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Στο πλαίσιο της σειράς «Αφιερώματα» που εγκαινίασε ο Δορυφόρος , δεν θα 
μπορούσε να λείπει η θεματική που αφορά στη θρησκευτική πίστη των Ελλήνων
και στους Ορθόδοξους Ναούς του Μονάχου. 
Οι   Έλληνες μετανάστες των δεκαετιών  ’50 και ’60 όταν έφταναν στην χώρα 
υποδοχής   συσπειρωνόντουσαν κυρίως μέσα στις Κοινότητες και συλλόγους που οι 
ίδιοι δημιούργησαν για  να καλύπτουν διάφορες ανάγκες τους. Αφενός αναζητούσαν 
τη λύση σε πρακτικά ζητήματα όπως πληροφορίες σχετικά με τη ζωή στην νέα 
πατρίδα και μεταφράσεις γερμανικών εγγράφων και αφετέρου την επαφή και την 
επικοινωνία στην μητρική τους γλώσσα. 
 Με αυτό τον τρόπο κατόρθωναν έστω και νοερά να  συνδέονται με τον τόπο 
καταγωγής τους και κυρίως με τους συγγενείς πολλές φορές τα παιδιά τους που 
άφησαν πίσω τους και παράλληλα να διατηρούν και να αναπαράγουν τα ελληνικά 
έθιμα. 
Ωστόσο, επιτακτική ήταν και η ανάγκη τους για τη διαφύλαξη της πίστης τους και την 
άσκηση των λατρευτικών και θρησκευτικών τους καθηκόντων. Ειδικά, οι Έλληνες του 
Μονάχου εξαρχής είχαν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν τη θεία   λειτουργία 
στην Salvatorkirhe,  έναν γοτθικής αρχιτεκτονικής ναό στο κέντρο του Μονάχου, ο 
οποίος παραχωρήθηκε στην ελληνική Κοινότητα από τον βασιλιά Λουδοβίκο Ι. της 
Βαυαρίας ήδη από το 1828. 
Στην πορεία του χρόνου χτίστηκαν η Ενορία των Αγίων Πάντων ενώ πάντα υπήρχε 
ένας Ναός αυτός του „Αγ. Γεωργίου / Αγ. Δημητρίου“ που κάλυπτε τις επιπλέον 
γεωγραφικές ανάγκες των Ελλήνων του Μονάχου αλλά και περιχώρων. 
Για να γνωρίσουμε όμως όλοι μας καλύτερα τον κάθε ναό ξεχωριστά, τους βασικούς 
ιστορικούς σταθμούς τους το ποιες ενορίες καλύπτει ο καθένας γεωγραφικά και ποιες 
είναι οι κεντρικές δραστηριότητες των Ενοριών, προχωρήσαμε στη συγκεκριμένη 
έκδοση.   
Ως συντελεστή των κειμένων και της καταγραφής δύσκολα θα μπορούσαμε να βρούμε 
κάποιον που να γνώριζε καλύτερα τα στοιχεία από τον Πρωτοπρεσβύτερο Απόστολο 
Μαλαμούση ο οποίος αμέσως ανταποκρίθηκε στην πρότασή μας να βοηθήσει να γίνει 
πράξη η έκδοση που κρατάτε στα χέρια σας. 
Ο Αρχιερατικός Επιτετραμμένος για τις δημόσιες σχέσεις με τη Βαυαρική Πολιτεία 
και Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Απόστολος Μαλαμούσης δεν 
συνοδεύει απλά επί δεκαετίες τη θρησκευτική Ορθόδοξη παρουσία στο Μόναχο 
και στα περίχωρα αλλά έχει ο ίδιος αναλάβει μια σειρά από πρωτοβουλίες 
δραστηριοτήτων σε πλαίσιο πολιτιστικό και πολιτικό που θα μπορούμε επίσης να 
βρούμε και να διαβάσουμε στο έντυπο. 
Καλή ανάγνωση.... 
  
Κώστας Τάτσης 
Υπεύθυνος Έκδοσης 

ΔΟΡ ΥΦΟΡΟΣ

Doryforos, Σύλλογος για την προώθηση του διαλόγου των νέων στην Ευρώπη
Parkstr 17, 80 339 München, doryforos@email.de  V.i.S.d.P. Kostas Tatsis
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Η Ορθόξη Εκκλησία στο Μόναχο  
από το 1828

Όταν το 1453 έπεσε η Πόλη (Άλωση Κωνσταντινούπολης) πολλοί Έλληνες λόγιοι και 
έμποροι διέφυγαν στη λεγόμενη Δύση, κυρίως με πλοία, με πρώτο σταθμό τη Βενετία, 
από όπου μετακινήθηκαν και σε άλλες πόλεις της Ευρώπης.

Το πρώτο τους μέλημα ήταν να διατηρήσουν την ταυτότητά τους και για το λόγο αυτό 
ίδρυσαν κοινότητες με κεντρικό πυρήνα πρώτα ένα Ορθόδοξο Ναὀ και κατόπιν ένα 
Ελληνικό Σχολείο.

Ήδη από το 1828 έχουμε την πρώτη Ελληνορθόδοξη Ενορία στη Βαυαρία, με κέντρο 
τη Σαλβάτορκιρχε Μονάχου.

Ιστορικό: Η Σαλβάτορκιρχε κτίστηκε το 1495, ως νεκροταφειακός ναός του Καθεδρικού 
Ναού του Μονάχου (Dom). Το 1789 το κοιμητήριο γύρω από τη Σαλβάτορκιρχε καταργήθηκε, 
τα υπάρχοντα εκεί οστά μεταφέρθηκαν σε άλλα κοιμητήρια και ο χώρος μπροστά από το ναό 
μετατράπηκε σε δημόσια πλατεία. Στα πλαίσια της δήμευσης της περιουσίας της Καθολικής 
Εκκλησίας από το Βαυαρικό Κράτος το 1802, η Σαλβάτορκιρχε περιήλθε στην κυριότητα του 
Βαυαρικού Κράτους, αποκαθιερώθηκε και χρησίμευε αρχικά ως αποθήκη εκκλησιαστικών 
αντικειμένων που δημεύθηκαν από άλλους καθολικούς ναούς και μοναστήρια και αργότερα ως 
αποθήκη βασιλικών αμαξών και στρατιωτικού πολεμικού υλικού. 

Όπως είναι γνωστό ο μεγάλος φιλέλληνας Βασιλέας της Βαυαρίας Λουδοβίκος Α΄ 
προσκάλεσε το 1828 στο Μόναχο 30 παιδιά των Ελλήνων αγωνιστών του 1821, με 
σκοπό να τα σπουδάσει για να είναι σε θέση να αναλάβουν στο μέλλον ανώτερα και 
ανὠτατα αξιὠματα στον κρατικό ιστό του τότε νεοσύστατου Ελληνικού Κράτους. 

