Ο Αμβρόσιος αποκαλύπτει όσα συνέβησαν στην Ιεραρχία (23 & 24 Νοεμ. 2016)
...Τελικά η ταπεινή μας γνώμη είναι, ότι η Σύνοδος της Κρήτης δεν έλυσε προβλήματα!
Αντιθέτως ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ, Ε∆ΗΜΙ ΟΥΡΓΗΣΕ ΝΕΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ! Η συνείδησις της Εκκλησίας
∆ΕΝ ΤΗΝ ΑΠΟ∆ΕΧΘΗΚΕ!
- Ας δούμε λεπτομερέστερα το ζήτημα. Σας παρουσιάζουμε κάποιες σημειώσεις μας, τις
οποίες είχαμε συντάξει προ ημερών, αλλά δεν εδημοσιοποιήσαμε τότε, αναμένοντας τις
Συνεδρίες της ∆.Ι.Σ. Θα διαπιστώσετε επαναλήψεις, αλλά δεν πειράζει! Έτσι θα εμπεδώσετε
καλύτερα τα σχόλια.
- Λοιπόν ο Εισηγητής, Σεβ. Μητροπολίτης Σερρών και Νιγρίτης κ. Θεολόγος, σε μια
λεπτομερή και λίαν κατατοπιστική Εισηγησή του, ανεφέρθη στα εν Κολυμπαρίω συζητηθέντα
καί αποφασισθέντα, χωρίς όμως και να αναφερθεί σε ωρισμένα «αμφιλεγόμενα» σημεία των
Αποφάσεων της Συνόδου εκείνης.
- Στο εκδοθέν Ανακοινωθέν της 24ης Νοεμβρίου, μεταξύ άλλων, αναφέρονται καί τα εξής:
«……Ακολούθως, σύμφωνα με την Ημερησία ∆ιάταξη, συνεχίσθηκε εποικοδομητική
συζήτηση επί της Εισηγήσεως του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σερρών και Νιγρίτης κ.
Θεολόγου, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες και είχε ως θέμα την ενημέρωση του Σώματος της
Ιεραρχίας περί των διεξαχθεισών εργασιών της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου
Εκκλησίας.
Μετά το πέρας της συζητήσεως, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης
Ελλάδος κ. Ιερώνυμος έλαβε τον λόγο και αφού ευχαρίστησε όλους για τις τοποθετήσεις τους,
αναφέρθηκε ιδιαίτερα στον Εισηγητή, ειπών μεταξύ άλλων: «Ευχαριστίες και συγχαρητήρια
οφείλονται στον Σεβασμιώτατο Σερρών για την επιτυχή διαπραγμάτευση του θέματος».
Εν κατακλείδι, μετά από Εισήγηση του Μακαριωτάτου Προέδρου, η οποία έγινε ομόφωνα
αποδεκτή, τονίζεται η, μετά την ενδελεχή και λεπτομερή ενημέρωση του Σώματος της Ιεραρχίας
της Εκκλησίας της Ελλάδος, επιβεβαίωση της ενότητός Της, και αποφασίσθηκε η έγκριση των
προτάσεων της Εισηγήσεως, καθώς και η μελέτη και όλων των κειμένων που υπεβλήθησαν,
από την ∆.Ι.Σ., ώστε να συνταχθεί ανακοινωθέν προς ενημέρωση του ιερού κλήρου και του
λαού…..»
- Το ανωτέρω Ανακοινωθέν της Ιεράς Συνόδου, λοιπόν, δεν λέγει όλη την αλήθεια! ∆ιότι,
ναί μεν κατά την Συνεδρίαν της 2ας ημέρας υπήρξε μία απολύτως ήρεμη ατμόσφαιρα, σύμφωνα
και μέ τήν «γραμμή», η οποία, εμμέσως πλήν σαφώς, είχε εκφρασθή ως επιθυμία του
Προέδρου μας, αλλά αντιθέτως, όπως παραπάνω εσημειώσαμε, κατά τήν Συνεδρίαν της
πρώτης ημέρας, μετά την Εισήγηση του Σεβ. Σερρών, η ατμόσφαιρα υπήρξεν απολύτως
εκρηκτική!
