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        Νηύζζειληνξθ,  8 Μαΐνπ 2017 
   

Διοπγάνωζη εξωζηπεθών δπάζεων   Ημέπα ηηρ Εςπώπηρ –Europa Tag  

(Δημαπσιακό Μέγαπο Νηύζζελνηοπθ 6.5.2017) 

 

Α. Ημέπα ηηρ Εςπώπηρ 6.5.2017 

 

Πξαγκαηνπνηήζεθε θαη θέηνο ζην Νηύζζειληνξθ ε Ηκέξα ηεο Δπξώπεο κε ζπκκεηνρή 

πιήζνπο θόζκνπ ζην Γεκαξρείν Rathaus ηεο πόιεο ηνπ Νηύζζειληνξθ. Η Ηκέξα ηεο Δπξώπεο 

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

Νηύζζειληνξθ από ην 2000 (θέηνο ζηηο 6/5/2017), ελώ από ην 2011 ππάξρεη ειιεληθή ζπκκεηνρή 

ππό ηελ αηγίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηνπ Πξνμελείνπ Νηύζζειληνξθ.  

 

Σν 2017 ζηελ εθδήιωζε ζπκκεηείραλ 22 θνξείο, πξνμελεία, ζύλδεζκνη από 10 επξωπαϊθέο 

ρώξεο, ελώ αμίδεη λα ζεκεηωζεί όηη από ηνπο 47.000 πεξίπνπ Δπξωπαίνπο πνπ δνπλ ζηελ πόιε, νη 

Έιιελεο είλαη ε κεγαιύηεξε θνηλόηεηα κε 10.000 άηνκα θαη αθνινπζνύλ νη Πνιωλνί θαη νη 

Ιηαινί (7.500 θαη 6.500 άηνκα αληίζηνηρα).  

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

αίζνπζα ηνπ Γεκαξρηαθνύ Μεγάξνπ – Plenarsaal-, ε νπνία έιαβε ρώξα εληόο ηνπ Γεκαξρείνπ  

θαη δηαθξίλνληαλ ζηηο εμήο ζεκαηηθέο ελόηεηεο: Δπξωπαϊθέο Αμίεο, Τγεία - Πεξηβάιινλ θαη 

Πξνζηαζία ηνπ Καηαλαιωηή, Δπηκόξθωζε θαη Δξγαζία, Οηθνλνκία θαη Δκπόξην, Σαμίδηα θαη 

Πνιηηηζκόο, Νενιαία θαη Αζιήκαηα.  

 

B. Πεπιγπαθή Δπάζηρ ζηο πλαίζιο ηηρ Ημέπαρ ηηρ Εςπώπηρ 

 

Η Διιάδα δηέζεηε πεξίπηεξν ζηνλ 1
ν
 όξνθν εληόο ηεο ζεκαηηθήο ελόηεηαο «Δπξωπαϊθέο 

Αμίεο». Σν Γξ. ΟΔΤ Νηπζζειληνξθ ζε ζπλεξγαζία  κε ην Διιεληθό Γίθηπν -Netzwerk Griechischer 

Akteure in NRW- ην νπνίν απνηειεί  πξωηνβνπιία δηάθνξωλ ειιεληθώλ θνξέωλ ηνπ θξαηηδίνπ ηεο 

Βόξεηαο Ρελαλίαο - Βεζηθαιίαο θαη ηεο Γηαθνλίαο Ρελαλίαο - Βεζηθαιίαο – Λίππε δηνξγάλωζε 

ηελ ειιεληθή ζπκκεηνρή ζην πιαίζην αλωηέξω εθδήιωζεο.  

 

ηόρνο ηεο ζπκκεηνρήο καο ζηελ εθδήιωζε ήηαλ ε παξνπζίαζε ηωλ αξραίωλ ειιεληθώλ αμηώλ 

κέζω απιώλ θαη θαηαλνεηώλ πξνο ην επξύ θνηλό εξωηήζεωλ πνπ αθνξνύζαλ ζηελ πξνβνιή ηωλ 

αξραίωλ ειιεληθώλ αμηώλ π.ρ. δεκνθξαηία, θηινμελία, άκηιια θιπ. Η επηινγή ηωλ εξωηήζεωλ 

γηλόηαλ κε ηελ κνξθή παηρληδηνύ κέζω ηξνρνύ ηεο ηύρεο GlücksRad, ν νπνίνο είρε ελνηθηαζηεί γηα 

ηνλ ζθνπό απηό. Δλ ζπλερεία θάζε αξηζκόο κε ην αληίζηνηρν ρξώκα αληηζηνηρνύζε ζε 

ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή ελόηεηα θαη εξώηεζε θαη όπνηνο απαληνύζε ζωζηά θέξδηδε έλα κηθξό 

ζπκβνιηθό δώξν π.ρ. κηθξέο ειιεληθέο ζεκαίεο, ηνπξηζηηθνύο νδεγνύο, ηεύρνο κε ζέκα Greece is 

Democracy. 

  

Η ειιεληθή παξνπζία ήηαλ ηδηαίηεξα επηηπρεκέλε θαη πξνζέιθπζε ην ελδηαθέξνλ ηόζν ηωλ 

παηδηώλ όζν θαη ηωλ ελειίθωλ, νη νπνίνη έδεημαλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαη ζπκκεηείραλ ζην 

παηρλίδη « ηξνρόο ηεο ηύρεο» - Glücksrad-  επηζεκαίλνληαο όηη έρνπλ επηζθεθηεί ηε ρώξα καο ωο 

ηνπξίζηεο θαη έκεηλαλ κε ηηο θαιύηεξεο εληππώζεηο.   