Φρόντισε μάλιστα να έχουν οι νεαροί σπουδαστές τη δυνατότητα να ασκούν τα 
θρησκευτικά τους καθήκοντα σύμφωνα με την Ορθόδοξη πίστη και λατρεία και 
για το λόγο αυτό παρεχώρησε, με βασιλικό διάταγμα, το 1828 τη Σαλβάτορκιρχε 
στην Ελληνορθόδοξη Εκκλησία. Η Βαυαρική Πολιτεία παρέμεινε ιδιοκτήτης της 
Σαλβάτορκιρχε, μόνο η χρήση της παραχωρήθηκε στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Το 
καθεστώς αυτό ισχύει μέχρι και σήμερα

Ο Βασιλέας Λουδοβίκος έδωσε εντολή στον αρχιτέκτονα Leo von Klenze να 
διαμορφώσει μερικώς το εσωτερικό της Σαλβάτορκιρχε, σύμφωνα με τις λατρευτικές 
ανάγκες της Ορθόδοξης Εκκλησίας. 

Ενορία της Σαλβάτορκιρχε
Στις 19 Δεκεμβρίου 1829 τελέστηκε 
η πρώτη Θεία Λειτουργία παρουσία 
των μελών της βασιλικής οικογένειας, 
μεταξύ αυτών και του Πρίγκηπα Όθωνα, 
του μετέπειτα Βασιλέα της Ελλάδος 
και πολλών άλλων εκπροσώπων της 
βαυαρικής κοινωνίας. 

Αργότερα η ονομασία Σαλβάτορκιρχε 
μεταφράστηκε στα ελληνικά ως Ιερός 
Ναός της Μεταμορφώσεως του 
Σωτήρος Χριστού. (Σαλβάτορ = 
Σωτήρας).

Με την υπογραφή το 1960 της συμφωνίας 
μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδος χιλιάδες 
συμπατριώτες μας μετανάστευσαν στη 
Γερμανία για εργασία. Η Σαλβάτορκιρχε, 
που υπήγετο εκκλησιαστικά πάντα στο 
Οικουμενικό Πατριαρχείο, απετέλεσε το 
πρώτο πνευματικό, κοινωνικό και πολιτιστικό  κέντρο των ελλήνων μεταναστών που 
κατέφθασαν στο Μόναχο με σκοπό την εγκατάστασή τους στη πόλη αυτή ή σε άλλες 
πόλεις της Βαυαρίας (Dachau, Νυρεμβέργη, Augsburg, Geretsried, Taufkirchen κ.λ.π.) 
και της υπόλοιπης Γερμανίας.

Μέχρι και το 1972 χιλιάδες Θείες Λειτουργίες, βαπτίσεις, γάμοι και άλλες 
εκκλησιαστικές ακολουθίες έλαβαν χώρα στη Σαλβάτορκιρχε που αποτελούσε 
το μόνο Ιερό Ναό στη Βαυαρία, στον οποίο οι Έλληνες Ορθόδοξοι, τελούσαν τα 
θρησκευτικά τους καθήκοντα. Επίσης και πολλοί Ρώσσοι Ορθόδοξοι, εκκλησιάζονταν 
στη Σαλβάτορκιρχε, μεταξύ αυτών και ο διάσημος Ρώσσος διπλωμάτης και ποιητής 
F.I.Tjutschew.

Εκκλησιαστική περιπέτεια της Σαλβάτορκιρχε και ο δικαστικός 
αγώνας (1976 - 1999)

Τη δεκαετία του 1970 το Προεδρείο της „Εκκλησιαστικής Κοινότητας Μονάχου“ 
δημιούργησε μια εκκλησιαστική ανωμαλία στη κανονική λειτουργία της 
Σαλβάτορκιρχε, με αποτέλεσμα να μην εκκλησιάζεται πλέον εκεί η Παροικία του 
Μονάχου. Το Βαυαρικό Κράτος διαπιστώνοντας ότι δεν τηρούνται πλέον οι όροι 
της διαθήκης του βασιλέα Λουδοβίκου Α΄ (1828) άρχισε δικαστικό αγώνα  για 
την αποκατάσταση της νομιμότητας και της ομαλότητας και την απόδοση της 
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Σαλβάτορκιρχε στην Ιερά Μητρόπολη Γερμανίας.

Ιστορικό: Το έτος 1924 ο τότε ιερατικώς προϊστάμενος της Σαλβάτορκιρχε, Αρχιμανδρίτης 
Χρυσόστομος Δημητρίου, ίδρυσε τον σύλλογο „Ελληνική Εκκλησιαστική Κοινότητα 
Μονάχου“ (ΕΚΜ) με σκοπό να συνδράμει αυτή στο έργο της Ενορίας της Σαλβάτορκιρχε. 
Με βάση το αρχικό καταστατικό του συλλόγου ο εκάστοτε κληρικός προϊστάμενος της 
Σαλβάτορκιρχε ήταν ταυτόχρονα και ο πρόεδρος του συλλόγου. Δυστυχώς με το πέρασμα του 
χρόνου επήλθαν σκόπιμες αλλαγές στο καταστατικό και ο κληρικός προϊστάμενος του ναού από 
πρόεδρος  του συλλόγου της „Ελληνικής Εκκλησιαστικής Κοινότητας Μονάχου“ υποβιβάστηκε 
αρχικά σε απλό μέλος του προεδρείου και αργότερα σε διορισμένο υπάλληλο του προεδρείου.  

Με βάση αυτή την αλλαγή του καταστατικού άρχισε από το 1973 το προεδρείο της 
„Ελληνικής Εκκλησιαστικής Κοινότητας Μονάχου“ να αναπτύσει τη θεωρία, ότι ο 
αποκλειστικά αρμόδιος για την οικονομική διαχείρηση της Σαλβάτορκιρχε και για 
την επιλογή και διορισμό Μητροπολιτών, Επισκόπων και κληρικών για τις ιερές 
ακολουθίες είναι το προεδρείο του συλλόγου της ΕΚΜ και όχι το Οικουμενικό 
Πατριαρχείο (δηλαδή εδώ η Ιερά Μητρόπολη Γερμανίας).

Όπως ήταν φυσικό η Μητρόπολη Γερμανίας δεν αποδέχθηκε τη θεωρία του 
προεδρείου της ΕΚΜ. Τότε το προεδρείο προσκάλεσε το 1977 αυτοβούλως και 
αυθαιρέτως μια σχισματική ομάδα Ελλήνων Παλαιοημερολογιτών (ΓΟΧ) από την 
Αθήνα να αναλάβει τη λειτουργία της Σαλβάτορκιρχε. Η σχισματική αυτή ομάδα 
διόρισε ένα „Μητροπολίτη“ και „κληρικούς“ για τη λειτουργία του ναού. Επιπλέον 
το προεδρείο διατύπωσε και την ανυπόστατη θεωρία ότι δήθεν η Σαλβάτορκιρχε ήταν 
και είναι με το Παλαιό (Ιουλιανό) Ημερολόγιο.