- Θα το επαναλάβουμε: ‘Οταν ο Σεβ. Ναυπάκτου κ. Ιερόθεος άρχισε να αναφέρεται σε
μερικά αρνητικά σημεία της Μεγάλης Συνόδου, όπως π.χ. στην ατελή προετοιμασία της, ένας εκ
των πρεσβυτέρων Αδελφών – με ύφος οργίλον καί μέ ένα «βάρβαρο τρόπο», όπως εμείς
προσωπικώς τον εχαρακτηρίσαμε, διέκοπτε τον ομιλητήν, για να υπερασπισθή το κύρος του
Οικουμενικού μας Πατριάρχου! Την στάση αυτή, αλλά με ηρεμώτερον ύφος, ακολούθησαν δύο
ακόμη πρεσβύτεροι Ιεράρχες των Νέων Χωρών. Το γεγονός αυτό επηρέασε τα πνεύματα, αφού
οι τρεις Αδελφοί μας, ενεργούντες ως «Ηρακλείς του Θρόνου», κακώς βέβαια, στην προσπάθειά
τους νά υπερασπισθούν το άψογο των πατριαρχικών ενεργειών, κατώρθωσαν να φιμώσουν τίς
όποιες αντιδραστικές φωνές. Έτσι, λοιπόν, η ήρεμη ατμόσφαιρα επεβλήθη!
- Ας το επαναλάβουμε και εδώ, ότι κατόπιν όλων αυτών εμείς -σε ένδειξη διαμαρτυρίας-1-

αρνηθήκαμε να λάβωμε μέρος στη συζήτηση, καταθέσαμε όμως μιά επτασέλιδη ∆ήλωση
ενώπιον της Ι.Σ.Ι., στην οποία εκθέτουμε τις προσωπικές μας απόψεις. Η ∆ήλωση της 23ης
Νοεμβρίου είχε τον τύπον «Κατόπιν τούτων αρνούμαι να συμμετάσχω εις την
διεξαγομένην συζήτησιν και να εκθέσω τήν ταπεινήν μου άποψιν, διότι 1ον….., 2ον….,
3ον….9ον….». Εκεί περιέχονται εννέα σημεία, με τα οποία δικαιολογείται η άρνησή μας. Η
∆ήλωση αυτή θα δοθή αργότερα στη δημοσιότητα.
- Ύστερα από τά παραπάνω δεδομένα η Συνεδρίαση της δεύτερης ημέρας διεξήχθη εν
απολύτω ηρεμία. Ωστόσο εκ μέρους Σεβασμιωτάτων Συνέδρων δεν έλλειψαν οι κρίσεις και οι
επικρίσεις κατά των Αποφάσεων της Μεγάλης Συνόδου! Γενικώς όμως η ατμόσφαιρα ήταν
ήρεμη, έτσι ώστε ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος καί Πρόεδρος κ. Ιερώνυμος να μή περιέλθη
σε δύσκολη θέση έναντι του Οικουμενικού μας Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου. Του Πατριάρχου
μας, ο Οποίος -παραβιάζοντας το Κανονικό ∆ίκαιο- διά της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1153/16.11.2016
επιστολής του επενέβη στα εσωτερικά ζητήματα μιάς άλλης Τοπικής Εκκλησίας, καθιστάμενος
ένοχος για το αδίκημα «εισπήδηση» του Κανονικού ∆ικαίου. Ζητεί από τον Μακ. Αρχιεπίσκοπο
όχι μόνο να προστατεύση τις Αποφάσεις της Μεγάλης Συνόδου, αλλά καί νά λάβη «τα
προσήκοντα μέτρα και να προβή εις τας δεούσας συστάσεις» πρός τούς Μητροπολίτες
Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Αμβρόσιον καί Πειραιώς κ. Σεραφείμ «ίνα παύσωσι να ενεργώσι
αντιεκκλησιαστικώς και αντικανονικώς, να σκανδαλίζωσι ψυχάς….. και να προκαλώσι
προβλήματα εις την ενιαίαν Ορθόδοξον Εκκλησίαν»!
- Έτσι, λοιπόν, το εκδοθέν Ανακοινωθέν της Ι.Σ.Ι. καλύπτει τήν ανάγκην, όπως προς τα
έξω δοθεί η εντύπωση μιάς απολύτου ομοφωνίας των Συνοδικών Συνέδρων.
- Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κυθήρων κ. Σεραφείμ διά των από 28ης Νοεμβρίου
∆ηλώσεών του έσυρε το παραπέτασμα και φάνηκε η πραγματική εικόνα. Ετόνισε τα εξής:
«Το ανακοινωθέν της Ιεράς Συνόδου της 2ας Συνεδρίας, θεωρώ ότι δεν αποδίδει
επακριβώς την απόφαση της σεπτής Ιεραρχίας, όσον αφορά το σημείο εκείνο στο οποίο λέγει ότι
ενέκρινε η Ιεραρχία τις προτάσεις που περιέχονται στην εισήγηση του Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Σερρών και Νιγρίτης κ. Θεολόγου.
