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<p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Κυριακ? 19 Μα?ου
2019</strong><br /> <br /> <span style="font-size:16px;"><strong>Αφι?ρωμα στη Μ?χη της
Κρ?της - 78 χρ?νια μετ?</strong></span></span></p> <p> <span
style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong
style="font-family: verdana, geneva, sans-serif;">20 Μα?ου 1941 - 20</strong><strong
style="font-family: verdana, geneva, sans-serif;"> Μα?ου 2019</strong></span></span></p>
<p> </p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Η μ?χη της Κρ?της
χαρακτηρ?στηκε ως <span style="font-size:14px;"><strong>&quot;Η μ?χη των
μαχ?ν&quot;</strong></span>. </span></p> <p> <span
style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Η μ?χη ?που ?λλαξε τη τροπ? του δευτ?ρου
παγκοσμ?ου πολ?μου. </span></p> <p> <span
style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Μ?α επιχε?ρηση που ονομ?στηκε <span
style="font-size:14px;"><strong>“ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΡΜΗΣ ” </strong></span>και που συν?λαβε
στις 21 Απριλ?ου του 1941 στο Σ?μμερινγκ Πας (Αυστρ?α) μ?σα στο ιδιωτικ? του τρα?νο
και που ηγε?το ο ?διος ο Αδ?λφος Χ?τλερ. Ο υποκινητ?ς στο Συμβο?λιο του Σ?μμερινγ
?ταν αναμφιβ?λως ο στρατηγ?ς Στουντ?ντ.</span></p> <p> <span
style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Η επιχε?ρηση δι?ρκεσε απ? τις 20 μ?χρι τις
31 Μα?ου του 1941 και ε?χε βαρ? τ?μημα. </span></p> <p> <span
style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Η δυσκολ?α που συν?ντησαν οι Γερμανο?
Ναζ?, οι απ?λειες που ε?χαν, ?χασαν τις επ?λεκτες δυν?μεις τους το 7ο Τμ?μα
Αλεξιπτωτιστ?ν της αφρ?κρεμας δηλαδ? του Ναζιστικο? στρατο?, καθ?ς και η
καθυστ?ρηση που ε?χαν απ? την ηρωικ? αντ?σταση που βρ?καν απ? τους Κρητικο?ς ε?χε
σαν αποτ?λεσμα να καθυστερ?σουν την ε?σοδο τους στη Ρωσ?α να τους βρει ο βαρ?ς
Ρωσικ?ς χειμ?νας και να χ?σουν τον π?λεμο.</span><br /> <span style="font-family:
verdana,geneva,sans-serif;"> </span><br /> <img alt="? ?????? ??? ?????? � ??????????
????? " class="caption" src="images/stories/istoria_tis_Kritis/I_mahi_tis_Kritis/crete - map.jpg"
style="height: 257px; width: 555px;" title="? ?????? ??? ?????? � ?????????? ????? " /><br
/> <br /> <span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"> </span></p> <p> <span
style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">&quot;...Χ?τλερ να μην το καυχηστε?ς π?ς
π?τησες στην Κρ?τη<br /> ξαρμ?τωτη την ?βρηκες και τα παιδι? τση 'λειπαν<br /> στα
ξ?να πολεμο?σανε π?νω στην Αλβαν?α...&quot;<br /> <br /> &quot;... Κρ?τη μ’ η
Μεραρχ?α σου, αν ?τανε κοντ? σου,<br /> το Γερμαν? θα ν’ ?θαφτες μ?σα στα χ?ματ?