Η νέα αυτή αντίνομη εκκλησιαστική κατάσταση είχε ως αποτέλεσμα να μη 
εκκλησιάζεται πλέον η Παροικία μας στη Σαλβάτορκιρχε. Για το λόγο αυτό 
αναγκάστηκε η Ιερά Μητρόπολη Γερμανίας να αναζητήσει αλλού χώρους, σε 
ευαγγελικές και καθολικές εκκλησίες του Μονάχου και να ιδρύσει νέες ενορίες.

Όλες οι  Ορθόδοξες Εκκλησίες, όπως και το Άγιο Όρος και τα ορθόδοξα Πατριαρχεία 
Ιεροσολύμων, Ρωσσίας, Σερβίας, Γεωργίας, που ακολουθούν το Παλαιό (Ιουλιανό) 
Ημερολόγιο, κατεδίκασαν τις ενέργειες του προεδρείου της ΕΚΜ.

Το Βαυαρικό Κράτος ζήτησε το 1977 από το προεδρείο της ΕΚΜ να παραδώσει τα 
κλειδιά της Σαλβάτορκιρχε στην Ιερά Μητρόπολη Γερμανίας. Μετά την άρνησή 
του αναγκάστηκε το Βαυαρικό Υπουργείο Παιδείας, ως ο τηρητής της διαθήκης του 
Λουδοβίκου Α΄, (1828) να κινήσει δικαστικό αγώνα κατά του προεδρείου της ΕΚΜ 
για την επαναφορά της νομιμότητας.

Παράλληλα το προεδρείο της ΕΚΜ διέδιδε ότι το Βαυαρικό Κράτος, ως ο ιδιοκτήτης 
του ναού, θέλει να αφαιρέσει για πάντα τη χρήση του ναού από τους Έλληνες 
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Επαναλειτουργία της Σαλβάτορκιρχε

Η επαναφορά της Σαλβάτορκιρχε στη Μητρόπολη Γερμανίας (1999) παρέσχε νέες 
προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνσης της ελληνοβαυαρικής φιλίας.

Επειδή το όλο κτηριακό συγκρότημα της 
Σαλβάτορκιρχε (Ναός, Κωδωνοστάσιο και 
Γραφεία) είχαν υποστεί σοβαρές ζημιές, η 
Βαυαρική Βουλή ενέκρινε το ποσό των 1,8 
εκατ. μάρκων για μια γενική ανακαίνιση. Το 
1/3 της δαπάνης (600 χιλιάδες μάρκα) έπρεπε 
να το επωμισθεί η Μητρόπολη Γερμανίας. Η 
Μητρόπολη ίδρυσε ένα Συμβουλευτικό Σώμα 
(Kuratorium) αποτελούμενο από υψηλόβαθμες 
προσωπικότητες της βαυαρικής κοινωνίας, με 
σκοπό την συλλογή χρημάτων. Η Μητρόπολη 
Γερμανίας, η Βουλή των Ελλήνων, η Βαυαρική 
Βουλή, o Δούκας της Βαυαρίας, ο Δήμος 
Μονάχου, η ρωμαιοκαθολική και ευαγγελική 
εκκλησία του Μονάχου, βαυαρικά ιδρύματα και 
εταιρείες και μεμονωμένες προσωπικότητες, 
όπως ο δικηγόρος Σταύρος Κωσταντινίδης, 
αγκάλιασαν με περισσή στοργή και φροντίδα 
τη Σαλβάτορκιρχε, το όμορφο στολίδι της 
Ορθοδοξίας στο κέντρο του Μονάχου, και 
βοήθησαν στη χρηματοδότηση της  ανακαίνισής 
της. Τα ονόματα των δωρητών είναι γραμμένα σε αναμνηστικές πλακέτες στην είσοδο 
του ναού.

Κληρικοί από το 1999 στη Σαλβάτορκιρχε: Πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος 
Μαλαμούσης, Αρχιμανδρίτης Αθηναγόρας Ζηλιασκόπουλος, Πρεσβύτερος 
Χαράλαμπος Καραδήμος και ο νυν προϊστάμενος Αρχιμανδρίτης Πέτρος Κλιτς.

Η Ίερά Μητρόπολη Γερμανίας ιδρύει και 
άλλες Ενορίες στο Μόναχο (1972 - 1986)

Λόγω της μεγάλης αύξησης του αριθμού των Ελλήνων μεταναστών από το 1965, και 
λόγω της πολυχρόνιας εκκλησιαστικής ανωμαλίας και δικαστικής διαμάχης σχετικά 
με τη Σαλβάτορκιρχε, η Ιερά Μητρόπολη Γερμανίας προέβη ήδη από τη δεκαετία 
1970, στην ίδρυση νέων Ενοριών στο Μόναχο. 

Ορθοδόξους. Το Βαυαρικό Υπουργείο Παιδείας με επίσημες ανακοινώσεις του 
διέψευσε αυτούς τους κακόβουλους ισχυρισμούς.

Το προεδρείο της ΕΚΜ προσπάθησε με δικόγραφα που περιείχαν αναληθείς 
ισχυρισμούς και διαστρεβλωμένες εκτιμήσεις και με νομικίστικα τεχνάσματα να 
αφαιρέσει τη Σαλβάτορκιρχε από την εκκλησιαστική δικαιοδοσία της Μητρόπολης 
Γερμανίας. Συνέταξε μέσα σε μια εικοσαετία δικόγραφα χιλιάδων σελίδων με 
παραπλανητικά επιχειρήματα και με σκοπό να αποσπάσει προς όφελός της δικαστική 
απόφαση. Στο γεγονός αυτό οφείλεται και η μακροχρόνια ενασχόληση των 
δικαστηρίων με την υπόθεση της Σαλβάτορκιρχε.

Τα Ορθόδοξα Πατριαρχεία και οι λοιπές Αυτοκέφαλες Εκκλησίες, το Άγιον Όρος, 
η Βαυαρική Βουλή, η Βουλή των Ελλήνων, η Ελληνική Πρεσβεία στη Γερμανία, 
το Γενικό Προξενείο Μονάχου, o Ρωμαιοκαθολικός Αρχιεπίσκοπος του Μονάχου, 
ο Ευαγγελικός Επίσκοπος Βαυαρίας, οι Ελληνικοί και Ελληνοβαυαρικοί Σύλλογοι 
του Μονάχου και πολλοί απλοί πιστοί του Μονάχου με γνωμοδοτήσεις τους στα 
δικαστήρια απέρριψαν και κατεδίκασαν τις αντικανονικές ενέργειες του προεδρείου 
της ΕΚΜ.

