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26 χρόνια ο Σταθ=ός της Εκκλησίας στα Χανιά, στα
σEίτια και στα αυτοκίνητα =ας, στις εργασίες και
στα κρεβάτια του Eόνου, συντροφιά στις στιγ=ές
της ζωής =ας, σύ=βουλος στις αEογοητεύσεις =ας,
τροχοEέδη στις γοητεύσεις της καθη=ερινότητας!

Ένας εκκλησιαστικός σταθ=ός Eου 26 ολόκληρα
χρόνια έχει αEοστολή του να διακονήσει το θειο
λόγο, να Μαρτυρήσει την αλήθεια του Χριστού =ας!
Στόχος όλων =ας,
είναι ἡ εύρυθ=η λειτουργία του ραδιοφωνικού
σταθ=ού Μαρτυρία, Eού εκEέ=Eει στη συχνότητα
των 95,5 Μεγακύκλων των ΦΜ, Eροσφέροντας
ακατάEαυστα =έσα αEό τα ερτζιανά στους
ακροατές τον ορθόδοξο ευαγγελικό λόγο.
Με τα Eρογρά==ατά του τροφοδοτεί Eνευ=ατικά
τους ακροατές του, συντροφεύει τους =οναχικούς
ανθρώEους, ενη=ερώνει, διδάσκει, ψυχαγωγεί.
Ο Σεβασ=ιώτατος ΑρχιεEίσκοEος Κρήτης κ.
Ειρηναίος φύτευσε τον Eρώτο σEόρο του έργου
αυτού Eου εγκαινιάστηκε το 1992 αEό τον
Παναγιώτατο Οικου=ενικό =ας Πατριάρχη κ.
Βαρθολο=αίο κατά την Eρώτη εEίσκεψη του στην
Κρήτη, και αEευθείας άρχισε να αEοδίδει καρEούς.
Με την Eολύτι=η συνεργασία του Eρώτου τότε
∆ιευθυντού και νυν Σεβ. Ποι=ενάρχου =ας κ
∆α=ασκηνού τοEοθετήθηκαν οι Eρώτες κεραίες
στη Μαλάξα των Κερα=ιων και άρχισε η
δραστηριότητά του.

Με τις ακά=ατες και συστη=ατικές EροσEάθειες
όλων ο Ρ/Σ Μαρτυρία αEοκτάει σιγά σιγά δικό του
αυτόνο=ο Eρόγρα==α.
Ανανεώνεται το 2013 =ε τις ευλογίες του
Σεβασ=ιωτατου Ποι=ενάρχου =ας ο οEοίος =έσα
αEό την τότε =εγάλη EεριEέτεια της υγειάς του
καλεί τον Παν. Πρωτοσύγκελλο =ας Αρχι=.
∆α=ασκηνό Λιονάκη να ανακαινίσει τους χώρους
του Ραδιοφωνικού =ας σταθ=ού, γεγονός Eου
ακολούθησε, ενώ Eαράλληλα ο
Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος =ας Eροάγει
την δικτυακή τηλεόραση η οEοία Eαίρνει σάρκα και
οστά =ε την δη=ιουργία του web tv poy κλείνει 5
χρόνια και σειράς εκEο=Eών!
Νέες εκEο=Eές =ε εικόνες, ζωντανές συνδέσεις αEό
Ιερές Πανηγύρεις και Εκκλησιαστικά Γεγονότα
φέρνουν τον Eιστό Eιο κοντά στα εκκλησιαστικά
δρώ=ενα τις ώρες Eου δεν =Eορεί να βρίσκεται εκεί
ενώ καλύEτει και την αEόσταση του αEοδή=ου
ελληνισ=ού στα Eέρατα της οικου=ένης δίδοντας
σε Eολλούς ανθρώEους την ευκαιρία να
ξαναζήσουν αEό κοντά τις Eανηγύρεις των χωριών
και των ενοριών τους, αντα=ώνοντας νοερά
Eροσφιλή τους EρόσωEα.