σου.<br /> Κρ?τη μου ?μορφο νησ?, που ‘γραψες Ιστορ?α,<br /> Δ?χως στρατ? πολ?μησες
μιαν αυτοκρατορ?α!<br /> Τση Κρ?της τ’ ?για Χ?ματα, ?που κι αν? (ν)τα σκ?ψεις,<br />
Α?μα παλικαρι?ν θα βρεις, κ?καλα θα ξεθ?ψεις...&quot;<br /> <br /> &quot;...Οι ?γγλοι και
οι Αυστραλο?, και Ζηλανδο? ομ?δι,<br /> αντ?μα με τους ?λληνες πηγα?νουνε στον
?δη.<br /> Τ?τοια ψυχ?, τ?τοια καρδι?, και λεβεντι? δεν ε?δα.<br /> Η Κρ?τη σαν να
?τονε δικ?τωνε πατρ?δα.<br /> Και πολεμο?σανε κι αυτο? ως ?του σκοτωθ?καν,<br /> Κι
?σοι δεν αποθ?νασι αιχμ?λωτοι πιαστ?καν...&quot;</span><br /> <br /> <img alt=""
src="images/stories/istoria_tis_Kritis/I_mahi_tis_Kritis/maxh ths krhths2.png" style="height:
352px; width: 555px;" /></p> <p> <br /> <span style="font-family:
verdana,geneva,sans-serif;"><strong>“Γιατ? η Κρ?τη αντ?χει ακ?μη , εν? ολ?κληρος η
Γαλλ?α ?πεσεν εντ?ς οκτ? ημερ?ν ;” ..Αδ?λφος Χ?τλερ</strong></span><br /> </p> <p>
<img alt="" src="images/stories/istoria_tis_Kritis/I_mahi_tis_Kritis/8.jpg" style="height: 355px;
width: 555px;" /></p> <p> <br /> <span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">Η
μ?χη της Κρ?της ?χει αναγνωρισθε? ως μια απ? τις σημαντικ?τερες μ?χες κατ? την
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περ?οδο του Β’ Παγκοσμ?ου Πολ?μου. Η αναπ?ντεχη και σθεναρ? ηρωικ? αντ?σταση των
Κρητικ?ν και των συμμ?χων ε?χε ως αποτ?λεσμα να καθυστερ?σει σημαντικ? η κατ?ληψη
του νησιο? και η προ?λαση των στρατευμ?των του Χ?τλερ, εν? χ?θηκαν για τους
Γερμανο?ς πολ?τιμες δυν?μεις και στρατιωτικ? υλικ?. </span></p> <p> <span
style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">Για το ?πος του Κρητικο? λαο?....<br />
?χουν γραφε? και ?χουν ακουστε? πολλ?. ?λλωστε μια απλ? περι?γηση στο νησ? μαρτυρε?
το μ?γεθος της αντ?στασης των Κρητικ?ν. Χωρι? ?πως η Κ?νδανος, τα Αν?γεια και η
Βι?ννος καταστρ?φηκαν ολοσχερ?ς απ? τα ναζιστικ? στρατε?ματα, εν? σε κ?θε γωνι? του
νησιο? υπ?ρχουν μνημε?α που μας παραπ?μπουν στα γεγον?τα εκε?νης της εποχ?ς…<br />
<br /> <br /> <strong>Απ? τη Βικιπα?δεια… την ελε?θερη εγκυκλοπα?δεια</strong><br />
<br /> Μ?χη της Κρ?της (Γερμανικ? Luftlandeschlacht um Kreta) ονομ?ζεται η
αντιστασιακ? δρ?ση εν?ντια στη Γερμανικ? εισβολ? 1941 που ?λαβε χ?ρα στην Κρ?τη κατ?
τη δι?ρκεια του δευτ?ρου παγκοσμ?ου πολ?μου και συγκεκριμ?να απ? το πρω? της 20?ς
Μα?ου 1941, ?ταν ξεκ?νησε η αεροπορικ? ?φοδος των Γερμαν?ν με συνθηματικ? ?νομα
«Unternehmen Merkur» (Επιχε?ρηση Ερμ?ς) εναντ?ον του νησιο?. Με την επιχε?ρηση αυτ?
οι Γερμανο? κατ?φεραν να καταλ?βουν το νησ? απ? τις συμμαχικ?ς δυν?μεις, ωστ?σο αυτ?