Όλες οι ανώτερες και ανώτατες βαθμίδες της βαυαρικής και γερμανικής δικαιοσύνης, 
τα Βαυαρικά Πρωτοδικεία, το Βαυαρικό Διοικητικό και το Συνταγματικό Δικαστήριο, 
το Γερμανικό Διοικητικό και το Συνταγματικό Δικαστήριο και το Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ασχολήθηκαν με τις προσφυγές του 
προεδρείου της ΕΚΜ, εξήτασαν διεξοδικά την υπόθεση, απέρριψαν τα επιχειρήματα 
του Προεδρείου και αποφάνθηκαν υπέρ της επιστροφής της Σαλβάτορκιρχε στη 
Μητρόπολη Γερμανίας. 

Το 1999 αναγκάστηκε το προεδρείο της ΕΚΜ με τελεσίδικη δικαστική απόφαση να 
παραδώσει τα κλειδιά της Σαλβάτορκιρχε στο Βαυαρικό Κράτος. Ο εκπρόσωπος 
του Υπουργείου Παιδείας Dr. Schütz προσκάλεσε τον πρόεδρο της ΕΚΜ και 
τον εκπρόσωπο της Ιεράς Μητρόπολης Γερμανίας Πρωτοπρεσβύτερο Απόστολο 
Μαλαμούση σε κοινή τριμερή συνάντηση στη Σαλβάτορκιρχε για την άμεση και επί 
τόπου παράδοση των κλειδιών από την ΕΚΜ στο Βαυαρικό. Υπουργείο Παιδείας και 
από εκείνο στη Μητρόπολη Γερμανίας.  Όπερ και εγένετο.

Με τη πράξη αυτή έκλεισε οριστικά ένας δικαστικός αγώνας 30 περίπου ετών και η 
Σαλβάτορκιρχε επανήλθε στην ομαλότητα. 
Από τότε ο σύλλογος „Ελληνική Εκκλησιαστική Κοινότητα Μονάχου“ (ΕΚΜ) 
αυτοδιαλύθηκε, η δε σχισματική ομάδα των ΓΟΧ εγκατέλειψε το Μόναχο.
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Ενορία του Άγίου Γεωργίου (1972)

Η Ενορία στεγάστηκε αρχικά στον ευαγγελικό ναό St. Johannes στο Haidhausen 
μέχρι το 1982. Από το 1984 μέχρι το 2013 στον ρωμαιοκαθολικό ναό του „Καλού 
Ποιμένος“ στο Haidhausen. 

To 2013 μεταστεγάστηκε στον ευαγγελικό ναό της Αναστάσεως στο Westend 
Μονάχου, όπου λειτουργεί μέχρι και σήμερα. 

Κληρικοί της Ενορίας Αγίου Γεωργίου: Πρωτοπρεσβύτερος Πολύευκτος Σελιάχας, 
Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Γρόλλιος, Πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Πλευράκης, 
Πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος Μαλαμούσης, Πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος 
Ζαχαράκης, Πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Ναβροζίδης και ο νυν προϊστάμενος 
Πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Μηνάς.

Ενορία Ευαγγελισμού της Θεοτόκου (1976 )

Στεγάστηκε στον ρωμαιοκαθολικό ναό του St. Martin στο Moosach μέχρι το 1981, 
οπὀτε έπαυσε τη λειτουργία της λόγω μεταφοράς της στην Ενορία Αγίων Πάντων 
Μονάχου. 

Εφημέριος ήταν ο μακαριστός Πρεβύτερος-Οικονόμος Ηράκλειτος Δημάρατος. 

Ενορία Άγίων Πάντων Μονάχου (1981)

Με αφορμή τον Διεθνή Θεολογικό Διάλογο μεταξύ της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας 
και της Ορθοδόξου Εκκλησίας που έλαβε χώρα το 1982 στο Μόναχο η Μητρόπολη 
Γερμανίας παρεκάλεσε τον τότε ρωμαιοκαθολικό Αρχιεπίσκοπο του Μονάχου 
Καρδινάλιο Josef Ratzinger (τον μετέπειτα Πάπα της Ρώμης Βενέδικτο ΙΣΤ΄) να 
παραχωρήσει  ένα ναό για τις αυξημένες λατρευτικές ανάγκες των Ορθοδόξων 
Ελλήνων.Ο Καρδινάλιος παρεχώρησε τότε ευγενώς 
στη Μητρόπολη τον ρωμαιοκαθολικό ναό Allerseelen 
απέναντι από το Βόρειο Νεκροταφείο του Μονάχου. Ο 
ναός αυτός ήταν βασικά μια αίθουσα που είχε κτιστεί 
το 1929 με σκοπό την περαιτέρω οικοδομική εξέλιξή 
της σε κανονικό ναό πάνω από την αίθουσα. Λόγω 
του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου δεν κατέστη δυνατή η 
ολοκλήρωση του έργου και παρέμεινε η αίθουσα ως 
χώρος λατρείας.

Η αίθουσα αυτή μετατράπηκε εσωτερικά σε ορθόδοξο 
ναό και μετονομάστηκε σε Ναό των Αγίων Πάντων. 



1312

Το 1993, μετά από διαπραγματεύσεις της Μητρόπολης με την ρωμαιοκαθολική 
Αρχιεπισκοπή Μονάχου  καταδαφίστηκε όλο το παλαιό κτηριακό συγκρότητα και στη 
θέση του κτίστηκε περικαλλής Ορθόδοξος Ναός και Πολιτιστικό Κέντρο, με γραφεία 
ιερέων και κατοικίες. Αρχιτέκτονας υπήρξε ο ναοδόμος Robert Brannekämper. Η 
δαπάνη της κατασκευής του όλου κτηριακού συγκροτήματος και της επίπλωσης 
εσωτερικών χώρων, εκτός της αγιογράφησης, ανήλθε στο ποσό των 12 εκατ. μάρκων. 
Ένα μέρος του ποσού ανέλαβε η Ιερά Μητρόπολη Γερμανίας, καθώς επίσης και τη 
συνολική δαπάνη για την  όλη εσωτερική διακόσμηση, αγιογράφηση και επίπλωση 
του ναού, και του εξοπλισμού του πνευματικού κέντρου, των γραφείων και των 
κατοικιών.

Το 1995 τελέστηκαν τα εγκαίνια από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Γερμανίας κ. 
Αυγουστίνο, παρουσία των ανωτάτων βαυαρικών εκκλησιαστικών και πολιτειακών 
Αρχών και του Πρέσβη της Ελλάδος στη Γερμανία. 

Από το 1995 άρχισε συστηματικά η αγιογράφηση του ναού από τον Αγιογραφικό 
Οίκο Βουτσινά από τη Θεσσαλονίκη.

Το Ναό των Αγίων Πάντων επισκέφθηκαν ο Οικουμενικός Πατριάρχης 
Βαρθολομαίος, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωστής Στεφανόπουλος, 
ο Πρωθυπουργός της Βαυαρίας Günther Beckstein, ο Δούκας της Βαυαρίας Franz, 
Καρδινάλιοι, Ευαγγελικοί Επίσκοποι, Πρόεδροι της Βαυαρικής Βουλής, η Πρόεδρος 
της  Ελληνικής Βουλής Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα, οι Αρχιδήμαρχοι και Δήμαρχοι του 
Μονάχου και άλλων πόλεων, Ομοσπονδιακοί Υπουργοί, κ.λ.π. 

