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Η Ι. Μητρόπολη Γερμανίας στον επίσημο
ενταφιασμό θυμάτων του Στρατοπέδου
Συγκέντρωσης Μονάχου
Ορθοδοξία / Ορθοδοξία στη Δύση
Αρχιερατικός Επίτροπος Βαυαρίας, Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου π.
Απόστολος Μαλαμούσης

Όπως είναι γνωστό στο Στρατόπεδο Συγκέντρωσης Μονάχου (στο δημοτικό
διαμέρισμα Άλλαχ) που λειτούργησε από το 1943 μέχρι το 1945, πολλοί
συνάνθρωποί μας άφησαν την τελευταία τους πνοή, υποκύπτοντας στα κάθε
είδους βασανιστήρια των ναζιστών. Μεταξύ των κρατουμένων υπήρχαν και πολλοί
ορθόδοξοι, Έλληνες, Ρώσσοι, κ.α.

Στα πλαίσια προσφάτων εκσκαφών για ανέγερση κατοικιών στο χώρο αυτό,
βρέθηκαν προ ολίγων μηνών 12 σκελετοί σε τάφους μέσα στο στρατόπεδο
συγκέντρωσης. Επειδή η αναγνώριση της ταυτότητας των σκελετών δεν ήταν
εύκολη για το λόγο αυτό αποφασίστηκε η μεταφορά τους στο νεκροταφείο
Νταχάου και ο διαθρησκευτικός ενταφιασμός τους εκεί όπου είναι θαμμένα και
άλλα θύματα του ναζιστικού καθεστώτος.
Στις 15 Δεκεμβρίου 2017 έλαβε χώρα επίσημη τελετή ενταφιασμού των 12
σκελετών με συμμετοχή των αρμοδίων βαυαρικών Αρχών, εκπροσώπων των
διαφόρων θρησκευμάτων Μονάχου, του Δήμου Μονάχου και τοπικών συλλόγων.
Συγκινητική ήταν η παρουσία του 85 ετών κ. Ernst Grube, ο οποίος είναι ένας από
τους επιζήσαντες των Στρατοπέδων Συγκέντρωσης και νυν πρόεδρος του
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Επίσης παρέστη και ο ιστορικός κ. Klaus Mai, ο οποίος ασχολείται από ετών με την
ιστορία του Στρατοπέδου Συγκέντρωσης Μονάχου και πρωτοστάτησε και στην
ανεύρεση των σκελετών στο στρατόπεδο συγκέντρωσης και τον ενταφιασμό τους
σε επίσημο χώρο.
Την Ιερά Μητρόπολη Γερμανίας εκπροσώπησε ο Πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος
Μαλαμούσης, Αρχιερατικός Επιτετραμμένος για τις δημόσιες σχέσεις με τη
Βαυαρική Πολιτεία.
Στην αίθουσα του κοιμητηρίου εκφώνησαν σχετικές ομιλίες η διευθύντρια του
Στρατοπέδου Συγκέντρωσης Νταχάου κ. Dr. Gabrielle Hammermann, ο πρόεδρος
της Διεθνούς Επιτροπής του Στρατοπέδου Νταχάου, στρατηγός κ. Jean-Michel
Thomas και ο εκπρόσωπος του Δήμου Μονάχου κ. Marian Offman.
Ακολούθως όλοι οι επίσημοι και οι προσκεκλημένοι μετέβησαν με πομπή στον τόπο
όπου ευρίσκοντο τα 12 φέρετρα. Εκεί εκπρόσωποι των διαφόρων θρησκευμάτων
διάβασαν σύντομες προσευχές. Συμμετείχαν ο καθολικός επιτετραμμένος κ.
Ludwig Schmidinger, ως εκπρόσωπος του Καρδιναλίου Μονάχου, ο ευαγγελικός
επιτετραμμένος κ. Dr. Björn Mensing, ως εκπρόσωπος του Ευαγγελικού Επισκόπου
Βαυαρίας, ο Πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος Μαλαμούσης, ως εκπρόσωπος της
Ιεράς Μητροπόλεως Γερμανίας, ο Πρωτοπρεσβύτερος Nikolai Zabelitch, ως

εκπρόσωπος της Επισκοπής Βερολίνου της Ρωσσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του
Πατριαρχείου Μόσχας, ο κ. Siddik Tekingür, Ιμάμης του Τουρκικού-Ισλαμικού
Συλλόγου Νταχάου και ο ραββίνος κ. Steven E. Langnas, ως εκπρόσωπος της
Ισραηλιτικής Κοινότητας Μονάχου και Άνω Βαυαρίας.

Ακολούθως τα φέρετρα τοποθετήθηκαν στους τάφους, συνοδεία μουσικής με
σαξόφωνο και με νότες και μελωδίες κυρίως από πρώην κρατουμένους.
Η Βαυαρική τηλεόραση έδειξε στιγμιότυπα από την εκδήλωση και τελετή
ενταφιασμού. Επίσης η μεγάλης κυκλοφορίας εφημερίδα Süddeutsche Zeitung
αναφέρθηκε στην τελετή με μεγάλο και λεπτομερές ρεπορτάζ και φωτογραφίες.
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