τους η επιτυχ?α κ?στισε τ?σο πολ? ?στε να μην επιχειρ?σουν ξαν? ?λλη αεροπορικ? ?φοδο
της ?διας κλ?μακας κατ? την δι?ρκεια του π?λεμου.<br /> </span></p> <p> <span
style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">Σ?μερα, η μ?χη της Κρ?της θεωρε?ται η
πρ?τη μεγ?λη κυρ?ως αεροπορικ? επιδρομ? και η μεγαλ?τερη στην ιστορ?α. Η μ?χη
θεωρε?ται επ?σης πολ? σημαντικ? για τους Κρητικο?ς λ?γω της αναπ?ντεχης σθεναρ?ς
αντ?στασης που κατ?βαλαν εν?ντια στους αριθμητικ? αν?τερους Γερμανο?ς και το μεγ?λο
τ?μημα που η επ?θεσης και η επακ?λουθη κατοχ? ε?χαν στον πληθυσμ? του νησιο?.<br />
<br /> <strong>Επ?γραμμα</strong><br /> Διαβ?τη στ?σου προσοχ?<br /> Δω χ?μω
κε?τονται νεκρο?<br /> που δεν επρ?δωσαν ποτ?ς<br /> ποτ? δεν ε?παν ψ?ματα<br />
τ?ραννο δεν προσκ?νησαν<br /> Διαβ?τη στ?σου προσοχ?<br /> Και με ?ξιων νου μελ?τα
τους<br /> Τι, αν χα?ρεσαι το ωρα?ο φως<br /> Κι αν ?λο θ?ρρος περπατ?ς<br /> Κι αν
σ’ αγαπο?ν κι αν αγαπ?ς<br /> Κι ?τι καλ? ?χεις στη ζω?<br /> Στο χ?ρισαν το?τοι οι
νεκρο?<br /> <br /> <strong>Το χρονικ? της μ?χης της Κρ?της</strong><br /> <br />
<strong>20 Μα?ου 1941:</strong> Στις 6.30 το πρω? αρχ?ζει η Γερμανικ? επ?θεση. Το
αεροδρ?μιο του Μ?λεμε δ?χεται ?ναν ανελ?ητο βομβαρδισμ? απ? το επ?λεκτο σ?μα των
γερμανικ?ν αλεξιπτωτιστ?ν. Το απ?γευμα της ?διας μ?ρας γ?νεται επ?θεση στο Ρ?θυμνο
και το Ηρ?κλειο. Η επ?θεση συν?ντησε τη σθεναρ? αντ?σταση των αμυνομ?νων που
περ?μεναν τον εχθρ? στα σημε?α επιθ?σεων αφο? οι ?γγλοι γν?ριζαν το σχ?διο της
Γερμανικ?ς επιθ?σεως Αντ?σταση του λαο? ?ταν καθολικ? και ?μεση.<br /> Οι ?λληνες
στρατι?τες και οι συμμαχικ?ς δυν?μεις και ?σοι απ? τους κατο?κους ε?χαν στην κατοχ?
τους οπλισμ? αποδεκ?τισαν τα πρ?τα κ?ματα των επιτιθεμ?νων.</span></p> <p> <span
style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><strong>21 Μα?ου 1941:</strong> (Δε?τερη
μ?ρα επ?θεσης): Καν?να απ? τα αεροδρ?μια δεν ε?χε περι?λθει στα χ?ρια των Γερμαν?ν.