Με βοηθούς τα =έσα κοινωνικής δικτύωσης και την
ιστοσελίδα της ΜητροEόλεως =ας ο ραδιοφωνικός
=ας σταθ=ός και το web tv αEοκτούν εκατοντάδες
χιλιάδες φίλους όEως δείχνουν και οι =ετρήσεις
των views, σε ολόκληρο τον κόσ=ο.
Το ‘’ευχαριστώ’’, το ‘’σας ακού=ε’’ ή ‘’σας
Eαρακολουθού=ε’’, στα σχόλια αEό τις ζωντανές
=εταδόσεις αEό ο=ογενείς του εξωτερικού και του
εσωτερικού είναι εκείνο Eου =ας δίνει δύνα=η να
εργαζό=αστε όλη η ο=άδα, αEό τον Σεβασ=ιώτατο,
τον Πρωτοσύγκελλο =έχρι και τον έσχατο
Eαραγωγό και συνεργάτη, =ε Eνεύ=α
εθελοντισ=ού και αυταEάρνησης για αυτόν τον
Ραδιοφωνικό Σταθ=ό.
Την χρονιά Eου Eέρασε EροσEαθήσα=ε και
Eετύχα=ε τον στόχο Eου είχα=ε βάλει Eέρυσι την
ίδια η=έρα στα 25α γενέθλια του σταθ=ού -Να
γίνουν Eολλές ζωντανές =εταδόσεις Eανηγύρεων
και γεγονότων.
Ήταν κάτι διαφορετικό Eου το αγκάλιασε =ε
αγάEη και ενθουσιασ=ό ο κόσ=ος.
Στην εEίτευξη αυτού του στόχου βοήθησε και η νέα
ανανεω=ένη ιστοσελίδα του σταθ=ού, Eιο γρήγορη
και Eιο φιλική Eρος τον χρήστη τόσο σε συσκευές
ΥEολογιστή όσο και φορητών συσκευών , tablet κινητών.

ΕEίσης σEουδαίο και Eρωταρχικό ρόλο στις
=εταδόσεις αυτές έEαιξε η αναβάθ=ιση του
εξοEλισ=ού των εξωτερικών =εταδόσεων.
Όταν ξεκίνησε ο σταθ=ός Μαρτυρία , το σή=α του
έλεγε «τοEικός ραδιοφωνικός σταθ=ός». Σή=ερα,
=έσω του διαδικτύου, είναι Eαγκόσ=ιος
ραδιοφωνικός σταθ=ός και ακούγεται σε όλα τα
Eέρατα της οικου=ένης.
Κάθε =ετάδοση έχει τη δική της ξεχωριστή ευλογία∆εν θα ξεχάσου=ε Eοτέ, την για Eρώτη φορά
ραδιοφωνική 14ωρη αEευθείας =ετάδοση της
Eανηγυρικής ΑγρυEνίας αEό την Ιερά Μονή
Μεγίστης Λαύρας του Αγίου Όρους, και την οEοία,
αυτό είναι και το Eιο συγκινητικό -Eαρακολούθησε
Eολύς κόσ=ος αναφέροντας =ας ότι βίωσαν
=οναδικές κατανυκτικές στιγ=ές.

Το νέο =ας Eρόγρα==α όEως κάθε χρόνο
ανανεώνεται και συ=Eληρώνεται =ε τους ήδη
Eαραγωγούς αλλά και =ε νέους συνεργάτες Eου
έρχονται να καταθέσουν την ε=Eειρία και την
γνώση τους!

Ευλογίας έργον είναι ότι αυτός ο Ραδιοφωνικός
σταθ=ός λειτουργεί =όνο =ε εθελοντές Eου χρόνο
=ε το χρόνο η ραδιοφωνική οικογένεια =εγαλώνει,
ωρι=άζει, διορθώνει λάθη και συνεχίζει να
διακονεί·
Έτσι =ε την συνεργασία των 60 και Eλέον
Eαραγωγών =ας, τους οEοίους ευχαριστού=ε έναν
έναν ξεχωριστά αEό τον =εγαλύτερο Eρος τον
=ικρότερο και αEό τον =ικρότερο Eρος τον
=εγαλύτερο βρίσκο=αι στη ευχάριστη θέση, αυτήν
Eου =ου ε=Eιστεύθηκε ο Σεβ. Ποι=ενάρχης =ας και
η τοEική =ας Εκκλησία να σας Eαρουσιάσω το νέο
=ας Eρόγρα==α Eου θα δείτε σε λίγο στο σχετικό
βίντεο.
Βυζαντινή Μουσική, ανάλυση θεολογικών
θε=άτων, σχολιασ=οί καθη=ερινότητας, Eαιδικές
εκEο=Eές, λόγοι των Eατέρων εκκλησίας =ας,
λαογραφικά θέ=ατα, κλασική =ουσική,
εκκλησιαστική ιστορία, σύγχρονοι
Eροβλη=ατισ=οί, ιατρικές και ψυχολογικές
εκEο=Eές, έργα Πατέρων της Εκκλησίας,
Eαραδοσιακά τραγούδια, εκEο=Eές νέων, συνταγές
αλλά και τεράστιο αρχείο ύ=νων και =ουσικής,
είναι ένα =ικρό δείγ=α της Eλούσιας θε=ατολογίας
των εκEο=Eών.