Το 2008 η Ιερά Μητρόπολη Γερμανίας προέβη στην αγορά του οικοπέδου, του 
Ναού, του Πολιτιστικού Κέντρου και του λοιπού κτηριακού συγροτήματος στην 
Ungererstr. 131. 

Είναι η πρώτη φορά που η Εκκλησία μας, η Ιερά Μητρόπολη Γερμανίας, αποκτά 
δική της περιουσία και μόνιμη στέγη στο Μόναχο για την εκκλησιαστική, 
ποιμαντική και πολιτιστική εξυπηρέτηση του ποιμνίου της. 

Κληρικοί της Ενορίας: Θεοφ. Επίσκοπος Θερμών Δημήτριος, Πρεσβύτερος-
Οικονόμος Ηράκλειτος Δημάρατος (+20.04.2000), Πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος 
Μαλαμούσης, Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Βλέτσης, Πρωτοπρεσβύτερος 
Πλούταρχος Κωσταντινίδης, Διάκονος Νικόλαος Τζώρτζης και ο νυν προϊστάμενος 
Αρχιμανδρίτης Γεώργιος Σιώμος.
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Γερμανόφωνη Ενορία Άγίου Άνδρέου (1981)
Deutschsprachige Kirchengemeinde St. Andreas zu München 

Για την κάλυψη των θρησκευτικών αναγκών των γερμανών που ασπάστηκαν την 
Ορθοδοξία ιδρύθηκε από τον μακαριστό Πρεσβύτερο-Οικονόμο Ηράκλειτο Δημάρατο 
η γερμανόφωνη Ενορία του Αγίου Ανδρέα. Η ενορία αυτή ἠταν αρχικά παράρτημα της 
Ενορίας Αγίων Πάντων και από το 2000 υπήχθη στην Ενορία της Σαλβάτορκιρχε.

Κληρικοί της Ενορίας: Πρεσβύτερος-Οικονόμος Ηράκλειτος Δημάρατος, 
Πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος Μαλαμούσης, Αρχιμανδρίτης Αθηναγόρας 
Ζηλιασκόπουλος, Πρεσβύτερος Χαράλαμπος Καραδήμος, Αρχιμανδρίτης Πέτρος 
Κλιτς.

Ενορία Άγίου Δημητρίου (1986)

Η Ενορία αυτή στεγάστηκε στον ευαγγελικό ναό της Αναστάσεως στο West-
end Μονάχου. Το 1996 με την επαναφορά της Σαλβάτορκιρχε στη Μητρόπολη 
Γερμανίας η Ενορία ανέστειλε τη λειτουργία της και συγχωνεύτηκε με την Ενορία της 
Σαλβάτορκιρχε.

Κληρικοί της Ενορίας: Πρεσβύτερος Χαράλαμπος Δασκαλόπουλος, 
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Βλέτσης.

Οι Ενορίες Μονάχου και της Άνω Βαυαρίας 

Σε πολλές πόλεις της Άνω Βαυαρίας υπάρχουν μικρές ελληνορθόδοξες ενορίες τις 
οποίες επισκέπτονται τακτικά οι ιερείς των Ενοριών του Μονάχου, για να τελέσουν 
εκεί τις εκκλησιαστικές ακολουθίες. Οι πόλεις αυτές είναι: Geretsried, Garmisch-Par-
tenkirchen, Lindau, Taufkirchen/Vils, Ingolstadt, Landshut, Traunreut, Regensburg και 
Haar. Μερικές από τις ενορίες αυτές ιδρύθηκαν την δεκαετία του 1970.

Άρχιερατική Επιτροπεία Βαυαρίας

Για τη καλύτερη εκπροσώπησή της στη Βαυαρία η Ιερά Μητρόπολη Γερμανίας 
προέβη στη ίδρυση της Αρχιερατικής Επιτροπείας Βαυαρίας με έδρα το Μόναχο. 

Ο Αρχιερατικός Επίτροπος Μονάχου εκπροσωπεί με εντολή του Μητροπολίτη 
Γερμανίας την Ιερά Μητρόπολη Γερμανίας στις εκκλησιαστικές, πολιτειακές, 
δημοτικές και άλλες κρατικές Αρχές της βαυαρικής κοινωνίας.

Αρχιερατικοί Επίτροποι: Αρχιμανδρίτης και μετέπειτα Επίσκοπος Θερμών Δημήτριος 
Γρόλλιος, Πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος Μαλαμούσης και Αρχιμανδρίτης Πέτρος 
Κλιτς.

Διενοριακές εκδηλώσεις 

Πολιτιστικό και κοινωνικό έργο: Με την αθρόα εγκατάσταση των Ελλήνων 
μεταναστών στο Μόναχο (κυρίως από το 1970) δημιουργήθηκε η ανάγκη εξεύρεσης 
χώρων για το κοινωνικό και πολιτιστικό έργο της Εκκλησίας μας. Με πρωτοβουλία του 
τότε Αρχιμανδρίτη και μετέπειτα Επισκόπου Θερμών Δημητρίου Γρόλλιου η Εκκλησία 
μας νοίκιασε ένα χώρο στο κέντρο του Μονάχου, στην Odeonsplatz και τον μετέτρεψε 
σε Πνευματικό και Πολιτιστικό Κέντρο, όπου γίνονταν ομιλίες, συναντήσεις 
νεολαίας, διαλέξεις, χορωδίες, μαθήματα ελληνικών χορών κ.λ.π. Αργότερα το 
Κέντρο αυτό μεταφέρθηκε στη Heßstr. 26 όπου και λειτούργησε επί δεκαετία περίπου 
με πολυποίκιλα προγράμματα μέχρι και την οριστική μεταφορά του στο νεόκτιστο 
Πολιτιστικό Κέντρο της Ενορίας των Αγίων Πάντων (1995).

Ελληνο-Βαυαρικές εκδηλώσεις

Η ανάγκη όμως να προβληθεί στη βαυαρική κοινωνία ο ελληνικός πολιτισμός, η 
ορθόδοξη πίστη και πνευματικότητα, η ζωή και το έργο των Ενοριών, η πολιτιστική 
δραστηριότητα των ελληνικών συλλόγων και οργανισμών και η επιτυχημένη 
ενσωμάτωση των συμπατριωτών μας, αποτέλεσαν το κίνητρο για να δρομολογηθούν 
τρεις εκδηλώσεις, που καθιερώθηκαν ήδη στο πολιτιστικό ημερολόγιο της πόλης 
Μονάχου και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα βαυαρικής ζωής. 

