Kirchenförderer / Συνδρομητές
Η Ορθόδοξη Εκκλησία στη Γερμανία στηρίζεται
αποκλειστικά στους πιστούς. Τα έσοδά της προέρχονται
από το κερί, το δίσκο και τις δωρεές. Γι᾽αυτόν το λόγο
παρακαλούμε όλοι να γίνουν ελεύθεροι συνδρομητές της
ενορίας, ώστε να μπορεί η Εκκλησία να είναι παρούσα
όπου και όποτε υπάρχει ανάγκη. Δώστε στην τράπεζά σας
μια πάγια εντολή / Dauerauftrag με Verwendungszweck:
Kirchenförderer, στον παρακάτω τραπεζικό λογιαριασμό
της ενορίας.

(Vorname und Nachname / όνομα και επώνυμο)

(Straße, Hausnummer / οδός, αριθμός)

(Postleitzahl, Ort / ταχυδρομικός κώδικας, πόλη)

Salvatorkirche, Salvatorstraße 17, 80333 München

Die Griechisch-Orthodoxe Metropolie von Deutschland, zu
der die Salvatorkirche München gehört, erhebt keine
Kirchensteuer und lebt von Spenden. Ein kleiner monatlicher
Beitrag als Dauerauftrag ist für uns eine große Hilfe. Nur so
kann die Kirche in verschiedenen Lebenslagen auch
anwesend sein und Anteil nehmen. Wir bitten um die
Einrichtung eines Dauerauftrags mit Verwendungszweck:
Kirchenförderer an unten genanntes Spendenkonto der
Salvatorkirche München.

An die
(Name Ihrer Bank / όνομα της τράπεζας που έχετε λογαριασμό)

(Straße, Hausnummer / οδός, αριρμός)

(Postleitzahl, Ort / ταχυδρομικός κώδικας, πόλη)

(Datum / Ημερομηνία)

Dauerauftrag Neueinrichtung

Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit erteile ich einen Dauerauftrag zu lasten meines Kontos bei Ihrer Bank.
ΙΒΑΝ:
(IBAN meines Kontos / IBAN του τραπεζικού λογαριασμού μου)

BIC:
(BIC meiner Bank / BIC της τράπεζάς μου)

Kontoinhaber:
(Vorname und Nachname / κάτοχος τραπεζικού λογαριασμού, όνομα και επώνυμο)

Betrag:
ποσό που θέλετε να διαθέσετε ανά μήνα

Empfänger:
ΙΒΑΝ:
BIC:
Verwendungszweck:

GOM, Salvatorkirche
DE79 7015 0000 0000 087114
SSKMDEMM
Kirchenförderer Salvatorkirche

Straße
οδός

Hausnummer
αριρμός

Postleitzahl
ταχυδρομικός κώδ.

Bitte führen Sie den Dauerauftrag erstmals zum
Εκτελέστε την πάγια εντολή για πρώτη φορά την

und danach monatlich
(Ημερομηνία)

και στη συνέχεια κάθε μήνα

bis auf Widerruf aus.
μέχρι να την ακυρώσω.

Ort, Datum
Τόπος, Ημερομηνία

S a l va tor k i rc he Münc he n
Salvatorstr. 17 80333 München
Telefonzeiten: Mi 9-12 und 17-19 Uhr
 089/22807676 089/24243660

Wohnort
πόλη

Unterschrift
Υπογραφή

Sprechzeiten nach Vereinbarung:
Archimandrit Peter Klitsch  089 / 22 80 76 76  muenchen.salvator@orthodoxie.net
Priester Thomas Karamitsos 0171 926 01 01  th.karamitsos@orthodoxie.net
Priester Alexandros Katerinopoulos0171 75 72 445  a.katerinopoulos@orthodoxie.net