Οι αλεξιπτωτιστ?ς, που θεωρο?νταν το φοβερ? και α?ττητο ?πλο των Γερμαν?ν, ε?χαν
αποδεκατιστε? και βρ?σκονταν σε φοβερ? δ?σκολη θ?ση.<br /> Πολλ? επ?σης απ? τα
αεροπλ?να ? καταρρ?πτονται ? συντρ?βονται χτυπημ?να στο ?δαφος.<br /> Στο Ηρ?κλειο
και στο Ρ?θυμνο αποτυγχ?νουν καθ’ ολοκλ?ρου.<br /> Οι προσπ?θειες των Γερμαν?ν να
αποβιβ?σουν στρατε?ματα απ? τη θ?λασσα δεν ε?χαν αποτ?λεσμα. Ο Αγγλικ?ς στ?λος που
?πλεε γ?ρω απ? το νησ? , εξουδετερ?νει τη γερμανικ? υπομον? που κατευθ?νεται προς την
Κρ?τη. Βυθ?ζονται 15 επιταγμ?να σκ?φη με ?γνωστο αριθμ? θυμ?των. Το απ?γευμα της
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21ης Μα?ου. Οι αλεξιπτωτιστ?ς του 1ου συντ?γματος καταλαμβ?νουν το αεροδρ?μιο του
Μ?λεμε, στο οπο?ο προσγει?νονται οπλιταγωγ? με ?να σ?νταγμα της 5ης ορειν?ς
μεραρχ?ας.</span></p> <p> <span style="font-family:
verdana,geneva,sans-serif;"><strong>22 Μα?ου 1941:</strong> Η Γερμανικ? αεροπορ?α
εξαπολ?ει κατ? του Αγγλικο? ναυτικο? σφοδρ? επ?θεση και βυθ?ζει πολλ? πλο?α .<br />
Γ?νεται προσπ?θεια ανακ?λυψης του αεροδρομ?ου του Μ?λεμε απ? ελληνικ?ς και
συμμαχικ?ς δυν?μεις χωρ?ς αποτ?λεσμα. Η 5η ορειν? μεραρχ?α αντεπιτ?θεται και
διεξ?γονται μερικ?ς απ? τις πιο αιματηρ?ς μ?χες ?λης της επιχε?ρησης. Οι ?λληνες και οι
σ?μμαχοι πολεμο?ν υποχωρ?ντας , ?μως υποκ?πτουν στην τ?λεια οργ?νωση και τον
εξοπλισμ? του εχθρο?, πρ?γματα που οι υπερασπιστ?ς της Κρ?της δεν
δι?θεταν.</span></p> <p> <span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><strong>23
Μα?ου 1941:</strong> Ο Τσ?ρτσιλ στ?λνει μ?νυμα στο στρατηγε?ο και τον?ζει «Η μ?χη της
Κρ?της πρ?πει να κερδισθε?».</span></p> <p> <span style="font-family:
verdana,geneva,sans-serif;"><strong>24 Μα?ου 1941: </strong>Οι βομβαρδισμο? των π?λεων
της Κρ?της συνεχ?ζονται. Στα Χανι? οι Γερμανο? πα?ρνουν την πρωτοβουλ?α των
κιν?σεων. Οι αμυν?μενοι στο Ρ?θυμνο και το Ηρ?κλειο δηλ?νουν ?τι θα συνεχ?σουν τη μ?χη
«μ?χρι εσχ?των».</span></p> <p> <span style="font-family:
verdana,geneva,sans-serif;"><strong>25 Μα?ου 1941:</strong> Οι Γερμανο? καταλαμβ?νουν
την Κ?ντανο.</span></p> <p> <span style="font-family:
verdana,geneva,sans-serif;"><strong>26 Μα?ου 1941:</strong> Καταλαμβ?νεται ο Γαλατ?ς.
Οι συμμαχικ?ς δυν?μεις μ?χονται για να προστατ?ψουν τα Χανι?. Ο στρατηγ?ς
Φρ??μπεργκ με δ?λωσ? του επισημα?νει τη δ?σκολη θ?ση στην οπο?α ?χουν περι?λθει οι
συμμαχικ?ς δυν?μεις.</span></p> <p> <span style="font-family:
verdana,geneva,sans-serif;"><strong>27 Μα?ου 1941: </strong>Ο αρχιστρ?τηγος της Μ?σης
Ανατολ?ς Ου?ιβελ στ?λνει μ?νυμα να αποχωρ?σουν οι συμμαχικ?ς δυν?μεις απ? την Κρ?τη.
