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Στον χαιρετισ	ό της η δή	αρχος της πόλης  είπε.. 

 

Βεβαίως γνωρίζου	ε και αναγνωρίζου	ε, ότι η Ελλάδα έδωσε πολλά στην  

ανθρωπότητα και ότι οπωσδήποτε πρέπει να βοηθηθεί οικονο	ικά για να  

	πορέσει να ξανα	πεί σε τροχιά ανάπτυξης και να εξέλθει από την οικονο	ική κρίση 

στην οποία έχει περιέλθει. 

 

Στην συνέχεια η δή	αρχος παίρνοντας αφορ	ή από την φράση του προέδρου 

για το πολιτιστικό κτήριο της Ελληνικής κοινότητας στο Βούπερταλ, δηλαδή 

ότι τα 	έλη του 'Σ θα ζητήσουν  την βοήθεια και την συ	παράσταση της πόλης, 

όταν τα οικονο	ικά της πόλης  βρεθούν σε καλύτερη κατάσταση, 

αναφέρθηκε στα επιτεύγ	ατα και τα έργα του δή	ου που γίνανε,  

παρόλο που η πόλη του Βούπερταλ έχει οικονο	ικά προβλή	ατα. 

 

Ο πατήρ Ελευθέριος αναφέρθηκε στο έθι	ο της κοπής της βασιλόπιτας 

και εξέφρασε τα παράπονα του, διότι στην δοξολογία της 28
ης

 Οκτωβρίου που έγινε 

την Κυριακή 31.10.11 δεν παρευρέθηκαν οι σύλλογοι και τα σχολεία 	ε τις Ελληνικές Ση	αίες. 

 

Ακολούθησε η κοπή της βασιλόπιτας. 

Όπως γίνεται σε κάθε κοπή βασιλόπιτας, όλοι οι παρευρισκό	ενοι τρώγοντας την πίτα 

ψάχνανε να βρούνε το φλουρί. Αλλά το Φλουρί δεν το εύρισκε κανένας. 

 

Από την αγωνία ποιος θα βρει το φλουρί τους έβγαλε η 'ή	αρχος του Βούππερταλ  

Frau Ursula Schulz, γνωρίζοντας στους παρευρισκο	ένους, ότι αυτή την χρονιά το 'Σ της 

κοινότητας αποφάσισε να 	ην βάλει φλουρί στην βασιλόπιτα  και αντί αυτού να κάνει 	ια δωρεά των 

100,00 € στον σύλλογο καρκινοπαθών παιδιών στο Βούππερταλ. 

www.initiative-fuer-krebskranke-kinder-ev-wuppertal.de 

Initiative für krebskranke Kinder e. V. Reichstrasse 39  42275 Wuppertal. 

Η ενέργεια αυτή του 'Σ καταχειροκροτήθηκε από όλους τους παρευρισκο	ένους 

 

Η εκδήλωση τελείωσε 	ε τραγούδια  από το 	ουσικό ντουέτο «ΝΟΤΙΟΣ ΑΝΕΜΟΣ»  από την 

'ασκάλα 	ουσικής κ. Μαριάνα  Ζορ	πά 	ε συνοδεία Κιθάρας από τον κ. Μανουσέλλη Ε	ανουήλ. 

 

Η εκτέλεση των τραγουδιών ενθουσίασε τους παρευρισκο	ένους και καταχειροκροτήθηκε. 

Ο πρόεδρος της κοινότητας υποσχέθηκε, ότι πολύ σύντο	α θα έχου	ε την δυνατότητα να 

ακούσου	ε ερ	ηνείες γνωστών Ελλήνων συνθετών από το 	ουσικό ντουέτο  

ΝΟΤΙΟΣ ΑΝΕΜΟΣ  
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Το 
ουσικό ντουέτο «ΝΟΤΙΟΣ ΑΝΕΜΟΣ» ιδρύθηκε στα Χανιά το 2002. Έχει πραγ	ατοποιήσει 

πολλές συναυλίες και αφιερώ	ατα στην πόλη των Χανίων 	ε την υποστήριξη της  'ΗΠΕΧ 

('η	οτική Πολιτιστική Επιχείρηση Χανίων).  

Αποτελείται από τους Μαριάννα Ζορ	πά και Μανώλη Μανουσέλη, δυο καταξιω	ένους 

	ουσικούς 	ε πολύχρονη πορεία στο δισκογραφικό και συναυλιακό χώρο. Οι παραπάνω καλλιτέχνες 

διακρίνονται από ήθος και ιδιαίτερη ευαισθησία, σε θέ	ατα που αφορούν όχι 	όνο τη 	ουσική αλλά 

και γενικότερα την προώθηση του ελληνικού πολιτισ	ού (ποίηση, λογοτεχνία, παράδοση). Γι’ αυτό 

και οι εκδηλώσεις που αναλα	βάνουν ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους.  