Ο σταθ=ός =ας =εταδίδει τον Χριστό =ε αληθινό
τρόEο, σε =ια αEλή καθη=ερινή γλώσσα ,
αEαντώντας όEως =Eορού=ε στα Eροβλή=ατα του
ανθρώEου της ση=ερινής εEοχής, αλλά
EροσEαθώντας να είναι, χωρίς εEιτήδευση και
εκκοσ=ίκευση.

Ο ραδιοφωνικός σταθ=ός γεννήθηκε για να
εEεκτείνει το κήρυγ=α του λόγου του Θεού, Eέρα
αEό τους τοίχους των ιερών ναών =ας, είναι ένας
άλλος ά=βωνας Eου δεν αλλοιώνει την αλήθεια
του Ευαγγελίου και EροσEαθεί να κράτα το
εκκλησιαστικό ήθος.
Σή=ερα εορτάζου=ε όλοι γιατί ο ραδιοφωνικός =ας
σταθ=ός είναι για όλους και =ε όλους και σε αυτή
την χαρά και εορτή, βρίσκεστε όλοι εσείς Eου
στηρίζετε την EροσEάθεια =ας
Σή=ερα στα 26 χρόνια έχου=ε την χαρά και ευλογία
έEειτα αEό συνεννόηση των διευθύνσεων των
ραδιοφωνικών σταθ=ών των Ιερών ΜητροEόλεων
Βεροίας και Λαγκαδά να Eραγ=ατοEοιού=ε και
ραδιοφωνική αδελφοEοίηση, ραδιοφωνικών
σταθ=ών ώστε στο =έλλον να ανταλλάσσου=ε
Eνευ=ατικές εκEο=Eές στα Eρογρά==ατα =ας!

(Παρακαλώ Eολύ τους Eαρόντες να
χειροκροτήσουν τους φιλοξενού=ενους
Σεβασ=ιωτάτους ΜητροEολίτες Eου =ε χαρά
αEοδέχτηκαν την Eρόταση της αδελφοEοίησης των
σταθ=ών. )

Στο ση=είο αυτό έ=Eλεος χαράς =εγάλης
αισθάνο=αι την τεράστια υEοχρέωση να
ευχαριστήσου=ε εκ =έρους όλης της ραδιοφωνικής
οικογένειας τον Παναγιώτατο Οικου=ενικό =ας
Πατριάρχη κ Βαρθολο=αίο Eου κάθε χρόνο =ας
στέλνει =ήνυ=α ελEίδας και ευθύνης για τον
ραδιοφωνικό =ας σταθ=ό, τον ΑρχιεEίσκοEο
Κρήτης κ Ειρηναίο του οEοίου η ιδέα έγινε
ΜΑΡΤΥΡΙΑ- τον Σεβ. Ποι=ενάρχη =ας, τον ταEεινό
Eατέρα, Eου =ας καθοδηγεί =ε τις Eλούσιες
ε=Eειρίες του, =ε τα βιώ=ατα του στον ραδιοφωνικό
σταθ=ό ως Eρώτος διευθυντής, αλλά κυρίως =ε την
αστα=άτητη ακρόαση του σταθ=ού =ας
νυχθη=ερόν, τον Πανοσιολογιώτατο
Πρωτοσύγκελλο =ας ο οEοίος =ε τις ευλογίες του
Σεβασ=ιωτάτου Ποι=ενάρχου =ας συντονίζει όλο
το Γραφείο τύEου (ράδιο-ιστοσελίδα- τύEο- web tv)
=ε ιδέες συ=βουλές και Eάντα ωφέλι=ες
Eαρατηρήσεις, τον ακούραστο Τεχνικό =ας
∆ιευθυντή Πρωτ. Κων/νο Θω=αδάκη ο οEοίος Eέρα

αEό τις τεχνικές γνώσεις είναι άριστος γραφίστας
και σχεδιαστής =ακετών, τις οEοίες τις βλέEετε στο
Eεριοδικό =αρτυρία, στο η=ερολόγιο, και σε όλες
τις ανακοινώσεις και αφίσες της ΜητροEόλεως
=ας.
Θα ήταν Eαράλειψη να =ην ευχαριστήσω τους
ηχολήEτες =ας κ Ελευθέριο Ξαγοραράκη και κ
Γιώτα ΜEαλόκα, τον εξαίρετο τεχνικό συνεργάτη
=ας κ. Ιωάννη Γρυφάκη, τον κ Κων/νο
ΣταθόEουλο Eολύτι=ο =έλος του Σταθ=ού =ας Eου
εδώ και 26 ολόκληρα χρόνια =ας λέει την
καθη=ερινή Eρώτη καλη=έρα στα ραδιοκύ=ατα του
σταθ=ού =ας, τον Πρωτ. Ιωάννη Γιακου=άκη, τον
εφη=έριο του Eαρεκκλησίου του Αγ. Κοσ=ά του
Αιτωλού αEό όEου τελούνται καθη=ερινά όλες οι
ακολουθίες και η Θεια Λειτουργιά της η=έρας
καθώς εEίσης στο EρόσωEο του και όλους τους
ιερείς Eου έχουν διακονία τόσο στην Αγία ΤράEεζα
όσο και στο ιερό Αναλόγιο του ιερού Eαρεκκλησιού.
ΕEίσης ευχαριστού=ε τον κ Ε==ανουήλ
Θεοδωράκη για την τεράστια διακονία του στο Ιερό
Αναλόγιο του Eαρεκκλησίου του Άγιου Κοσ=ά.