Για τη μεταφορ? και δι?σωσ? τους στ?λνονται πλο?α του βρετανικο? στ?λου. Αυτ? τη μ?ρα
καταλαμβ?νονται τα Χανι? και το λιμ?νι της Σο?δας.</span></p> <p> <span
style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><strong>28 Μα?ου 1941: </strong>Αρχ?ζει η
αποχ?ρηση των συμμαχικ?ν δυν?μεων προς τα Σφακι?.<br /> Οι Βρετανο? χωρ?ς να
ενημερ?σουν τις Ελληνικ?ς δυν?μεις τη ν?χτα εκκεν?νουν την π?λη του Ηρακλε?ου και
επιβιβ?ζονται στα πλο?α που για το σκοπ? αυτ? καταφθ?νουν στο λιμ?νι. Εν τω μεταξ?
Ιταλικ? στρατε?ματα που προ?ρχονται απ? τα Δωδεκ?νησα, αποβιβ?ζονται στην Σητε?α
και καταλαμβ?νουν το νομ? Λασιθ?ου.</span></p> <p> <span style="font-family:
verdana,geneva,sans-serif;"><strong>29-30 Μα?ου 1941: </strong>Ως τις 30 Μα?ου π?φτουν
το Ηρ?κλειο και το Ρ?θυμνο κ?τω απ? την π?εση των Γερμανικ?ν δυν?μεων, που
προχωρ?ντας προς Ανατολ?ς εν?νονται με τους αλεξιπτωτιστ?ς.</span></p> <p> <span
style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><strong>30 Μα?ου 1941 : </strong>ο
στρατηγ?ς Φρ??μπεργκ αποχωρε? απ? την Κρ?τη.</span></p> <p> <span
style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><strong>1η Ιουν?ου 1941:</strong>
Ολοκληρ?νεται η αποχ?ρηση των Βρετανικ?ν δυν?μεων, που ε?χαν συγκεντρωθε? στα
ν?τια παρ?λια της Κρ?της. Με πλο?α του συμμαχικο? στ?λου μεταφ?ρονται αρχικ? στην
Α?γυπτο, μετ? στην Ν?τια Αφρικ? για να καταλ?ξουν στο Λονδ?νο.<br /> Μαζ? τους
?φυγαν και ο βασιλι?ς και η Ελληνικ? κυβ?ρνηση. Οι δυν?μεις που δεν κατορθ?νουν να
επιβιβαστο?ν και που ο αριθμ?ς τους αν?ρχεται σε 5.500 ?τομα περ?που παραδ?δονται,
συλλαμβ?νονται ? καταφε?γουν στα βουν?.<br /> Η Γερμανικ? κατοχ? απλ?νεται σε ?λο το
νησ?. Η Γερμανικ? σημα?α κυματ?ζει παντο?, ταυτ?χρονα αρχ?ζει και η αντ?σταση του
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Κρητικο? λαο?.<br /> <br /> <br /> <strong>Η Μ?χη της Κρ?της.</strong><br /> <br />
<br /> Μ?ννα, σου λ?ω, δε μπορ? τους Ο?ννους να δουλε?ω<br /> <br /> κι' αν ε?μαι
τ?μιος ?λληνας, τους Κρητικο?ς ζηλε?ω!<br /> <br /> <br /> Θα π?ρω το ντοφ?κι μου,
που το ζητο?ν οι Ο?ννοι,<br /> <br /> που απ' αυτο?ς αν μπ?ραγα, δε θ?μενε ρουθο?νι.<br
/> <br /> <br /> Και θε να π?νω κατ? 'κει, κ?τω κατ? την Κρ?τη<br /> <br /> ν?χω
παλ?τι το βουν?, τον Ψηλορε?τη σπ?τι.<br /> <br /> <br /> Κι' ας ?ρθουν να το π?ρουνε,
ναζ?δες και φασ?στες,<br /> <br /> θα τους αλλ?ξω και των δυο τις ?τιμ?ς τους
π?στες.<br /> <br /> <br /> Με πα?νεψαν και μ' ε?πανε πως ε?μαι παλικ?ρι<br /> <br />
και το μαχα?ρι, δι?ταξαν, να β?λω στο θηκ?ρι.<br /> <br /> <br /> Μα ξ?ρω εγ? σαν
χριστιαν?ς και να θαρρ? δεν πα?ω<br /> <br /> πως αν τους δ?σω μ?χαιραν, μ?χαιραν θε
