
 

     
 

 

 

 

 

   ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

         ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

          ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

                        1985 
Έγκριση Πρωτ. Ηρακλείου(τροπ/ση) 404/2007 

Α.Φ.Μ. 090252955, Β' ΔΟΥ Ηρακλείου 

Πληροφορίες: Μηνάς Μαυροειδής, Κιν. 6974579794 

Δ/νση Γραφείων:Οδός Ε. Μαρκογιαννάκη 49, Τ.Κ. 71307 

          Τηλ. - Fax: 2810210968 

Δ/νση Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης &Έκφρασης: 

           Παγκόσμιας Ειρήνης 9, Τ.Κ. 71307 

          Τηλ:2810227570 – Fax:2810221928  

Δ/νση Συνεδριακού Κέντρου:Ε. Μαρκογιαννάκη 49  Τ.Κ. 71307 

          Τηλέφ.- Fax:2810210968 

 e-mail: minasmavr@windowslive.com 

 Ιστοσελίδα: www.psaa.gr 

 

 

  

Ηράκλειο 14 /07/ 2022 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
     Ξεκινούν  την Κυριακή 17/7/2022 οι 6ήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΕΙΑ 2022, οι 

οποίες οργανώνονται και πραγματοποιούνται από το 1985, από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίας 

Αικατερίνης της ομώνυμης Συνοικίας της Πόλης μας, και αποτελούν πλέον θεσμό στα πολιτιστικά 

δρώμενα της Πόλης μας κι όχι μόνο. Θα διαρκέσουν από την Κυριακή 17 Ιουλίου μέχρι και την 

Παρασκευή 22 Ιουλίου 2022. 

     Οι φετινές εκδηλώσεις ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΕΙΑ 2022, συνδιοργανώνονται με την Περιφέρεια Κρήτης. 

Σας στέλνουμε συνημμένα το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας των πολιτιστικών εκδηλώσεων 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΕΙΑ 2022 σε μορφή Word για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας.  

 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 

                                                          ΠΡΩΙ                                             

*08.00 Τέλεση Θείας Λειτουργίας στην εκκλησία Αγίας Αικατερίνης, μετά αρτοκλασίας, υπέρ 

υγείας, προόδου και ευημερίας των Τακτικών και Επίτιμων Μελών του Συλλόγου μας. 

*Επιμνημόσυνη δέηση των αποβιωσάντων Τακτικών και Επίτιμων Μελών του Συλλόγου μας 
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                                                              ΒΡΑΔΥ                                                     

*20.45 Προσέλευση προσκεκλημένων 

*21.00 Η αποψινή εκδήλωσή είναι αφιερωμένη στα 200 χρόνια από την έναρξη της επανάστασης 

και την απελευθέρωση της χώρας μας από τον Οθωμανικό ζυγό 

 

Θα προβληθεί η ξακουστή ταινία του Πάνου Γλυκοφρύδη που παραμένει μέχρι σήμερα από τις πιο 

αγαπημένες για το 1821. Λίγα χρόνια μετά την Επανάσταση του 1821, το νεοσύστατο ελληνικό 

κράτος, υπό τη βασιλεία του Βαυαρού Όθωνος, προσήγαγε σε δίκη τους μεγάλους οπλαρχηγούς του 

αγώνα, Θεόδωρο Κολοκοτρώνη και Γεώργιο Πλαπούτα, με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας. Η 

περιβόητη αυτή δίκη συγκλόνισε το έθνος, επειδή οι πάντες γνώριζαν ότι οι δύο ήρωες ήταν απολύτως 

αθώοι. Ο πρόεδρος του δικαστηρίου Αθανάσιος Πολυζωίδης και ο δικαστής Γεώργιος Τερτσέτης 

αρνούνται να προσυπογράψουν την καθ’ υπαγόρευση από το παλάτι καταδίκη σε θάνατο των 

κατηγορουμένων. Η Ελληνική Επανάσταση δεν ήταν μόνο μια επανάσταση για να φτιαχτεί ακόμα ένα 

κράτος. Τουλάχιστον για τους Έλληνες. Ο λαός αυτός πάλεψε για να αποτινάξει τον τούρκικο ζυγό 

αλλά και για να μπορέσει και ο καθένας να αποκτήσει τα μέσα για να ζήσει, να πάψει ο ραγιάς να 

είναι ραγιάς. Η Δημοκρατία ήταν πάντα στη σκέψη του ελληνικού λαού και πάντα θα υπάρχει στο 

μυαλό του να τον ενοχλεί και να τον κάνει ανήσυχο με όποιο κόστος. 

Την ταινία θα προλογίσει η εξαίρετη εκπαιδευτικός και μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου μας κυρία Ελσα 

Τσαγκουρνή, την οποία και ευχαριστούμε πολύ. 

Τέλος ευχαριστούμε και την Finos Film που πρόσφερε στους Έλληνες αυτή την εμβληματική ταινία. 

Ολοι πρέπει να δούν αυτή την ταινία που για ευνόητους λόγους δεν προβάλλεται όσο θα έπρεπε. Ο 

σκηνοθέτης και σεναριογράφος Πάνος Γλυκοφρύδης δεν θα προσπαθήσει να κατευθύνει το θεατή, 

αλλά θα τον αφήσει να βγάλει ελεύθερα τα δικά του συμπεράσματα. 

Για το Δ.Σ. 

                                         Ο Πρόεδρος                                  Η  Γραμματέας 

                               Μηνάς  Γρ.  Μαυροειδής                      Ειρήνη Μουντράκη 

 

 

 

    