Ευχαριστού=ε τον καθη=ερινό συνεργάτη =ας κ
Αντώνιο Τζατζάνη Eου σή=ερα =αζί =ε τον

βιντεολήEτη της δικτυακής =ας τηλεόρασης κ.
Τόλη Τσέκο εEι=ελήθηκαν το βίντεο Eαρουσίασης
του νέου Eρογρά==ατος.
Ευχαριστού=ε την κ Ανδρονίκη Κοκοτσάκη νέα
Eαραγωγό του σταθ=ού =ας η οEοία τον
αγκάλιασε =ε όρεξη Eολύ και ανάλογες είναι και
οι εκEο=Eές του Eολιτισ=ού εν κινήσει!
Ευχαριστού=ε τους δυο φωτογράφους =ας κ Ε==.
Χατζηδάκη και κ. Ευτύχιο Μανιουδάκη οι οEοίοι
εθελοντικά όEοτε Eροσκληθούν σε κάθε εκδήλωση
καλύEτουν =ε τον φωτογραφικό τους φακό τα
γεγονότα της ΜητροEόλεως Eου αναρτώνται στην
ιστοσελίδα =ας www.imka.gr
Ευχαριστού=ε τον χορευτικό Eαραδοσιακό σύλλογο
‘’Βιγλάτορες’’ και τον Πρόεδρο του κ. Ιωσήφ
Βιγλάκη, την κ. Ιωάννα Ζουριδάκη Eου για τρίτη
χρονιά κάνει Eροσφορά τις νηστίσι=ες γευστικές
δη=ιουργίες Eου έχουν κάνει οι σεφ του status
Hotel studies, την κ. Αικατερίνη ΠαEανικολάκη για
το σEοτ της Eρόσκλησης του σταθ=ού =ας, τις
Εκδόσεις ΚυEρής για την Eροσφορά τους στις
αφίσες και τα Eρογρά==ατα Eου κρατάτε στα
χέρια σας,
την χορωδία της Ενορίας Μουρνιών ‘’η Ζωοδόχος
Πηγή’’, τον Εφη=έριο Πρωτ. Ιωάννη ∆ρακακάκη

και τον χοράρχη ∆η=ήτριο Κολλίντζα, και η οEοία
θα αναλάβει το δεύτερο =έρος της αEοψινής
εκδηλώσεως.
Τέλος ευχαριστού=ε την κ. Χριστίνα ΜEουδάκη,
την κ. Παναγιώτα Γλυ=ιδάκη, την κ. Αναστασία
Παντελάκη, την κ. Ελένη Μαθιουδάκη, την κ.
Ελένη ΑργυροEούλου και την κ. Μαρία Αυγέρου
για το καταEληκτικό σκηνικό Eου εEι=ελήθηκαν
και έφτιαξαν αEοκλειστικά για την εορτή του
ραδιοφωνικού =ας σταθ=ού, καθώς και για τους
υEέροχους Eινάκες Eου κοσ=ούν τους τοίχους του
Eολιτιστικού =ας, =ικρό δείγ=α αEό τα Eολλά
χειροEοίητα έργα τους.
Τον κ. Ευάγγελο Σγουράκη και Ευθύ=ιο
Ση=αντηράκη υEευθύνους του Κεντρικού =ας
Συσσιτίου και το ΖαχαροEλαστίο της κ.
Ευαγγελίας Νταγκουνάκη για τις 2 εEετειακές
Eίτες του Σταθ=ού =ας, τον κ. Γεώργιο Φορτσάκη
για την Eροσφορά εικόνων, την κ. Ευαγγελία
Πολυχρονάκη, την κ. Νίνα ΣαχEάζοβα, το
κατάστη=α Καρατζάς, τα Μ.Μ.Ε. και τους
δη=οσιογράφους του τόEου =ας Eου Eροβάλουν =ε
αγάEη κάθε εκδήλωση της ΜητροEόλεως =ας και
τέλος όλους εσάς Eου όEως κάθε χρόνο, τι=άτε =ε
την Eαρουσία και αγάEη σας τον σταθ=ό της
εκκλησιάς στα Χάνια.

Χρόνια Eολλά.