ν? λ?βω.<br /> <br /> <br /> Γι' αυτ? αν ε?ν' αυτ?ς, που λεν, ο πιο μεγ?λος ψε?της<br />
<br /> εγ? θα π?ρω τα βουν?, θα π?ω να γ?νω Κλ?φτης.<br /> <br /> <br /> Μ?ννα μου,
Ελλ?δα, ?χε γεια! Πηγα?νω για την Κρ?τη,<br /> <br /> μα θα ξαν?ρθω γρ?γορα στο
ελε?θερ? μου σπ?τι...<br /> <br /> <br /> <strong>ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ, Ν?α Υ?ρκης,
1941.<br /> <br /> Αρχε?ο-Συλλογ? : Δανδ?λειος Βιβλιοθ?κη.</strong></span></p> <p>
</p> <p> <strong><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:
verdana,geneva,sans-serif;">ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΗΣ
ΚΡΗΤΗΣ</span></span></strong></p> <p> </p> <p> <img alt=""
src="images/stories/istoria_tis_Kritis/I_mahi_tis_Kritis/maxi-kritis.jpg" style="height: 455px;
width: 555px;" /></p> <p> <img alt=""
src="images/stories/istoria_tis_Kritis/I_mahi_tis_Kritis/7.jpg" style="height: 798px; width:
555px;" /></p> <p> <img alt="" src="images/stories/istoria_tis_Kritis/I_mahi_tis_Kritis/6.jpg"
style="height: 745px; width: 555px;" /></p> <p> <img alt=""
src="images/stories/istoria_tis_Kritis/I_mahi_tis_Kritis/21.jpg" style="height: 381px; width:
555px;" /></p> <p> <img alt="" src="images/stories/istoria_tis_Kritis/I_mahi_tis_Kritis/10.jpg"
style="height: 385px; width: 555px;" /></p> <p> <img alt="???????? ??????????????"
class="caption" src="images/stories/istoria_tis_Kritis/I_mahi_tis_Kritis/11.jpg" style="height:
314px; width: 555px;" title="???????? ??????????????" /></p> <p> <img alt=""
src="images/stories/istoria_tis_Kritis/I_mahi_tis_Kritis/13.jpg" style="height: 776px; width:
555px;" /></p> <p> <img alt="" src="images/stories/istoria_tis_Kritis/I_mahi_tis_Kritis/14.jpg"
style="height: 449px; width: 555px;" /></p> <p> <img alt=""
src="images/stories/istoria_tis_Kritis/I_mahi_tis_Kritis/15.jpg" style="height: 383px; width:
555px;" /></p> <p> <img alt="" src="images/stories/istoria_tis_Kritis/I_mahi_tis_Kritis/19.jpg"
style="height: 417px; width: 555px;" /></p> <p> <img alt=""
src="images/stories/istoria_tis_Kritis/I_mahi_tis_Kritis/20.jpg" style="height: 651px; width:
555px;" /></p> <p> <img alt="????????" class="caption"
src="images/stories/istoria_tis_Kritis/I_mahi_tis_Kritis/5.jpg" style="height: 440px; width:
555px;" title="????????" /></p> <p> <img alt="????????" class="caption"
src="images/stories/istoria_tis_Kritis/I_mahi_tis_Kritis/3.jpg" style="height: 1340px; width:
555px;" title="????????" /></p> <p> <img alt="???????" class="caption"
src="images/stories/istoria_tis_Kritis/I_mahi_tis_Kritis/22.jpg" style="height: 352px; width:
555px;" title="???????" /></p> <p> <img alt="? ??????? ??? ?????????? ??????? ???? ???