∆εν ετέθη τέτοιο θέμα σε ψηφοφορία, ούτε προφορική, ούτε μυστική, ούτε δι άλλου τρόπου
(δι’ ανατάσεως των χειρών ή διά βοής).
Ακούστηκαν απόψεις και κρίσεις επί της εισηγήσεως, από αρκετούς ιεράρχες και μετά από
αυτό, ο Μακαριώτατος ευχαρίστησε και συνεχάρη τον εισηγητή, δήλωσε ότι δεν παίρνουμε
καμία απόφαση αλλά αναθέτουμε το θέμα στη ∆ιαρκή Ιερά Σύνοδο, η οποία θα εκτιμήσει όλο το
υλικό, τις παρεμβάσεις των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών, τα πρακτικά και κάποια υπομνήματα
τα οποία εζητήθησαν από συνοδικούς συνέδρους και έπειτα από την όλη αυτή επεξεργασία, θα
συνταχθεί υπό της ∆.Ι.Σ., εγκύκλιος η οποία θα απευθύνεται στο χριστεπώνυμο πλήρωμα της
Εκκλησίας της Ελλάδος.
Επομένως δεν υφίσταται πρόκριμα υπό της σεπτής Ιεραρχίας για το όλον θέμα το οποίο
εσυζητήθη κατά τας δύο αυτάς ημέρας, γι’ αυτό και κάθε κρίσις και τοποθέτησις θεωρείται
βεβιασμένη και ανακριβής.
Αυτά γράφονται διά τον καθησυχασμό του λαού του Θεού, συνιστώντας την αναμονή της
τελικής αποφάσεως η οποία θα διατυπωθεί διά της ∆.Ι.Σ. η οποία είναι το εκτελεστικό όργανο της
Ιεραρχίας».
- Επομένως το ζήτημα των Αποφάσεων του Κολυμπαρίου Κρήτης παραμένει ανοικτό!
Όντως στην πρόσφατη Συνέλευση της Ιεραρχίας μας ∆ΕΝ ΕΓΙΝΕ ψηφοφορία για την έγκριση
των Αποφάσεων της Κρήτης!
- Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Ι.Σ.Ι. τις προσωπικές μας εκτιμήσεις για τις
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εργασίες της Ιεράς Συνόδου εξεθέσαμε γραπτώς με νεώτερη (δεύτερη) γραπτή ∆ήλωσή μας, η
οποία κατατέθηκε για να καταχωρηθεί στα Πρακτικά της 24ης Νοεμβρίου. Η ∆ήλωση αυτή έχει
ως εξής:
∆ΗΛΩΣΙΣ τῆς 24ης Νοεμβρίου 2016
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟ∆ΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ:
Μακαριώτατε,
Καθώς ὁλοκληρώνονται σήμερα οἱ ἐργασίες τῆς ἐκτάκτως συγκληθείσης Ἱερᾶς Συνόδου
τῆς Ἱεραρχίας, τῆς συγκλη θείσης κατόπιν τῆς ὑπ’ ἀριθμ. Πρωτ. 5300/ ∆ιεκπ. 2404/ 3.11.2916
Ὑμετέρας Προσκλήσεως, θά ἤθελα διά τήν ἱστορίαν καί μόνον νά σημειώσω σκέψεις τινας.
1. Τό ἀποτέλεσμα τῶν ἐργασιῶν τῆς Συνόδου τῆς σεπτής Ἱεραρχίας μας δέν πρόκειται νά
ἱκανοποιήσῃ τό Πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας μας, καθ’ ὅσον πεπλανημμέναι Ἀποφάσεις τῆς ἐν
Κολυμπαρίῳ συνελθούσης Συνόδου δέν ἐθίγησαν κατά τάς συζητήσεις μας. Ἡ περί Ἐκκλησιῶν
π.χ. Ἀπόφασις τῆς Κρήτης παραμένει ἰσχυρά καί ἀλώβητος! Τώρα πλέον δέν ὑπάρχει Μία,
Ἁγία, Καθολική καί Αποστολική Ἐκκλησία!
