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Πξαγκαηνπνηήζεθε θαη θέηνο ζην Νηύζζειληνξθ ε Ηκέξα ηεο Δπξώπεο κε ζπκκεηνρή 

πιήζνπο θόζκνπ ζηελ πιαηεία κπξνζηά από ην  Γεκαξρείν Rathaus ηεο πόιεο ηνπ Νηύζζειληνξθ 

κε ηίηιν: -Ein Fest für mehr Europa- Μηα γηνξηή γηα πεξηζζόηεξε Δπξώπε. Η Ηκέξα ηεο Δπξώπεο 

(Europatag) https://www.duesseldorf.de/internationales/europa/europatag.html ενξηάδεηαη ζην 

Νηύζζειληνξθ από ην 2000 (θέηνο ζηηο 5.5.2018), ελώ από ην 2011 ππάξρεη ειιεληθή ζπκκεηνρή 

ππό ηελ αηγίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηνπ Γεληθνύ Πξνμελείνπ Νηύζζειληνξθ.  

 

Σν 2018 ζηελ εθδήισζε ζπκκεηείραλ 20 θνξείο, 4 πξνμελεία θαη ζύλδεζκνη από 8 

επξσπατθέο ρώξεο, ελώ αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη από ηνπο 47.000 πεξίπνπ Δπξσπαίνπο πνπ δνπλ 

ζηελ πόιε, νη Έιιελεο είλαη ε κεγαιύηεξε θνηλόηεηα θαη αθνινπζνύλ νη Πνισλνί θαη νη Ιηαινί 

(7.500 θαη 6.500 άηνκα αληίζηνηρα).  

Ο Γήκαξρνο Νηύζζειληνξθ θ. Thomas Geisel εγθαηλίαζε ηελ εθδήισζε ζηελ θεληξηθή 

πιαηεία κπξνζηά από ην Γεκαξρηαθό Μέγαξν, ε νπνία έιαβε ρώξα γηα πξώηε θνξά κεηά από 

πνιιά ρξόληα εθηόο ηνπ Γεκαξρηαθνύ Μεγάξνπ ζηελ Marktplatz, θεληξηθή πιαηεία ηεο πόιεο 

κπξνζηά από ην Γεκαξρείν ηνπ Νηύζζειληνξθ.  

 ηνλ εηδηθά γηα ηνλ ενξηαζκό ηεο εκέξαο δηακνξθσκέλν ρώξν ζηελ Marktplatz είρε ζηεζεί 

κεγάιε ζθελή, όπνπ θηινμελνύληαλ πινύζην ςπραγσγηθό πξόγξακκα κε νκηιίεο, παξνπζηάζεηο, 

ζπλεληεύμεηο, παξαδνζηαθνύο ρνξνύο ησλ ζπκκεηερόλησλ θνξέσλ, πξνμελείσλ θαη ζπλδέζκσλ 

επξσπατθώλ ρσξώλ. Σν πινύζην πξόγξακκα είρε ζηόρν λα πιεξνθνξήζεη ηνπο επηζθέπηεο γηα ηνλ 

πνιπζήκαλην θαη πνιπδηάζηαην ξόιν ηεο ΔΔ, ησλ επξσπατθώλ ζεζκώλ, ηεο θνπιηνύξαο θαη ηνπ 

πνιηηηζκνύ ησλ ρσξώλ-κειώλ ηεο ΔΔ.   

