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Νομικό Σύμβουλο του Υπουργείου Παιδείας 
για το Ελληνικό Σχολείο Μονάχου 
Herzogstr. 8 
 
80303 München 
 

München, 26. Februar 2013 
 
 
Αξιότιμε κ. Βλαχόπουλε, 
 
επίτρεψέ μου για άλλη μια φορά να εκφράσω και πάλι τα θερμά μου συγχαρητήρια για 
τον άριστο μεσολαβητικό ρόλο σου στην τελική έγκριση της δαπάνης για την ανέγερση 
του Ελληνικού Σχολείου Μονάχου.  
 
Οι ακάματες προσπάθειές σου και οι νυχθημερόν επαφές σου με τα αρμόδια Υπουργεία 
και γραφεία, έφεραν το πολυποθούμενο αποτέλεσμα και έθεσε τη μακροχρόνια 
μπλοκαρισμένη διαδικασία στη σωστή τροχιά της άμεσης επίλυσης. 
 
Με μεγάλη ανακούφιση δέχθηκα στις 22. Φεβρουαρίου τρ. έτ. την πρώτη τηλεφωνική 
σου ενημέρωση για τη μεγάλη σου επιτυχία και σου εξέφρασα ήδη τις ευχαριστίες της 
Εκκλησίας μας για την συνετή και καρποφόρο διαχείρηση της υπόθεσης από μέρους 
σου, τόσο στη συνάντηση και συνεργασία σου με τον ΟΣΚ στο Δήμο Μονάχου, όσο και 
στις επαφές σου στην Αθήνα. 
 
Έχω την καλή ελπίδα, ότι και οι αρμόδιες βαυαρικές Αρχές θα προβούν πάραυτα στις 
περαιτέρω διαδικασίες για την ἀμεση έναρξη των εργασιών κατασκευής του Ελληνικού 
Σχολείου Μονάχου. 
 
Είναι γεγονός ότι με την πρόσφατη τελική απόφαση της Πατρίδας μας για το Ελληνικό 
Σχολείο Μονάχου, αναστρέφεται το αρνητικό κλίμα που επικρατούσε επί χρόνια στη 
κοινωνία του Μονάχου και τίθενται τα θεμέλια όχι μόνο ενός κτίσματος, αλλά πολύ 
περισσότερο της αποκατάστασης της εμπιστοσύνης προς την ελληνική πλευρά. 
 
Η Εκκλησία μας στηρίζει τις προσπάθειες της Πατρίδας μας για το Ελληνικό Σχολείο 
Μονάχου και τίθεται στο πλευρό της για κάθε θέμα που σχετίζεται και με τις γενικώτερες 
ελληνοβαυαρικές σχέσεις.. 
 
Εύχομαι ο Δωρεοδότης Κύριος να χαρίζει σε σένα και σ’όλους που ενήργησαν στην 
επιτυχή έκβαση της υπόθεσης αυτής και στην έναρξη υλοποίησης του οράματος, έτη 
πολλά και ευλογημένα για το καλό της παροικίας μας στο Μόναχο. 



Επίσης θέλω να σε συγχαρώ και για την καλαίσθητη ιστοσελίδα που δημιούργησες, και 
στην οποία ενημερώνεις  - με την επίσημη αλληλογραφία - τα σχετικά με το Ελληνικό 
Σχολείο Μονάχου. 
 
Τέτοιου είδους ενημέρωση είναι άκρως απαραίτητη για τη συσπείρωση του ελληνισμού 
σε τόσο σοβαρά θέματα, όπως λ.χ. της παιδείας.  
 
Με ευχές και ευχαριστίες 
 
Ο Αρχιερατικός Επίτροπος Βαυαρίας 
 
 
 
 
Απόστολος Μαλαμούσης 
Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου 
 


