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?ταν πριν απ? τρι?μισι περ?που χρ?νια ?ταν η αγ?πη μας για την Κρ?τη μ?ς οδ?γησε
στην απ?φαση να δημιουργ?σουμε ?ναν διαδικτυακ? τ?πο συν?ντησης ?λων των Κρητ?ν.
?ξω απ? τις... παρ?ες των κομματικ?ν στελεχ?ν και τα κυκλ?ματα των... επαγγελματι?ν
εμπ?ρων της Παρ?δοσης...

?ταν πριν απ? τρι?μισι περ?που χρ?νια ?ταν η αγ?πη μας για την Κρ?τη μ?ς οδ?γησε
στην απ?φαση να δημιουργ?σουμε ?ναν διαδικτυακ? τ?πο συν?ντησης ?λων των Κρητ?ν.
?ξω απ? τις... παρ?ες των κομματικ?ν στελεχ?ν και τα κυκλ?ματα των...
επαγγελματι?ν εμπ?ρων της Παρ?δοσης,
χωρ?ς γνωριμ?ες και διασυνδ?σεις, χτ?σαμε ?να &quot;μετ?χι&quot;, ?που μπορο?με να
ανταμ?νουμε καθημεριν? και να μιλ?με για αυτ? που αγαπ?με, το νησ? μας.

Η ανταπ?κρισ? σας, απ? την πρ?τη κι?λας στιγμ?, ?ταν συγκινητικ? και μας ?δωσε
δ?ναμη. Δ?ναμη, ?χι να εισχωρ?σουμε στα κυκλ?ματα που μ?χρι πρ?τινος αποφε?γαμε,
αλλ? να συνεχ?σουμε την προσπ?θει? μας και να βελτιων?μαστε καθημεριν?, για να
προσφ?ρουμε στους απανταχο? Κρ?τες αυτ? που τους αξ?ζει.
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Πολλο? θα μπορο?σαν να υποθ?σουν ?τι χωρ?ς τις
&quot;απαρα?τητες&quot; διασυνδ?σεις η πορε?α μας ε?ναι μοναχικ?. Μα π?ς θα μπορο?σε
να ειπωθε? κ?τι τ?τοιο ?ταν καθημεριν? χιλι?δες Κρ?τες απ' ?λο τον κ?σμο μας
συντροφε?ουν; Π?ς θα μπορο?σε να ειπωθε? κ?τι τ?τοιο, ?ταν το ηλεκτρονικ? μας
ταχυδρομε?ο κατακλ?ζουν συνεχ?ς μην?ματα αγ?πης και αναγν?ρισης;

Τι κι αν οι απειλ?ς των... επαγγελματι?ν ακ?μα ηχο?ν στα αυτι? μας; Τι κι αν οι
παραιν?σεις που μας ?καναν για στροφ? στην... κερδοφορ?α δε μας ?γγιξαν; &quot;Καλ?
η παρ?δοση φ?λε μου, αλλ? να βγα?νει και καν?να φρ?γκο&quot;,
θυμ?μαι να μου λ?ει ραδιοφωνικ?ς παραγωγ?ς, τη στιγμ? που παραλ?μβανε απ?
δισκογραφικ? εταιρ?α ?να ν?ο cd, το οπο?ο &quot;?πρεπε&quot; να προβ?λλει μ?σω της
εκπομπ?ς του...

Σ?μερα, χ?ρη σε εσ?ς, νι?θουμε σ?γουροι για την επιλογ? μας να κ?νουμε το κ?φι μας,
δ?χως να αντιμετωπ?σουμε τον τ?πο μας ως εμπ?ρευμα, δ?νοντ?ς σας παρ?λληλα τη
δυνατ?τητα να &quot;ταξιδε?ετε στην Κρ?τη&quot; μ?σω του ηλεκτρονικο? σας
υπολογιστ?.

Μ?σα σε αυτ? το πλα?σιο, και με την παρακ?νηση του καλο? μας φ?λου Σ?ββα Σεληθωμ?,
ιδιοκτ?τη του Minoas Radio, αποφασ?σαμε να σας πλησι?σουμε ακ?μα περισσ?τερο,
κ?νοντας ?να επιπλ?ον β?μα. Με χαρ?, υπερηφ?νεια και τιμ?, σας ανακοιν?νουμε, λοιπ?ν,
?τι ?να ν?ο περιοδικ?, το Μ?νωας Magazine, μ?σα στις επ?μενες ημ?ρες θα ε?ναι κοντ?
σας. Το &quot;δικ? σας Κρητικ? περιοδικ?&quot; θα σας συντροφε?ει, αρχικ?, μ?σω
διαδικτ?ου, εν?, σ?ντομα θα ε?ναι κοντ? σας και σε ?ντυπη μορφ?.

Ε?μαστε σ?γουροι ?τι θα στηρ?ξετε με την αγ?πη σας τη ν?α μας αυτ? προσπ?θεια,
αναγνωρ?ζοντας την ανιδιοτελ? μας ενασχ?ληση με την πλο?σια πολιτισμικ? κληρονομι?
του τ?που μας.

Σας ευχαριστο?με απ? καρδι?ς για τη συμπαρ?σταση και σας υποσχ?μαστε να
συνεχ?σουμε να σας συντροφε?ουμε ακολουθ?ντας τις ?διες αρχ?ς και τον ?διο σεβασμ?
για την παρ?δοση που σας ?καναν να μας αγκαλι?σετε.
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Καλ? αντ?μωση στα ν?α μας λημ?ρια...

Με εκτ?μηση
Μ?νος Φουσκολαγουδ?κης
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