Στα πλαίσια του επισήμου εορτασμού των 850 χρόνων από την ίδρυση της πόλης Μονάχου, η Ιερά
Μητρόπολη Γερμανίας διοργανώνει, σε συνεργασία με τις ορθόδοξες Ενορίες της πόλης Μονάχου και
το Τμήμα της Ορθοδόξου Θεολογίας του Πανεπιστημίου Μονάχου, την

"ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΗΜΕΡΑ"
στις 17 και 18 Μαίου 2008
στον ιερό ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, τη γνωστή Σαλβάτορκιρχε και
στη Salvatorplatz
Στη διήμερη εκκλησιαστική εκδήλωση συμμετέχουν, εκτός από τις Ενορίες της Μητροπόλεώς μας, οι
ενορίες της Ρωσσικής, της Ρουμανικής, της Βουλγαρικής, της Γεωργιανής, της Κοπτικής, της
Αιθιοπικής Εκκλησίας, καθώς επίσης και η Εκκλησιαστική Κοινότητα της Ερυθραίας. Συμμετέχει και
το Τμήμα της Ορθοδόξου Θεολογίας του Πανεπιστημίου Μονάχου.

Πρόγραμμα:
Σάββατο 17 Μαίου 2008
9-11 π.μ.
Βασίλειο,
Ενοριών

Διορθόδοξη Αρχιερατική Θεία Λειτουργία με τον Θεοφ. Επίσκοπο Αρίστης κ.
τον Θεοφ.Επίσκοπο Κρονστάνδης κ. Σοφιανό και τους κληρικούς των Ορθοδόξων
Μονάχου.
Ψάλλει ο Βυζαντινός Χορός Ιεροψαλτών του Ελληνικού Μουσικού Συλλόγου

Μονάχου.
Ρωμαιοκαθολικής
Εκκλησιών

Μετά τη Θεία λειτουργία θα απευθύνουν χαιρετισμό οι εκπρόσωποι της
Αρχιεπισκοπής
Μονάχου,
της Ευαγγελικής Εκκλησίας της Βαυαρίας, του Συνδέσμου των Χριστιανικών
Μονάχου
και της Βαυαρικής Κυβερνήσεως.

11.15-11.45

Χορευτικό του Κρητικού Συλλόγου Μονάχου

12.00-12.30

Χορευτικό της Σερβικής Ενορίας

12.30-13.00

Χορευτικό της Εκκλησιαστικής Κοινότητας της Ερυθραίας

13.00-13.30

Παιδική χορωδία της Ρωσσικής Ενορίας

13.45-14.30

Διάλεξη με θέμα „Τα Βουλγαρικά Μοναστήρια“, κ. Ljuba Karabajakova

14.30-15.00

Χορωδία της Κοπτικής Εκκλησίας

15.00-16.00

Τέλεση Βάπτισης

16.30-17.00

Χορωδία της Εκκλησίας της Αιθιοπίας

17.00-17.30

Χορευτικό της Σερβικής Εκκλησίας

17.30-18.00

Χορωδία της Βουλγαρικής Εκκλησίας

18.30-19.00

Εσπερινός με τη χορωδία σπουδαστών της Σερβικής Ενορίας

19.00-19.30

Ομιλία με θέμα „Η Νοερή Προσευχή“, Χριστόφορος Wilhelm Warning

Στα διάφορα περίπτερα στη Salvatorplatz οι Ορθόδοξες Ενορίες θα ενημερώνουν για τη ζωή και το
έργο τους στο Μόναχο
Κυριακή 18 Μαίου 2008
09.00-12.00

Θεία Λειτουργία

14.00-14.45
Διάλεξη με θέμα „Η Ορθοδοξία στη Γερμανία και στην Ευρώπη“, Καθηγητής κ.
Κωσταντίνος Νικολακόπουλος
15.00-15.45
e.V.

Διάλεξη με θέμα: „Οι Ρώσσοι και η Σαλβάτορκιρχε“, κ Lukina Tatjana, „Mir“

16.00-16.45
Διάλεξη με θέμα: „Οι Κόπτες και οι Προχαλκηδόνιες
Εκκλησίες“, Dr. Adly Wahba
17.00-17.30

Εσπερινός

37ο Ιερατικό Συνέδριο
Ιεράς Μητροπόλεως Γερμανίας
και Εξαρχίας Κεντρώας Ευρώπης
Από 31 Οκτωβρίου έως 3 Νοεμβρίου 2006 πραγματοποιείται στο Mainz το 37ο Ιερατικό
Συνέδριο της Ιεράς Μητροπόλεως Γερμανίας. Το γενικό θέμα του συνεδρίου είναι: Το
μέλλον της Ιεράς Μητροπόλεως Γερμανίας. Ο σεβ. Μητροπολίτης Θηβών και Λεβαδείας κ.
Ιερώνυμος (Λειβαδιά, Ελλάδα) έχει αναλάβει την κύρια ομιλία. Στις υπόλοιπες συνεδριάσεις
θα εκτεθούν θεολογικά, ποιμαντικά και πρακτικά ζητήματα που αφορούν στο μέλλον της
Μητροπόλεως (βλ. Πρόγραμμα εργασιών του συνεδρίου).
Στο Ιερατικό Συνέδριο θα λάβουν μέρος οι υπό τον Μητροπολίτη Γερμανίας Αυγουστίνο 75
κληρικοί της Μητροπόλεως, οι οποίοι διακονούν περί τους 400.000 πιστούς στα μήκη και
πλάτη της Γερμανίας.
Οι εργασίες του Ιερατικού Συνεδρίου θα αρχίσουν με τον Αρχιερατικό Εσπερινό την Τρίτη
31 Οκτωβρίου 2005 (στις 18.30) στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Φραγκφούρτης (SebastianRinz-Str. 2a, im Grüneburgpark), όπου αναμένονται και πολλοί προσκεκλημένοι από τον
πολιτικό, διπλωματικό και εκκλησιαστικό χώρο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ Ι. Μ. ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
ΣΤΗ ΒΟΝΝΗ
(Πέμπτη, 21 Σετπεμβρίου 2006)
Στα πλαίσια της επίσημης επίσκεψής του στη Γερμανία ο Πρόεδρος της Ελληνικής
Δημοκρατίας κ. Κάρολος Παπούλιας και η σύζυγός του Μαίη επισκέφθηκαν το
Μητροπολιτικό Κέντρο της Ι.Μ. Γερμανίας στη Βόννη. Το προεδρικό ζεύγος υποδέχθηκαν ο
σεβ. Μητροπολίτης Γερμανίας κ. Αυγουστίνος πλαισιωμένος από τους θεοφ. Επισκόπους
Αρίστης κ. Βασίλειο, Λεύκης κ. Ευμένιο και Αριανζού κ. Βαρθολομαίο, κληρικούς της Ι.Μ.
και πλήθος κόσμου.
Μετά την επίσημη Δοξολογία ο Μητροπολίτης Αυγουστίνος προσεφώνησε τον κ. Πρόεδρο
ευχαριστώντας τον για την τιμητική αυτή επίσκεψη, ενώ παρουσίασε σύντομα την ιστορία
και το έργο της Ι.Μ. Γερμανίας.Στην αντιφώνησή του ο κ. Πρόεδρος αναφέρθηκε στην
σημαντική συμβολή της Ι. Μητροπόλεως για την ενσωμάτωση των Ελλήνων της Γερμανίας
στην τοπική κοινωνία και την ευρύτερη ευρωπαϊκή οικογένεια.
Ακολούθησε δεξίωση στον αύλειο χώρο του Μητροπολιτικού Κέντρου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΤΟ DÜSSELDORF
Στα πλαίσια της επίσημης επίσκεψής του στη Γερμανία ο Πρόεδρος της Ελληνικής
Δημοκρατίας κ. Κάρολος Παπούλιας και η σύζυγός του Μαίη συναντήθηκαν, την
Τετάρτη 20 Σετπεμβρίου 2006, στις 8 μ.μ., με μέλη της ελληνικής ομογένειας
του Düsseldorf. Η συνάντηση, την οποία διοργάνωσε η Γενική Πρόεξενος
του Düsseldorf κ Κάτια Γεωργίου, πραγματοποιήθηκε στο Ενοριακό Κέντρο
«Αθηναγόρας Α΄» της Ενορίας Αγίου Ανδρέου Düsseldorf. Το Πρόεδρο
υποδέχθηκε ο σεβ. Μητροπολίτης Γερμανίας κ. Αυγουστίνος.

ΔΙΑΛΕΞΗ
ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΣΥΓΚΕΛΛΟΥ ΤΗΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΑΡΧΙΜ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΚΟΥΤΣΟΥΡΙΔΗ
ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΒΟΝΝΗΣ
Στα πλαίσια της συνεργασίας της Pωμαιοκαθολικής Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Bόννης με την Oρθόδοξη Eκκλησία και ειδικώς την Iερά Mητρόπολη Γερμανίας, η οποία
άρχισε με την απονομή του τίτλου του Eπιτίμου Διδάκτορος της Θεολογίας στο Σεβ.
Mητροπολίτη μας κ. Aυγουστίνο, προσεκλήθη ο Πρωτοσύγκελλος της Mητροπόλεώς μας,
Aρχιμ. Aμβρόσιος Kουτσουρίδης από τον Kαθηγητή Δρ. Georg Schöllgen (Eκκλησιαστικής
Iστορίας και Πατρολογίας) να ομιλήσει στο Πανεπιστήμιο. H διάλεξη έλαβε χώρα την
Tετάρτη, 31 Mαΐου 2006, στα πλαίσια του θεσμού Dies Academicus, με θέμα: H
αλληλογραφία Aμβροσίου Mεδιολάνων και Bασιλείου του Mεγάλου ― Mαρτυρία για την
ενότητα Aνατολής και Δύσεως. O ομιλητής ανέπτυξε το ιστορικό και θεολογικό περιεχόμενο
της επιστολής 197 του Mεγάλου Bασιλείου προς τον Άγιο Aμβρόσιο.

ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ KOKID
Βερολίνο (11.03.2006). Σήμερα, παραμονή της πρώτης Κυριακής των Νηστειών, της
«Κυριακής της Ορθοδοξίας», συναντήθηκαν οι αντιπρόσωποι των Επισκοπών, που μετέχουν
στην Επιτροπή της Ορθοδόξου Εκκλησίας στη Γερμανία (Kommission der Orthodoxen
Kirche in Deutschland - KOKiD) στο ενοριακό κέντρο της ελληνικής ενορίας του Βερολίνου
στην περιοχή Steglitz. Το αντικείμενο της συνάντησης ήταν ιδιαίτερα σημαντικό, αφού
επρόκειτο για την εκλογή νέου Προεδρείου της Επιτροπής. Η Επιτροπή αυτή ιδρύθηκε το
1994 και είναι ο σύνδεσμος όλων των ορθοδόξων Επισκοπών αυτής της χώρας, απαρτίζοντας
έτσι την τρίτη μεγαλύτερη χριστιανική Εκκλησία της Γερμανίας, αφού αντιπροσωπεύει
περισσότερους από ένα εκατομμύριο πιστούς. Η KOKiD αποτελεί το ανώτατο όργανο
συνεργασίας όλων των Ορθοδόξων της Γερμανίας.
Μετά από δωδεκαετή θητεία ο μέχρι τούδε Πρόεδρος της Επιτροπής, Ομότιμος Καθηγητής
Θεολογίας του Πανεπιστημίου του Münster κ. Αναστάσιος Κάλλης, δεν υπέβαλε εκ νέου
υποψηφιότητα. Η συνέλευση τον ευχαρίστησε για τις υπηρεσίες του και του απένειμε τον
τίτλο του Επιτίμου Προέδρου. Στην θέση του Προέδρου της KOKiD εξελέγη ο
Μητροπολίτης Γερμανίας Αυγουστίνος. Αλλά και στις θέσεις των Αντιπροέδρων εξελέγησαν
επίσκοποι: ο Μητροπολίτης Σεραφείμ (από τη Ιερά Μητρόπολη Γερμανίας, Κεντρικής και
Βόρειας Ευρώπης της Εκκλησίας Ρουμανίας) και ο Αρχιεπίσκοπος Λογγίνος (της Μόνιμης
Αντιπροσωπείας της Ρωσσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας στη Γερμανία). Στις θέσεις τους
περέμειναν ο Διευθυντής της KOKiD Υποδιάκονος Nikolaj Thon και η Ταμίας Martha
Rutzen.
Το γεγονός, ότι τρεις Επίσκοποι προσφέρθηκαν να εργαστούν στο Προεδρείο της KOKiD, ο
νέος Πρόεδρος Μητροπολίτης Αυγουστίνος το χαρακτήρισε ως μια «σαφή ανατίμηση» του
Συνδέσμου, με την οποία ανοίγονται νέες προοπτικές. Η Επιτροπή βρίσκεται καθ’ οδόν προς
τη δημιουργία μιας συνελεύσεως επισκόπων. Οι εκλογές αυτές αποτελούν ένα σημαντικό
βήμα προς την κατεύθυνση της εντατικοποίησης των σχέσεων των Ορθοδόξων της
Γερμανίας.
Με το νέο Προεδρείο της η Επιτροπή επιθυμεί να εντατικοποιήσει όχι μόνο τη συνεργασία
μεταξύ των Ορθοδόξων, αλλά και τις επίσημες επαφές της με τις άλλες εκκλησίες, τις άλλες
θρησκευτικές κοινότητες και τους κοινωνικούς οργανισμούς της Γερμανίας.
Μετά το τέλος της συνεδρίασης πραγματοποιήθηκε η εντωμεταξύ καθιερωμένη Δεξίωση που
παραθέτει με αφορμή την Κυριακή της Ορθοδοξίας η διπλωματική αποστολή μιας
παραδοσιακά ορθοδόξου χώρας στο Βερολίνο. Η δεξίωση έγινε στην Πρεσβεία της Ρωσσικής
Ομοσπονδίας στο Βερολίνο, Unter den Linden, μετά από πρόσκληση του Πρέσβη κ. Vladimir
V. Kotenev.
Την επομένη, Κυριακή της Ορθοδοξίας, όλοι οι παρευρισκόμενοι Επίσκοποι
συλλειτούργησαν στην Θεία Λειτουργία που πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αναλήψεως
του Σωτήρος Βερολίνου, παρουσία ορθοδόξων πιστών της πρωτευούσης.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ
ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ
ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΒΟΝΝΗΣ
Με ιδιαίτερη επισημότητα πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2006, η τελετή
αναγόρευσης του Σεβ. Μητροπολίτου Γερμανίας και Εξάρχου Κεντρώας Ευρώπης κ.
Αυγουστίνου σε Επίτιμο Διδάκτορα της Ρωμαιοκαθολικής Θεολογικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Friedrich Wilhelm της Βόννης.
Η εκδήλωση, η οποία άρχισε στις 10.15 π.μ. και διήρκησε περίπου 3 ώρες, έλαβε χώρα στην
επίσημη αίθουσα εκδηλώσεων του κεντρικού κτηρίου του Πανεπιστημίου. Μετά το σύντομο
χαιρετισμό του ο Κοσμήτορας της Σχολής, καθηγ. κ. Georg Schöllgen, εξεφώνησε τον
Έπαινο (Laudatio) του τιμωμένου προσώπου. Στη συνέχεια ο Σεβασμιώτατος έκαμε την
καθιερωμένη διάλεξη, η οποία είχε τον τίτλο: Η θέση της θεολογίας στη ζωή. Τις ομιλίες
πλαισίωσε μουσικά ντουέτο πιάνου και βιολοντσέλου με έργα Schumann καιMessiaen.
Τέλος, το Πανεπιστήμιο παρέθεσε δεξίωση για όλους στους προσκεκλημένους στην αίθουσα
της Συγκλήτου.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν περί τα 250 άτομα, προσωπικότητες του εκκλησιαστικού,
πολιτικού, διπλωματικού και καλλιτεχνικού κόσμου, ανάμεσα στου οποίους: ο Πρύτανης του
Πανεπιστημίου της Βόννης, καθηγ. κ. Matthias Winiger, Προκαθήμενοι των ορθοδόξων
δικαιοδοσιών στην Γερμανία (Αρχιεπίσκοπος Κομάνων κ. Γαβριήλ – Οικουμενικό
Πατριαρχείο, Μητροπολίτης Γερμανίας κ. Σεραφείμ – Εκκλησία Ρουμανίας, Αρχιεπίσκοπος
Κλιν κ. Λογγίνος – Εκκλησία Ρωσσίας), επίσκοποι των άλλων Χριστιανικών Εκκλησιών της
Γερμανίας (ο Ρωμαιοκαθολικός Επίσκοπος του Aachen κ. Heinrich Mussinghoff,
εκπρόσωπος του Ρωμαιοκαθολικού Αρχιεπισκόπου της Κολωνίας και του Ρωμαιοκαθολικού
Επισκόπου του Trier, ο Παλιοκαθολικός Επίσκοπος κ. Joachim Vobbe,
ο Altpräses κ. Manfred Koch), ο Πρόεδρος του Οικουμενικού Συμβουλίου Γερμανίας
Μεθοδιστής Επίσκοπος κ. Walter Klaiber, όλα τα μέλη του Κολλεγίου των Καθηγητών της
Ρωμαιοκαθολικής Θεολογικής Σχολής, Καθηγητές άλλων σχολών του Πανεπιστημίου,
ομότιμοι Καθηγητές και ο Δήμαρχος της Βόννης κ. Helmut Joisten.

ΜΕΛΗ ΤΟΥ «ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ»
ΣΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗ ΒΟΝΝΗ
Από 24 έως 29 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε στο Brühl συνέδριο της Παγκοσμίου
Ορθοδόξου Νεολαίας «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ» με θέμα «Λειτουργική Γλώσσα και Μετάφραση».
Το απόγευμα του Σαββάτου, 27. Αυγούστου, ο σεβ. Μητροπολίτης Γερμανίας Αυγουστίνος
δέχθηκε στην έδρα του στη Βόννη τους συμμετέχοντες στο συνέδριο. Στα πλαίσια του
συνεδρίου έλαβε χώρα στο μητροπολιτικό κέντρο στη Βόννη συζήτηση στρογγυλής τράπεζας
με την παρουσία των σεβ. Μητροπολιτών Αυγουστίνου (Οικουμενικό Πατριαρχείο) και
Σεραφείμ (Εκκλησία Ρουμανίας).
Μετά τον Εσπερινό ο Μητροπολίτης Γερμανίας παρέθεσε επίσημο δείπνο προς τιμή των
παρευρισκομένων.

36ο Ιερατικό Συνέδριο
Ιεράς Μητροπόλεως Γερμανίας
και Εξαρχίας Κεντρώας Ευρώπης
Από 11 έως 14 Οκτωβρίου 2005 πραγματοποιείται στο Mannheim και
το Ludwigshafen (Heinrich-Pesch-Haus) το 36ο Ιερατικό Συνέδριο της Ιεράς Μητροπόλεως
Γερμανίας. Το γενικό θέμα του συνεδρίου είναι: Η ορθόδοξη θεώρηση του θανάτου
(«Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών...») (βλ. Πρόγραμμα εργασιών του συνεδρίου).
Ο Πρεσβύτερος δρ.δρ. Χρήστος Φιλιώτης-Βλαχάβας (Στρασβούργο, Γαλλία), καθηγητής του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, έχει αναλάβει την κύρια ομιλία. Στις
υπόλοιπες συνεδριάσεις θα εκτεθούν θεολογικά, λειτουργικά και πρακτικά ζητήματα της
ορθοδόξου θεολογίας περί θανάτου.
Στο Ιερατικό Συνέδριο θα λάβουν μέρος οι υπό τον Μητροπολίτη Γερμανίας Αυγουστίνο 75
κληρικοί της Μητροπόλεως, οι οποίοι διακονούν περί τους 400.000 πιστούς στα μήκη και
πλάτη της Γερμανίας.
Οι εργασίες του Ιερατικού Συνεδρίου θα αρχίσουν με τον Αρχιερατικό Εσπερινό την Τρίτη
11 Οκτωβρίου 2005 (στις 18.30) στον Ιερό Ναό της Υψώσεως του Τιμίου
ΣταυρούMannheim (Spiegelstr. 2), όπου αναμένονται και πολλοί προσκεκλημένοι από τον
πολιτικό, διπλωματικό και εκκλησιαστικό χώρο.

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝΤΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Στο τέλος του εξαμήνου αποχωρεί από την υπηρεσία ο γνωστός ορθόδοξος θεολόγος, ιδρυτής
και διευθυντής του Ινστιτούτου Ορθοδόξου Θεολογίας στο Λουδοβίκειο Μαξιμιλιάνειο
Πανεπιστήμιο του Μονάχου, Θεόδωρος Νικολάου. Ο κ. Νικολάου, που γεννήθηκε το 1942
στην Ανάβρα Αλμυρού Μαγνησίας, συνταξιοδοτείται μετά από 34 χρόνια αξιέπαινης και
καρποφόρου εκπαιδευτικής δραστηριότητας σε γερμανικά πανεπιστήμια. Εξ αυτής της
αφορμής διοργάνωσε το Τμήμα Ορθοδόξου Θεολογίας και η Καθολική Θεολογική Σχολή μια
επίσημη εορταστική εκδήλωση την Τρίτη 5 Ιουλίου 2005 στο κεντρικό κτίριο του
Πανεπιστημίου του Μονάχου. Στην αρχή της εκδήλωσης απηύθυνε χαιρετισμό ο Πρύτανης
του Πανεπιστημίου, καθηγητής Bernd Huber, σε όλους τους καλεσμένους κυρίως σε πολλούς
εξέχοντες εκπροσώπους της επιστήμης, της εκκλησίας και της πολιτικής, που τίμησαν με την
παρουσία τους την εκδήλωση˚ μάλιστα δε ανακοίνωσε την συνέχιση και στο μέλλον των
σπουδών Ορθοδόξου Θεολογίας στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου. Λόγους απηύθυναν επίσης
ο κοσμήτορας της Καθολικής Θεολογικής Σχολής καθηγητής Stephan Leimgruber και ο
καθηγητής της Ευαγγελικής Θεολογικής Σχολής Gunther Wenz, οι οποίοι εξήραν το
πολύπλευρο και εκτεταμένο έργο του καθηγητή Νικολάου. Κυρίως όμως τόνισαν τη δράση
του στο χώρο της οικουμενικής κίνησης. Στα οικουμενικά θέματα ήταν αφιερωμένο και το
θέμα της αποχαιρετιστήριας παραδόσεώς του με θέμα „Θεολογικές σταθερές στην πατερική
παράδοση και η ενότητα των Εκκλησιών“.
Αποκορύφωμα της επί δεκαετίες επιτυχούς παρουσίας του κ. Νικολάου στον πανεπιστημιακό
γερμανικό χώρο υπήρξε η δημιουργία του „Τμήματος Ορθοδόξου Θεολογίας“ στο
Πανεπιστήμιο του Μονάχου, στο οποίο ανήκε εδώ και 21 χρόνια. Το μοναδικό στη Γερμανία
και στην Δυτική Ευρώπη γενικότερα αυτό ίδρυμα προσφέρει ορθόδοξες σπουδές κυρίως σε
ορθοδόξους από όλα τα κράτη, αλλά και σε άλλους ενδιαφερόμενους και ανοίγει έτσι
οικουμενικές προοπτικές. Εκτός αυτού υπηρετεί ο καθηγητής Νικολάου εδώ και τέσσερις
δεκαετίες την Ορθόδοξη Εκκλησία σε διεθνή επίπεδα με εξαιρετικές επιδόσεις.
Στο σημείο αυτό αναφέρθηκε και ο Πρόεδρος της Ορθοδόξου Θεολογικής Σχολής καθηγητής
Κωσταντίνος Νικολακόπουλος. Η εορταστική εκδήλωση έκλεισε με ομιλία του Μητροπολίτη
Γερμανίας Αυγουστίνου, ο οποίος επεφύλαξε στον εορτάζοντα μια έκπληξη και χαρά. Για να
τον ευχαριστήσει για την πολύπλευρη „προσφορά του με λόγια και για την εξαίρετη και
καρποφόρα δράση του στην υπηρεσία της Εκκλησίας “, του απένειμε τον Χρυσό Σταυρό
πρώτης τάξεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου, της Μητρόπολης Γερμανίας και Εξαρχίας
της Κεντρικής Ευρώπης.
Η εορταστική εκδήλωση τελείωσε για τους περισσότερους πάνω από 200 παρευρισκομένους
με δεξίωση στην αίθουσα της συγκλήτου του Πανεπιστημίου.
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ΕΠΙΔΟΣΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΤΗΡΙΩΝ
ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΠΡΕΣΒΕΩΣ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Επέδωσε σήμερα, 24 Ιουνίου 2005, τα διαπιστευτήρια του στον Πρόεδρο της Ομοσπονδιακής
Δημοκρατίας της Γερμανίας Horst Köhler ο νέος Πρέσβυς της Ελλάδας στη Γερμανία
Κωνσταντίνος Τριτάρης.
Στην κατ' ιδίαν συνάντηση, διαρκείας 20 λεπτών, στο πλαίσιο της τελετής επίδοσης των
διαπιστευτηρίων στην προεδρική κατοικία, οι δύο άντρες είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν
διμερή θέματα γενικού περιεχομένου, ενώ αντήλλαξαν απόψεις και επί ζητημάτων που
άπτονται της ευρωπαϊκής προοπτικής. Παράλληλα, τόνισαν την αναγκαιότητα συνεργασίας
προς την κατεύθυνση της περαιτέρω σύσφιγξης των σχέσεων των δύο χωρών, που - όπως από
κοινού διαπίστωσαν - βρίσκονται σε εξαιρετικά ικανοποιητικό επίπεδο.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις προοπτικές της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και την ανάγκη
συνέχισης της στενής συνεργασίας Ελλάδας-Γερμανίας γύρω από το επίκαιρο και κρίσιμο
αυτό θέμα.
Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας διαβίβασε τους θερμούς
χαιρετισμούς του στον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, καθώς και την επιθυμία του για
μια προσεχή συνάντηση των αρχηγών των δύο κρατών.
Σε μήνυμα, εξάλλου, που απηύθυνε ο νέος έλληνας Πρέσβυς προς τον Ελληνισμό της
Γερμανίας, στο πλαίσιο της επίσημης ανάληψης των καθηκόντων του, υπογράμμισε τον
πολύτιμο συνδετικό ρόλο της Ομογένειας στην προαγωγή των ελληνογερμανικών σχέσεων,
καθώς και ότι θα βρίσκεται στο πλευρό της για την ευόδωση των στόχων της.