Το 	ουσικό συγκρότη	α «ΝΟΤΙΟΣ ΑΝΕΜΟΣ» , έχει ένα ρεπερτόριο που κινείται γύρω από 

τις δη	ιουργίες των 	εγαλύτερων Ελλήνων συνθετών, όπως Μίκης Θεοδωράκης, Μάνος 

Χατζηδάκης, Σταύρος Ξαρχάκος, Σταύρος Κουγιου	τζής, Μάνος Λοΐζος κ.λ.π. 

Το 1997 εκπροσώπησαν τη χώρα 	ας στο διαγωνισ	ό της Eurovision που έγινε στο 'ουβλίνο, 	ε το 

τραγούδι «Χόρεψε» που έγραψε ο Μανώλης Μανουσέλης και ερ	ήνευσε η Μαριάννα Ζορ	πά, 

παίρνοντας τη 12
η
 θέση. 

Το 2006 κυκλοφόρησε το CD τους 	ε τον τίτλο «Σαν Μινωικό καράβι». 

 

Η Μαριάννα Ζορ
πά είναι δασκάλα 	ουσικής αποσπασ	ένη στα δη	οτικά σχολεία του 

Wuppertal και Dortmund. Έχει σπουδάσει Βυζαντινή και Ευρωπαϊκή 	ουσική 	ε ειδίκευση στα 

	ουσικοπαιδαγωγικά, όπως επίσης πιάνο, κλασικό και σύγχρονο τραγούδι.  

Άρχισε να ασχολείται επαγγελ	ατικά 	ε το τραγούδι από το καλοκαίρι του 1987, 

συ		ετέχοντας σε συναυλίες του Κύπριου συνθέτη 'η	ήτρη Λάγιου. Ακολουθούν συνεργασίες 	ε 

τα ση	αντικότερα ονό	ατα του Ελληνικού τραγουδιού. Ανά	εσα σ’ αυτά ξεχωρίζουν οι: Γρηγόρης 

Μπιθικώτσης, Μανώλης Λιδάκης Χρήστος Νικολόπουλος, Γιάννης Σπανός, Αντώνης Βαρδής, 

Μάριος Τόκας, Γλυκερία, Καίτη Γκρέι, Κατερίνα Κούκα κ.ά.  

Το 1993 ηχογραφεί τον πρώτο της δίσκο 	ε τίτλο «'ιαβατήριο ψυχής» σε στίχους Γιώργου 

Λεκάκη και 	ουσική Θανάση Ζαχαρόπουλου, που κυκλοφορεί από τη δισκογραφική εταιρία 

WARNER. Ακολουθεί το 1996, ο δίσκος «Άκου 	ια φορά» σε στίχους Άκου 'ασκαλόπουλου και 

	ουσική Παναγιώτη Μαθιέλη. 

 

Ο Μανώλης Μανουσέλης είναι Αρχιτέκτων-Μηχανικός, απόφοιτος του Μετσόβιου Πολυτεχνείου. 

Γεννήθηκε και 	εγάλωσε στην Αθήνα. Από πολύ νωρίς παρουσίασε τη 	εγάλη του κλίση στις τέχνες. 

Στα 3 του χρόνια βραβεύτηκε στο τραγούδι και στο χορό σαν παιδί θαύ	α στις παραστάσεις της 

Αίγλης Ζαππείου για τα νέα ταλέντα.  

Στα εφηβικά του χρόνια συ		ετέχει σε 	αθητικά συγκροτή	ατα. Σαν φοιτητής έρχεται σε 

επαφή 	ε Λατινοα	ερικάνους 	ουσικούς, οι οποίοι του 	εταδίδουν την λατινοα	ερικάνικη 

κουλτούρα που θα τον ση	αδέψει καλλιτεχνικά. Το 1977 	αζί 	ε Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες 

δη	ιουργούν το συγκρότη	α “RAZA DE COBRE” (Φυλή του Χαλκού) κάνοντας συναυλίες και 

εκπο	πές στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση.  

Το 1987 συ		ετέχουν στο δίσκο LATIN του Γ. Νταλάρα και πλαισιώνουν τις 	εγαλειώδεις 

συναυλίες του στο Ολυ	πιακό Στάδιο και στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ακολουθούν ε	φανίσεις 

σε νυχτερινά κέντρα δίπλα σε καλλιτέχνες όπως ο Αντώνης Καλογιάννης, ο Μάριος Τόκας κ.ά.  

Ε	φανίζεται για πρώτη φορά σα συνθέτης το 1997 όταν επιλέχθηκε το τραγούδι του 

«Χόρεψε» για να εκπροσωπήσει τη χώρα 	ας στη Eurovision. Έκτοτε συνεχίζει το συνθετικό του 

έργο. 