α) Ελληνο-Βαυαρική Πολιτιστική Ημέρα (2005)

Ο θεμέλιος λίθος για την ίδρυση της Ελληνο-Βαυαρικής Πολιτιστικής Ημέρας τέθηκε 
το 2004 σε ένα γεύμα εργασίας με το Μητροπολίτη Γερμανίας κ. Αυγουστίνο, τον 
Αρχιδήμαρχο Μονάχου κ. Christian Ude και τον Πρωτοπρεσβύτερο Απόστολο 
Μαλαμούση. Ο κ. Ude αποδέχθηκε ασμένως και αυθορμήτως τη πρόταση του π. 
Αποστόλου για παραχώρηση από το Δήμο του Μονάχου της κεντρικής πλατείας, 
Odeonsplatz για μια ελληνοβαυαρική εκδήλωση. Με την ευθύνη και τον συντονισμό 
της Μητρόπολης και την ολοπρόθυμη σύμπραξη του Δήμου Μονάχου και ελληνικών 
και βαυαρικών συλλόγων εξελίχθηκε η Ελληνοβαυαρική Πολιτιστική Ημέρα σε 
μια μεγάλη γιορτή ελληνοβαυαρικής φιλίας με συμμετοχή ανωτάτων εκπρόσωπων 
της Ελληνικής Πολιτείας και της Βαυαρίας και  με ένα πολυποίκιλο πρόγραμμα με 
μουσική, χορούς, εκθέσεις διαλέξεις, περίπτερα και προβολή ελληνικού τουρισμού και 
προϊόντων. Η προβολή της Ελληνο-Βαυαρικής Πολιτιστικής Ημέρας από ΜΜΕ είναι 
πάντα μεγάλη.
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β) Άγιασμός του ποταμού Ίζαρ την ημέρα των Θεοφανείων. 
(από το 2002)

Κάθε χρόνο, από το 2002, τελείται με κάθε μεγαλοπρέπεια ο αγιασμός του ποταμού 
Ίζαρ την ημέρα των Θεοφανείων, παρουσία επισήμων εκπροσώπων της βαυαρικής 
κοινωνίας.

Αρχικά η τελετή λάμβανε χώρα μπροστά στο „Μουσείο των Άλπεων“. Μετά 
την ακολουθία του αγιασμού ο Επίσκοπος ἐρριπτε τον Τἰμιο Σταυρό στο ποτάμι, 
δεν επετρέπετο όμως η ανάσυρση του σταυρού από κολυμβητές λόγω των εκεί 
επικίνδυνων ρευμάτων του ποταμού. Το 2010 μεταφέρθηκε η τελετή στη κεντρική 
γέφυρα του Μονάχου τη Ludwigsbrücke, δίπλα στο Γερμανικό Μουσείο (Deutsches 
Museum), από όπου επετρέπετο σε κολυμβητές να ανασύρουν από τα παγωμένα νερά 
του ποταμού τον Τίμιο Σταυρό. Πρώτος κολυμβητής ήταν ο κ. Βασίλειος Αδημούδης 
(2010-2013), κατόπιν ο Οδυσσέας Χατζηαντωνίου (2014) και από το 2015 τα αδέλφια 
της οικογένειας Ματζαρίδη, όλοι τους συνοδευόμενοι και από βαυαρούς κολυμβητές. 

Το έθιμο αυτό καθιερώθηκε από τους ιερείς του Μονάχου και στη πόλη Regens-
burg (στον ποταμό Δούναβη) και στη πόλη Geretsried (στο δημοτικό κολυμβητήριο) 
παρουσία των εκεί επισήμων βαυαρικών Αρχών. Και στις εκδηλώσεις αυτές και στις 
τρεις πόλεις είναι μεγάλη η προβολή από τα ΜΜΕ.

γ) Περιφορά Επιταφίου από τη Σαλβάτορκιρχε στη  
Marienplatz (από το 2000)

Η Εκκλησία μας αποτελεί πλέον ένα σεβαστό και από τις βαυαρικές εκκλησίες 
θεσμό, που εξυπηρετεί τις λατρευτικές, ποιμαντικές και κοινωνικές ανάγκες των 
συμπατριωτών μας, αλλά παράλληλα μετέχει και της δημόσιας ζωής της βαυαρικής 
κοινωνίας. Η Περιφορά του Επιταφίου την ορθόδοξη Μεγάλη Παρασκευή από 
τη Σαλβάτορκιρχε στο Δημαρχείο του Μονάχου με συμμετοχή εκπροσώπων των 
Εκκλησιών και των βαυαρικών Αρχών είναι μια δημόσια μαρτυρία ορθόδοξης πίστης 
και λατρείας. Η λιτανεία στη Marienplatz είναι μια απόδειξη της θρησκευτικής 
ειρηνικής συμβίωσης λαών και πολιτισμών στη Βαυαρία. Επίσης και στις πόλεις 
Geretsried και Taufkirchen εορτάζεται η Μεγάλη Παρασκευή με περιφορά του 
Επιταφίου από το ναό στα κατά τόπους Δημαρχεία. 

Εκκλησιαστικές εορτές και πανηγύρεις

Οι εκκλησιαστικές πανηγύρεις των Ενοριών της Σαλβάτορκιρχε (τον Αύγουστο), 
των Αγίων Πάντων (μετά την Πεντηκοστή) και του Αγίου Γεωργίου (τέλη Απριλίου) 
με τη συμμετοχή πολλών χορευτικών συγκροτημάτων των εθνικοτοπικών συλλόγων 
αποτελούν τόπο συνάντησης και εορτής για όλη την Παροικία και δεν έχουν ενοριακά 
σύνορα.  

Διορθόδοξες σχέσεις 

Το 2012 ιδρύθηκε η „Ορθόδοξη Ιερατική Συνέλευση“ („Orthodoxer Pfarrkonferenz in 
München“). Στο συμβούλιο αυτό μετέχουν κληρικοί από όλες τις ορθόδοξες ενορίες 
του Μονάχου (Ελληνική, Ρωσσική, Σερβική, Ρουμανική, Βουλγαρική, Γεωργιανή), με 
σκοπό την από κοινού προώθηση θεμάτων της Ορθοδοξίας στη βαυαρική κοινωνία. 
Ένα από τα βασικά κοινά θέματα είναι το μάθημα των ορθοδόξων θρησκευτικών και 
η διδασκαλία του στα βαυαρικά σχολεία στη γερμανική γλώσσα, μια προσφορά για 
όλη την ορθόδοξη μαθητιώσα νεολαία ασχέτως εθνική καταγωγής και και μητρικής 
γλώσσης. Ήδη από το 1982 η Μητρόπολη Γερμανίας ήλθε σε διαπραγματεύσεις με το 
Βαυαρικό Υπουργείο Παιδείας και και από τότε καθιερώθηκε σταδιακά η διδασκαλία 
του ορθοδόξου μαθήματος σε βαυαρικά σχολεία. Τις σχετικές διαπραγματεύσεις με 
το Υπουργείο διεξήγαγε από το 1982 ο Πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος Μαλαμούσης 
και από το 2012 ανέλαβε ο εντεταλμένος από την Ορθόδοξη Επισκοπική Συνέλευση 
στη Γερμανία για το μάθημα των θρησκευτικών στη Βαυαρία Αρχιμανδρίτης Πέτρος 
Κλιτς.  Η πανορθόδοξη τέλεση της Θείας Λειτουργίας στο Μόναχο αποτελεί ήδη 
μακροχρόνια παρἀδοση και είναι ένα ορατό σημάδι της ενότητας της Ορθοδοξίας και 
της αγαστής συνεργασίας των ορθοδόξων Ενοριών στο Μόναχο.