Ο ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
κ. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ
ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ NEUSS
Παρόντος του Γενικού Προξένου της Ελληνικής Δημοκρατίας στο Düsseldorf κ. Ιωάννη
Ριζόπουλου και εκπροσώπων της ορθόδοξης, της ρωμαιοκαθολικής και της ευαγγελικής
εκκλησίας του Neuss, καθώς και του ομοσπονδιακού Βουλευτή της εκλογικής
περιφέρειας Neuss κ. Hermann Gröhe, o Δήμαρχος της πόλεως Neuss am Rhein κ. Herbert
Napp υποδέχθηκε στο Δημαρχείο τον σεβ. Μητροπολίτη Γερμανίας και Έξαρχο Κεντρώας
Ευρώπης κ. Αυγουστίνο.
Ο σεβ. Μητροπολίτης Αυγουστίνος παραβρέθηκε στο Neuss για να προεξάρχει στις
εορταστικές εκδηλώσεις για τα εξηκοστά γεννέθλια και την 25η επέτειο χειροτονίας του
ιερατικώς προϊσταμένου της ελληνορθόδοξης ενορίας στο Neuss-Weckhoven,
Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Παναγιώτη Τσουμπακλή. Στο Neuss κατοικούν περίπου 1700
Έλληνες.

Ο ΝEΟΣ ΠΡEΣΒΗΣ
ΤΗΣ ΕΛΛAΔΑΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛIΝΟ
ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΣ Δ. ΤΡΙΤAΡΗΣ
Στις αρχές του μηνός Μαΐου ανέλαβε τα καθήκοντα του ο νέος Πρέσβης της Ελλάδας στο
Βερολίνο κ. Κωνσταντίνος Δ.Τριτάρης.
Ο κ. Τριτάρης είναι γεννημένος στην Αθήνα. Σπούδασε στη Νομική Σχολή του
Πανεπιστημίου Αθηνών και μετεκπαιδεύτηκε στις ευρωπαϊκές σπουδές στη Γαλλία. Πριν από
την εισαγωγή του στο Διπλωματικό Σώμα του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος,
ασκώντας παράλληλα τη δικηγορία (ως μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών) διετέλεσε
επιστημονικός βοηθός στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Ως διπλωμάτης υπηρέτησε σε διάφορες θέσεις στις Πρεσβείες της Ελλάδας στη Βουδαπέστη,
στη Βέρνη, στη Λευκωσία και στη Μόσχα. Διετέλεσε Γενικός Πρόξενος στη Στουτγκάρδη
(όπου και Πρύτανης του Προξενικού Σώματος Βάδης – Βυρττεμβέργης) και στο San
Francisco, καθώς και Πρέσβης της Ελλάδος στο Καζακστάν. Στην κεντρική υπηρεσία του
Υπουργείου Εξωτερικών στην Αθήνα υπηρέτησε στη Διεύθυνση Διαβαλκανικής
Συνεργασίας, στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Υποθέσεων (ως αναπληρωτής διευθυντής της),
όπως και στη Διεύθυνση Κύπρου (ως διευθυντής της). Είναι επίσης μέλος του Εκπαιδευτικού
Συμβουλίου της Διπλωματικής Ακαδημίας.
Ο νέος Πρέσβης αναμένεται να επιδώσει τα διαπιστευτήριά του στον Πρόεδρο της
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας καθηγ. κ. Horst Köhler στις 24 Ιουνίου 2005.

Ο ΔΡ. KATTAN
ΝΕΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΤΟ MÜNSTER
Πληρώθηκε η έδρα Ορθοδόξου Θεολογίας του Κέντρου Θρησκευτικών Σπουδών του
Πανεπιστημίου του Münster. Ως διάδοχο του επί σειρά ετών κατόχου της έδρας καθηγ. δρ.
δρ. Αναστασίου Κάλλη προέκρινε το εκλεκτορικό σώμα τον δρ. Assad Elias Kattan Άραβα
ορθόδοξο, λιβανέζο στην καταγωγή. Μετά την απόφαση του εκλεκτορικού σώματος
αναμένεται το σχετικό υπουργικό διάταγμα, ώστε με την επίσημη πρώτη διάλεξή του ο
κ. Kattan να αναλάβει τα επιστημονικά του καθήκοντα στο Πανεπιστήμιο του Münster.

35ο Ιερατικό Συνέδριο
Ιεράς Μητροπόλεως Γερμανίας
και Εξαρχίας Κεντρώας Ευρώπης
Aπό 19 έως 22 Oκτωβρίου τ.έ. θα πραγματοποιηθεί στο Ludwigshafen am
Rhein, στους χώρους της Aκαδημίας Heinrich Pesch Haus(Frankenthaler Str.
229), το 35ο ιερατικό συνέδριο της Iεράς Mητροπόλεως Γερμανίας και
Eξαρχίας Kεντρώας Eυρώπης, με κεντρικό θέμα:Πρόσωπο προς πρόσωπο - Tο
χάρισμα της πατρότητας.
Kεντρικός ομιλητής θα είναι ο λόγιος Mητροπολίτης Nαυπάκτου και Aγίου
Bλασίου κ. Iερόθεος, συγγραφέας πλειάδος εκλεκτών βιβλίων, πολλά από τα
οποία έχουν μεταφρασθεί σε ξένες γλώσσες. Eνδεικτικά αναφέρονται: Mια
βραδυά στην έρημο του Aγίου Όρους, Oρθόδοξη Ψυχοθεραπεία, Eκκλησία και
εκκλησιαστικό φρόνημα και Tο πρόσωπο στην ορθόδοξη παράδοση. H εισήγησή
του έχει τον τίτλο: O ιερέας ως πρόσωπο: το πρόσωπο του πατέρα και το
χάρισμα της διάκρισης. Eπιπλέον θα λάβουν χώρα δύο παρεμβάσεις, που θα
αφορούν στις συνιστώσες του κεντρικού θέματος: α΄. O ιερέας και οι συνεργάτες
του και β΄. Eξειδικευμένες περιπτώσεις στην ποιμαντική πράξη.
Σε ειδική ενότητα με τίτλο Eργαστήρια θα επικεντρωθεί το ενδιαφέρον των
συνέδρων σε επιμέρους θέματα της εκκλησιαστικής διακονίας.
Tο ιερατικό συνέδριο θα αρχίσει με αρχιερατικό εσπερινό, που θα
πραγματοποιηθεί στον I. N. Eυαγγελισμού της Θεοτόκου Ludwigshafen
(Rottstr. 21), στον οποίο αναμένονται ο Πρέσβυς της Eλλάδος στο Bερολίνο κ.
Δημήτριος Kυπραίος, ο Γ. Πρόξενος της Στουτγκάρδης δρ. Δημήτριος
Mοσχόπουλος, καθώς και εκπρόσωποι τοπικών πολιτικών και εκκλησιαστικών
αρχών.

ΤΑ ΕΓΚΑIΝΙΑ ΤΟΥ Ι. ΝΑΟΥ
ΑΓIΟΥ ΙΩAΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
ΣΤΟ BRÜHL
(5.5.2005)
Την Τετάρτη, 4 Μαΐου 2005, ο θεοφ. Επίσκοπος Αριανζού κ. Βαρθολομαίος,
βοηθός επίσκοπος της Ι. Μητροπόλεως Γερμανίας, τέλεσε μαζί με άλλους ιερείς
τον Πανηγυρικό Εσπερινό των Εγκαινίων του Ι. Ναού Αγίου Ιωάννου
Προδρόμου Brühl. Πριν από τον Εσπερινό τοποθετήθηκαν τα ιερά λείψανα τριών
αγίων μαρτύρων (του αγ. μεγαλομάρτυρας Προκοπίου, του αγ. ιερομάρτυρος
Χαραλάμπους και της αγ. οσιοπαρθεναμάρτυρος Παρασκευής) σε ένα δισκάριο για
να κλεισθούν την επομένη στην Αγία Τράπεζα.
Τα εγκαίνια του Ι. Ναού τέλεσε την Πέμπτη, 5 Μαΐου, ο Ποιμενάρχης μας, σεβ.
Μητροπολίτης Γερμανίας κ. Αυγουστίνος. Λειτούργησαν μαζί του ο θεοφ.
Επίσκοπος Σινώπης κ. Αθηναγόρας, βοηθός επίσκοπος της Ι. Μητροπόλεως
Βελγίου, και ο θεοφ. Επίσκοπος Αριανζού κ. Βαρθολομαίος, καθώς επίσης και
πολλοί ιερείς από τη Γερμανία, την Ολλανδία και το Βέλγιο. Τη χορωδία διηύθυνε
ο π. Παλλάδιος από το Άγιο Όρος, ενώ τελετάρχης ήταν ο π. Αθηναγόρας από τη
Φραγκφούρτη. Μετά τον Όρθρο έγινε η λιτανεία των ιερών λειψάνων γύρω από
τον Ι. Ναό. Κατόπιν, ο Μητροπολίτης εισήλθε στο ναό και τα τοποθέτησε μέσα
στην Αγία Τράπεζα. Τέλος, σχημάτισε επάνω στους τοίχους της Εκκλησίας προς
τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα με Άγιο Μύρο το μονόγραμμα ΧΡ.
Μετά τη Θεία Λειτουργία ήσαν όλοι καλεσμένοι στην πασχαλινή αγάπη.
Κατά την παράδοση τελείται στο νεοεγκαινιασμένο Ναό καθημερινά επί επτά
μέρες η Θεία Λειτουργία, ενώ κάθε χρόνο εκτός από το πανηγύρι του Ναού (24
Ιουνίου) γιορτάζεται και η επέτειος των εγκαινίων με ιδιαίτερη λαμπρότητα.

O ΚΑΓΚΕΛΑΡΙΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑΣ
ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΣΤΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΑ
Η Α.Θ. Παναγιότης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος
περιστοιχιζόμενος από Ιεράρχες του Θρόνου, καθώς και από το Σεβ. Μητροπολίτη
Γερμανίας κ. Αυγουστίνο, δέχθηκε την Τετάρτη, 4 Μαΐου 2005, τον Εξοχ.
Καγκελάριο
της
Ομοσπονδιακής
Δημοκρατίας
της
Γερμανίας
κ. Gerhard Schröder μαζί με τους συνεργάτες του, συνοδευόμενο από τον Εξοχ.
κ. Wolf-Ruthart Born, Πρέσβη της Γερμανίας στην Άγκυρα.
Ο επίσημος επισκέπτης της Μητρός Εκκλησίας είχε μακρά συνομιλία με την Α.Θ.
Παναγιότητα για επίκαιρα θέματα. Στον κ. Schröder αποδόθηκαν οι προσήκουσες
τιμές κατά την προσέλευση και την αναχώρησή του από τα Πατριαρχεία. Πλείστοι
εκπρόσωποι τηλεοπτικών σταθμών και δημοσιογράφοι κάλυψαν την επίσκεψη του
Γερμανού
Καγκελαρίου
στο
Οικουμενικό
Πατριαρχείο.
Μετά την επίσκεψη στα Πατριαρχεία η Α. Θ. Παναγιότης, ο Οικουμενικός
Πατριάρχης, συνοδευόμενος από τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτη κ. Ελπιδοφόρο,
Αρχιγραμματέα της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, μετέβη στο Πανεπιστήμιο
«Marmara» και παρέστη στην τελετή ανακηρύξεως του κ. Schröder σε επίτιμο
διδάκτορα της Νομικής του Σχολής. Στην εκδήλωση παρίστατο, μεταξύ άλλων, και
ο Εξοχ. Πρωθυπουργός της Τουρκίας κ. Recep Tayyip Erdoğan, ο οποίος έκλεισε
την όλη τελετή.

TIMH THΣ MHTPOΣ EKKΛHΣIAΣ
ΣTON π. KΩNΣTANTINO MYPΩN
Mε χαρά ανακοινώνεται ότι ο Παναγιώτατος Oικουμενικός Πατριάρχης μας κ.
κ. Bαρθολομαίος τίμησε ένα από τους εκλεκτούς ιερείς τής I.Mητροπόλεώς μας,
τον π. Kωνσταντίνο Mύρων, Iερατικώς Προϊστάμενο
τής Eνορίας Aγίου Iωάννου Προδρόμου Brühl, με την ανώτατη τιμητική
διάκριση τού Oικουμενικού Πατριαρχείου, απονέμοντάς του το οφφίκιο τού
Πρωτοπρεσβυτέρου τού Oικουμενικού Θρόνου.
H Σεπτή Kορυφή τής Eκκλησίας μας θέλησε με αυτόν τον τρόπο να
επιβραβεύσει τον π. Kωνσταντίνο, αφ' ενός για το εξαίρετο ήθος του και αφ'
ετέρου για την ευσυνείδητη εκπλήρωση των ποικίλων ποιμαντικών καθηκόντων
του με κύριο χαρακτηριστικό την αφοσίωσή του προς τηνEκκλησία.
H ειδική τελετή τής προχειρίσεώς του έγινε στις 20 Σεπτεμβρίου 2004, στην
αίθουσα τής Παναγίας τού Πατριαρχικού Oίκου στηνKωνσταντινούπολη, από
τον ίδιο τον Πατριάρχη, παρουσία τού Σεβασμιωτάτου Mητροπολίτου μας
κ. Aυγουστίνου και άλλων Aρχιερέων τού Σεπτού Kέντρου τής Oρθοδοξίας.
Bόννη, 30 Σεπτεμβρίου 2004
EK THΣ IEPAΣ MHTPOΠOΛEΩΣ

