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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ  
 

  

 Η ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ δια της Προέδρου,  μετά το τέλος των διήμερων Αποκριάτικων 

εκδηλώσεων, οι οποίες στέφθηκαν με μεγάλη επιτυχία, αφήνοντας τις καλύτερες 

εντυπώσεις Πανευβοϊκά, -διαφημίζοντας έτσι τον τόπο μας- , με τον πλέον 

ομορφότερο τρόπο, θέλει να ευχαριστήσει όλους όσους συμπορεύτηκαν και στήριξαν 

αυτή τη προσπάθεια. 

 

Μια προσπάθεια προσφοράς χαράς και άφθονου γέλιου προς το πλήθος κόσμου, που 

τις παρακολούθησε και τις δύο ημέρες και που διαμορφώθηκαν με τέτοιο διακριτικό 

τρόπο, ώστε να μην θίγονται τόσο η αξιοπρέπεια όσο και τα πιστεύω κανενός.    

 

Για το άρτιο και επιτυχημένο αποτέλεσμα της αναβίωσης και παρουσίασης με 

σατυρικό τρόπο, του  αποκριάτικου δρώμενου του Ψαχνιώτικου Γάμου, στις 

25/2/2023, ευχαριστούμε τους βασικούς συντελεστές, εθελοντές- πρωταγωνιστές : 

 

ΜΠΑΡΑΚΟ ΜΙΛΤΟ  

ΠΑΠΠΑ ΓΙΑΝΝΗ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ 

ΝΤΕΛΕΚΟ ΓΙΩΡΓΟ 

ΜΠΕΛΙΤΣΟ ΘΕΟΦΙΛΟ 

ΠΡΑΝΤΖΙΚΟ ΓΙΩΡΓΟ 

ΚΑΡΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

ΣΑΚΚΗ ΣΩΤΗΡΗ 

ΖΗΣΗΜΑΚΗ ΒΑΓΓΕΛΗ 

ΜΠΟΥΡΝΙΩΤΗ ΓΙΩΡΓΟ 

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΚΗΡΥΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΠΡΑΝΤΖΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ. 

 

 

 



 

 

 

Τους ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ:  

 

EKΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΨΑΧΝΩΝ ¨ΟΙ ΡΙΖΕΣ¨ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ ¨ΑΓΓΕΛΗ ΓΟΒΙΟ¨ 

ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ¨Η ΠΡΟΟΔΟΣ¨ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ¨ΑΥΡΑ¨ 

ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΤΕΝΗΣ  

 

Τους ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ: 

 

ΠΑΓΩΝΗ ΤΑΝΙΑ  

ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΝΙΚΗ 

ΚΩΣΤΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ  

ΚΙΑΠΕΚΟ ΔΗΜΟ, η προσφορά τους και η προθυμία τους , έδωσαν πνοή στο 

δρώμενο. 

 

Τους Συλλόγους ¨ΡΙΖΕΣ¨, ¨ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟ ΣΤΕΝΗΣ¨, 

¨ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΑΘΕΝΩΝ ΕΡΙΑ¨ και ¨ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ¨, 

για τη διάθεση παραδοσιακών ενδυμασιών για τις ανάγκες του Δρώμενου. 

 

Τον ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΨΑΧΝΩΝ ¨Η ΕΚΦΡΑΣΗ¨, για τις 

χειροποίητες πίτες που προσφέραμε στους θεατές μας. 

 

Για το καρναβάλι μας που έλαβε χώρα στις 26/2/2023, ευχαριστούμε,  

όλα τα σχολεία Α΄/θμιας και Β΄/θμιας  Εκπαίδευσης, που έλαβαν μέρος στο 

καρναβάλι μας , με τα όμορφα και ευφάνταστα δημιουργημένα πληρώματα τους 

κερδίζοντας τις εντυπώσεις καθώς και όλους τους Πολιτιστικούς Συλλόγους που 

έδωσαν το δικό τους στίγμα και χρώμα και   που όλοι μαζί παρέσυραν με το κέφι τους 

και τους θεατές και απογείωσαν το καρναβάλι, δηλαδή τους: 

 

