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Παρουσία του Δημάρχου της πόλης, του Γενικού προξένου
και πολλών άλλων επισήμων

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 18
Ιανουαρίου η εκδήλωση για την κοπή της βασιλόπιτας από την Κοινότητα Ελλήνων Wuppertal.
Σε μία κατάμεστη αίθουσα, στους χώρους που στεγάζεται η Κοινότητα Ελλήνων Βούπερταλ επί της
οδού Große Wagenhalle, Gathe Str. 6, 42105 Wuppertal, παρευρέθηκαν ο Γενικός Πρόξενος της
Ελλάδας στο Ντίσελντορφ κ. Γρηγόρης Δελαβέκουρας, ο Δήμαρχος της πόλης του Βούππερταλ Herr
Peter Jung (Oberbürgermeister), ο Manfred Zöllmer, MdB Deutscher Bundestag, οι ηγεσίες των
πολιτικών κομμάτων Wuppertal CDU, SPD, FPD, die Grünen και die Linken καθώς επίσης και
εκπρόσωποι φορέων και Συλλόγων, εκπαιδευτικοί κ.α.
Η εκδήλωση ξεκίνησε με τα κάλαντα της Ικαρίας από την χορωδία της κοινότητας. Αμέσως μετά ο
Αντιπρόεδρος και Δημοτικός σύμβουλος της SPD, κ. Ιωάννης Στεργιόπουλος, καλωσόρισε τους
παρεβρισκομένους και τους σύστησε τους επίσιμους καλεσμένους τςη εκδήλωσης. Στη συνέχεια
ακλολούθθησε χαιρετσιμός του προέδρου της Κοινότητας Ελλήνων Wuppertal, κ. Παρίδη. Αμέσως
μετά χαιρετισμό απηύθυνε ο Δήμαρχος της πόλης του Βούππερταλ Herr Peter Jung ο οποίος
αναφέρθηκε στο λόγο του προέδρου για επενδύσεις στην Ελλάδα και κάλεσε τον Έλληνα Γενικό
Πρόξενο να επισκεφτεί το Βούπερταλ και να περιηγηθούν με τον αιωρούμενο τραινάκι στην πόλη. Ο
Δήμαρχος αναφέρθηκε επίσης στις επικείμενες ευρωεκλογές και παρότρυνε τους πολίτες να
συμμετάσχουν ώστε να μην μπορέσουν να εκπροσωπηθούν οι ΝΑΖΙ. Τέλος αναφέρθηκε επίσης στο
ελληνικό δυναμικό του Βούππερταλ, τα εξειδικευμένα εργατικά χέρια που έρχονται από την Ελλάδα

για δουλειά και σε άλλα σχετικά θέματα.
Ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο Ντίσελντορφ, στο χαιρετισμό του που ακολούθησε, αναφέρθηκε
στην κακή εικόνα που είχε δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια για την Ελλάδα, στις επενδύσεις αλλά και
στην προεδρεία της Ελλάδας στην Ευρωπαική Ένωση.
Τέλος, ο Κ. Manfred Zöllmer, MdB Deutscher Bundestag, αναφέρθηκε στο ζωντανό ελληνικό κομμάτι
του Βούπερταλ, στις Ευρωεκλογές και στην ελληνική οικονομία.
Ακολούθησε η κοπή της βασιλόπιτας. Το Φλουρί το κέρδισε ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο
Ντίσελντορφ, κ. Γρηγόρης Δελαβέκουρας. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης ολοκληρώθηκε με τραγούδια
από την χορωδία.

