
 

 

 
 
 
 
 
Αξιότιμο  
κ. Μανώλη Κουγιουμουτζή 
Πρόεδρο του Συλλόγου Κρητών Μονάχου 
Saarbrücker Str. 21 
 
81379 München 

Μόναχο 28 Μαίου 2016 
 
 
Αγαπητέ Μανώλη, 
 
με αφορμή τη συμπλήρωση των 60 χρόνων ευλογημένης ζωής και πορείας σου, σε συγχαίρω 
εκ βάθους καρδίας. 
 
Στο πρόσωπό σου και στη ζωή σου αποτυπώνοται με κάθε ακρίβεια τα πολυποίκιλα ιδιώματα 
του Κρητικού, όπως αυτά περιγράφονται στα περίφημα έργα του Νίκου Καζαντζάκη. Έχεις την 
ψυχική ευγένεια, τη θέληση για ζωή, την εργατικότητα και το πείσμα για επιτυχίες, τη 
παραδειγματική φιλοξενία, την ολόδοτη θυσία για τον συνάνθρωπο, την ελπίδα για ένα 
καλύτερο αύριο και την σπάνια ικανότητα να μετατρέπεις την άρνηση σε θέση και την 
απογοήτευση σε εμπνευσμένη δημιουργικότητα. 
 
Τα πολυποίκιλα ταλέντα σου τα διέθεσες απλόχερα για την παροικία μας στο Μόναχο. Έθεσες 
την προσωπική και επαγγελματική σου ζωή ανιδιοτελώς στην υπηρεσία και προβολή του 
ελληνισμού στο Μόναχο και στη γερμανική κοινωνία.  
 
Ως πολυετής πρόεδρος του Συλλόγου Κρητών Μονάχου διέθεσες αμέτρητες ώρες και 
σημαντικά χρηματικά ποσά για την καλλιέργεια και τη μεταλαμπάδευση ηθών και εθίμων της 
Κρήτης στις νεώτερες γενεές και ιδιαίτερα στη βαυαρική κοινωνία. 
 
Όχι μόνο ο πνευματικός πολιτισμός της Κρήτης αποτελεί το κέντρο της ζωής σου, αλλά και 
κυρίως η Κρητική Κουζίνα βρήκε στα εξαίρετα εστιατόριά σου τον επιτυχημένο εκφραστή της 
και αποτελεί μια ακόμη θαυμάσια γευστική γέφυρα μεταξύ Κρήτης και Βαυαρίας. 
 
Η πολυετής ανιδιοτελής προσφορά σου στην Ελληνο-Βαυαρική Πολιτιστική Ημέρα που 
εορτάζεται κάθε χρόνο στην Odeonsplatz Μονάχου, αποτελεί την ποιό τρανταχτή αδιάψευτη 
μαρτυρία της αυτοθυσίας σου, της ανθρωπιάς σου  και της εφαρμοσμένης φιλοσοφίας σου για 
τα κοινωνικά δρώμενα.  
 
Ανήκεις, αγαπητέ Μανώλη, στους έλληνες που γράφουν ιστορία στο Μόναχο. 
 
Εύχομαι ο Θεός να σε χαριτώνει περαιτέρω και να σου χαρίζει έτη πολλά και ευλογημένα, με 
υγεία και ακάματη θέληση για μελλοντικές δραστηριότητες.  
 
Ο Αρχιερατικός Επιτετραμμένος για τις δημόσιες σχέσεις με τη Βαυαρική Πολιτεία 
 
 
Απόστολος Μαλαμούσης  
Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου 