Ορθόδοξη Θεολογία στο Πανεπιστήμιο Μονάχου

Με επιθυμἰα και πρωτοβουλία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, τις ακάματες 
ενέργειες του Μητροπολίτη Γερμανίας κ. Αυγουστίνου και απόφαση της Βαυαρικής 
Πολιτείας ιδρύθηκε το έτος 1984 το „Ινστιτούτο Ορθοδόξου Θεολογίας“ στο 
Λουδοβίκειο-Μαξιμιλιανό Πανεπιστήμιο του Μονάχου το οποίο το έτος 1995 
διευρύνθηκε και αποτελεί μέχρι σήμερα το „Τμήμα Ορθοδόξου Θεολογίας του 
Πανεπιστημίου Μονάχου“. Oι φοιτούντες προέρχονται από ολόκληρο το φάσμα των 
ορθοδόξων χωρών.

Όπως χαρακτηριστικά αναγράφεται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου:
Είναι μια καινοτομία στα κρατούντα σε κρατικά πανεπιστήμια σε ολόκληρο το 
δυτικοευρωπαϊκό χώρο. Στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου εκπροσωπείται µε τον τρόπο αυτό 
η θεολογία των τριών μεγάλων χριστιανικών εκκλησιών. Σκοπός του νέου αυτού Ορθοδόξου 
Τμήματος στην καρδιά της Ευρώπης είναι η σπουδή και η έρευνα της Ορθόδοξης θεολογικής 
παράδοσης και εκπαίδευση νέων επιστημόνων, οι οποίοι θα μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία 
είτε ως κληρικοί ή συνεργάτες των ορθοδόξων Ιερών Μητροπόλεων είτε ως εκπαιδευτικοί του 
μαθήματος των θρησκευτικών στο γερμανόφωνο χώρο αλλά και αλλού, είτε ως ερευνητές σε 
ακαδημαϊκούς τομείς και στο ευρύτερο θεολογικό-εκκλησιαστικό επιστητό.

Οι  Ενορίες μας στήριξαν και στηρίζουν το ανεκτίμητο έργο των καθηγητών του 
Τμήματος, Δρ. Θεοδώρου Νικολάου, Δρ. Αθανασίου Βλέτση, Δρ. Κωνσταντίνου 
Νικολακοπούλου, του λοιπού διδακτικού προσωπικού, του ακαδημαϊκού συμβούλου 
Δρ. Αναργύρου  Αναπλιώτη και των κατά καιρούς επιστημονικών συνεργατών. 
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Μεταξύ των αποφοίτων της Σχολής συγκαταλέγονται ο Αρχιμανδρίτης Γεώργιος 
Σιώμος (Μόναχο), ο Αρχιμανδρίτης Εμμανουήλ Σφιάτκος (Βερολίνο), Πρεσβύτερος 
Ελευθέριος Αργυρόπουλος (Wuppertal) κ.α. Παρεμπιπτόντως οι καθηγητές Αθανάσιος 
Βλέτσης και Κωνσταντίνος Νικολακόπουλος υπηρετούν και ως ιεροψάλτες στις 
Ενορίες μας στο Μόναχο.

Η Εκκλησία μας στα Ελληνικά σχολεία Μονάχου

Παιδεία και Εκκλησία είναι όροι που συνδέονται άρρηκτα και αλληλοπεριχωρούνται. 
Η Μητρόπολη Γερμανίας σε συμφωνία με το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας φρόντισε 
να διορίζονται κληρικοί–θεολόγοι και κληρικοί-δάσκαλοι στα ελληνικά σχολεία 
της Γερμανίας, για να διδάσκουν το μάθημα των θρησκευτικών. Ο Αρχιμανδρίτης 
και μετέπειτα Επίσκοπος Θερμών Δημήτριος Γρόλλιος, ο Πρωτοπρεσβύτερος 
Κωνσταντίνος Πλευράκης, ο Αρχιμανδρίτης Σάββας Δαμασκηνός ο Πρωτοπρεσβύτερος 
Απόστολος Μαλαμούσης, ο Πρωτοπρεσβύτερος Σταύρος Πανουργιάς, ο ιεροδιάκονος 
Νικόλαος Τζώρτζης και η πρεσβυτέρα Μαρία Θεολόγου-Καραδήμου δίδαξαν στα 
Γυμνάσια και Λύκεια του Μονάχου, ενώ ο ιεροδιδάσκαλος Πρωτοπρεσβύτερος 
Γεώργιος Βλέτσης στα Δημοτικά σχολεία του Μονάχου.

Ο εκκλησιασμός της μαθητιώσας νεολαίας όλων των βαθμίδων των ελληνικών 
σχολείων του Μονάχου στις εθνικές εορτές της 25ης Μαρτίου και της 28ης Οκτωβρίου 
με σημαίες, ποιήματα και ομιλίες, καθώς επίσης και κατά την εορτή των Τριών 
Ιεραρχών, προστατών της Παδείας, και τις παραμονές Χριστουγέννων και Πάσχα 
αποτελεί ένα θαυμάσιο κεφάλαιο χριστιανικής παιδείας και μόρφωσης.

Η Εκκλησία μας στα βαυαρικά σχολεία και στο Ευρωπαϊκό 
Σχολείο Μονάχου

Το μάθημα των ορθοδόξων θρησκευτικών διδάσκεται ήδη από τη δεκαετία 1980 και 
σε βαυαρικά Γυμνάσια (γερμανιστί) και στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Μονάχου (Δημοτικό 
και Γυμνάσιο) από τους κληρικούς της Εκκλησίας μας Πρωτοπρεσβύτερο Απόστολο 
Μαλαμούση (1982- 2012), Αρχιμανδρίτη Πέτρο Κλιτ και Πρωτοπρεσβύτερο Ιωάννη 
Μηνά. 