ΣΧΟΛΕΙΑ: 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 

3Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΨΑΧΝΩΝ 

1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΨΑΧΝΩΝ 

2Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΨΑΧΝΩΝ 

3Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΨΑΧΝΩΝ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΨΑΧΝΩΝ 

ΛΥΚΕΙΟ ΨΑΧΝΩΝ  και  

 

ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ: 

¨ΑΓΓΕΛΗ ΓΟΒΙΟ¨,  

¨ΑΥΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ¨ 

¨ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ¨ 

¨ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΤΑΥΡΟΥ¨ 



¨ΩΔΕΙΟ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΘΕΝΩΝ¨ 

 

Τους πολίτες – εθελοντές , που κόσμησαν με ιδιαίτερο κέφι και χιούμορ τα άρματα 

τους, σατιρίζοντας την επικαιρότητα . 

 

Ευχαριστούμε τον πατέρα Στυλιανό , για την διάθεση των αλόγων και της άμαξας , 

που έδωσε χαρά στα μικρά παιδιά, που γλύκαναν τον κόσμο με λιχουδιές καθώς και 

τον πατέρα Μάριο για την βοήθεια του. 

 

Δεν θα μπορούσαμε φυσικά, να μην ευχαριστήσουμε από καρδιάς τους μεγάλους 

εθελοντές μας, με τη  Δημιουργική ομάδα Αμε Α, που συγκλόνισαν με την παρουσία 

τους, κα Ρένα, Νίκη , Θωμούλα, Τάνια, Μαίρη, Μαρία, Γιώργο, Μαρία, Σπύρο,. 

Ελένη, ευχαριστούμε.. 

 

Την πανηγυρική αυτή διάθεση εκτόξευσε με την συμμετοχή της η Φιλαρμονική του 

Δήμου μας, παίζοντας όμορφες μελωδίες και για το λόγο αυτό τους ευχαριστούμε 

θερμά. 

 

Οι εθελοντές της ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ. , όπως πάντα βρισκόταν και τώρα στις επάλξεις, 

όπου με την σημαντική τους βοήθεια πραγματοποιήθηκε το καρναβάλι μας, Τάνια, 

Μαρία, Ζωή, Γεωργία, Μαρία, Γωγώ με τον πολιτιστικό Σύλλογο Καμαρίτσας, 

Γεωργία, Ρωσσάνα-Βασίλισσα του Καρναβαλιού, Μαρία- πρόεδρο Α΄/θμιας επιροπής 

σχολικών μονάδων, Κώστα, Μάκη, Αναστασία, σας ευχαριστούμε από καρδιάς.. 

 

Ευχαριστούμε τα μέλη της συμπολίτευσης της  Δ.Η.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ., που δούλεψαν με 

σθένος για την πραγματοποίηση των αποκριάτικων εκδηλώσεων. 

 

Όλους τους Αντιδημάρχους και τους υπαλλήλους της Δ.Η.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ. και του 

εργοταξίου, που μαζί προσπαθήσαμε να βγει εις  πέρας αυτό το όμορφο διήμερο..  

Ευχαριστούμε επίσης, θερμά τον Πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Ψαχνών κο 

Καλαβρή, για την μεγάλη βοήθεια που παρείχε στο διήμερο εκδηλώσεων. 

 

 

Τέλος ευχαριστούμε τους μεγάλους χορηγούς μας, των οποίων η στήριξη τους για 

άλλη μια φορά υπήρξε καταλυτική για τα πολιτιστικά δρώμενα του τόπου: 

 

ΣΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ Α.Ε. 

ΕΥΒΟΊΚΗ ΖΥΜΗ 

ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 

ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΒΑΖΖΑR 

OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΑΝΤΩΝΗ ΝΑΝΟΥ 

ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ ΜΠΙΣΜΠΙΚΟΠΟΥΛΟΥ 

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΣΜΠΡΙΝΗ- ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ 5Φ – ΚΑΡΑΤΖΑΣ. 

 

Μεγάλο ευχαριστώ στον Δήμαρχο μας, που με κάθε τρόπο και μέσο, συμπορεύεται 

και βοηθάει , ώστε να υλοποιήσουμε όλες τις πολιτιστικές μας προτάσεις. 

 

 



 

 

 

 

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ  

  

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

  

  

ΜΥΤΑΛΑ -ΤΖΕΡΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  

  

  

  