 

Σν Γεληθό Πξνμελείν Νηύζζειληξνθ είρε ζηε δηάζεζε ηνπ 15ιεπηε παξνπζίαζε ζηελ θεληξηθή 

ζθελή πνπ είρε ζηεζεί ζηελ Marktplatz. Αξρηθά παξνπζηάζηεθε ην παγθόζκηα βξαβεπκέλν 

ηειενπηηθό spot ηνπ ΔΟΣ γηα ηελ πξνβνιή ηεο Διιάδαο κε ηίηιν: «Greece- Α 365-Day 

Destination». Δλ ιόγσ ηειενπηηθό ζπνη απέζπαζε ην πξώην βξαβείν από ηνλ Παγθόζκην 

Οξγαληζκό Σνπξηζκνύ σο ην «θαιύηεξν βίληεν ζηελ Δπξώπε» γηα ην 2017, αλάκεζα ζε 23 

ππνςήθηεο επξσπατθέο ρώξεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηνλ παγθόζκην δηαγσληζκό, κε δηάξθεηα 03:36'' 

θαη παξνπζηάδεη ηηο εηθόλεο, ηνλ ήρν θαη ηα ρξώκαηα ηεο Διιάδαο ηηο ηέζζεξηο επνρέο ηνπ ρξόλνπ. 

 

Δλ ζπλερεία ηνλ ιόγν πήξε ε Γεληθή Πξόμελνο θα Μαξία Παπαθσλζηαληίλνπ, ε νπνία αθνύ 

αλαθέξζεθε ζην βξαβεπκέλν ηειενπηηθό ζπνη θαη ζηελ ρώξα καο σο θνξπθαίνπ ηνπξηζηηθνύ 

πξννξηζκνύ, πξνέβε ζε ζύληνκν ραηξεηηζκό ζηελ θεληξηθή ζθελή ζηελ Marktplatz θαη 

παξνπζίαζε θαη πξνζθάιεζε ην πιήζνο θόζκνπ πνπ παξεπξίζθνληαλ ζηνλ ρώξν, ζην 
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Griechenland Festival, ην νπνίν επξόθεηην λα ιάβεη ρώξα ζηνλ ίδην ρώξν 5 εκέξεο κεηά, ήηνη 10-

13 Μαΐνπ 2018. 
 

Σέινο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ενξηαζκνύ ηεο Europatag δηαλεκήζεθε εηδηθό έλζεην 

(πεξηιακβάλνληαλ ζηελ Rhenische Post- ηε κεγαιύηεξε ζε θπθινθνξία εθεκεξίδα ηνπ Κξαηηδίνπ 

ηεο Βόξεηαο Ρελαλίαο Βεζηθαιίαο)- ην νπνίν αλαθεξόηαλ ζηηο εθδειώζεηο ηνπ Griechenland 

Festival θαζόιε ηελ ηεηξαήκεξε δηάξθεηα ηνπ θαη πεξηείρε ραηξεηηζκό ηεο Γεληθήο Πξνμέλνπ 

Νηύζζειληξνθ θαο. Μ. Παπαθσλζηαληίλνπ θαη ηνπ Γεκάξρνπ Νηύζζειληνξθ θ. T. Geisel,    

ην αλαιπηηθό πξόγξακκα ζην πιαίζην ησλ εθδειώζεσλ, παξνπζίαζε ηνπξηζηηθώλ πξννξηζκώλ 

ηεο Διιάδνο θαη πνιπζέιηδα αθηεξώκαηα ζηελ παξνπζίαζε ηεο ρώξαο καο θαη ησλ ειιήλσλ πνπ 

δνπλ ζην θξαηίδην ηεο Βόξεηαο Ρελαλίαο-Βεζηθαιίαο.  

  

Η ειιεληθή παξνπζίαζε ήηαλ ηδηαίηεξα επηηπρεκέλε θαη πξνζέιθπζε ην ελδηαθέξνλ ηνπ θνηλνύ, 

γεγνλόο πνπ απνδεηθλύεηαη θαη από ηελ πςειή επηζθεςηκόηεηα ζην Griechenland Festival πνπ 

αθνινύζεζε ηηο επόκελεο εκέξεο (10-13.5.2018) κε ηνλ αξηζκό ησλ επηζθεπηώλ λα αλέξρεηαη ζε 

70.000 άηνκα θαζόιε ηε δηάξθεηα ησλ 4εκεξσλ εθδειώζεσλ.  

 

 

 

 

 


