
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
„Ένας ανεκτίμητος κίονας των Ελλήνων Μονάχου 

εόρτασε τα 60 χρόνια ζωής του“ 
 
Ο πρόεδρος του Συλλόγου Κρητών Μονάχου και κάτοχος δύο εστιατορίων του ΜΙΝΩΑ στο 
Ουντερμπίμπεργ και του ΠΟΛΙΤΕΙΑ στο Ουντερφερινγκ, κ. Μανώλης Κουγιουμουτζής εόρτασε στις 
28 Μαίου 2016 τα 60

α
 γενέθλιά του. 

 
Με αφορμή το γεγονός αυτό ο Σεβ. Μητροπολίτης Γερμανίας κ. Αυγουστίνος συνεχάρη σε 
τηλεφωνική του επικοινωνία τον κ. Κουγιουμουτζή και τον ευχαρίστησε θερμότατα για την πολυετή 
δραστηριότητά του για τα θέματα των Ελλήνων στο Μόναχο. 
 
Επίσης ο Αρχιερατικός Επιτετραμμένος για τις δημόσιες σχέσεις με τη Βαυαρική Πολιτεία, 
Πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος Μαλαμούσης έλαβε μέρος στην εορταστική εκδήλωση και επήνεσε 
με τη συνημμένη επιστολή του τον εορτάζοντα για την αυτοθυσία και εθελοντική προσφορά του σε 
εκδηλώσεις που σκοπό είχαν τις πολιτιστικές ανταλλαγές και την αρμονική συμβίωση των δύο λαών, 
των Ελλήνων και των Βαυαρών. 
 
Στην εορταστική εκδήλωση στην αίθουσα τελετών του Δήμου Ουντερφερινγκ παρέστασαν πολλοί 
φίλοι, συνεργάτες και γνωστοί του εορτάζοντος, μεταξύ των οποίων ο καθηγητής κ. Βασίλειος 
Φθενάκης, ο κ. Σταύρος Κωσταντινίδης, ο κ. Κωνσταντίνος Γιαννακάκος, η κ. Δρ. Βασιλεία Τριάρχη, 
η κ. Φανή Αθέρα, ό Αρχιμανδρίτης Γεώργιος Σιώμος, οι Πρωτοπρεσβεροι Απόστολος Μαλαμούσης 
και Γεώργιος Βλέτσης και πολλοί άλλοι. 
 
Με συγκινητικά λόγια σκιαγράφησε ο κ. Κουγιουμουτζής μερικούς σταθμούς της ζωής του και 
ευχαρίστησε όλους τους προσκεκλημένους για τη βοήθεια και πολυποίκιλη συμπαράσταση στο έργο 
του. 
 
Την εκδήλωση εμπλούτισε μια θεατρική παράσταση, το σκηνικό της οποίας στηρίχθηκε στο σχέδιο 
και περιεχόμενο της προσκλητήριας κάρτα του εορτάζοντος. Η κάρτα απεικόνιζε ένα αυτοκίνητο 60 
ετών και είχε την επιγραφή: 

Oldtimer  
χρόνος κατασκευής 1956, άριστα διατηρημένο, (μόνο μερικά βαθουλώματα και γρατσουνιές) 

και 60 χρόνια σε κίνηση. 
 
Με τη θεατρική αυτή παράσταση η Σοφία, συνεργάτης και σύντροφος του κ. Κουγιουμουτζή, ο κ. 
Γιαννακάκος και η σύζυγός του και συνεργάτες του εορτάζοντος εξήτασαν με μεθόδους του TÜV 
(του αντίστοιχου ελληνικού ΚΤΕΟ) τον κ. Κουγιουμουτζή για να διαπιστώσουν για το εάν είναι ακόμη 
σε φόρμα και κατάσταση να συνεχίσει το ταξείδι της ζωής. Τελικά τοποθέτησαν στο στήθος του τη 
γνωστή πινακίδα αυτοκινήτου με τα γράμματα OT – MK 60 (Oldtimer Μανώλης Κουγιουμουτζής 60). 
 
Το μουσικό συγκρότημα ΓΕΝΝΗΜΑ πλαισίωσε με ωραιώτατη ελληνική μουσική την εκδήλωση 
 
Αντί για δώρα, παρεκάλεσε ο κ. Κουγιουμουτζής τους προσκεκλημένος να δωρήσουν χρήματα στο 
σύλλογο „Το Χαμόγελο του Παιδιού“. Συγκεντρώθηκε το ποσό των 2.600 Ευρώ το οποίο και θα τεθεί 
στη διάθεση του συλλόγου. 


