
                                                                        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Ψαχνά 4/2/2021                      

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                                                         

ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ                                    

ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ                             

ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ( ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ)                     

Ταχ.  Δ/νση   : Αβάντων 12                                   

Ταχ.κώδικας  : 344 00                                    

 

 

                       

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
‘Ελλάδα 1821-2021’, συμπληρώνοντας φέτος 200 χρόνια από τη μεγάλη 

απελευθέρωση και παλιγγενεσία , ο Δήμος Διρφύων Μεσσαπίων δε θα 

μπορούσε να απέχει, από τον εορτασμό τιμής και δόξας της Επανάστασης του 

1821. Αντίθετα, θα παίξει το σημαντικότερο ρόλο στο σύνολο των εκδηλώσεων 

μνήμης, ως κεντρικό σημείο αναφοράς των ιστορικών γεγονότων της Εύβοιας, 

ξεδιπλώνοντας με ιδιαίτερη γνώση την ιστορία του τόπου μας. 

Η ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ ως φορέας πολιτισμού του Δήμου έχει προγραμματίσει σειρά 

σημαντικών εκδηλώσεων εδώ και αρκετό διάστημα για να τιμήσει τους 

τοπικούς ήρωες της Επανάστασης με κορυφαίο τον μεγάλο οπλαρχηγό  της 

Εύβοιας Αγγελή Γοβιό, τους συναγωνιστές του, καθώς και τις ιστορικές μάχες 

που έγιναν για τη λευτεριά. 

Μέρος των εκδηλώσεων θα συνδιοργανωθούν με τον Πολιτιστικό Σύλλογο 

Καστέλλας, «Αγγελή Γοβιό». 

Ορισμένες εκδηλώσεις, θα είναι Διαδημοτικές σε συνεργασία με το Δήμο 

Χαλκιδέων και τον Δήμο Λίμνης-Μαντουδίου-Αγίας Άννας. 

Για τη σωστή εξέλιξη και για το επιθυμητό αποτέλεσμα όλων των 

δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων έχει συσταθεί ομάδα Επιστημονικών 

συνεργατών, με τους: 

~Kαρατζά Νικόλαο – Ιστορικό-Αρχαιολόγο, Μ.Α Κλασικής Αρχαιολογίας, 

Συγγραφέα. 

~Γεωργίου Γεώργιο - Οικονομολόγο, Γενικό Διευθυντή Υπουργείου 

Οικονομικών, Συγγραφέα. 

~Τσίρη Ανέστη -  Αρχαιολόγο, Μ.Α Προϊστορικής Αρχαιολογίας. 

Επίσης έχει συσταθεί Πολιτιστική Επιτροπή με τους:  

~Ραπτάκη  Σπύρο - Πυρονόμο Π.Σ, Πρόεδρο Δημοτικού 

Συμβουλίου(Περιβάλλον-Οικοσύστημα), Μελετητή-Ερευνητή του 

συγκεκριμένου ιστορικού γεγονότος. 

~Ματζώρου Ιωάννα - Φιλόλογο, Μ.Α Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, 

Μελετήτρια. 



~Βερνέζο Δημήτρη - Οικονομολόγο, Στέλεχος Επιχειρήσεων, Μελετητή.  

~Κωνσταντάκη Νίκο – Επιχειρηματία, Οικονομικό Διευθυντή ¨Ευβοϊκής 

Ζύμης ΑΒΕΕ¨ και Δημοτικό σύμβουλο. 

~Μακρή Παναγιώτη - μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος του 

Συλλόγου Ιδιοκτητών ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων Ψαχνών. 

~Μπισμπικοπούλου Βασιλική - Διοικητική Υπάλληλο, Προϊσταμένη  

διοικητικού Α’θμιας Εκπαίδευσης, Μελετήτρια με εμπειρία στη λαογραφία του 

τόπου. 

~Βασιλείου Μαρία - Εκπαιδευτικό, Πρόεδρο της σχολικής επιτροπής του 

Δήμου, Μελετήτρια με εμπειρία στη λαογραφία του τόπου.  

~Λαφαζάνη Λένα - Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με 

ειδικότητα στους Παραδοσιακούς χορούς και τη λαογραφία. 

~Καραδόντα Ηλιάνα – Εκπαιδευτικός. 

Την αιγίδα όλων των εκδηλώσεων θα την έχει η ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ, την 

επιμέλεια, την επίβλεψη και την ευθύνη  τόσο των εκδηλώσεων αλλά και των 

ανωτέρω Επιτροπών, θα την έχει η Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ, Μύταλα-

Τζεράνη Ευαγγελία . 

Επίσης, θα υπάρχει συνεργασία τόσο με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας όσο 

και με την ΟΠΣΕ καθώς και με τα Τοπικά Συμβούλια Ψαχνών, Καστέλλας, 

Καμαρίτσας και Κυπαρισσίου. 
Η συμμετοχή Πολιτιστικών Συλλόγων εντός και εκτός του Δήμου, θα είναι 

επιβεβλημένη όπως και η συμμετοχή της Πολιτιστικής ομάδας του Δήμου, 

που αποτελεί πάντα βασικό παράγοντα για την υλοποίηση των πολιτιστικών 

εκδηλώσεων. 

Το πρόγραμμα, οι ημερομηνίες και οι τοποθεσίες των εν λόγω Πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων, θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα βάση των δεδομένων 

της πορείας της πανδημίας. 
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