Διεκκλησιαστικές (οικουμενικές) σχέσεις

Οι Ενορίες μας μετέχουν ενεργά στο „Συμβούλιο των Χριστιανικών Εκκλησιών 
Μονάχου“ (Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in München, ACKiM), στο 
„Συμβούλιο των Χριστιανικών Εκκλησιών Βαυαρίας“ (Arbeitsgemeinschaft christli-
cher Kirchen in Bayern, ACKiB) και στο „Συμβούλιο των Θρησκειών“ (Rat der Reli-
gionen) με σκοπό την καλύτερη αλληλογνωριμία και συμμετοχή σε κοινές εκδηλώσεις 
που καλλιεργούν την ειρήνη, τον αλληλοσεβασμό και την αρμονική συμβίωση. 
Είναι ευτυχής συγκυρία το γεγονός ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού της 
ACKiB έχει εκλεγεί ορθόδοξος Διευθυντής του Συμβουλίου ο θεολόγος Γεώργιος 
Βλαντής, πολύτιμος συνεργἀτης των Ενοριών μας στο Μόναχο.

Διαθρησκειακές σχέσεις 

Η Εκκλησία μας μετέχει ενεργά σε εκδηλώσεις της Εβραϊκής Κοινότητας Μονάχου 
και των μουσουλμανικών συλλόγων, όπως του „Φόρουμ Μονάχου για το Ισλάμ“ 

(Münchner Forum für Islam), του DITIB,  κ.λ.π.

Η Εκκλησία μας σε συμβούλια 
της Βαυαρικής Κυβέρνησης και του Δήμου Μονάχου

Για θέματα ενσωμάτωσης και κοινωνικών υποθέσεων η Βαυαρική Κυβέρνηση 
ίδρυσε προ ετών το „Βαυαρικό Συμβούλιο Ενσωμάτωσης“ (Bayerischer Integra-
tionsbeirat) και το ίδρυμα „Wertebündnis Bayern“. Η Εκκλησία μας προσκλήθηκε 
από τη βαυαρική κυβέρνηση να συμμετέχει ενεργά ως ιδρυτικό μέλος και στα δύο 
συμβούλια. 

Επίσης ο Δήμος Μονάχου έχει ιδρύσει διάφορες συμβουλευτικές επιτροπές, όπως την 
„Επιτροπή του Δημοτικού Συμβουλίου για Διαπολιτιστική Ενσωμάτωση“ (Stadtrats-
kommission für interkulturelle Integration 2015), το Συμβούλιο Στρογγυλής Τραπέζης 
„Μωαμεθανοί στο Μόναχο“ (Runder Tisch „Muslime in München“ 2005, το 
„Συνασπισμό για την ανεκτικότητα, τη Δημοκρατία και το Κράτος Δικαίου“ (Bündnis 
für Toleranz, Demokratie und Rechtstaat) κ.α. στις οποίες μετέχουν η Εκκλησία μας 
και άλλοι εκπρόσωποι μεταναστών. 

Συμμετοχή της Εκκλησίας μας σε αντιναζιστικές και 
αντιρατσιστικές διαδηλώσεις

Η Εκκλησία μας διδάσκει ότι ο κάθε άνθρωπος είναι πλασμένος από το Θεό 
„κατ΄εικόνα και καθ΄ομοίωση του“ και ότι ο Χριστός θυσιάστηκε στο Σταυρό για 
όλους τους ανθρώπους και για τον καθένα χωριστά. Επίσης το Σύνταγμα του κρἀτους 
που ζούμε (Γερμανία) αναφέρει στο πρώτο του άρθρο ότι „η αξία του ανθρώπου είναι 
απαραβίαστη“ (Die Würde des Menschen ist unantastbar).

Η Μητρόπολη Γερμανίας μετέχει στις εκδηλώσεις του ιδρύματος  „Βαυαρικά 
Μνημεία των Στρατοπέδων Συγκέντρωσης“ (Stiftung Bayerische Gedenkstät-
ten) με τη συμμετοχή του του Πρωτοπρεσβυτέρου Αποστόλου Μαλαμούση, του 
Αρχιμανδρίτη Πέτρου Κλιτς και του Αρχιμανδρίτη Γεωργίου Σιώμου.

Για τούς προαναφερθέντες λόγους η συμμετοχή της τοπικής Εκκλησίας μας σε 
αντιρατσιστικές και αντιναζιστικές εκδηλώσεις, που διοργανώνονται από βαυαρικούς 
συλλόγους, όπως „Το Μόναχο είναι πολύχρωμο“ (München ist Bunt) είναι αυτονόητη 
και εκτιμάται ιδιαίτερα από τη βαυαρική κοινωνία.
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Συνεργασία με άλλους φορείς, ιδρύματα και συλλόγους

Η συνεργασία των Ενοριών Μονάχου με το Γενικό Προξενείο Μονάχου και τους 
ελληνικούς και ελληνοβαυαρικούς οργανισμούς, ιδρύματα και εθνικοτοπικούς 
συλλόγους ήταν και είναι άκρως συνεκτική και λίαν καρποφόρος. 

Το Πολιτιστικό Κέντρο „Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος“ παρέχει 
πλουσιοπάροχα το χώρο, τις δυνατότητες και το περιβάλλον για στέγαση εκδηλώσεων 
των σχολείων μας και των λοπών οργανισμών και συλλόγων, ελληνικών και 
βαυαρικών.

Οφείλονται θερμότατες ευχαριστίες:

• Στον Ποιμενάρχη μας, τον Μητροπολίτη Γερμανίας κ. Αυγουστίνο για την  
 εμπνευσμένη και σοφή συμβολή, συμβουλή, συμπαράσταση και    
 καθοδήγηση των κληρικών Μονάχου στην επιτέλεση του έργου τους. 

• Στους ιερείς των Ενοριών Μονάχου και στους συνεργάτες τους, για το   
 ευλογημένο έργο τους.

• Στη συλλογική δομή της Παροικίας μας (ιδρύματα, σύλλογοι) για το αξιέπαινο  
 έργο που επιτελεί με συνεργασία με την Εκκλησία μας.

• Στο ΔΟΡΥΦΟΡΟ για τη παρουσίαση της ζωής και του έργου των Ενοριών  
 Μονάχου.

Με ευχές

Πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος Μαλαμούσης
Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου
Αρχιερατικός Επιτετραμμένος για τις δημόσιες σχέσεις με τη Βαυαρική Πολιτεία.

Σημείωση

Η παρούσα σύντομη περιγραφή της ίδρυσης και της ιστορικής παρουσίας των 
Ενοριών του Μονάχου σκιαγραφεί το γενικώτερο διενοριακό πλαίσιο της ζωής 

και προσφοράς της  Ιεράς Μητροπόλεως Γερμανίας στο Μόναχο.

Η παρουσίαση των ιδιατερότητων και των επί μέρους εκκλησιαστικών, 
ποιμαντικών και πολιτιστικών δραστηροτήτων εκάστης Ενορίας εμπίπτει 

στην αρμοδιότητα των ιερατικώς προισταμένων των Ενοριών, οι οποίοι και 
φροντίζουν επιμελώς με κάθε επικοινωνιακό τρόπο (διαδυκτιακό κ.λ.π.) να 

ενημερώνουν την Παροικία μας. 

Ιστοσελίδες των Ενοριών Μονάχου: muenchen.orthodoxie.net
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