????????? ??? ???????? ??? ???????" class="caption"
src="images/stories/istoria_tis_Kritis/I_mahi_tis_Kritis/1.jpg" style="height: 860px; width:
555px;" title="? ??????? ??? ?????????? ??????? ???? ??? ????????? ??? ???????? ???
???????" /></p> <p> <img alt=""

4/6

???????? ??? ???? ??? ?????? - 78 ?????? ????
Συντάχθηκε απο τον/την ?????? ?????????
Κυριακή, 19 Μάιος 2019 18:00 - Τελευταία Ενημέρωση Σάββατο, 15 Ιούνιος 2019 13:28

src="images/stories/istoria_tis_Kritis/I_mahi_tis_Kritis/16.jpg" style="height: 642px; width:
555px;" /></p> <p> <img alt="??????????" class="caption"
src="images/stories/istoria_tis_Kritis/I_mahi_tis_Kritis/ektelesi.jpg" style="height: 362px; width:
555px;" title="??????????" /></p> <p> <img alt="?????? ??????????" class="caption"
src="images/stories/istoria_tis_Kritis/I_mahi_tis_Kritis/polemistes.jpg" style="height: 472px;
width: 555px;" title="?????? ??????????" /></p> <p> <img alt="?????? ????????"
class="caption" src="images/stories/istoria_tis_Kritis/I_mahi_tis_Kritis/12.jpg" style="height:
809px; width: 555px;" title="?????? ????????" /></p> <p> <img alt=""
src="images/stories/istoria_tis_Kritis/I_mahi_tis_Kritis/17.jpg" style="height: 369px; width:
555px;" /></p> <p> <img alt="???????? ????????" class="caption"
src="images/stories/istoria_tis_Kritis/I_mahi_tis_Kritis/18.jpg" style="height: 657px; width:
555px;" title="???????? ????????" /></p> <p> <img alt="?????? ???????? ??? ??????
???????? ???? ?????" class="caption"
src="images/stories/istoria_tis_Kritis/I_mahi_tis_Kritis/2.jpg" style="height: 567px; width:
555px;" title="?????? ???????? ??? ?????? ???????? ???? ?????" /></p> <p> <img alt=""
src="images/stories/istoria_tis_Kritis/I_mahi_tis_Kritis/4.jpg" style="height: 330px; width:
555px;" /></p> <p> <img alt="?? ????? ???? ?? ???? ???? ???????" class="caption"
src="images/stories/istoria_tis_Kritis/I_mahi_tis_Kritis/9.jpg" style="height: 398px; width:
555px;" title="?? ????? ???? ?? ???? ???? ???????" /></p> <p> <img alt="??????
????????" class="caption"
src="images/stories/istoria_tis_Kritis/I_mahi_tis_Kritis/maxi_kritis_photo_5.jpg" style="height:
729px; width: 555px;" title="?????? ????????" /></p> <p> <img alt="??????? ???????