H XEIPOTONIA TOY NEOY
BOHΘOY EΠIΣKOΠOY
THΣ I. M. ΓEPMANIAΣ
ΘEOΦIΛEΣTATOY APIANZOY
κ. BAPΘOΛOMAIOY
H εις Eπίσκοπον χειροτονία τού Θεοφιλεστάτου Eπισκόπου Aριανζού* κ.
Bαρθολομαίου έλαβε χώραν εν τω Iερώ Nαώ Προφήτου Hλιού Φραγκφούρτης
την Πέμπτην, 10ην Iουνίου τρ.έ., ημέρα γερμανικής αργίας. Mετά του
Σεβασμιωτάτου Mητροπολίτου Γερμανίας κ. Aυγουστίνου συνελειτούργησαν οι
κάτωθι Aρχιερείς κατά σειράν πρεσβειών: α΄) Σεβασμιώτατοι Mητροπολίται·
Σύμης κ. Xρυσόστομος, Aυστρίας κ. Mιχαήλ, Kαστορίας κ. Σεραφείμ,
Pεθύμνης και Aυλοποτάμου κ. Άνθιμος, β΄) Θεοφιλέστατοι Eπίσκοποι· Aρίστης
κ. Bασίλειος, Λεύκης κ. Eυμένιος και Σινώπης κ. Aθηναγόρας.
Δι' ιδιαιτέρας επιστολής τού Ποιμενάρχου μας ειδοποιήθησαν οι κληρικοί τής
Iεράς Mητροπόλεως, οι πλείστοι των οποίων παρευρέθησαν συμπροσευχόμενοι,
ενώ ομοίως παρέστη και πλήθος λαού, το οποίον υπελογίσθη περί τους χιλίους
πεντακοσίους πιστούς. H ατμόσφαιρα υπήρξε συγκινητική και μεγαλειώδης,
αληθώς Πεντηκοστή, τούτο μεν διότι εβασίλευεν η έκδηλος προς το πρόσωπον
του εψηφισμένου Eπισκόπου αγάπη, τούτο δε διότι ετηρήθη η σεπτή
Πατριαρχική
Tάξις.
O εψηφισμένος Eπίσκοπος ανέγνωσε κατ' αρχάς την Oμολογίαν και ολίγον προ
της χειροτονίας τον ευχαριστήριον λόγον του. Kατά την ένδυσιν τού νέου
Eπισκόπου ο Iερός Nαός, καθώς και ο πλήρης πιστών χώρος περί αυτόν,
εσείσθησαν υπό της βοής «Άξιος». Mετά το πέρας τής θείας Λειτουργίας ο νέος
Eπίσκοπος παρέθεσεν δεξίωσιν εις τους παρόντας και εν συνεχεία γεύμα προς
τιμήν των υψηλών προσκεκλημένων. Tο απόγευμα τής ιδίας ημέρας, εν τω Iερώ
Nαώ Προφήτου Hλιού Φραγκφούρτης, εχοροστάτησεν κατά τον εσπερινόν τής
εορτής τού Aγίου Aποστόλου Bαρθολομαίου και την επομένην ετέλεσεν την
πρώτην
θείαν
Λειτουργίαν
ως
Aρχιερεύς.
* H Aριανζός, προάστιο της ιστορικής Nαζιανζού (Kαππαδοκία), είναι ο τόπος
γεννήσεως του αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου.
EK THΣ IEPAΣ MHTPOΠOΛEΩΣ

Aνακοινωθέν περί της εκλογής
του νέου Βοηθού Επισκόπου

Η Iερά Mητρόπολις Γερμανίας μετά χαράς αναγγέλλει ότι
την 25ην Mαΐου 2004 η Aγία και Iερά Σύνοδος του
Oικουμενικού
Πατριαρχείου
εξέλεξε
τον
Πανοσιολογιώτατον Aρχιμανδρίτην κ. Bαρθολομαίον
Kεσίδην εις Bοηθόν Eπίσκοπον της Iεράς Mητροπόλεως
Γερμανίας υπό τον τίτλον της πάλαι ποτέ διαλαμψάσης
Eπισκοπής Aριανζού.
O Θεοφιλέστατος εψηφισμένος Eπίσκοπος Aριανζού κ.
Bαρθολομαίος (κατά κόσμον Iωάννης) Kεσίδης εγεννήθη
την 12ην Aυγούστου 1968 εις Kαστορίαν Δ. Mακεδονίας.

Tας εγκυκλίους αυτού σπουδάς επεράτωσεν εις Kαστορίαν. Eσπούδασε χημείαν εις
το Tμήμα Xημείας της Σχολής Θετικών Eπιστημών του Πανεπιστημίου Bόννης και
θεολογίαν εις το Tμήμα Ποιμαντικής και Kοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής
Σχολής του Aριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Eχειροτονήθη Διάκονος την 4ην Mαρτίου 1995 (οφφίκιον Aρχιδιακόνου 10-61995) και Πρεσβύτερος την 8ην Σεπτεμβρίου 1996 (οφφίκιον Aρχιμανδρίτου
αυθημερόν) υπό του Σεβασμιωτάτου Mητροπολίτου Γερμανίας κ.
Aυγουστίνου. Yπηρέτησε παρά τω Σεβασμιωτάτω ως Aρχιδιάκονος αυτού (19951996) και εν τη Iερά Mητροπόλει Γερμανίας ως Iερατικώς Προϊστάμενος του
Iερού Nαού Προφήτου Hλιού Φραγκφούρτης (1996 έως σήμερον). Διετέλεσε
μέλος της Eπιτροπής Eκδόσεων, της Συντακτικής Oμάδος του
περιοδικού Oρθόδοξη Παρουσία και του ετησίου Hμερολογίου, ως και της
Yποεπιτροπής επί Eιδικών Oικονομικών Θεμάτων της I. Mητροπόλεως. Mετέσχε
της Mείζονος Kληρικολαϊκής Συνελεύσεως του Oικουμενικού Πατριαρχείου
(Nοέμβριος 2000) και εξεπροσώπησε πλειστάκις τον Σεβασμιώτατον εις
σημαντικάς εκδηλώσεις των γερμανικών και ελληνικών αρχών και φορέων εν τω
Oμοσπονδιακώ Kρατιδίω της Έσσης.
Eκτός της μητρικής ομιλεί την γερμανικήν και την αγγλικήν γλώσσαν.
H εις Eπίσκοπον χειροτονία του θα τελεσθή εν τω Iερώ Nαώ του Προφήτου Ηλιού
Φραγκφούρτης, την Πέμπτην, 10ην Iουνίου 2004.
Eν Bόννη, τη 26η Mαΐου 2004
Eκ της Iεράς Mητροπόλεως Γερμανίας

34ο Ιερατικό Συνέδριο
Ιεράς Μητροπόλεως Γερμανίας
και Εξαρχίας Κεντρώας Ευρώπης
Από 24 έως 27 Νοεμβρίου τ.έ. θα πραγματοποιηθεί στή Βόννη, στους χώρους του
CJD Βόννης (Graurheindorfer Str. 149), το 34ο ιερατικό συνέδριο της Ιεράς
Μητροπόλεως Γερμανίας και Εξαρχίας Κεντρώας Ευρώπης, με κεντρικό θέμα:
Κήρυγμα. Από το ρητορικό μονόλογο στη διακονία του προσώπου.
Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος και
Αλμυρού Ιγνάτιος (Γεωργακόπουλος), γνωστός από την τηλεοπτική εκπομπή
Αρχονταρίκι. Επιπλέον θα λάβουν χώρα δύο συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, που
θα αφορούν στις συνιστώσες του κεντρικού θέματος: α. Κρίση του κηρύγματος και
β. Διακονία του λόγου.
Θα φιλοξενηθεί επίσης διάλεξη του Domkapitular Dr. Heiner Koch (από τη
ρωμαιοκαθολική αρχιεπισκοπή της Κολωνίας) σχετική με την 20η Παγκόσμια
Συνάντηση των (ρωμαιοκαθολικών) Νέων, που θα γίνει το 2005 στην Κολωνία.
Το ιερατικό συνέδριο θα αρχίσει τις εργασίες του με αρχιερατικό εσπερινό, που θα
πραγματοποιηθεί στον Ι.Ν. του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου Bruehl (Wallstr.
102), στον οποίο αναμένονται ο Πρέσβυς της Ελλάδος στο Βερολίνο Δ. Κυπραίος,
ο Έλληνας Πρόξενος της Κολωνίας Λ. Ροκανάς, καθώς και εκπρόσωποι τοπικών
πολιτικών και εκκλησιαστικών αρχών.

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ
ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Μια από τις σημαντικότερες εορτές της ορθόδοξης χριστιανοσύνης εορτάστηκε με
ιδιαίτερη λαμπρότητα την Κυριακή 4 Μαρτίου 2001. Την Α' Κυριακή των
Νηστειών, την λεγομένη Κυριακή της Ορθοδοξίας, η Εκκλησία μας τιμά την
αναστήλωση των εικόνων σύμφωνα με τις αποφάσεις της εβδόμης Οικουμενικής
Συνόδου.
Κατά το έθος εδώ στη Γερμανία οι Ορθόδοξοι Επίσκοποι, εκπρόσωποι των
διαφόρων Ορθοδόξων Πατριαρχείων, συνεορτάζουν την ημέρα αυτή με το
καθιερωμένο πλέον αρχιερατικό συλλείτουργο, το οποίο γίνεται εναλλάξ σε ναούς
των Ορθοδόξων Επισκοπών της Γερμανίας.
Εφέτος το πανορθόδοξο αρχιερατικό συλλείτουργο έγινε στην πόλη
της Νυρεμβέργης, στον Καθεδρικό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης,
της Μητροπόλεως Γερμανίας και Κεντρικής Ευρώπης του Πατριαρχείου
Ρουμανίας. Συλλειτούργησαν, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Θερμών κ.κ.
Δημήτριος, ο οποίος και προεξήρχε ως εκπρόσωπος του Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Γερμανίας και Εξάρχου Κεντρώας Ευρώπης κ.κ. Αυγουστίνου,
απουσιάζοντος για λόγους υγείας, ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Βερολίνου και
Γερμανίας κ.κ. Θεοφάνης (του Πατριαρχείου Μόσχας), ο Θεοφ. Επίσκοπος
Μεσευρώπης κ.κ. Κωνσταντίνος (του Πατριαρχείου των Σέρβων), και ο Σεβ.
Μητροπολίτης Γερμανίας και Κεντρικής Ευρώπης κ.κ. Σεραφείμ (του
Πατριαρχείου Ρουμανίας).

Λήξη (συμπεράσματα)
31ου Ιερατικού Συνεδρίου
Ιεράς Μητροπόλεως Γερμανίας
Το 31ο ιερατικό συνέδριο της Ιεράς Μητροπόλεως Γερμανίας έκλεισε την Πέμπτη
2.11.2000 ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Γερμανίας κ. Αυγουστίνος στην
αίθουσα τελετών του πνευματικού κέντρου του Ιερού Ναού των Αγίων Πάντων.
Καταρχήν ευχαρίστησε όσους συνέβαλαν στην άψογη διοργάνωσή του και
ανακοίνωσε ότι και το επόμενο συνέδριο θα γίνει στο Μόναχο, από τις 30
Οκτωβρίου μέχρι τις 2 Νοεμβρίου του 2001.
Στη συνέχεια έκανε μία ανασκόπηση του συνεδρίου με στόχο την εξαγωγή
συμπερασμάτων. Παίρνοντας αφορμή από την εισήγηση του κ, Νικολάου τόνισε
πως εμείς οι ορθόδοξοι δεν πιστεύουμε ότι από μας ξεκινά η Εκκλησία. Η
Εκκλησία έχει ιστορία δύο χιλιάδων ετών και μέλη της είναι και οι κεκοιμημένοι
αδελφοί μας. Οι Πατέρες της Εκκλησίας και η διδασκαλία τους αποτελούν για μας
σήμερα ένα κεφάλαιο το οποίο θα μας βοηθήσει να μην κάνουμε τα λάθη των
άλλων Εκκλησιών που πίστεψαν ότι η Εκκλησία αρχίζει και τελειώνει στο γραφείο
του ερευνητή. Οι Πατέρες δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να περάσουν στη λήθη.
Η ομιλία του κ. Νικολακόπουλου υπενθύμισε σε όλους ότι η Αγία Γραφή έχει την
ίδια αξία, και ακόμη μεγαλύτερη, για μας τους ορθοδόξους όση έχει και για τους
προτεστάντες αδελφούς μας. Ο Σεβασμιότατος τόνισε την ανάγκη να υπάρχει η
Αγία Γραφή σε κάθε σπίτι, να γίνονται κύκλοι μελέτης της Αγίας Γραφής, αλλά όχι
αποκομμένοι από την Εκκλησία. Την Αγία Γραφή την ερμηνεύει η Εκκλησία σαν
σύνολο, όχι ο καθένας με τον τρόπο που εκείνος θέλει και πιστεύει.
Ο κ. Βλέτσης με την ομιλία του προσπάθησε από τη μία πλευρά να περιγράψει τη
σύγχρονη σύγχυση της εποχής του μεταμοντέρνου και από την άλλη πλευρά να μας
δώσει μία πυξίδα που θα βγάλει από αυτή τη σύγχυση, δείχνοντάς μας τι είναι
αληθινά ορθόδοξο, σημείωσε ο Σεβασμιότατος.
Οι παρεμβάσεις εξάλλου των Θεοφιλέστατων Επισκόπων Αρίστης κ. Βασιλείου
και Θερμών κ. Δημητρίου και του ελλογιμωτάτου αρχιδιακόνου π. Βασιλείου
ΚΙein φώτισαν πολύπλευρα τα παραπάνω ζητήματα, δίδοντας σε όλους την
πεποίθηση ότι δεν είμαστε τυχαία ορθόδοξοι, αλλά τονίζοντας παράλληλα και την
αναγκαιότητα να πάρουμε ό,τι καλό υπάρχει στη θεολογία των άλλων (καθολικών
και προτεσταντών) ως εμπλουτισμό, όχι ως νοθεία, της δικής μας παράδοσης.
Στη συνέχεια ο Σεβασμιότατος σχολίασε με ιδιαίτερο ενθουσιασμό τις ομιλίες των
νέων (στην ηλικία) επιστημονικών συνεργατών του τμήματος Ορθόδοξης
Θεολογίας, βλέποντας στα πρόσωπα τους το μέλλον της Ορθοδοξίας σ' αυτόν τον
τόπο.