2. Ἡ διαίσθησίς μου ὑπαγορεύει, ὅτι διά τῶν Ἀποφάσεων τῆς Κρήτης ἡ Ὀρθόδοξος
Ἐκκλησία μας ὁδηγεῖται ἀργά μέν, ἀλλά σταθερά, πρός ἕνα νέον Σχῖσμα!
3. Τά Μοναστήρια μας καί οἱ Μοναχοί μας εἰς τήν πλειονότητά των εἶναι ἐξοργισμένοι!
4. Μεγάλη μερίς τῶν χριστιανῶν μας εἶναι ἀπογοητευμένη!
5. Εἰς τό διαδίκτυον ὁσημέραι πληθύνονται οἱ ἀντιδράσεις. Κείμενα συνεχῶς
δημοσιεύονται κατά των Ἀποφάσεων τῆς Κρήτης.
6. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Βουλγαρίας ἀπέρριψεν ἐν συνόλῳ τά ἐν Κολυμπαρίῳ ἀποφασισθέντα!
7. Μία ταραχή εἶναι διάχυτος εἰς τάς ψυχάς τῶν πιστευόντων!
8. Ὁ Αγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας κ. Κύριλλος διά χθεσινῶν δηλώσεών του διετύπωσε
τά ἑξής: «Ἡ Ρωσσική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀπέφυγε τήν συμμετοχήν της στην Πανορθόδοξη
Σύνοδο γιά νά ἀποφευχθῆ τό σχίσμα μέ τό Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως».
(βλ. www.pentapostagma.gr τῆς 23ης Νοεμβρίου ἐ.ἔ.) …..

9. Ἡ κρίσις θεσμῶν καί προσώπων εἰσῆλθεν τώρα πλέον ἐντός τῶν τειχῶν! Ἡ
μεταπατερική Θεολογία, τά περί τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν, ἡ υἱοθεσία τέκνων ἐκ
μέρους ὁμοφυλοφίλων ζευγαριῶν, ἡ ἀπαγόρευσις τῆς χρήσεως τῶν ὅρων «Πατέρας καί
Μητέρα» εἰς τήν Ε.Ε. κλπ κλπ. συνθέτουν τήν μεγάλην κρίσιν! Καί ἡμεῖς δέν ἀσχολούμεθα!
10. Φοβοῦμαι, ὅτι ἡμέραι πονηραί ἔρχονται! Εὔχομαι τά γεγονότα νά μέ διαψεύσουν!
Βαθυσεβάστως
+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
Συνοδικός σύνεδρος.
- Γράφουμε όλα αυτά για την ιστορία! Η Σύνοδος της Ιεραρχίας μας απλώς
«κουκούλωσε» το ζήτημα της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου. Η Απόφαση της Κρήτης, διά της
οποίας αναγνωρίσθησαν ως «Εκκλησίες» οι Ρωμαιοκαθολικοί και οι ∆ιαμαρτυρόμενοι, άνοιξε
διάπλατα το δρόμο για την παγκοσμιοποίηση! Ο Οικουμενισμός θριαμβεύει! Οι δογματικές μας
διαφορές κουκουλώθηκαν! Η Ορθοδοξία μας πληγώθηκε!
- Το Πλήρωμα της Εκκλησίας, κατά τήν Ορθόδοξο Παράδοση, κρίνει, επικροτεί ή και
απορρίπτει τις Αποφάσεις των Συνόδων, δηλ. αναγνωρίζει και κατατάσσει κάθε Σύνοδο στην
ιστορία της Εκκλησίας είτε ως Οικουμενική, είτε ως Ληστρική! Οι Ιεράρχες συσκέπτονται και
αποφασίζουν, αλλά ο πιστός Λαός επικυρώνει ή απορρίπτει τα Αποφασισθέντα!
- Έχουμε την διαίσθηση, ότι η Σύνοδος της Κρήτης με μαθηματική ακρίβεια οδηγεί τήν
Ορθοδοξία μας σε νέο Σχίσμα! Ήδη η Σύνοδος της Εκκλησίας της Βουλγαρίας απέρριψεν ΕΝ
ΤΩ ΣΥΝΟΛΩ τις Αποφάσεις της Κρήτης!
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Η Εκκλησία της Ρουμανίας έχει αφήσει ανοικτό το ζήτημα. δηλ. δεν έχει εγκρίνει τις
Αποφάσεις αυτές!
Η Θεολογική Ακαδημαϊκή Οικογένεια με δυνατή φωνή έχει απορρίψει τα εν Κρήτη
αποφασισθέντα!