Spendenkonto: Stadtsparkasse München IBAN: DE79 7015 0000 0000 087114

BIC: SSKMDEMM

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΛΗΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΛΑΟ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
Ἀγαπητοί μου Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι τῆς Γερμανίας!
Πολλὲς φορὲς κατὰ τὴ διάρκεια συζητήσεων μετὰ ἀπὸ ἐπίσημες γερμανικὲς ἐκδηλώσεις, στὶς ὁποῖες
ἐκπροσωπῶ τὸν ὀρθόδοξο ἑλληνισμὸ τῆς χώρας ποὺ μᾶς φιλοξενεῖ, δέχομαι τὸ ἐρώτημα: Πῶς ζῆτε; Κι ἐννοοῦν οἱ
Γερμανοὶ παρατηρητές μας: Πῶς εἶναι δυνατὸν μία Ἐκκλησία χωρὶς τὸν ἐκκλησιαστικὸ φόρο, δηλαδὴ χωρὶς σταθερὲς
οἰκονομικὲς πηγές, νὰ βρίσκει τοὺς ἀπαραίτητους πόρους γιὰ τὴν ἑδραίωση καὶ ἀνάπτυξη τῆς διακονίας της; Στὸ
ἐρώτημα αὐτὸ ἀπαντῶ πάντοτε ὡς ἑξῆς: Ζοῦμε ἀπὸ τὴν ἀγάπη τῶν πιστῶν μας. Τὰ ἔσοδά μας προέρχονται ἀπὸ τὴ
διάθεση τῶν κεριῶν καὶ τὴν περιφορὰ δίσκου στοὺς ναούς μας. Ἀντιλαμβάνεσθε ὅτι ἡ ἀπάντησή μου αὐτὴ ἀφήνει
τοὺς Γερμανοὺς συνομιλητές μου ἄφωνους καὶ δύσπιστους, γι᾽ αὐτὸ τὸ λόγο συχνὰ ἐπερωτοῦν: Μὰ εἶναι δυνατόν;
Τότε τοὺς ἐξηγῶ πώς, ἐνῷ ἡ Ἱερὰ Μητρόπολή μας, ὡς Νομικὸ Πρόσωπο τοῦ (Γερμανικοῦ) Δημοσίου Δικαίου, τηρεῖ
ὅλες τὶς νομικὲς προϋποθέσεις γιὰ τὴν εἰσαγωγὴ τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ φόρου, πρᾶγμα ποὺ ὄντως θὰ προσέφερε νέες
δυνατότητες στὴν ἐκκλησιαστικὴ διακονία μας, παρ᾽ ὅλα αὐτὰ δὲν προχωρᾶ σὲ ἕνα τέτοιο μέτρο, διότι, σύμφωνα μὲ
τὴν ὀρθόδοξη παράδοσή μας, ἐμεῖς στηριζόμαστε στὶς ἐθελοντικὲς προσφορὲς τῶν πιστῶν μας.
Ἡ ἐθελοντικὴ προσφορὰ εἶναι πάντοτε μία πράξη ἐλευθερίας καὶ γι᾽ αὐτὸ ἄλλωστε ἔχει τὴ μέγιστη δυνατὴ
ἠθικὴ ἀξία. Γιὰ μᾶς, λοιπόν, οἱ δωρεὲς τῶν πιστῶν εἶναι ζήτημα βασικῆς ἀρχῆς κι αὐτὴ εἶναι ἡ πραγματικότητα ποὺ
ζοῦμε. Ἡ πραγματικότητα ὅμως αὐτὴ ἔχει καὶ μία ἄλλη ὄψη, αὐτὴ τῶν προβλημάτων, ποὺ εἴτε ἤδη προέκυψαν, εἴτε
προβλέπεται ὅτι θὰ προκύψουν στὸ ἄμεσο ἢ ἀπώτερο μέλλον. Ἂς πάρουμε ὅμως τὰ πράγματα μὲ τὴ σειρά.
Σὲ ἕνα διάστημα περίπου πενήντα ἐτῶν, ἀπὸ τὴν ἵδρυση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας μέχρι σήμερα,
βρισκόμαστε στὴν εὐχάριστη θέση νὰ διαπιστώνουμε ὅτι ἔχουν δημιουργηθεῖ οἱ βασικὲς ὑποδομὲς (ναοὶ καὶ
πνευματικὰ κέντρα) γιὰ τὴν ἑδραίωση τῆς Ὀρθοδοξίας στὴ Γερμανία. Ἀρκετὲς φορὲς εἴχαμε ἔκτακτη βοήθεια κι ἀπὸ
Γερμανοὺς φίλους στὸ στήσιμο αὐτῶν τῶν ὑποδομῶν, ἀλλὰ ἡ ὕπαρξή τους ὀφείλεται κατὰ κύριο λόγο στὴν ἀγάπη
