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Προσ Διεφκυνςθ Ελλθνικοφ Λυκείου Μονάχου 

 

 

Μόναχο, 22 Δεκεμβρίου 2017 

 

 

Αξιότιμε Διευκυντά του Ελλθνικοφ Λυκείου Μονάχου κ. Ελευκεριάδθ, 

 

ςασ ευχαριςτοφμε καταρχάσ κερμά για τθν ανταπόκριςι ςασ ςτθν πρόκεςι μασ να 

επιβραβεφςουμε τουσ πρϊτουσ αριςτεφςαντεσ μακθτζσ του ςχολείου ςασ από το προθγοφμενο 

ςχολικό ζτοσ 2016-2017. ε ςυνζχεια τθσ αυτισ πρωτοβουλίασ μασ πζρςι ςε ςυνεργαςία με τουσ 

κακθγθτζσ, τθν οποία φάνθκε να χάρθκαν όλοι, είμαςτε και φζτοσ ςε κζςθ ςτο πλαίςιο τθσ 

κακιερωμζνθσ ςχολικισ απονομισ των επαίνων να αναγνωρίςουμε κι εμείσ ωσ Λζςχθ Ελλινων 

Επιςτθμόνων τισ επιδόςεισ αυτϊν των Ελλθνόπουλων με μια ςυμβολικι επιβράβευςθ. 

 

Παρότι θ αριςτεία ςτισ μζρεσ μασ ζχει αμφιςβθτθκεί δυςτυχϊσ ζντονα μζςα από ιδεολογικζσ 

παρωπίδεσ, ωσ φψιςτθ αξία ωςτόςο καταγράφεται από τθν εποχι κιόλασ των ομθρικϊν επϊν και 

ωσ τζτοια μασ παραδόκθκε ανά τουσ αιϊνεσ. Και όχι άδικα, αν βζβαια αναρωτθκεί κανείσ τι είδουσ 

μπροςτάρθδεσ κζλει μια κοινωνία. Για τθν προαγωγι τθσ πάντωσ χρειάηονται αν μθ τι άλλο 

άνκρωποι αξιοκρατικά δοκιμαςμζνοι, με όρεξθ για δουλειά, μεράκι και δθμιουργικότθτα, ο λόγοσ 

δθλαδι για τουσ αρίςτουσ. 

 

Εκφράηοντασ ςτο πρόςωπό τουσ τθν ελπίδα για περιςςότερουσ τζτοιουσ ςυνανκρϊπουσ μασ, κα 

κζλαμε λοιπόν να ςυγχαροφμε τα παιδιά αυτά που με κόπο και επιμονι κατάφεραν αυτζσ τισ 

επιδόςεισ. Ευχόμενοι τοφτο να αποτελεί κατά τι δικαίωςθ τθσ μζχρι τϊρα προςπάκειάσ τουσ αλλά 

και κίνθτρο για τζτοιου είδουσ αξιοςθμείωτθ ςυνζχεια, διαλζξαμε για το ςκοπό αυτό δωροκάρτεσ 

γνωςτισ αλυςίδασ βιβλιοπωλείων, οι οποίεσ μποροφν να εξαργυρωκοφν τόςο ςε κάποιο από αυτά 

όςο και ςτο αντίςτοιχο θλεκτρονικό κατάςτθμα. 
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Επιπροςκζτωσ, όντασ κομμάτι όλοι μασ του απόδθμου Ελλθνιςμοφ και γνωρίηοντασ τθν 

ιδιαιτερότθτα και τισ προκλιςεισ με τισ οποίεσ θ ιδιότθτα αυτι μασ κζτει αντιμζτωπουσ τόςο ςτα 

ξζνα όςο και πίςω ςτθν πατρίδα, ζχουμε ζνα λόγο παραπάνω να είμαςτε περιφανοι για τισ 

επιτυχίεσ αυτϊν των παιδιϊν. Σα πρόςφατα προβλιματα που ςθμειϊκθκαν άλλωςτε ςε ςχζςθ με 

τθ ςτελζχωςθ των ςχολείων τθσ αλλοδαπισ κάκε άλλο παρά εφθςυχαςμό δε δικαιολογοφν. 

Αναλογιηόμενοι, ωςτόςο, τα επιτεφγματα τθσ ελλθνικισ διαςποράσ ςτα οποία αυτι ζφτανε 

διαχρονικά κατόπιν γόνιμθσ ηφμωςθσ των πολιτιςμϊν, ασ παίρνουμε κάρροσ για τθ δφςκολθ αυτι 

αποςτολι.  

 

Η Λζςχθ μασ πάντωσ κα εργάηεται με όςεσ δυνάμεισ διακζτει προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ προαγωγισ 

του ελλθνικοφ Πολιτιςμοφ, χτίηοντασ παράλλθλα όςο το δυνατόν περιςςότερεσ γζφυρεσ 

αλλθλοκατανόθςθσ και αλλθλογνωριμίασ μεταξφ τθσ πατρίδασ και τθσ γερμανικισ πλευράσ. το 

ζργο αυτό κα μασ είναι τα παιδιά αυτά πάντα ευπρόςδεκτα όποτε θ ςταδιοδρομία ι θ ηωι τουσ τα 

φζρει ξανά ςτο γνϊριμο Μόναχο. 

 

Θα ςασ ιμαςταν ευγνϊμονεσ αν τουσ μεταφζρατε αυτό το μινυμά μασ. 

 

Με εκτίμθςθ, 

Πρόεδροσ, Φανι Ακζρα 

Αϋ Αντιπρόεδροσ, Δθμιτρθσ Σοπαλτηίκθσ 

Βϋ Αντιπρόεδροσ, Θωμάσ Διαμαντόπουλοσ 

Σαμίασ, Γεϊργιοσ Μεταλλθνόσ 

Γραμματζασ, Ριγασ Γιϊργοσ Ζαπουνίδθσ 