Από την περί Βιοηθικής εισήγηση του κ. Βάντσου ο Σεβασμιότατος πήρε ως
μήνυμα και συμπέρασμα την ανάγκη να ενημερωνόμαστε για όλες τις νεότερες
εξελίξεις στα θέματα αυτά, για να μπορούμε να δίδουμε απαντήσεις σ' όποιον και
σ' ό,τι μας ρωτάει. «Αν έρθει κάποιος στον ιερέα και φύγει απογοητευμένος ο
ιερέας αμάρτησε», σημείωσε ο Μητροπολίτης.
Η εισήγηση του κ. Αναπλιώτη έδωσε την αφορμή στο Σεβασμιότατο να τονίσει και
πάλι την ανάγκη να οργανωθεί το κοινωνικό έργο των ενοριών. «Είναι
μονοφυσιτισμός να πιστεύουμε ότι μας ενδιαφέρει μόνο η ψυχή. Να
ενδιαφερόμαστε και για την Κοινωνική Δικαιοσύνη», υπογράμμισε ο κ.
Αυγουστίνος.
Η εισήγηση του κ. Wolf, ενός νέου γερμανού ορθοδόξου, συγκίνησε ιδιαίτερα το
Σεβασμιότατο, ο οποίος στο πρόσωπο του νέου αυτού επιστήμονα είδε τη
σταδιακή ωρίμανση της Ορθοδοξίας στη Γερμανία. Σα Μητρόπολη έχουμε χρέος,
τονίσθηκε, να ανοίξουμε τις αγκάλες μας στους ανθρώπους της τοπικής κοινωνίας
που αναζητούν μία αυθεντικότερη πνευματικότητα. Ο Σεβασμιότατος υπογράμμισε
και πάλι την ανάγκη να δημιουργηθεί ένα ορθόδοξο μοναστήρι στη Γερμανία, ένα
σωστό μοναστήρι που θα «σαρκωθεί» στη Γερμανία και θα είναι το πανεπιστήμιο
της Ορθοδοξίας στη Γερμανία. Στη συνάφεια αυτή αναφέρθηκε στις προσπάθειες
μετάφρασης των λειτουργικών κειμένων στη γερμανική γλώσσα και προέτρεψε
τους ιερείς να τελειοποιήσουν τη γνώση της γερμανικής γλώσσας.
Μετά από αυτή την ανακεφαλαίωση των εισηγήσεων ο Σεβασμιότατος προχώρησε
σε ένα πατρικό άνοιγμα της ψυχής του με στόχο την ενθάρρυνση και τη στήριξη
των ιερέων στο δύσκολο και πολύπλευρο έργο τους στις ενορίες.
Παίρνοντας καταρχήν αφορμή από τη ζωντανή εικόνα της Ορθοδοξίας στο
Μόναχο, το οποίο έχει καταστεί κέντρο Ορθοδοξίας, υπογράμμισε πώς εκεί που
είναι ζωντανή η ενορία φεύγουν τα δαιμόνια. «Πάρτε το σαν συμπέρασμα του
συνεδρίου και αγωνισθείτε γι' αυτό».
«Να είμαστε ενωμένοι. Να ξέρουμε ότι δεν είμαστε μόνοι», είναι ένα από τα
μηνύματα του συνεδρίου. «Ο ιερέας-απόστολος δεν είναι μόνος».
«Αν ο ιερέας έχει Θεό και φοβάται ο ιερέας το Θεό και όχι ο Θεός τον ιερέα -όπως
λέμε στην Κρήτη- τότε όλα είναι καλά».
«Στην Εκκλησία δεν ετικετάρουμε ανθρώπους, Η Εκκλησία είναι για όλους. Για τη
σωτηρία των ανθρώπων. Δεν πρέπει να συκοφαντούμε και να κατηγορούμε αλλά
να αγκαλιάζουμε και τους διώκτες μας, Το να δημιουργούμε εχθρούς είναι εύκολο
πράγμα. Το ν΄ αγαπάς είναι δύσκολο».
Αναφερόμενος ιδιαίτερα στους νέους κληρικούς τούς προέτρεψε να γίνουν ακόμη
καλύτεροι από τους παλαιότερους, μια και αυτοί παραλαμβάνουν σήμερα έτοιμες
ενορίες, με ναούς και πνευματικά κέντρα και -κυρίως- συνεργάτες και φίλους

(γερμανούς) της ενορίας. «Εσείς οι νέοι μπορείτε να γίνετε καλύτεροι, είστε
υποχρεωμένοι (πρέπει) να γίνετε καλύτεροι. Για να γίνουν οι ενορίες μας μικρές
πατρίδες για τους κουρασμένους ανθρώπους της εποχής μας».
Τέλος, ο Σεβασμιότατος έδωσε το λόγο στον καθηγητή κ. Νικολάου, ο οποίος
αφού έθεσε κάποια πρακτικά λειτουργικά ζητήματα κήρυξε τη λήξη του
συνεδρίου.
Ζηνοβία Μπασιούδη, Θεολόγος

Εορταστικές εκδηλώσεις
με αφορμή τα ονομαστήρια
της Α. Θ. Παναγιότητος
του Οικουμενικού Πατριάρχου
κ. κ. Βαρθολομαίου του Α΄
Με την ευκαιρία των ονομαστηρίων (11.06.00) της Α. Θ. Παναγιότητος του
Οικουμενικού Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου του Α΄, η ελληνορθόδοξη
Μητρόπολις Γερμανίας και Εξαρχία Κεντρώας Ευρώπης και με πρωτοβουλία του
Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου της, του Μητροπολίτου Γερμανίας κ. Αυγουστίνου,
διοργανώνει και αυτή τη χρονιά εορταστικές εκδηλώσεις.
Την Τρίτη 13 Ιουνίου, στον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Τριάδος στη Βόννη και ώρα
17.00΄ θα τελεσθεί από τον Σεβ. Γερμανίας πανηγυρική Δοξολογία και θα
ακολουθήσει διάλεξη του Ρουμάνου Ορθοδόξου Μητροπολίτου Γερμανίας Δρ.
Σεραφείμ Joanta με θέμα: «Η χαρά του να είναι κανείς Χριστιανός».
Οι εκδηλώσεις θα κλείσουν με δεξίωση που θα δοθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων
του Μητροπολιτικού Κέντρου.
Ας σημειωθεί ότι οι εκδηλώσεις αυτές αποτελούν κάθε χρόνο μαγνήτη πολλών
προσωπικοτήτων και απλού λαού του Θεού που παίρνουν μέρος για να εκφράσουν
το σεβασμό και την τιμή που αξίζει στο πρόσωπο του σεπτού Προκαθημένου της
Ορθόδοξης Εκκλησίας μας.

Η Κυριακή της Ορθοδοξίας
στη Γερμανία
Με ιδιαίτερη λαμπρότητα γιορτάστηκε στις 19.03.2000, στον Ιερό Ναό του Αγίου
Νεκταρίου της πόλεως Luedenscheid (Βορείου Ρηνανίας - Βεστφαλίας), μια από
τις σημαντικότερες γιορτές της Χριστιανοσύνης, η Κυριακή της Ορθοδοξίας. Την
πανηγυρική Θεία Λειτουργία ετέλεσαν, ο Σεβ. Μητροπολίτης Γερμανίας και
Έξαρχος Κεντρώας Ευρώπης κ.κ. Αυγουστίνος, ο οποίος και προεξήρχε, ο Σεβ.
Αρχιεπίσκοπος Βερολίνου και Γερμανίας κ.κ. Θεοφάνης (του Πατριαρχείου
Μόσχας), ο Θεοφ. Επίσκοπος Μεσευρώπης κ.κ. Κωνσταντίνος (του
Πατριαρχείου των Σέρβων) και ο Σεβ. Μητροπολίτης Γερμανίας και Κεντρικής
Ευρώπης κ.κ. Σεραφείμ (του Πατριαρχείου Ρουμανίας). Το ιερό αυτό
συλλείτουργο των Ορθοδόξων Επισκόπων, μελών της Επιτροπής των Ορθοδόξων
Εκκλησιών της Γερμανίας, εξέπεμψε προς όλους το μήνυμα τηςενότητας της
Ορθοδοξίας.

Εκδηλώσεις
προς τιμήν των Τριών Ιεραρχών
Με ιδιαίτερη λαμπρότητα γιορτάστηκε η μνήμη των Τριών Ιεραρχών, των
προστατών των γραμμάτων και της ελληνικής Παιδείας, στη Μητρόπολή μας.
Όλες οι ενορίες τίμησαν τη γιορτή με λατρευτικές και άλλες εκδηλώσεις στις
οποίες πήραν μέρος οι μαθητές των σχολείων μας, οι εκπαιδευτικοί μας και πολύς
κόσμος.
Αποκορύφωμα των εκδηλώσεων απετέλεσαν οι εκδηλώσεις στις οποίες προεξήρχε
ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Αυγουστίνος, την Κυριακή 30 Ιανουαρίου
στον Ιερό Ναό των Αγίων Αποστόλων στο Dortmund. Μετά τη σχετική
Ακολουθία, και τις προσφωνήσεις του εκπροσώπου του Δημάρχου της πόλεως, των
εκπροσώπων της Ευαγγελικής και της Καθολικής Εκκλησίας και του
Σεβασμιωτάτου, ακολούθησε διάλεξη του Ομότιμου Καθηγητή Δρ. Δρ.
Αναστασίου Κάλλη ο οποίος διαπραγματεύθηκε το θέμα "Πιστοί στους Πατέρες: Η
Ορθοδοξία στο κατώφλι της τρίτης χιλιετίας". Η ενορία στη συνέχεια παρέθεσε
δεξίωση.
Αλλά και στο Bielefeld -την ίδια ημέρα- μετά τον εσπερινό και την αρτοκλασία
που τελέσθηκε από τους ιερείς που υπηρετούν στις ενορίες της Ανατολικής
Βεστφαλίας ο προσκεκλημένος Διδάκτωρ της θεολογίας κ. Χριστοφ.
Παπακωνσταντίνου έδωσε διάλεξη με θέμα "Ορθόδοξη πολιτισμική ταυτότητα και
θρησκευτική αγωγή". Την παρακολούθησαν όλοι οι εκπαιδευτκοί της περιοχής με
τις οικογένειές τους, πανεπιστημιακοί, αντιπροσωπείες μαθητών και φοιτητών του
τοπικού πανεπιστημίου, τα μέλη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και πολλοί
πιστοί. Οι εκδηλώσεις έκλεισαν με δεξίωση προς τιμήν των προσκεκλημένων.

