
                                                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΜΑΡΤΥΡΙΚΗ ΠΟΛΗ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
                                               

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 13
Παρασκευή 13 Αυγούστου 2021

Εκδηλώσεις μνήμης για τα 77
των Ανωγείων από τους Γερμανούς κατακτητές

 
Στο μαρτυρικό μας χωριό, πριν από 7

τραγωδία, η οποία σημάδεψε τις ζωές όλων εκείνων, που αγωνίστηκαν και 
αντιστάθηκαν στα Γερμανικά στρατεύματα της Κατοχής. Μια τραγωδία που 
σφράγισε τις ζωές των κατοίκων, οι οποίοι πάλεψαν να επιβιώσουν μέσα από τα 
χαλάσματα. 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ:

 
10: 30 π.μ.:   

 Άφιξη επισήμων 
 Επίσημη  Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη.

11: 00 π.μ.: 
 Επιμνημόσυνος δέηση στο χώρο του Ηρώου, στην πλατεία Αρμί.
 Εκφώνηση ομιλίας ‘’Από το 1821 έως το 1944 : Ένας μαραθώνιος 

ελευθερίας των Ανωγειανών’’ 
και Περιφερειακό Σύμβουλο.

 Τραγούδι ‘’Ω, Παναγιά μου Ανωγειανή’’ από τον Νικηφόρο Αεράκη.
 Κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο της πλατείας Αρμί.
 Ενός λεπτού σιγή. 
 Ανάκρουση Εθνικού Ύμνου.
 Πέρας Τελετής. 
 
 
                                                                                                                    

     
 
     
 
 
 
                                                                                  
                              

                                                                             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 

ΜΑΡΤΥΡΙΚΗ ΠΟΛΗ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 13ης  Αυγούστου 2021 

Παρασκευή 13 Αυγούστου 2021 
Εκδηλώσεις μνήμης για τα 77 χρόνια της ολοκληρωτικής καταστροφής

των Ανωγείων από τους Γερμανούς κατακτητές 

μαρτυρικό μας χωριό, πριν από 77 χρόνια συντελέστηκε μια μεγάλη 
τραγωδία, η οποία σημάδεψε τις ζωές όλων εκείνων, που αγωνίστηκαν και 
αντιστάθηκαν στα Γερμανικά στρατεύματα της Κατοχής. Μια τραγωδία που 
σφράγισε τις ζωές των κατοίκων, οι οποίοι πάλεψαν να επιβιώσουν μέσα από τα 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ: 

Επίσημη  Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη. 

Επιμνημόσυνος δέηση στο χώρο του Ηρώου, στην πλατεία Αρμί.
ομιλίας ‘’Από το 1821 έως το 1944 : Ένας μαραθώνιος 

Ανωγειανών’’  με ομιλητή τον κο Νίκο Σκουλά, Δικηγόρο 
και Περιφερειακό Σύμβουλο. 
Τραγούδι ‘’Ω, Παναγιά μου Ανωγειανή’’ από τον Νικηφόρο Αεράκη.
Κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο της πλατείας Αρμί. 

Ανάκρουση Εθνικού Ύμνου. 

                                                                                                                     
Ο Δήμαρχος Ανωγείων

  

    Σωκράτης Σ. Κεφαλογιάννης
  

                                                                                                                     

χρόνια της ολοκληρωτικής καταστροφής 
 

χρόνια συντελέστηκε μια μεγάλη 
τραγωδία, η οποία σημάδεψε τις ζωές όλων εκείνων, που αγωνίστηκαν και 
αντιστάθηκαν στα Γερμανικά στρατεύματα της Κατοχής. Μια τραγωδία που 
σφράγισε τις ζωές των κατοίκων, οι οποίοι πάλεψαν να επιβιώσουν μέσα από τα 

Επιμνημόσυνος δέηση στο χώρο του Ηρώου, στην πλατεία Αρμί. 
ομιλίας ‘’Από το 1821 έως το 1944 : Ένας μαραθώνιος 

τον κο Νίκο Σκουλά, Δικηγόρο 

Τραγούδι ‘’Ω, Παναγιά μου Ανωγειανή’’ από τον Νικηφόρο Αεράκη. 

Ο Δήμαρχος Ανωγείων 

Σωκράτης Σ. Κεφαλογιάννης 


