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Προς
τα μέλη της κοινότητας των Ελλήνων στο Βούππερταλ

Συμπατριώτισσες, Συμπατριώτες,
στις 13 Ιανουαρίου 2008 πραγματοποιήθηκαν στα γραφεία της ΚΟΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΣΤΟ ΒΟΥΠΠΕΡΤΑΛ ομαλά οι Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου
και Εξελεγκτικής Επιτροπής, με την συμμετοχή των συνδυασμών,
Νέες Δυνάμεις, Διασπορά, Δημιουργική πορεία, και Δημοκρατική ενότητα.
Η σύνθεση του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου που προέκυψε έχει ως εξής:
Πρόεδρος:
Γραμματέας:
Μέλος:
Μέλος:
Μέλος:

Γεώργιος Παρίδης
Κωνσταντίνος Σιντόρης
Πέτρος Τουτσάρης
Σουλτάνα Γκούσαλη
Παναγιώτης Αντωνίου

Εξελεγκτική επιτροπή :

Αντιπρόεδρος:
Ταμίας:
Μέλος:
Μέλος:

Ιωάννης Στεργιόπουλος
Σπυρίδων Μώκος
Ευάγγελος Μπουχούρης
Ελευθέριος Σαββίδης

Κων/νος Κομηνάτος , Κων/νος Ασλανίδης,, Παναγιώτης Πολυματίδης

Εκπρόσωποι για την ΟΕΚ: Πέτρος Τουτσάρης, Ιωάννης Στεργιόπουλος
Στόχος μας είναι, μαζί με όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες, με αγάπη, ομόνοια και μια
δυναμική παρουσία του Ελληνισμού στην πόλη μας, να μπορέσουμε επιτέλους να φέρουμε τίς
πατριώτισσες και τους πατριώτες μας, ανεξαρτήτως πολιτικών πεποιθήσεων σε ένα χώρο , κάτω
από μία στέγη, έναν φορέα και να στεγάσουμε στους ίδιους χώρους τους επιμέρους τοπικούς
Συλλόγους.
Να μπορεί ο κάθε Έλληνας να κρατήσει τα πατροπαράδοτα ήθη και έθιμα και παράλληλα να
συμβάλλει στην συνύπαρξη και την συμβίωση των Γερμανών και των άλλων λαών στην
ουσιαστική
ενοποίηση των λαών της Ευρώπης.
Να δημιουργηθούν βιβλιοθήκες , να γίνονται σεμινάρια, να δημιουργήσουμε παιδικό δίγλωσσο
θέατρο, να διδάσκετε μέσω της Ελληνικής κοινότητας η Ελληνική και η Γερμανική γλώσσα σε
όσους ενδιαφέρονται.
Να μπορεί ο κάθε Έλληνας μέσα σε αυτό το μικρό κομμάτι Ελλάδας, την κοινότητα να ζητήσει
συμβουλή πάνω σε θέματα εργατικά, ασφαλιστικά, φορολογικά, εκπαιδευτικά κτλ.
Να γίνει η κοινότητά μας ένας χώρος κέντρου εξυπηρέτησης του πολίτη,
συνδεόμενη με τα ΚΕΠ των Νομαρχιών στην Ελλάδα.

Εμείς οι Έλληνες είμαστε αυτοί που δώσαμε στην ανθρωπότητα τα φώτα του πολιτισμού.
Πχ. Επιστήμες ( μαθηματικά, ιατρική, φιλοσοφία κτλ.) - Καλές τέχνες ( Ακρόπολις, Παρθενών,
έργα γλυπτών κτλ.) - Αθλητισμό ( oλυμπιακή ιδέα ) - Θέατρο ( Ευριπίδης , Αισχύλος,
Σοφοκλής ) – Πολιτική ( Δημοκρατία χρυσούς αιών του Περικλέους κτλ.)
Θέλουμε λοιπόν μέσα από την κοινότητα, με την βοήθεια σας και την συμπαράσταση της μητέρας
Ελλάδας να προσφέρουμε τον εθνικό μας πολιτιστικό πλούτο στους Ευρωπαίους για να
κερδίσουμε φιλέλληνες και να υποστηρίξουμε τα εθνικά μας θέματα.
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Να γίνει η κοινότητα μας ένας χώρος κοινωνικής εκπαίδευσης, που τόσο πολύ λείπει από την πόλη
μας και να αποκτήσουμε επιτέλους μία Ελληνική δυναμική παρουσία στα τεκταινόμενα στον χώρο
που ζούμε για την επίλυση των προβλημάτων και την ευημερία των συμπατριωτών μας.
Το νέο ΔΣ της κοινότητας μας σας διαβεβαιώνει, ότι ξεκινά αποφασιστικά με ομόνοια, και πολύ
όρεξη για δουλειά. Από εσάς θέλουμε, την ενεργή συμμετοχή σας, και δραστηριοποίηση
για μπορέσουμε έτσι να εκπληρώσουμε τους στόχους μας.
Η κοινότητα μας είναι ανοιχτή για όλους όσους θέλουνε να γίνουν μέλη.
Η ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΘΕ ΚΙΟΝΟΤΗΤΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ

Θα θέλαμε επίσης επί του παρόντος, να σας γνωρίσουμε, τα εξής:
Κάθε Σάββατο από ώρα 15:00 μέχρι 20:00 είναι στην διάθεση μας
η Καφετέρια του κτηρίου στον πρώτο όροφο.
Κάθε Σάββατο από ώρα 15:00 μέχρι 20:00 είναι στην διάθεση μας,
στο ισόγειο ο χώρος για εκμάθηση χορών και άλλων δραστηριοτήτων.
Το γραφείο της κοινότητος μας ανανεωμένο βρίσκεται στον τρίτο όροφο του κτηρίου.
Gathe 6 - 42107 Wuppertal – Alter Feuerwache.
Με φιλικούς πατριωτικούς χαιρετισµούς

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Παρίδης

Ο Γραµµατέας
Κωνσταντίνος Σιντόρης