Απόδοση του Ιερού Nαoύ της Μεταμορφώσεως του
Σωτήρος (Sαlναtorkirche) στην Ιερά Μητρόπολη
Γερμανίας
Την Κυριακή 27 Ιουνίου 1999 ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Γερμανίας κ.
Αυγουστίνος παρέλαβε τα κλειδιά του ιερού ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος
Μονάχου, τής γνωστής ως
Σαλβάτορκιρχε, από την
εκπρόσωπο του
βαυαρικού κράτους,
υπουργό παιδείας και
θρησκευμάτων κ. Monika
Hohlmeier.
Η επίσημη αυτή
εκδήλωση άρχισε με Θεία
Λειτουργία που τέλεσε με
βυζαντινή μεγαλοπρέπεια
ο Μητροπολίτης
Γερμανίας στον ιερό ναό
τής Μεταμορφώσεως του
Σωτήρος, περιστοιχούμενος από τονΕπίσκοπο Θερμών κ. Δημήτριο, βοηθό
Επίσκοπο της Ιεράς Μητροπόλεως Γερμανίας, από ιερείς και Διακόνους της
Μητροπόλεώς μας στο Μόναχο, καθώς επίσης και από τους ιερείς των εν Μονάχω
Ορθοδόξων Εκκλησιών Ρωσσίας, Σερβίας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας.
Πλήθος κόσμου γέμισε από νωρίς ασφυκτικά τον ιερό ναό και τους γύρω χώρους,
ενώ οι περισσότεροι, λόγω του αδιαχώρητου του ναού, παρέμειναν στο προαύλιο
τής εκκλησίας.
Στη Θεία Λειτουργία παρευρέθησαν ή υπουργός παιδείας κ. Hohlmeier, ο
εκπρόσωπος της Ρωμαιοκαθολικής Αρχιεπισκοπής Μονάχου, Θεοφιλέστατος
Επίσκοπος κ. Engelbert Siebler, ο εκπρόσωπος της Ευαγγελικής Εκκλησίας της
Βαυαρίας, αιδεσιμότατος κ. Claus-Juergen Roepke, η εκπρόσωπος του Βαυαρικού
Συμβουλίου Εκκλησιών κ. Elisabeth Dieckmann, ο απόγονος της βασιλικής
οικογένειας του Λουδοβίκου Α' της Βαυαρίας και του βασιλέα της Ελλάδος
Όθωνα, Δούκας της Βαυαρίας Φράντζ, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στο
Μόναχο Δρ. κ. Αναστάσιος Πέτροβας, ο Αντιπρόεδρος της Βαυαρικής Βουλής κ.
Helmut Ritzer, οι εκπρόσωποι του Πρώτου Δημάρχου Μονάχου κ. Brigitte Meier
και κ. Θεόδωρος Γαβράς, ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Ορθοδόξου Θεολογίας του
Πανεπιστημίου Μονάχου, καθηγητής κ. Θεόδωρος Νικολάου, ο Διευθυντής του
Ιδρύματος ΠΑΛΛΑΔΙΟ, καθηγητής κ. Βασίλειος Φθενάκης, οι πρόεδροι των
ελληνικών και ελληνογερμανικών οργανισμών και συλλόγων Μονάχου και πολλοί
φιλέλληνες γερμανοί.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας η υπουργός παιδείας και θρησκευμάτων
έλαβε το λόγο και αφού μετέφερε τον χαιρετισμό και τα συγχαρητήρια του
πρωθυπουργού της Βαυαρίας Δρ. κ. Edmund Stoiber, εξέφρασε τη χαρά της για
την επιστροφή της Σαλβάτορκιρχε στην Ιερά Μητρόπολη Γερμανίας και
χαρακτήρισε τη Σαλβάτορκιρχε ως σύμβολο ελληνικής ταυτότητας που
ενσαρκώνει ένα κομμάτι βαυαροελληνικής ιστορίας. Είπε ακόμη ότι οι
ελληνορθόδοξες Ενορίες είναι ουσιαστικός εμπλουτισμός για τη Βαυαρία και το
Μόναχο και ότι αυτές οι Ενορίες σε συνεργασία με το τμήμα της Ορθοδόξου
Θεολογίας στο πανεπιστήμιο Μονάχου αποτελούν τον κεντρικό πυρήνα της
ορθόδοξης ζωής στη Γερμανία. Είναι ευτυχές -συνεχίζει ή υπουργός- ότι αυτή η
πνευματική γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης που ήδη έκτισαν οι πατέρες μας
παίρνει σήμερα μια νέα αξία σε μια Ευρώπη που καλλιεργεί την αρμονική
συμβίωση. Με την Ιερά Μητρόπολη Γερμανίας η Σαλβάτορκιρχε θα συντελέσει
δυναμικά σε μια εξέλιξη που ενώνει πολιτισμούς. Και ή υπουργός κατέληξε ως
εξής: "Σεβασμιώτατε, επιθυμώ με ένα συμβολικό τρόπο να παραδώσω το ναό στην
Ιερά Μητρόπολη Γερμανίας. Σας παραδίδω εξ ονόματος του βαυαρικού
κράτους τα κλειδιά της Σαλβάτορκιρχε για την τέλεση της ελληνικής
ορθοδόξου λατρείας, όπως ακριβώς το ήθελε ο Βασιλέας Λουδοβίκος ο Α',
μπροστά από 170 χρόνια. Συνοδεύω την παράδοση με τις καλλίτερες ευχές μου. Η
χάρη του Θεού να σας συνοδεύει και Σάς και τους πιστούς"
Ακρως συγκινητική ήταν η στιγμή που ο Μητροπολίτης Γερμανίας κ.
Αυγουστίνος παρέλαβε τα κλειδιά και τα επέδειξε στο
εκκλησίασμα. Παρατεταμένα χειροκροτήματα και ζητωκραυγές δόνησαν την
κατανυκτική ατμόσφαιρα του ιερού ναού. Με δάκρυα στα μάτια έψαλλαν όλοι τον
ύμνο "τίς Θεός μέγας, ως ο Θεός ημών".
Αμέσως μετά έλαβε το λόγο ο Μητροπολίτης Γερμανίας, ο οποίος αφού εξέφρασε
την ευγνωμοσύνη για την παραλαβή των κλειδιών, συνέδεσε τη μεγάλη χαρά με το
ψαλμικό χωρίο, "ευλογείτε τον Κύριον ότι άγαθός... αύτη η ημέρα ήν εποίησεν ο
Κύριος αγαλλιασώμεθα και ευφρανθώμεν εν αυτή". Ακολούθως ευχαρίστησε το
βαυαρικό υπουργείο παιδείας και τους υπουργούς παιδείας της τελευταίας
εικοσαετίας που με όλες τους τις δυνάμεις συνετέλεσαν στο να επιστρέψει η
Σαλβάτορκιρχε στην αρχική της εκκλησιαστική τροχιά, σύμφωνα και με την δωρεά
του βασιλιά Λουδοβίκου Α', ευχαρίστησε τη ρωμαιοκαθολική και την ευαγγελική
εκκλησία για την πολυετή στέγαση των ελλήνων ορθοδόξων πιστών, ευχαρίστησε
όλους τους ,πιστούς και τους ελληνικούς συλλόγους Μονάχου για την άψογη
εκκλησιαστική συνείδηση που επέδειξαν και την υποδειγματική συσπείρωσή τους
στον κοινό αγώνα για την αποκατάσταση της νομιμότητας στη Σαλβάτορκιρχε, και
κατέληξε ως έξής: Η Σαλβάτορκιρχε έγινε και πάλι το πνευματικό κέντρο των
όρθοδόξων πιστών της Βαυαρίας. Ως μητροπολιτικός ναός στο Μόναχο συνεχίζει
την παλαιά παράδοση να είναι δηλαδή ένας εμφανής τόπος της ορθόδοξης
ενσωμάτωσης στην κεντρική και δυτική Ευρώπη, ένα εξαιρετικό ενέχυρο για την
αρμονική συμβίωση των λαών μας σε μια ενωμένη Ευρώπη.

Ακολούθως έλαβε το λόγο ο εκπρόσωπος του ρωμαιοκαθολικού Αρχιεπισκόπου
Μονάχου και Φράισινγκ, Θεοφιλέστατος Επίσκοπος κ. Siebler ο οποίος αφού
μετέφερε τις θερμές συγχαρητήριες ευχές του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου
Μονάχου, Καρδιναλίου κ. Friedrich Wetter αναφέρθηκε στο όραμα που είδε ο
Απόστολος Παύλος, με τον μακεδόνα που τον παρεκάλεσε να έλθει στη
Μακεδονία για να τους βοηθήσει, και κατέληξε ως εξής: Αυτή τη
φράση "βοήθησέ μας" που είπε ο μακεδόνας στον Απόστολο Παύλο θέλω να
επαναλάβω στη σημερινή μας σύναξη. Ας βοηθήσουμε αλλήλους να κηρυχθεί το
Ευαγγέλιο στην Ευρώπη δυνατά και σταθερά, έτσι ώστε να γίνει κατανοητό από
τους άνθρώπους. Είμαι ευγνώμων γιατί μπορούμε σήμερα να εορτάζουμε αυτό το
γεγονός. Ας βοηθήσουμε αλλήλους, βοηθήστε μας αγαπητοί ορθόδοξοι αδελφοί, ας
βοηθήσουμε όλοι μαζί, ώστε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού να κηρυχθεί
σταθερά και ευδιάκριτα σ' αυτή την κοινωνία και σ' αυτή την πόλη του Μονάχου.
Ακολούθως, το λόγο έλαβε ο εκπρόσωπος τής ευαγγελικής εκκλησίας της
Βαυαρίας αιδεσιμότατος κ. Claus-J?rgen Roepke ο οποίος, αφού μετέφερε τον
χαιρετισμό του ευαγγελικού Επισκόπου κ. Hermaτιn von Loewenich, αναφέρθηκε
στην ετυμολογία της λέξεως Σαλβάτορ (Σωτήρ) τονίζοντας ότι ο Ναός του
Σωτήρος στο κέντρο του Μονάχου είναι ένα κέντρο αναφοράς όλων των
χριστιανών προς το Σωτήρα Χριστό και ενότητας μεταξύ των. Αυτή η ενότητα δεν
πρέπει να γνωρίζει έθνικά ή γλωσσικά σύνορα. Ευχήθηκε η Σαλβάτορκιρχε να
είναι τόπος παρουσίας του Χριστού για τους ορθόδοξους Έλληνες, για όλους τους
ορθοδόξους χριστιανούς, αλλά και για όλους τους ρωμαιοκαθολικούς και
ευαγγελικούς χριστιανούς που θα επισκέπτονται το ναό.
Ακολούθως το λόγο έλαβε η εκπρόσωπος του πρώτου δημάρχου του Μονάχου κ.
Brigitte Meier, η οποία αφού μετέφερε το χαιρετισμό του δημάρχου, τόνισε την
αλληλεγγύη του δήμου Μονάχου και προσωπικά του δημάρχου στους
ελληνορθοδόξους πιστούς να έπανέλθουν στην πατροπαράδοτή τους
Σαλβάτορκιρχε. Αναφέρθηκε στις ελληνοβαυαρικές πολιτιστικές σχέσεις και στις
ιστορικές διασυνδέσεις Ελλάδος και Βαυαρίας και κατέληξε ως εξής: "Με βάση τις
ιστορικές αυτές διασυνδέσεις και τις ιδέες και, την αναγέννηση που πηγάζουν από
την Ελλάδα και επηρεάζουν το Μόναχο, χαιρόμαστε σήμερα ιδιαίτερα γιατί οι
πιστοί της ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας βρήκαν πάλι μία πατρίδα στο κέντρο
του Μονάχου. Εύχομαι σε όλους σας εξ ονόματος του δήμου Μονάχου όλα τα
καλά και να αισθάνεστε άνετα στο κέντρο του Μονάχου, πολύ κοντά στο
δημαρχείο".
Ακολούθως το λόγο έλαβε ό αιδεσιμολογιώτατος π. Δρ. Mircea Basarab,
εφημέριος της ρουμανικής ορθοδόξου ενορίας στο Μόναχο, ο οποίος αφού τόνισε
την ενότητα των επί μέρους ορθοδόξων εκκλησιών στην πίστη, τη λατρεία και το
εκκλησιαστικό δίκαιο, υπογράμμισε ότι η συμμετοχή στη σημερινή Θεία
Λειτουργία στη Σαλβάτορκιρχε, των ιερέων της ρωσικής, σερβικής, βουλγαρικής
και ρουμανικής εκκλησίας, δηλώνει την αλληλεγγύη και ενότητα όλων των
ορθοδόξων εκκλησιών.

Στα πλαίσια της Θείας Λειτουργίας και της πανηγυρικής εκδήλωσης ο
Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Γερμανίας προέβη στις ακόλουθες πράξεις.
Σεπτή εντολή του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου
απένειμε στον π. Απόστολο Μαλαμούση, προϊστάμενο του ιερού ναού Αγίων
Πάντων Μονάχου και αρχιερατικό επίτροπο Βαυαρίας, το οφίκιο τον
Πρωτοπρεσβυτέρου του Οικουμενικού Θρόνου. Επίσης ευχαρίστησε τον
εφημέριο της ενορίας Αγίου Δημητρίου Μονάχου, π. Γεώργιο Βλέτση, που
επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη μετά πενταετή ευδόκιμη υπηρεσία στη Μητρόπολη
Γερμανίας, καθώς επίσης και τον ευαγγελικό ιερέα Manfred Staude που
φιλοξένησε επί 15 χρόνια την ενορία Αγίου Δημητρίου Μονάχου. Τέλος
ευχαρίστησε τον ευαγγελικό Θεολόγο κ. Konrad Fikenscher για τη συμβολή του,
σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Γερμανίας και τον καθηγητή κ. Αναστάσιο
Κάλλη, στην εκπόνηση των αναλυτικών προγραμμάτων του μαθήματος των
ορθοδόξων Θρησκευτικών στα βαυαρικά γυμνάσια.
Μετά το πέρας των προσφωνήσεων οι επίσημοι προσκεκλημένοι υπέγραψαν το
βιβλίο επισκεπτών και έλαβαν μέρος στη δεξίωση που ακολούθησε στο
πολιτιστικό κέντρο Μονάχου που βρίσκεται δίπλα στη Σαλβάτορκιρχε.
Η βαυαρική τηλεόραση έδειξε τόσο στο βραδινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων, όσο
και σε άλλα δελτία ειδήσεων, στιγμιότυπα από τη Θεία Λειτουργία και την επίδοση
των κλειδιών της Σαλβάτορκιρχε στον Μητροπολίτη Γερμανίας. Η εφημερίδα
Muenchner Merkur αναφέρθηκε με φωτογραφικό υλικό στην εορτή, ενώ η
εφημερίδα Sueddeutsche Zeitung ανέφερε το γεγονός με την υπόσχεση να
δημοσιεύσει εν καιρώ εμπεριστατωμένο άρθρο για τη νέα κατάσταση στη
Σαλβάτορκιρχε. Η βαυαρική ραδιοφωνία αναφέρθηκε διεξοδικά στις εκδηλώσεις
αυτές, ενώ το ελληνικό πρόγραμμα της βαυαρικής ραδιοφωνίας μετέδωσε ειδική
εκπομπή στις 29.06.99.

Χειροτονίες Νέων Κληρικών
Στις 18.09.1999 στον ιερό ναό Ζωοδόχου Πηγής του Wuppertal έγινε η χειροτονία
του π. Ελευθερίου Αργυροπούλου εις πρεσβύτερον από το Σεβασμιώτατο
Ποιμενάρχη μας Μητροπολίτη Γερμανίας κ. Αυγουστίνο.
Ο π. Ελευθέριος είναι έγγαμος κληρικός και πατέρας δύο αρρένων τέκνων.
Γεννήθηκε στη Γερμανία, όπου και διαμένει μόνιμα. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο
του Wuppertal στο τμήμα Elektrotechnik απ' όπου και αποφοίτησε με την
ειδικότητα του Ηλεκτρονικού Μέσων Επικοινωνίας. Ακολούθως άρχισε σπουδές
Ορθόδοξης Θεολογίας στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου.
Προσωρινά συνυπηρετεί στην Ενορία του Neuss-Moenchengladbach με τον π.
Παναγιώτη Τσουμπακλή, ενώ από την άνοιξη τού 2000 θά αναλάβει την Ενορία
του Wuppertal.