καὶ τὴν μὲ ποικίλους τρόπους ἔμπρακτη συμπαράσταση τῶν ὀρθοδόξων πιστῶν. Ὅ,τι χτίστηκε ἢ ἀγοράστηκε στὴ
Γερμανία ὀφείλεται στὸ ὑστέρημα ἀνθρώπων, ποὺ ἐργάστηκαν καὶ ἐργάζονται σκληρὰ γιὰ τὴν προκοπὴ τῶν
οἰκογενειῶν τους. Αὐτὸς εἶναι ἄλλωστε ὁ λόγος, γιὰ τὸν ὁποῖο πολὺ συχνὰ ὀνομάζω ὅλα αὐτὰ τὰ ἔργα μικρὲς
πατρίδες.
Χαίρω ἰδιαιτέρως ποὺ ἦρθε ἐπιτέλους ἡ ὥρα νὰ σᾶς ἀποκαλύψω κάτι καὶ νὰ καταρρίψω ἔτσι ἕνα μύθο, τὸν
ὁποῖο δυστυχῶς ὁρισμένοι, ἠθελημένα ἢ ἀθέλητα, καλλιεργοῦν. Ὁ μύθος εἶναι ὅτι ἡ Ἱερὰ Μητρόπολή μας ἔχει
σταθερὴ οἰκονομικὴ στήριξη ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ καὶ τὴ γερμανικὴ πολιτεία καὶ ὅτι, οὔτε λίγο οὔτε πολύ, εἶναι πλούσια.
Σᾶς ἀποκαλύπτω, λοιπόν, ὅτι αὐτὸ εἶναι ψέμα. Δὲν λαμβάνουμε καμμία ἐπιχορήγηση οὔτε ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ οὔτε
ἀπὸ τὸ γερμανικὸ κράτος. Ἡ δύναμη τῆς Ὀρθοδοξίας στὴ Γερμανία εἶναι ἡ ἀγάπη τῶν πιστῶν της - καὶ μόνον
αὐτή!
Ποιά εἶναι ὅμως τὰ προβλήματα, στὰ ὁποῖα ἀναφέρθηκα προηγουμένως; Τὰ προβλήματα ἑστιάζονται σὲ δύο
τομεῖς. Ὁ ἕνας εἶναι: πῶς θὰ ἐξασφαλίσουμε τὴ συντήρηση καὶ ἐπιβίωση τῶν ὑποδομῶν ποὺ μᾶς ἀξίωσε ὁ Θεὸς νὰ
ἀπολαμβάνουμε; Καὶ ὁ δεύτερος: πῶς θὰ ἀξιοποιήσουμε αὐτὲς τὶς ὑποδομὲς καὶ θὰ προαγάγουμε τὸ ἐνοριακό μας
ἔργο, ὥστε νὰ ἐξασφαλιστεῖ γιὰ τὶς ἑπόμενες γενιὲς ἡ ἐνσωμάτωσή τους στὴ γερμανικὴ κοινωνία χωρὶς τὸν κίνδυνο
τῆς ἀφομοίωσης; Οἱ ναοὶ καὶ τὰ πνευματικά μας κέντρα πρέπει νὰ σφύζουν ἀπὸ ζωὴ καὶ νὰ παράγουν πολιτισμό,
ἔτσι ὅπως ταιριάζει στὸ Γένος μας. Κάτι τέτοιο χρειάζεται ὅμως προγραμματισμό, ὅπως μᾶς ἀποδεικνύει ἡ πεῖρα ποὺ
ἀποκομίσαμε ἀπὸ τὴ μελέτη τῶν πραγμάτων σὲ πολλὲς ἐνορίες, καὶ μάλιστα στὶς μικρότερες ἀπὸ αὐτές. Ἀκόμα καὶ
ἡ ἐπιδιόρθωση μιᾶς βλάβης τῶν κτηρίων ἢ ἡ ἀγορὰ ὑλικοῦ γιὰ τὶς ἐνοριακὲς δραστηριότητες ἀπαιτοῦν
προγραμματισμὸ καὶ διαρκῆ στήριξη.
Ἐδῶ, λοιπόν, εἶναι τὸ λεπτὸ καὶ κρίσιμο σημεῖο. Πῶς μποροῦμε νὰ συνδυάσουμε τὴν ἐθελοντικὴ προσφορὰ μὲ
μία σταθερὴ ὑποστήριξη τοῦ ἐνοριακοῦ ἔργου; Ἔπειτα ἀπὸ ἀνάλυση ὅλων τῶν παραμέτρων καταλήξαμε στὸ
συμπέρασμα ὅτι αὐτό, τὸ ὁποῖο διασφαλίζει τὴν ἐλευθερία τῆς δωρεᾶς ἀλλὰ καὶ τὴν σταθερότητα τῶν πόρων γιὰ
τὴν ἐξασφάλιση τοῦ μέλλοντός μας, εἶναι ὁ θεσμὸς τῶν συνδρομητῶν.
Ἀπευθύνω, λοιπόν, ἔκκληση πρὸς ὅλους: Σᾶς καλῶ νὰ γίνουμε ὅλοι ἀνεξαιρέτως τακτικοὶ συνδρομητές, ὁ
καθένας μας τῆς δικῆς του ἐνορίας. Νὰ δώσουμε δηλαδὴ τὴ λεγόμενη διαρκῆ ἐντολὴ (Dauerauftrag) στὴν Τράπεζά μας,
