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13ο Φεστιβάλ Θεσσαλών Ευρώπης 

Οι Θεσσαλοί της Ευρώπης γλεντήσαν και χορέψαν 
παραδοσιακά στο Ντύσσελντορφ 

Εύγε στα χορευτικά μας 
 
Η Ομοσπονδία Θεσσαλικών Συλλόγων Ευρώπης «Βασίλης Τσιτσάνης», ο Θεσσαλικός 
Σύλλογος Ντύσσελντορφ και σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων 
Θεσσαλίας (ΠΕΔΘ) διοργάνωσαν με μεγάλη επιτυχία, στις 14 Απριλίου 2018, το 13ο 
Φεστιβάλ Θεσσαλών Ευρώπης. 
 
Στο κάλεσμα της Ομοσπονδίας ανταποκρίθηκαν, εθνικοτοπικοί και πολιτιστικοί σύλλογοι 
από διάφορες πόλεις, προκειμένου να παρουσιάσουν μουσικοχορευτικά και θεατρικά 
δρώμενα άμεσα συνυφασμένα με τη Θεσσαλική παράδοση. 
 
Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Θεσσαλικών Συλλόγων Ευρώπης κ. Διαμαντής Γκίκας 
κήρυξε την επίσημη έναρξη του 13ου Φεστιβάλ στο Ντύσσελντορφ, καλωσορίζοντας 
εγκάρδια όλους τους παρευρισκόμενους θεσσαλικούς συλλόγους από την Γερμανία. 
Τέλος συγχάρηκε θερμά τον οικοδεσπότη Θεσσαλικό Σύλλογο Ντύσσελντορφ για την 
αξιόλογη προσφορά του στη διάδοση και συνέχιση της παράδοσης, του πολιτισμού και 
της ιστορίας της Θεσσαλίας στα τόσα χρόνια δράσης του και ευχήθηκε χρόνια πολλά 
στο Σύλλογο και στα μέλη του! Στη συνέχεια η Πρόεδρος του Θεσσαλικού Συλλόγου 
Ντύσσελντορφ κ. Σοφία Μιχαλέ εξέφρασε την  ικανοποίησή της για τη διεξαγωγή του 
13ου Φεστιβάλ που έγινε στην πόλη της,  για τρίτη συνεχόμενη φορά και επισήμανε με 
χαρά,  ότι η σκυτάλη της θεσσαλικής πολιτιστικής δραστηριότητας ήδη παραδίδεται στην 
επόμενη γενιά! 
 
Στο Φεστιβάλ παρευρέθηκαν και χαιρέτησαν ο εκπρόσωπος της Μητρόπολης Γερμανίας 
π. Θεοφάνης, η εκπρόσωπος από το Γενικό Προξενείο Ντύσσελντορφ κ. Μαρκεζάνες 
και ο τέως Πρόεδρος της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Θεσσαλικών Συλλόγων κ. 
Γεώργιος Βόμπρας.  
 
Συγκινητική στιγμή ήταν η ομιλία της κ. Σοφίας Κουκουράβα, προέδρου της 
Θεσσαλικής Νεολαίας Ευρώπης, που μίλησε μεταξύ άλλων και για την εκπροσώπηση 
της Παγκόσμιας νεολαίας Θεσσαλών στην Αθήνα στα πλαίσια του παγκοσμίου φόρουμ 
νέων που έγινε στις 31 Μαρτίου 2018. 
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Μουσικοχορευτικά των Θεσσαλικών Συλλόγων 
Πριν τους χαιρετισμούς, τη σκυτάλη έλαβαν τα χορευτικά των Συλλόγων που 
συμμετείχαν στην εκδήλωση, την οποία παρουσίασε το μέλος του Συλλόγου 
Ντύσσελντορφ  και μέλος του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας κ. Τάνια Ρουσιαμάνη.  
 