Τα Μοναστήρια μας επίσης!
Πολλοί Εφημέριοι, είτε ατομικώς, είτε συλλογικώς επίσης!
Ώς δείγμα και χωρίς να την εγκρίνουμε, σας παραθέτουμε μία πρόσκληση για
επαναστατική διέγερση:
«…..Ο Μεγάλος μας Ιεράρχης, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, απευθυνόμενος κυρίως
προς εκείνους, που θεωρούν εαυτούς «θεολογικές μεταπατερικές αυθεντίες» και που η
δογματική τους συνείδηση έπαψε πια να ελέγχεται μπροστά στην περιφρόνηση της
μοναδικότητας της Ορθοδοξίας μας, επισημαίνει τα εξής πανεπίκαιρα, για όλες αυτές τις
"αγαπολογικές" τους τακτικές:
1ον. «Εἰσί τινες ἀλόγως φιλοῦντες, ἁπλῶς καί ὡς ἔτυχεν… ∆έος γάρ μή τις παραφθαρῇ
ὑπό τῆς τῶν αἱρετικῶν ἀγάπης». (Υπάρχουν μερικοί, που αγαπούν χωρίς περίσκεψη, με
επιπολαιότητα… Υπάρχει φόβος, να διαφθαρεί κανείς από την αγάπη των αιρετικών). (3)
2ον. «Ταῦτα λέγω, ἵνα μηδέν νόθον δόγμα τῷ τῆς ἀγάπης προσχήματι
παραδέχησθε». (Τα λέω αυτά, για να μη δεχθείτε κανένα νόθο δόγμα, με το πρόσχημα της
αγάπης).
3ον. «Ἡμεῖς δέ διά τοῦτο τήν πίστιν παρελάβομεν ἁπλῶς, ἵνα μή ἀναγκαζώμεθα μυρίαις
ἐπιέναι αἱρέσεσι καί πράγματα ἔχειν, ἀλλ’ ὅπερ ἄν ἤ προσθεῖναι ἤ ἀφελεῖν τις ἐπιχειρήσειεν
ἐκείνης, τοῦτο νόθον εἶναι νομίσωμεν».
(Εμείς παραλάβαμε την πίστη κατά έναν μόνον τρόπο, ώστε να μη χρειάζεται να
προσεγγίσουμε σε μια από τις μυριάδες αιρέσεις. Και όποιος επιχειρήσει να προσθέσει ή να
αφαιρέσει κάτι από την πίστη, αυτό θα το θεωρήσουμε νόθο).
Και συμπληρώνει με έμφαση: «Ἐπειδή σήμερον οἱ λύκοι ἁπάντων χαλεπώτεροι
περιίστασθαι ὑμῶν τά πρόβατα μέλλουσιν, ἀνάγκη πυκτεύειν καί μάχεσθαι, ὅπως μηδέν
θηριάλωτον γένηται». (Σήμερα οι αιρετικοί παρουσιάζονται χειρότεροι από τους λύκους και
έχουν πρόθεση, να καταβροχθίσουν τα πρόβατα. Γι’ αυτό είναι απόλυτη ανάγκη, να
πυγμαχούμε και να μαχόμαστε, ώστε «μηδέν θηριάλωτον γένηται», ούτε ένα πρόβατο να μη το
φάνε τα θηρία».
Ο μέγας Πατήρ της Εκκλησίας μας είναι σαφής: «Ἀνάγκη πυκτεύειν καί μάχεσθαι».
(Ώρα για πυγμαχία και μάχες πνευματικές).
Μπροστά στους κινδύνους, που διατρέχουμε από τους αιρετικούς, δεν απαντάμε με
εφησυχασμό και αδράνεια. Ούτε με διώξεις των αγνών αγωνιστών της Πίστεως. Απαντάμε με
αγώνα καθολικής συμμετοχής: Ποιμένες και ποίμνιο, μαζί στο ίδιο μετερίζι.
6/12/2016
Μνήμη του Αγίου Νικολάου, («Κανόνα Πίστεως…»).
Πηγή: https://katanixis.blogspot.gr/2016/12/blog-post_68.html?m=1
- Αδελφοί μου ο Θεός σώζοι την Ορθοδοξία μας!
Αίγιον, 12 ∆εκεμβρίου 2016
+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
www.vimaorthodoxias.gr/eipan/o-amvrosios-apokalipti-osa-sinevisan-stin-ierarchia-giati-milai-gia-koukouloma-keneo-schisma/
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