Ο π. Γεώργιος Μπασιούδης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1971. Σπούδασε
Θεολογία στο Α.Π.Θ. τα έτη 1989-93. Συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στον
οικουμενικό κλάδο. Από το 1996 εκπονεί διδακτορική διατριβή. Στις 26.12.1997
χειροτονήθηκε στη Θεσσαλονίκη Διάκονος από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη
Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. Διονύσιο και στις 13.05.1999 πρεσβύτερος από
το Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Γερμανίας κ. Αυγουστίνο στο Neuss. Είναι
έγγαμος και η πρεσβυτέρα του, Ζηνοβία Πανταζίδου, είναι επίσης θεολόγος. Από
την άνοιξη του 1996 ζουν στο M?nster. Ως διάκονος, ο πατήρ Γεώργιος υπηρέτησε
στις ενορίες Αγ. Αποστόλων Dortmund και Αγ. Θεράποντος G?tersloh. Από το
Μάιο του 1999 μέχρι και το Δεκέμβριο υπηρετεί στην ενορία Παμμεγίστων
Ταξιαρχών Essen, ενώ από τον Ιανουάριο του 2000 θα ενταχθεί στην ενορία του
Guetersloh, Oelde Ahlen, Muenster.

Ο π. Δημήτριος Κοντελίδης γεννήθηκε στις 31.03.1969 στο Waiblingen της
Γερμανίας. Πέρασε τα παιδικά του χρόνια στην Κατερίνη. Σπούδασε θεολογία στο
Α.Π.Θ., από όπου έλαβε το πτυχίο του στις 19.03.1993. Τα επόμενα δύο χρόνια
υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία. Μετά την απόλυσή του εργάστηκε στην
υπηρεσία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και στο Εκκλησιαστικό Λύκειο του Κιλκίς.
Χειροτονήθηκε διάκονος από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Γερμανίας στις
25.04.1999 στο Wiesbaden, όπου και διακονεί. Η χειροτονία του εις Πρεσβύτερον
έγινε στις 20.11.1999. Από τα Θεοφάνεια του 2000 θα αναλάβει την ενορία
Παμμεγίστων Ταξιαρχών του Essen.

Ο Πρεσβύτερος Μιχαήλ Tauber γεννήθηκε στις 05.08.1944 στό Schweidnitz της
Niederschleswien. Εργάζεται ως προγραμματιστής ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Βαπτίστηκε Ορθόδοξος στις 27.08.65 στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου
Ιωαννίνων. Η σύζυγός του Βασιλική Μέτσιου είναι Ελληνίδα. Την εις Αναγνώστη
χειροθεσία του ακολούθησε αργότερα, στις 12.11.95, η χειροτονία του εις Διάκονο
από το Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Γερμανίας κ. Αυγουστίνο στον Ιερό Ναό
Κοιμήσεως της Θεοτόκου της Κολωνίας. Η χειροτονία του εις Πρεσβύτερο έγινε
στις 09.05.99, επίσης από το Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Γερμανίας, στον ίδιο
Ναό στην Κολωνία, όπου ο πατήρ Μιχαήλ θα συνεχίσει να υπηρετεί πλέον ως
εφημέριος.

Τελετές προς τιμήν του καθηγητή
Δρ. Δρ. Αναστασίου Κάλλη
Στις 14 Αυγούστου 1999 ο κ. Αναστάσιος Κάλλης, καθηγητής Ορθόδοξης
Θεολογίας στο Πανεπιστήμιο του Μύνστερ της Βεστφαλίας, πρόεδρος της
Επιτροπής των Ορθοδόξων Εκκλησιών στη Γερμανία (KOKiD) και βασικό
στέλεχος της Ιεράς Μητροπόλεως Γερμανίας, συμπλήρωσε το 65ο έτος της ηλικίας
του. Το γεγονός αυτό επέφερε την (αναγκαστική) αποχώρησή του από την ενεργό
καθηγητική δράση στο Πανεπιστήμιο (Emeritierung).
Σύμφωνα με τα γερμανικά ακαδημαϊκά δεδομένα κάθε αποχωρών καθηγητής δίδει
την τελευταία του πανεπιστημιακή διάλεξη (παράδοση) στα πλαίσια μιας
ιδιαίτερης γιορταστικής τελετής προς τιμήν του, με την παρουσία συναδέλφων
καθηγητών, προσωπικοτήτων που συνδέονται με τον καθηγητή και πολύ κόσμου.
Ο κ. Κάλλης, στις 27 Οκτωβρίου 1999, στην Καθολική Θεολογική Σχολή του
Μύνστερ, ανέπτυξε με έξοχο τρόπο ενώπιον πυκνού ακροατηρίου, το θέμα "Η
Ορθόδοξη Εκκλησία στο κατώφλι της τρίτης χιλιετίας". Τον κ. καθηγητή τίμησαν οι
συνάδελφοί του στο Πανεπιστήμιο, με πρώτο τον κοσμήτορα (Dekan) της
Θεολογικής Σχολής, ο οποίος σκιαγράφησε τη βιογραφία και την πολύπτυχη δράση
του κ. Κάλλη, ο Μητροπολίτης Γερμανίας κ. Αυγουστίνος, ο Επίσκοπος Λεύκης κ.
Ευμένιος, τα μέλη της Επιτροπής των Ορθοδόξων Εκκλησιών στη Γερμανία
(KOKiD), της οποίας ο κ. καθηγητής προεδρεύει, πολλοί ιερείς, φίλοι, συνεργάτες
και μαθητές του από όλο το φάσμα του χριστιανικού κόσμου, και ιδιαίτερα οι
καθηγητές του μαθήματος των Ορθόδοξηων Θρησκευτικών στα γερμανικά
σχολεία, μια και σ΄ αυτόν χρωστούν την επιμόρφωσή τους για το συγκεκριμένο
μάθημα.
Μετά το πέρας της διάλεξης η ελληνορθόδοξη ενορία του Αγίου Φωτίου Μύνστερ,
της οποίας ανάδοχος είναι ο τιμώμενος, προσκάλεσε όλους τους παρευρισκομένους
σε δεξίωση. Εκεί δόθηκε η ευκαιρία σε πολλούς από τους παρευρισκομένους να
εκφράσουν αυθόρμητα τα αισθήματά τους απέναντι στο πρόσωπο και το έργο του
κ. Κάλλη απευθύνοντας ένα χαιρετισμό. Το αποκορύφωμα όμως αποτέλεσε η
επίσημη παράδοση από την κόρη του κ. καθηγητή Δρ. Ίνες Κάλλη ενός τόμου που
ξεκίνησε ως μια προσπάθεια συλλογής όλων των γερμανόφωνων άρθρων του κ.
καθηγητή και εξελίχθηκε, κατόπιν νέας επεξεργασίας των κειμένων του από τον
ίδιο, σ΄ ένα εγχειρίδιο ορθοδόξου θεολογίας σε γερμανική γλώσσα. Η ιδέα αυτή, η
οποία είχε εκφραστεί και παλαιότερα, δε θα λάμβανε σάρκα και οστά χωρίς την
επιμονή, την ηθική και την οικονομική συμβολή και προσωπική εργασία του π.
Μιλτιάδη Σταυρόπουλου και των ενοριών Αγίου Φωτίου Μύνστερ και Αγίου
Θεράποντος Γκύτερσλο και βεβαίως της συζύγου του κ. καθηγητή οΰρσουλας και
της κόρης του Ίνες, που είναι και οι εκδότριες του τόμου. Ο τόμος φέρει τον
χαρακτηριστικό τίτλο "Brennender, nicht verbrennender Dornbusch,
Reflexionen Orthodoxer Theologie" (="Φλεγομένη και μη καιομένη βάτος.
Πτυχές Ορθοδόξου Θεολογίας") και αποτελεί πολύτιμο βοήθημα για τη

σφυρηλάτηση της συνείδησης εκείνης που συνοψίζει το όραμα και τον αγώνα του
κ. Κάλλη όλα αυτά τα χρόνια, της σάρκωσης μιας "δυτικής Ορθοδοξίας με
ανατολική ταυτότητα"(="westliche Orthodoxie oestlicher Identitaet").
Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε μια μαθήτρια του κ. Κάλλη, καθηγήτρια
θρησκευτικών σε γερμανικό σχολείο, στην απάντησή της στην πρόσκληση για
συμμετοχή στην παραπάνω εκδήλωση, "αν δεν τιμώνται άνθρωποι σαν τον Κάλλη
τότε βρισκόμαστε σε πολύ μεγάλη παρακμή". Γι΄ αυτό και η Επιτροπή των
Ορθοδόξων Εκκλησιών στη Γερμανία (KOKiD) θεώρησε υποχρέωσή της τη
διοργάνωση ακόμη μιας πανηγυρικής ΄συνάξεως΄ σε εκκλησιαστικό χώρο, υπό την
αιγίδα πλέον της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Έτσι, στις 24 Νοεμβρίου 1999, στην
πάντοτε φιλόξενη ενορία των Αγίων Αποστόλων Ντόρτμουντ, προσεκλήθησαν από
την KOKiD όλοι οι ορθόδοξοι ιεράρχες και ιερείς, εκπρόσωποι των αδελφών
εκκλησιών, φίλοι και συνεργάτες και ο ορθόδοξος λαός της Γερμανίας, για να
δοξολογήσουν τον Πανάγαθο Θεό για το δώρο του στην τοπική Εκκλησία που
ονομάζεται ΄Αναστάσιος Κάλλης - Ο Άνθρωπος και Θεολόγος της Εκκλησίας΄- όπως
χαρακτηριστικά τον ονομάζει ο Άγιος Λεύκης στο βιογραφικό σημείωμα που
συνέταξε για τον τιμώμενο. Την επίσημη laudatio εκφώνησε ο Αρχιεπίσκοπος Κλιν
Λογγίνος, διευθυντής της μόνιμης αντιπροσωπείας του Πατριαρχείου Μόσχας στη
Γερμανία, ο οποίος και περιέγραψε το πολυσχιδές έργο του κ. καθηγητή. Ιδιαίτερα
όμως τόνισε τη συμβολή του κ. Κάλλη στη διορθόδοξη προσέγγιση και
συνεργασία στη Γερμανία. Χωρίς την ακούραστη προσωπική εργασία, την
υπομονή και την επιμονή του κ. Κάλλη ίσως να μην υπήρχε σήμερα η Επιτροπή
των Ορθοδόξων Εκκλησιών στη Γερμανία (KOKiD), η οποία δημιουργεί σιγά σιγά
τις υποδομές και τις προϋποθέσεις τόσο της διορθόδοξης συνεργασίας σε στέρεη
εκκλησιολογική βάση όσο και της κοινής προς τη γερμανική κοινωνία, τη δημόσια
ζωή και τις πολιτικές αρχές κοινή και αξιοπρεπή εκπροσώπηση της Ορθοδοξίας.
Γι΄ αυτό και η Επιτροπή των Ορθοδόξων Εκκλησιών στη Γερμανία
θεώρησευποχρέωσή της την έκδοση ενός τιμητικού τόμου προς τιμήν του
προέδρου της, με 39 συμβολές - άρθρα επιφανών εκκλησιαστικών προσώπων, απ΄
όλο το φάσμα του χριστιανικού κόσμου, καθηγητών πανεπιστημίου και άλλων
συνεργατών και φίλων της Ορθόδοξης Εκκλησίας στη Γερμανία. Ο τόμος, ο οποίος
φέρει το χαρακτηριστικό τίτλο "Die Orthodoxe Kirche. Eine
Standortbestimmung an der Jahrtausendwende" ("Η Ορθόδοξη Εκκλησία: ένας
προσδιορισμός της θέσης της στον κόσμο στην αλλαγή της χιλιετίας"), παραδόθηκε
επίσημα από τους εκδότες του, Επίσκοπο Λεύκης κ. Ευμένιο, Δρ. Αθανάσιο
Μπασδέκη και Νικόλαο Τον, στον κ. καθηγητή, την ημέρα εκείνη.
Τον τιμώμενο προσφώνησαν εκπρόσωποι Εκκλησιών, φίλοι και συνεργάτες,
εκφράζοντας τη βαθειά τους ευγνωμοσύνη για την προσφορά του τόσο στην
Ορθοδοξία όσο και στη διαχριστιανική προσέγγιση και τον ουσιαστικό διάλογο
των Εκκλησιών. Ο Μητροπολίτης Γερμανίας κ. Αυγουστίνος, αναφερόμενος στα
κριτήρια επιτυχίας της δραστηριότητας του κ. Κάλλη, στον ευχαριστήριο λόγο που
του απηύθυνε σημείωσε χαρακτηριστικά; "Στην πολυετή συνεργασία μου με τον
καθηγητή κ. Κάλλη πολλές φορές μου δόθηκε η ευκαιρία να διαπιστώσω το ότι η

