώνυμος 550- Θεοδώρα Μαράντη 60- Φιλ/κος Σύλλογος Αιγείρας 150- Παναγιώτα Πρίνου 100- Αικατερίνη Βελέντζα 80.
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ΑΓΑΠΗΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ
“Ο ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ”

ΤΕΥΧΟΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ΕΝΑ ΓΕΥΜΑ ΑΓΑΠΗΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΙΛΩΝ ΣΑΣ

Ζητάμε από εσάς ένα μικρό δώρο αγάπης.
Κάντε κι εσείς ένα γεύμα στο Αγάπης Μέλαθρον “Ο Άγιος Χαράλαμπος”

ΥΠΕΡ ΥΓΕΙΑΣ

ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ

ΣΤΟΡΓΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ: 7737
Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ & ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΥ - ΕΚ∆ΟΤΗΣ:
ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ π. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΟΥΖΟΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ & ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΑΧ. ΘΥΡΙ∆Α 83
25100 ΑΙΓΙΟ

ΑΠΟΣΤΟΛΕΥΣ

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017
E-mail: agxaral1@otenet.gr

Συμπληρώστε την επιταγή
με ό,τι ποσό έχετε ευχαρίστηση

Ένα γεύμα είναι μια προσφορά αγάπης

Μια ζωή
αφιερωμένη
στο Θεό και
τους ανθρώπους!
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