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Παραιτήθηκε ο Μητρ. Καλαβρύτων και Αιγιαλείας
κ. Αμβρόσιος
Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Καλαβρύτων και Αιγιαλείας

Την παραίτηση του υπέβαλε ο Σεβ. Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ.
Αμβρόσιος.
Η είδηση ήταν γνωστή από μέρες αλλά, όπως αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης,
έγινε σεβαστή η επιθυμία του Μητροπολίτη να την κάνει γνωστή ο ίδιος. Ο
Σεβασμιώτατος συμπλήρωσε φέτος 41 χρόνια ποιμαντορίας στην ιστορική Ιερά
Μητρόπολη.
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Η παραίτηση υπογράφηκε χθες 17 Αυγούστου, ημέρα που χειροτονήθηκε Επίσκοπος
και αύριο κατατίθεται επισήμως η παραίτησή του στην Ιερά Σύνοδο.
Σήμερα ο Σεβασμιώτατος πραγματοποίησε την αποχαιρετιστήρια Θεία Λειτουργία
στον Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Καλαβρύτων.

Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλαβρύτων, βρέθηκε ο
απερχόμενος Δήμαρχος κ. Λαζουράς και ο νεοεκλεγείς Δήμαρχος κ. Παπαδόπουλος
με τον Μητροπολίτη να τους ευχαριστεί για την επί σειρά ετών αγαστή
συνεργασία και με του δύο και τους δώρησε ένα αναμνηστικό.
«Σήμερα είναι η τελευταία λειτουργία ως μητροπολίτης σας στον χώρο αυτόν.
Είναι αποχαιρετιστήριος λειτουργία διότι χθες υπέγραψα και αύριο καταθέτω στην
Σύνοδο την παραίτηση μου. Έχω 41 χρόνια κοντά σας. Έχω αναλώσει τον εαυτό
μου με την χάρη του θεού από το πρωί μέχρι το βράδυ εργαζόμενος. Και από το
βράδυ μέχρι το πρωί αγρυπνώ πολλές φορές για εσάς και προσεύχομαι», ανέφερε ο
Σεβασμιώτατος.
«Μπήκα στα 82 και πλέον πρέπει να κοιτάξω τον εαυτό μου γιατί καθώς λέει η
Γραφή τ αἱ ἡμέραι τῶν ἐτῶν ἡμῶν ἐν αὐτοῖς ἑβδομήκοντα ἔτη, ἐὰν δὲ ἐν
δυναστείαις, ὀγδοήκοντα ἔτη, καὶ τὸ πλεῖον αὐτῶν κόπος καὶ πόνος. Πρέπει να
κοιτάξω λίγο τον εαυτό μου και να αφήσω τις πολλές ευθύνες και μάλιστα σε μια
εποχή που και η πατρίδα μας κινδυνεύει και η πίστη μας διώκεται. Έκανα ό,τι
μπορούσα. Τα υπόλοιπα ο θεός ας φροντίσει. Έχω κάνει κάποια καλά. Έχω κάνει
σφάλματα. Ζητώ από τον θεό και από εσάς συγνώμη» τόνισε χαρακτηριστικά.
Ποιος είναι ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Αμβρόσιος
Ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Αμβρόσιος, κατά κόσμο Αθανάσιος
Λενής γεννήθηκε στις 22 Ιουλίου 1938 στην πόλη των Αθηνών. Είναι το πρώτο
τέκνο του Γεωργίου και της Νικολίτσας Λενή. Μετά τον Αθανάσιο γεννήθηκε η
Αγγελική.
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παρακολούθησε και περάτωσε την Στοιχειώδη καί Μέση Εκπαίδευση.
Το Φθινόπωρο του 1956 κατόπιν εισαγωγικών εξετάσεων εγγράφεται στην
Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατά τη διάρκεια της τετραετούς
φοίτησής του, εργαζόμενος εξοικονομούσε τά προσωπικά του έξοδα, χωρίς να
επιβαρύνει το ήδη χαμηλό οικογενειακό εισόδημα ασχολούμενος ταυτόχρονα με
Ιεραποστολικές δράσεις όπωςΧριστιανικές ομάδες και κατηχητικά.
Το έτος 1959 λαβών την εκ Θεού κλήση και αξιοποιώντας την προσωπική κλίση
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αδελφότητας «Η ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ » η οποία αργότερα αναγνωρίζεται ως
Συνοδική και Σταυροπηγιακή Ιερά Μονή, υπό τον γέροντα Καλλίνικο Καρούσο,
πρώην Μητροπολίτη Πειραιώς και με τον Χρήστο Παρασκευαϊδη, τον Μακαριστό
Αρχιεπίσκοπο Αθηνών κυρό Χριστόδουλο.
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χειροτονείται Διάκονος από τον Μακαριστό Μητροπολίτη Τρίκκηςκαι Σταγών
Διονυσίου.
Το έτος 1962 επανέρχεται στην Αθήνα και τις 17 Ιουλίου 1963 χειροτονείται
πρεσβύτερος και λαμβάνει το οφφίκιο του Αρχιμανδρίτη από τον Μακαριστό
Μητροπολίτη Πατρών Κωνσταντίνο στην Ιερά μονή Αγίας Μαρίνας Αχαΐας. Από το
1963 ως και το 1967 υπηρετεί ως Εφημέριος και Ιεροκήρυκας στις Ενορίες Αγίων
Αναργύρων στο Μαρούσι και Αγίου Γεωργίου στο Ψυχικό..Αποσπασμένος για ένα
εξάμηνο υπηρέτησε τις ενορίες Ξινό Νερό, Ροδώνα, και Φανό της Ιεράς
Μητροπόλεως Φλωρίνης στα πλαίσια επάνδρωσης των παραμεθόριων περιοχών.
Στη συνέχεια, και επί μία δεκαετία υπηρετεί ως Πρεσβύτερος στο Σώμα της τότε
Βασιλικής Χωροφυλακής, ως Ιεροκήρυκας του Σώματος. Κατά την διάρκεια της
προσφοράς του στην θέση αυτή, ό Μακαριστός Αρχιεπίσκοπος κυρός Σεραφείμ τον
καλεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του ως Γραμματεύς-Πρακτικογράφος της Ιεράς
Συνόδου.
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χειροτονείται από τον Μακαριστό Σεραφείμ, αναλαμβάνοντας από τότε την θέση
του Αρχιγραμματέα της Ιεράς Συνόδου, στην οποία διακρίθηκε διασώζοντας από
βέβαιη καταστροφή το Ιστορικό Αρχείο της Συνόδου.
Στις 12 Οκτωβρίου 1978 εκλέγεται Μητροπολίτης Καλαβρύτων & Αιγιαλείας, στις
19 Νοεμβρίου ενθρονίζεται στο Αίγιο, και μία εβδομάδα μετά, στις 25 Νοεμβρίου
στα Καλάβρυτα. Από τότε υπηρετεί και προσφέρει στο ευσεβές πλήρωμα της
Μητροπόλεώς μας, έχοντας αναδειχθεί ακούραστος εργάτης και Ποιμένας της
Ποίμνης του Κυρίου.

