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Αγαπητοί Ρεθεμνιώτες, βρίσκομαι στη δυσάρεστη θέση να χρειάζεται να
υπερασπιστώ με την πένα μου τις κόρες μου και ιδιοκτήτριες του παιδικού
σταθμού Φτερουγίσματα, μετά από είκοσι χρόνια.
Η λάσπη που έχει χυθεί πάνω τους αυτές τις τελευταίες μέρες, δεν αφήνει ασυγκίνητο
κανένα. Αυτά που έχουν ειπωθεί εις βάρος τους , βεβαίως έχουν μία και μοναδική ιδιότητα.
Να κλείσουν τον καλύτερο σταθμό στην πόλη μας.
Κατά την καλοκαιρινή περίοδο έγινε έλεγχος στο σταθμό μας και ήταν ο μοναδικός
στην πόλη που δεν είχε κανένα παράπτωμα, αλλά αντίθετα, είχε το προβάδισμα σε
όλα. Η υπεύθυνη για τους παιδικούς σταθμούς στο Ρέθυμνο, έλαβε μαζί με τον τέλειο
εσωτερικό κανονισμό του παιδικού σταθμού, και ένα σημείωμα, με το οποίο την καθιστά
υπεύθυνη για να κλείσει τους παράνομους σταθμούς στην πόλη.
Το λάθος ήταν ότι οι κυρίες Ανδριώτη, δεν έσπευσαν να το καταγγείλουν στην αστυνομία,
αλλά στηρίχτηκαν στην κυρία αυτή, η οποία θίχτηκε και πίσω από τις πλάτες των
κοριτσιών, έδρασε ύπουλα.
¨Όμως ή αλήθεια πάντα βγαίνει στο φως. Η πορεία των πραγμάτων λοιπόν έχει ως
εξής. Πρώτον, η ανάγκη των ανθρώπων για κουτσομπολιό και η ανάγκη των ανθρώπων να
καλύψουν δικές τους βρωμιές.
Η ασυνειδησία των ανθρώπων. Η έλλειψη συναισθηματικής υποστήριξης και η κατάκριση ως
εύκολος δρόμος. Στην ιστοσελίδα του παιδικού σταθμού, εδώ και καιρό είναι
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αναρτημένα έγγραφα, τα οποία δηλώνουν υπέρλαμπρα ότι οι αδελφές Ανδριώτη, πιστεύουν
στο Θεό και δεν έχουν καμία σχέση με σατανισμό, όπως τις διαβάλουν. Άλλωστε ας το δουν
όλοι λογικά. Τα παιδιά μιλούν και δεν έχουν τίποτα να προσάψουν.
Είναι γελοίο οι ίδιες οι εργαζόμενες να κατηγορούν για κάτι τέτοιο όταν οι ίδιες
βρίσκονταν πάντα μέσα στο χώρο του σταθμού.
Είναι σαν να κατηγορούν τον εαυτό τους. Υπάρχει πάντα μια αιτία και εδώ είναι η ζήλεια.
Στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια υπηρεσία Ρεθύμνου, έχει κατατεθεί φάκελος με μία
καταπληκτική μελέτη για τα σχολεία, την οποία υπογράφουν οι αδελφές Ανδριώτη.
¨Όμως ούτε η μια υπηρεσία ούτε η άλλη, έσπευσαν να την προωθήσουν. Επίσης, 70
παραμύθια, με θέματα για παιδιά νηπιαγωγείου και δημοτικού, περιμένουν κάποιον εκδότη
να τα εκδώσει. Φήμες που καταστρέφουν ζωές γίνονται πιστευτές και οι πραγματικοί
υπαίτιοι, χορεύουν ενώ θα έπρεπε να βρίσκονται πίσω από τα κάγκελα της φυλακής και
πολύ καλά το γνωρίζει αυτό η αστυνομία Ρεθύμνου.
Η Στέλλα και Αιμιλία Ανδριώτη, εργάστηκαν πάντα με το σταυρό στο χέρι και
δήλωναν πάντα χριστιανές ορθόδοξες. Καμία σχέση δεν έχουν με αιρέσεις.