συνεπής του πίστη και η αγάπη του για την Ορθοδοξία υπήρξε η κινητήρια δύναμη
και ο γνώμονας της δράσης του. Η Εκκλησία γνωρίζει πόσο πολλά του χρωστάει,
αν και σε κάθε περίπτωση έκανε πολύ περισσότερα απ΄ όσα έγιναν γνωστά. Εκτός
από την παρουσίαση και εκπροσώπηση της Ορθοδοξίας με το λόγο και τη γραφή,
υπήρξε και ο άνθρωπος που ενέσκυψε στα εκκλησιαστικά προβλήματα,
παρέχοντας εύστοχες συμβουλές και εκφράζοντας τη γνώμη του με δημιουργικό
τρόπο. Και όλα αυτά πάντοτε σε μία πανορθόδοξη προοπτική".
Το χαρακτηριστικό του κ. Κάλλη, η αρετή του, είναι το ότι καταφέρνει να
ενσαρκώνει τα οράματά του, πράγμα καθόλου εύκολο. Ο κ. Κάλλης υπήρξε όχι
απλώς ο πρώτος κάτοχος έδρας Ορθοδόξου Θεολογίας σε γερμανικό πανεπιστήμιο,
αλλά και ο άνθρωπος που αγωνίστηκε σκληρά για τη δημιουργία αυτής της θέσης
στο πανεπιστήμιο του Μύνστερ ως απάντηση στην αίτηση της Ιεράς Μητροπόλεως
Γερμανίας προς το αρμόδιο Υπουργείο στο Ντύσσελντορφ το 1977. Η θέση αυτή
ενώ από τη μια πλευρά κάλυψε το κενό της παρουσίασης της Ορθοδοξίας στο
γερμανικό ακαδημαϊκό χώρο από τους ίδιους τους ορθοδόξους, δεν περιόρισε το
έργο της στα στενά ακαδημαϊκά πλαίσια, αλλά στα είκοσι χρόνια της δράσης της,
διακόνησε πιστά την Ορθόδοξη Εκκλησία στη Γερμανία.
Έτσι, με πρωτοβουλία του κ. Κάλλη τέθηκαν σιγά σιγά οι βάσεις του μαθήματος
των ορθόδοξων θρησκευτικών στα γερμανικά σχολεία, δημιουργήθηκαν τα
κατάλληλα και πρωτότυπα αναλυτικά προγράμματα, επιμορφώθηκαν οι
εκπαιδευτικοί και πραγματοποιήθηκαν οι διαπραγματεύσεις με τα αρμόδια
υπουργεία των διαφόρων γερμανικών κρατιδίων για την προσφορά του μαθήματος
στα ορθόδοξα παιδιά.
Εξάλλου, και πάλι με δική του πρωτοβουλία, δρώντας ως καταλύτης,
συγκεντρώθηκαν για πρώτη φορά ορθόδοξοι νέοι όλων των εθνικοτήτων από όλη
τη Γερμανία το Νοέμβριο του 1998 στο Ντύσσελντορφ, γεγονός που οδήγησε στην
ίδρυση του "Συνδέσμου Ορθόδοξης Νεολαίας Γερμανίας" Orthodoxer Jugendbund
- Deutschland), ο οποίος και φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα forum για την
καλλιέργεια της ορθόδοξης ταυτότητας των νέων στη Γερμανία, τη
συστηματοποίηση της διορθόδοξης συνεργασίας και της μαρτυρίας προς τη
γερμανική κοινωνία.
Η συνταξιοδότηση του κ. Κάλλη από το πανεπιστήμιο δε σημαίνει σε καμμία
περίπτωση την αποχώρησή του από την ενεργό εκκλησιαστική δράση, αλλά
μάλλον την εντατικοποίησή της. Ευχόμαστε ο Θεός να του δίνει κουράγιο, θεία
φώτιση, υπομονή, υγεία και πολλά έτη για να εργάζεται προς δόξαν Κυρίου και της
Εκκλησίας Του στη Γερμανία.
Πρεσβ. Γεωργ. Μπασιούδη

Σύνδεσμος Ορθόδοξης Νεολαίας Γερμανίας
(Orthodoxer Jugendbund - Deutschland)
Ημερίδα με θέμα την ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας
του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου
(Κολωνία, 04 Δεκεμβρίου 1999)
Είκοσι νέες και νέοι από την περιοχή του Ρουρ (Ruhrgebiet) ανταποκρίθηκαν στο
κάλεσμα του προεδρείου της "Ορθόδοξης Νεολαίας Γερμανίας" στο πρώτο
σεμινάριο - ημερίδα με θέμα τη Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του
Χρυσοστόμου. Στο σεμινάριο, που έγινε στη γερμανική γλώσσα, την "κοινή
γλώσσα" της Ορθοδοξίας στη Γερμανία, συμμετείχαν νέες και νέοι απ΄ όλες τις
εθνικές Ορθόδοξες Εκκλησίες: Έλληνες, Σέρβοι, Ρώσοι, Ουκρανοί, Ρουμάνοι,
αλλά και Γερμανοί.
Στην Ορθοδοξία η Θεολογία είναι πράξη και προσευχή. Θεολόγος είναι ο κάθε
πιστός, εφόσον συμμετέχει συνειδητά στη Λειτουργία της Εκκλησίας. Γι΄ αυτό και
το σεμινάριο ξεκίνησε με Θεία Λειτουργία, την οποία τέλεσε ο γερμανός ιερέας, π.
Πέτρος Σόνταγκ (Peter Sonntag), εφημέριος της γερμανόφωνης ενορίας του
Duesseldorf και γραμματέας της Ιεράς Μητροπόλεως Γερμανίας του Οικουμενικού
Πατριαρχείου, σε γερμανική γλώσσα. Έψαλλε χορός νέων σε γερμανική και
σλαβική γλώσσα.
Μετά τη Θεία Λειτουργία και τον απαραίτητο καφέ έλαβε το λόγο ο οικοδεσπότης
π. Ηλίας Έσμπερ (Elias Esber), εφημέριος της ενορίας του Αγίου Δημητρίου και
υπεύθυνος της Επιτροπής της Ορθόδοξης Εκκλησίας στη Γερμανία (KOKiD) για
τη νεολαία, ο οποίος και καλωσόρισε τις νέες και τους νέους στο πρώτο αυτό
σεμινάριο του ΄Συνδέσμου Ορθόδοξης Νεολαίας Γερμανίας΄ (OJB), τονίζοντας τη
σπουδαιότητα και την ιστορικότητα της εργασίας που έχουν αναλάβει οι ίδιοι οι
νέοι να φέρουν σε πέρας, της καλλιέργειας της εκκλησιαστικής τους συνείδησης
και της ορθόδοξής τους ταυτότητας στη Γερμανία.
Στη συνέχεια οι νέοι διαμόρφωσαν κατάλληλα το χώρο και ξεκίνησαν οι εργασίες
της ημερίδας με μια αλληλογνωριμία. Κατόπιν ο λόγος δόθηκε στον πρώτο
εισηγητή στον π. Γεώργιο Μπασιούδη (Ι. Μ. Γερμανίας - Οικουμενικό
Πατριαρχείο, ενορία Αγίου Φωτίου Muenster), ο οποίος έθεσε τις παρακάτω
ερωτήσεις στους συμμετέχοντες:
- στη Λειτουργία της Εκκλησίας ενεργεί ο ίδιος ο Θεός για τη σωτηρία του
ανθρώπου ή μήπως ο ίδιος ο άνθρωπος για δικό του όφελος;

- ο Θεός χρειάζεται το σεβασμό και την τιμή που του αποδίδουν οι άνθρωποι (είναι
απαραίτητο να τιμάται ο Θεός, και αν ναι πώς μπορεί ο άνθρωπος να τιμήσει το
Θεό);
- ο Θεός χρειάζεται τη ΄λατρεία΄ (είναι απαραίτητο να ΄λατρεύεται΄ ο Θεός);
Οι ερωτήσεις αυτές πέτυχαν το σκοπό τους προκαλώντας μια πολύ ζωντανή
συζήτηση μεταξύ των νέων. Έτσι, από την αρχή το ενδιαφέρον όλων κρατήθηκε
ζωντανό. Στη συνέχεια έγινε μια σύντομη ιστορική αναδρομή στην εξέλιξη της
Θείας Λειτουργίας και ιδιαίτερα της Θείας Λειτουργίας του Αγίου Ιωάννου του
Χρυσοστόμου. Οι νέοι με κάποια σχετική έκπληξη διαπίστωσαν ότι η Θεία
Λειτουργία δεν είχε πάντοτε τη μορφή που έχει σήμερα, ότι π.χ. τα ειρηνικά ή ο
Τρισάγιος ύμνος είναι προσθήκες του πέμπτου ή του έκτου αιώνα. Επίσης
διαπιστώθηκε το ότι υφίστανται μικροδιαφορές στην τέλεση της Θείας
Λειτουργίας π.χ. μεταξύ σλαβικών και ελληνικών εκκλησιών.
Στην ερώτηση του εισηγητή εάν τα όσα ειπώθηκαν ήταν θεωρητικά ή βαρετά η
απάντηση ήταν ενδεικτική της χρησιμότητας τέτοιων ιστορικών γνώσεων: "μας
ενδιαφέρει η λατρεία μας" απάντησαν οι νέοι "για να μπορέσουμε να
ερμηνεύσουμε και να καταλάβουμε καλύτερα τη σημερινή κατάσταση και τις
υπάρχουσες διαφορές μεταξύ των διαφόρων ορθοδόξων εκκλησιών".
Η πρώτη εισήγηση ολοκληρώθηκε μ΄ ένα σύντομο σχολιασμό του πρώτου μέρους
της Θείας Λειτουργίας, της Λειτουργίας των Κατηχουμένων, της Λειτουργίας του
Λόγου.
Το ιδιαίτερα νόστιμο νηστίσιμο φαγητό που μας προσέφερε ευγενικά και δωρεάν η
ενορία του Αγίου Δημητρίου κατάφερε να μας ζεστάνει, γιατί το κρύο είχε σφίξει
τη μέρα εκείνη. Το διάλειμμα χρησίμευσε για την καλύτερη γνωριμία των νέων
μεταξύ τους. Στο μεταξύ διάστημα ο π. Γεώργιος Έσμπερ (Georges Esber), ιερέας
της ελληνορθόδοξης ενορίας του Πατριαρχείου Αντιοχείας στο Osnabrueck και
στο Muenster, με τη βοήθεια του οκτάχρονου γιου του Ηλία, έστησε τα ΄όπλα΄ του,
παίρνοντας θέση για τη δική του εισήγηση. Από το laptop του πρόλαβε σε μία
οθόνη για διαφάνειες το κείμενο του δεύτερου μέρους της Θείας Λειτουργίας του
Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου με σχόλια και με τις κατάλληλες εικόνες που
ερμήνευαν και αυτές το κείμενο, τις οποίες είχε ΄κατεβάσει΄ από το Internet. Τα
multimedia στη χρήση της Θεολογίας, στη χρήση της Ορθόδοξης Νεολαίας! Την
άψογη αυτή παρουσίαση και ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας διέκοπταν συχνά οι
ερωτήσεις των νέων που εξέφραζαν απορίες ΄συσσωρευμένες΄ μέσα τους για
καιρό, οι οποίες βρήκαν επιτέλους την κατάλληλη στιγμή για να εκφραστούν.
Ιδιαίτερα ζωηρή συζήτηση προκάλεσε το ερώτημα για τη σχέση της Θείας
Κοινωνίας με την εξομολόγηση, καθώς διαπιστώθηκε η ποικιλία της λειτουργικής
πράξης στις διάφορες ορθόδοξες εκκλησίες. Ευτυχώς η συνδρομή και πάλι της
ιστορίας της εξέλιξης της λατρείας μας βοήθησε να βρούμε κάποια άκρη.

Η συζήτηση όμως έπρεπε αναγναστικά να διακοπεί για να μπορέσει να
διαπραγματευθεί εγκαίρως το θέμα του ο π. Βασίλειος Κλάιν (Dr. Dr. Wassilios
Klein), Αρχιδιάκονος της Ιεράς Μητροπόλεως Γερμανίας (Οικουμενικό
Πατριαρχείο). Αν και θα μπορούσε κανείς να υποθέσει ότι οι νέοι είχαν ήδη
κουραστεί, αυτό δεν τους εμπόδισε να παρακολουθήσουν με αμείωτο ενδιαφέρον
τα σχόλια του π. Βασιλείου στις διαφάνειες που προέβαλε με θέμα "Την
αρχιτεκτονική του Ορθόδοξου Ναού και την εικονογραφία". Ο π. Βασίλειος,
προβάλλοντας κάθε φορά συγκεκριμένα παραδείγματα, μίλησε για πάρα πολλές
πτυχές της ορθόδοξης εικονογραφίας οι οποίες ήταν στους περισσότερους
άγνωστες. Οι νέοι πραγματικά έμειναν ενθουσιασμένοι, ομολογώντας ότι έμαθαν
πάρα πολλά πράγματα που όχι μόνο δεν ήξεραν αλλά ούτε και μπορούσαν να
σκεφθούν ή να φαντασθούν.
Υπερβαίνοντας τα χρονικά περιθώρια που είχαν θέσει οι οργανωτές
αποχαιρετήσαμε τελικά ο ένας τον άλλο, ευχαριστώντας το προεδρείο της
Ορθόδοξης Νεολαίας για τη διοργάνωση του σεμιναρίου και την ενορία του Αγίου
Δημητρίου για τη φιλοξενία. Η ευχή όλων ήταν να πραγματοποιηθούν και άλλα
παρόμοια σεμινάρια, τα οποία θα πρέπει και να ΄διαφημίζονται΄καλύτερα και
έγκαιρα, ούτως ώστε η συμμετοχή να είναι η μεγαλύτερη δυνατή.
Πρεσβ. Γεωργ. Μπασιούδης