Το 13ο Φεστιβάλ είχε ιδιαιτερότητες και επιφύλαξε ευχάριστες εκπλήξεις στους 
παρευρισκόμενους.  Ο Σύλλογος του Ντύσσελντορφ συμμετείχε με πολυπληθή ομάδα 
και τρία χορευτικά, ενήλικων, νέων και παιδιών που είχε στις τάξεις του τον νεότερο 
ηλικιακά χορευτή (νήπιο) στο Φεστιβάλ με αξιοθαύμαστες χορευτικές επιδόσεις. Ο 
μικρός αυτός θεσσαλός κυριολεκτικά ξεσήκωσε τον κόσμο. Στη συνέχεια χόρεψαν τα 
χορευτικά του Γκύτερσλο, Μπήλεφελντ και Τίμπιγκεν. 
 
Οι πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Θεσσαλικών Συλλόγων κ. Σοφία Μιχαλέ 
(Ντύσσελντορφ), κ. Γεώργιος Βόμπρας (Γκύτερσλο), κ. Ευθύμιος Κερασοβίτης 
(Τρικαλινός Σύλλογος Νυρεμβέργης), κ. Iωάννης Μπατζιόλας (Μπήλεφελντ) και κ. 
Έφη Αντωνίου (Κολωνία), κ. Σάββας Πουρσανίδης (Τίμπιγκεν), κ. Ιωάννης Μυτάκης 
(Τίμπιγκεν) καθώς και μέλη του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας κ. Κώστας Μυλωνάς 
(Ντύσσελντορφ) και κ. Βασιλική Καντζούρα (Νυρεμβέργη) που συμμετείχαν και 
ενίσχυσαν το φετινό Φεστιβάλ, χαιρέτισαν το κοινό και έδωσαν ραντεβού για το επόμενο 
Φεστιβάλ που προγραμματίζεται να διοργανωθεί σε μια άλλη πόλη της Ευρώπης.  
 
Ο πρόεδρος της ομοσπονδίας Θεσσαλών κ. Διαμαντής Γκίκας επέδωσε αναμνηστικές 
πλακέτες και μετάλλια συμμετοχής σε όλα τα μέλη των χορευτικών και αφού τους 
επαίνεσε τους ευχαρίστησε  θερμά για τη συμμετοχή τους. Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο 
Ιερέας π. Θεοφάνης και η εκπρόσωπος του Γενικού Προξενείου κ. Μαρκεζάνες που 
συνεχάρησαν την Ομοσπονδία για το αξιόλογο έργο της.. 

 
Μετά την περαίωση του επί μέρους προγράμματος ακολούθησε τρικούβερτο θεσσαλικό 
ολονύκτιο γλέντι με την ορχήστρα του Γεωργίου Σάνια, Τούλα Μιχαήλ και του νεαρού 
Λευτέρη Τζίμα στο κλαρίνο. Το χορό άνοιξε ο πρόεδρος κ. Διαμαντής Γκίκας 
συνοδευόμενος από  τους λοιπούς επισήμους, καθώς επίσης και από όλους τους 
παρόντες Θεσσαλούς. 
 
Η Ομοσπονδία δήλωσε ότι, σκοπεύει, να θέσει και να πετύχει υψηλούς στόχους, 
να γιορτάσει και άλλα πολλά Φεστιβάλ σε πολλές διαφορετικές πόλεις και να 
ενώσει ακόμα πιο πολύ τους Θεσσαλούς της Ευρώπης!  
 
Το Φεστιβάλ ήταν αφιερωμένο στην προώθηση και προβολή των Θεσσαλικών 
προϊόντων στην Ευρώπη και η Ομοσπονδία ευχαριστεί την ΠΕΔ Θεσσαλίας και τον 
Πρόεδρο κ. Γεώργιο Κωτσό για την ισχυρή υποστήριξη της εκδήλωσης! 
 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
 

Ο Πρόεδρος 
 

Διαμαντής Γκίκας 
 

  
Ο Α’  Γραμματέας 

 
Άγγελος Βόμπρας 

 

 