ὥστε κάθε μήνα ἕνα ποσό, τὸ ὁποῖο αὐτονοήτως θὰ ὁρίσει ὁ καθένας ἐλεύθερα ἀνάλογα μὲ τὶς δυνατότητές του, νὰ
συμβάλλει στὴ στήριξη τῆς ἐνορίας του, σὲ ὁρισμένες περιπτώσεις μάλιστα καὶ στὴ διάσωσή της. Ἐξυπακούεται ὅτι στὸ
τέλος κάθε χρονιᾶς θὰ ἐκδίδεται ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη νόμιμη βεβαίωση, ἡ ὁποία θὰ μπορεῖ νὰ κατατεθεῖ στὴν
Ἐφορία γιὰ τὴν προβλεπόμενη φορολογικὴ ἔκπτωση. Θὰ ἤθελα νὰ γνωρίζετε ὅτι πρῶτος ἐγώ, ποὺ σᾶς καλῶ σ᾽ αὐτὴ
τὴν ἱερὴ ἐκστρατεία, τηρῶ αὐτὸ ποὺ πατρικὰ σᾶς παρακαλῶ νὰ πράξετε κι ἐσεῖς. Ὅποιος εἶναι πεπεισμένος ὅτι ἡ
πρότασή μου αὐτὴ ἔχει βαθύτατο νόημα κι ὅτι ἀποτελεῖ στὴν οὐσία ἐγγύηση, ὅπως θὰ ἔλεγε ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός,
γιὰ νὰ μὴ χάσουμε τὸν Χριστὸ καὶ τὴν ψυχή μας, ἂς γίνει συναγωνιστὴς γιὰ τὸ κοινὸ καλό.
Στὸ σημεῖο αὐτὸ θὰ ἤθελα νὰ προλάβω μία ἔνσταση: Οἱ καιροί μας εἶναι δύσκολοι καὶ δὲν εἶναι λίγες οἱ φορές,
ποὺ ὄχι μόνο νοικοκυριὰ ἀλλὰ καὶ κράτη ὁλόκληρα κινδυνεύουν νὰ χρεωκοπήσουν. Πῶς νὰ δώσουμε, ἀφοῦ τὸ
μέλλον φαίνεται ἀβέβαιο καὶ φόβος σκιάζει τὸ παρόν μας; Ἀπαντῶ μὲ τὸ παράδειγμα τῆς χήρας τοῦ Εὐαγγελίου,
ποὺ ἐπειδὴ ἦταν φτωχὴ ἔκανε τὴ μικρότερη δωρεά· ἔδωσε μόλις ἕνα δίλεπτο. Ἀκριβῶς ὅμως ἡ προσφορὰ αὐτοῦ τοῦ
μικρότερου νομίσματος τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, μᾶς ἔμαθε μιὰ γιὰ πάντα ὅτι μεγαλύτερη ἀξία ἔχει τὸ νὰ δίνεις ἀπὸ τὸ
ὑστέρημα, παρὰ ἀπὸ τὸ περίσσευμά σου. Τέτοια «δίλεπτα» ἦταν κι αὐτά, τὰ ὁποῖα ἀνέδειξαν ὅλους τοὺς ὀρθοδόξους
πιστοὺς τῆς Γερμανίας σὲ μεγάλους εὐεργέτες καὶ κτήτορες τῶν ναῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.
Ἐγκάρδια σᾶς εὐχαριστῶ ὅλους, ἀγαπητοί μου Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι τῆς Γερμανίας, γιὰ ὅλα ὅσα προσφέρατε
μέχρι σήμερα καὶ συνεχίζετε μὲ αὐταπάρνηση νὰ προσφέρετε στὶς ἐνορίες σας. Ἐλπίζω ὅτι θὰ εἰσακούσετε τὴν
πατρική μου παράκληση καὶ ὁ ἀριθμὸς τῶν συνδρομητῶν τοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας μας θὰ αὐξηθεῖ σημαντικά,
ὥστε μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ νὰ μὴ παύσουμε ποτὲ νὰ δίνουμε τὴ μαρτυρία τῶν δύο οἰκουμενικῶν θησαυρῶν μας:
τῆς ὀρθόδοξης παράδοσης καὶ τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ μας, στὴν καρδιὰ τῆς Εὐρώπης.
Βόννη, Ἰανουάριος 2011
ὁ Μητροπολίτης σας
† ὁ Γερμανίας Αὐγουστῖνος

