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ΑΝΑΚΟΙΝ ΣΗ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Συ πατριώτισσες, συ πατριώτες,
ε την έναρξη του νέου έτους 2012 το Σ. της κοινότητας ας, εύχεται στα έλη του
και σε όλους τους Έλληνες καλή χρονιά ε υγεία, πρόοδο και ευτυχία.
Στις δύσκολες στιγ ές που περνάει η πατρίδα ας οφείλου ε όλοι ας να υποστηρίξου ε τις
προσπάθειες που γίνονται για την ανόρθωση της οικονο ίας και την δικαίωση των θυσιών
όλων των Ελλήνων, είτε επενδύοντας οι ίδιο, είτε προτείνοντας τους Γερ ανούς
Επιχειρη ατίες να επενδύσουν στην Ελλάδα.
Σας προσκαλού ε να παρευρεθείτε στην
καθιερω ένη κοπή της βασιλόπιτας η οποία θα πραγ ατοποιηθεί
στις 21 Ιανουαρίου 2012 η έρα Σάββατο στις 17:00 η ώρα,
στους χώρους της κοινότητας ας, Gathe 6 - 42107 Wuppertal (Alter Feuerwache).
Στην κοπή της βασιλόπιτας θα παρευρίσκονται, οι δη οτικές αρχές
της πόλης του Βούππερταλ και εκπρόσωποι των γερ ανικών πολιτικών κο

άτων.

Την εκδήλωση θα πλαισιώσει ουσικά το ντουέτο `` ΝΟΤΙΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ``
ε τους, Μαριάννα Ζορ πά και Μανώλη Μανουσέλη.
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