????? ??????????" class="caption"
src="images/stories/istoria_tis_Kritis/I_mahi_tis_Kritis/kapetan_krasanakis.jpg" style="height:
808px; width: 555px;" title="??????? ??????? ????? ??????????" /></p> <p> <img
alt="??????? ??????? ??????????" class="caption"
src="images/stories/istoria_tis_Kritis/I_mahi_tis_Kritis/kapetan_mpantouvas.jpg" style="height:
766px; width: 555px;" title="??????? ??????? ??????????" /></p> <p> <img alt=""
src="images/stories/istoria_tis_Kritis/I_mahi_tis_Kritis/afisa11_big.jpg" style="height: 810px;
width: 555px;" /></p> <p> </p> <p> </p> <p> <span
style="font-size:20px;"><strong><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">με την
ευγενικ? υποστ?ριξη του</span></strong></span></p> <p> <span
style="font-size:20px;"><strong><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">δικτ?ου
του ΜΙΝΩΑ</span></strong></span></p> <p> </p> <p> <span
style="font-size:20px;"><strong><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">και
μιλο?με... και γροικο?με... και θωρο?με...</span></strong></span></p> <p> </p> <p>
</p> <p> <span style="font-size:20px;"><span style="font-family:
verdana,geneva,sans-serif;"><strong>ΜΙΝΩΑΣ
</strong><strong>news</strong></span></span></p> <p> <span
style="font-size:20px;"><span style="font-family:
verdana,geneva,sans-serif;"><strong><strong>Παρουσι?σεις</strong></strong></span></span
></p> <p> </p> <p> <span style="font-size:20px;"><span style="font-family:
verdana,geneva,sans-serif;"><strong>ΜΙΝΩΑΣ
</strong><strong>TV</strong></span></span></p> <p> <span style="font-size:20px;"><span
style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Για το &quot;Δ?κτυο του
Μ?νωα&quot;</strong></span></span></p> <p> </p> <p> <span

5/6

???????? ??? ???? ??? ?????? - 78 ?????? ????
Συντάχθηκε απο τον/την ?????? ?????????
Κυριακή, 19 Μάιος 2019 18:00 - Τελευταία Ενημέρωση Σάββατο, 15 Ιούνιος 2019 13:28

style="font-size:20px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><strong>ΜΙΝΩΑΣ
</strong><strong>TV</strong></span></span></p> <p> <span style="font-size:20px;"><span
style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><strong>και μιλο?με... και γροικο?με... και
θωρο?με...</strong></span></span></p> <p> <span style="font-size:20px;"><span
style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><a data-external="true"
href="https://www.minoastv.gr"
target="httpswwwminoastvgr"><strong>https://www.minoastv.gr</strong></a></span></span><
/p> <p> </p> <p> <span style="font-size:20px;"><span style="font-family:
verdana,geneva,sans-serif;"><strong>ΜΙΝΩΑΣ TV</strong></span></span></p> <p> <span
style="font-size:20px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Για το
&quot;Δ?κτυο του Μ?νωα&quot;</strong></span></span></p> <p> </p> <p> <span
style="font-size:20px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><strong>με την
ευγενικ? υποστ?ριξη του<br /> δικτ?ου του ΜΙΝΩΑ<br /> <br /> <a data-external="true"
href="http://minoasradio.gr/site/"
target="httpminoasradiogrsite">www.minoasradio.gr</a></strong></span></span></p> <p>
<span style="font-size:20px;"><span style="font-family:
verdana,geneva,sans-serif;"><strong><a data-external="true"
href="http://www.minoastv.minoasradio.gr/"
target="httpwwwminoastvminoasradiogr">www.minoastv.minoasradio.gr</a></strong></span><
/span></p> <p> <span style="font-size:20px;"><span style="font-family:
verdana,geneva,sans-serif;"><strong><a
href="http://www.minoasmagazine.minoasradio.gr/site/"
target="httpwwwminoasmagazineminoasradiogrsite">www.minoasmagazine.minoasradio.gr</a
><br /> <br /> ΜΙΝΩΑΣmagazine<br /> το δικ? σας Κρητικ?
περιοδικ?</strong></span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> <span
style="font-size:20px;"><strong><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">με
σεβασμ? στη Κρ?τη και στις Παραδ?σεις της...</span></strong></span></p> <p> </p>
<p> </p> <p> <span style="font-size:20px;"><strong><span style="font-family:
verdana,geneva,sans-serif;"><img alt="" src="images/stories/diafimiseis/parousiaseis.jpg"
style="height: 416px; width: 555px;" /></span></strong></span></p> <p> </p> <p> <img
alt="" src="images/stories/diafimiseis/minoas news kadro 1200.jpg" style="height: 319px; width:
555px;" /></p> <p> </p> <p> </p> <p> <img alt=""
src="images/stories/diafimiseis/minoasmagazine.jpg" style="height: 219px; width: 555px;"
/></p> <p> </p>

6/6