Άλλωστε αν είχαν, δεν θα κοινωνούσαν στην ορθόδοξη εκκλησία.
Αγαπητοί φίλοι, σας ενισχύω λίγο την περιέργειά σας. Μαζί με την επιμονή των ανθρώπων
που τις κατηγορούν ότι είναι σατανίστριες , ταυτόχρονα τις κατηγορούν ότι πιστεύουν στο
Άγιο Πνεύμα, το Χριστό και το Θεό και προσεύχονται. Ή μήπως τελικά δεν προσεύχονται
αλλά κάνουν βουντού, γιατί και αυτό ειπώθηκε.
¨Όμως αυτό που προβληματίζει τις αδελφές Ανδριώτη είναι το εξής. Επί σειρά ετών
στηρίζουν οι ίδιες πολλούς επαγγελματίες σε όλους τους χώρους, από φροντιστήρια,
ομάδες μπάσκετ και ποδοσφαίρου των παιδιών και των συζύγων τους, κομμωτήρια,
ιδιαίτερα φροντιστήρια, εμπορικά καταστήματα, δωρεές σε σχολεία και γυμνάσια,
πολιτιστικούς συλλόγους των ίδιων αλλά και των συζύγων τους, συγγενείς και φίλους.
Πραγματικά δεν έπρεπε, σκέφτονται τώρα τα κορίτσια, να τρέξουν όλοι αυτοί και
να καταθέσουν στην ασφάλεια Ρεθύμνου υπέρ τους;
Όμως δυστυχώς, εδώ έρχεται και δικαιώνεται ο μεγαλύτερος παιδεραστής του κόσμου και
όχι απλώς του Ρεθύμνου. Διότι γι’ αυτόν, δεν βρέθηκαν άνθρωποι να τον κυνηγήσουν από
τους ίδιους τους γονείς που πλήγηκαν οι οικογένειές τους, αλλά αντίθετα επειδή ήταν
αλήθεια έτρεξαν να κρυφτούν όλοι. Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας.
Αν οι γονείς τους ήταν πολιτικοί και δημοσιογράφοι, όλοι θα έσπευδαν να τις
δικαιολογήσουν , ακόμα και ο Δήμαρχος. Πάντως και οι συνάδελφοί τους , επειδή βγήκαν
από το σύλλογο, τις χτύπησαν πολύ και τώρα περιμένουν να μάθουν το γιατί. Στη
συνέχεια, οι κατηγορίες ήρθαν από τις τράπεζες επειδή απαίτησαν μια δίκαιη αντιμετώπιση
των υπέρογκων ποσών που πληρώνουν.
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Τις είπαν αιρετικές επειδή ζήτησαν αποδείξεις από τα καταστήματα. Βέβαια στο Ρέθυμνο,
αν δεν είσαι παιδεραστής, κλέφτης, απατεώνας και ρεμάλι δεν είσαι τίποτα. Πόσο μάλλον
αν είσαι συνεπής και όχι φοροφυγάς.
¨Όμως τίποτα δεν γίνεται τυχαία σ’ αυτή τη ζωή. Η ύπαρξη μας και μόνο αρκεί. Προς
όφελος των Ρεθεμνιωτών ας βγει τούτη εδώ η ιστορία. Εμείς θ’ ακολουθήσουμε το
παράδειγμα της γνωστής δημοσιογράφου στο Ρέθυμνο, κυρίας Εύας Λαδιά, που θέλοντας
να βοηθήσει κόσμο, παρέχει υπηρεσίες σε χαμηλό κόστος. Ας γνωρίζουν λοιπόν οι
Ρεθεμνιώτες ότι τους περιμένουν 30 θέσεις στο χαμηλότερο κόστος της αγοράς, με τις
άριστες υπηρεσίες και χώρους που διαθέτουν τα Φτερουγίσματα.
Στηρίζω και θα στηρίζω πάντα τις κόρες μου
Φερενίκη Ανδριώτη
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