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26 χρόνια ο Σταθμός της Εκκλησίας στα Χανιά, στα 
σπίτια και στα αυτοκίνητα μας, στις εργασίες και 
στα κρεβάτια του πόνου, συντροφιά στις στιγμές 
της ζωής μας, σύμβουλος στις απογοητεύσεις μας, 
τροχοπέδη στις γοητεύσεις της καθημερινότητας!



Ένας εκκλησιαστικός σταθμός που 26 ολόκληρα 
χρόνια έχει αποστολή του να διακονήσει το θειο 
λόγο, να Μαρτυρήσει την αλήθεια του Χριστού μας!

Στόχος όλων μας,
είναι ἡ εύρυθμη λειτουργία του ραδιοφωνικού 
σταθμού Μαρτυρία, πού εκπέμπει στη συχνότητα 
των 95,5 Μεγακύκλων των ΦΜ, προσφέροντας 
ακατάπαυστα μέσα από τα ερτζιανά στους 
ακροατές τον ορθόδοξο ευαγγελικό λόγο. 

Με τα προγράμματά του τροφοδοτεί πνευματικά 
τους ακροατές του, συντροφεύει τους μοναχικούς 
ανθρώπους, ενημερώνει, διδάσκει, ψυχαγωγεί. 

Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. 
Ειρηναίος φύτευσε τον πρώτο σπόρο του έργου 
αυτού  που εγκαινιάστηκε το 1992 από τον 
Παναγιώτατο Οικουμενικό μας Πατριάρχη κ. 
Βαρθολομαίο κατά την πρώτη επίσκεψη του στην 
Κρήτη, και απευθείας άρχισε να αποδίδει καρπούς. 
Με την πολύτιμη συνεργασία  του πρώτου τότε 
∆ιευθυντού και νυν Σεβ. Ποιμενάρχου μας κ 
∆αμασκηνού τοποθετήθηκαν οι πρώτες κεραίες 
στη Μαλάξα  των Κεραμιων και άρχισε η 
δραστηριότητά του. 



Με τις ακάματες και συστηματικές προσπάθειες 
όλων ο Ρ/Σ Μαρτυρία αποκτάει σιγά σιγά δικό του 
αυτόνομο πρόγραμμα. 

Ανανεώνεται το 2013 με τις ευλογίες του 
Σεβασμιωτατου Ποιμενάρχου μας ο οποίος μέσα 
από την τότε μεγάλη περιπέτεια της υγειάς του 
καλεί τον  Παν. Πρωτοσύγκελλο μας Αρχιμ. 
∆αμασκηνό Λιονάκη να ανακαινίσει τους χώρους 
του Ραδιοφωνικού μας σταθμού, γεγονός που 
ακολούθησε,  ενώ παράλληλα ο 
Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος μας προάγει 
την δικτυακή τηλεόραση η οποία παίρνει σάρκα και 
οστά με την δημιουργία του web tv poy κλείνει 5 
χρόνια και σειράς εκπομπών!

Νέες εκπομπές με εικόνες, ζωντανές συνδέσεις από 
Ιερές Πανηγύρεις και Εκκλησιαστικά Γεγονότα 
φέρνουν τον πιστό πιο κοντά στα εκκλησιαστικά 
δρώμενα τις ώρες που δεν μπορεί να βρίσκεται εκεί 
ενώ καλύπτει και την απόσταση του αποδήμου 
ελληνισμού στα πέρατα της οικουμένης δίδοντας 
σε πολλούς ανθρώπους την ευκαιρία να 
ξαναζήσουν από κοντά τις πανηγύρεις των χωριών 
και των ενοριών τους,  ανταμώνοντας νοερά 
προσφιλή τους πρόσωπα.



Με βοηθούς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την 
ιστοσελίδα της Μητροπόλεως μας ο ραδιοφωνικός 
μας σταθμός και το web tv αποκτούν εκατοντάδες 
χιλιάδες φίλους όπως δείχνουν και οι μετρήσεις 
των views, σε ολόκληρο τον κόσμο. 

Το ‘’ευχαριστώ’’, το ‘’σας ακούμε’’ ή ‘’σας 
παρακολουθούμε’’, στα σχόλια από τις ζωντανές 
μεταδόσεις από ομογενείς του εξωτερικού και του 
εσωτερικού είναι εκείνο που μας δίνει δύναμη να 
εργαζόμαστε όλη η ομάδα, από τον Σεβασμιώτατο, 
τον Πρωτοσύγκελλο μέχρι και τον έσχατο 
παραγωγό και συνεργάτη, με πνεύμα 
εθελοντισμού και αυταπάρνησης για αυτόν τον 
Ραδιοφωνικό Σταθμό.

Την χρονιά που πέρασε προσπαθήσαμε και 
πετύχαμε τον στόχο που είχαμε βάλει πέρυσι την 
ίδια ημέρα στα 25α  γενέθλια του σταθμού -Να 
γίνουν πολλές ζωντανές μεταδόσεις πανηγύρεων 
και γεγονότων. 
Ήταν κάτι διαφορετικό που το αγκάλιασε με 
αγάπη και ενθουσιασμό ο κόσμος.
Στην επίτευξη αυτού του στόχου βοήθησε και η νέα 
ανανεωμένη ιστοσελίδα του σταθμού, πιο γρήγορη 
και πιο φιλική προς τον χρήστη τόσο σε συσκευές 
Υπολογιστή όσο και φορητών συσκευών , tablet - 
κινητών.



Επίσης σπουδαίο και πρωταρχικό ρόλο στις 
μεταδόσεις αυτές έπαιξε η αναβάθμιση του 
εξοπλισμού των εξωτερικών μεταδόσεων.

Όταν ξεκίνησε ο σταθμός Μαρτυρία , το σήμα του 
έλεγε «τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός». Σήμερα, 
μέσω του διαδικτύου, είναι παγκόσμιος 
ραδιοφωνικός σταθμός και ακούγεται σε όλα τα 
πέρατα της οικουμένης.

Κάθε μετάδοση έχει τη δική της ξεχωριστή ευλογία-
∆εν θα ξεχάσουμε ποτέ, την για πρώτη φορά 
ραδιοφωνική 14ωρη απευθείας μετάδοση της  
πανηγυρικής Αγρυπνίας από την Ιερά Μονή 
Μεγίστης Λαύρας του Αγίου Όρους, και την οποία, 
αυτό είναι και το πιο συγκινητικό -παρακολούθησε 
πολύς κόσμος αναφέροντας μας ότι βίωσαν 
μοναδικές κατανυκτικές στιγμές.

Το νέο μας πρόγραμμα όπως κάθε χρόνο 
ανανεώνεται και συμπληρώνεται με τους ήδη 
παραγωγούς αλλά και με νέους συνεργάτες που 
έρχονται να καταθέσουν την εμπειρία και την 
γνώση τους!



Ευλογίας έργον είναι ότι αυτός ο Ραδιοφωνικός 
σταθμός λειτουργεί μόνο με εθελοντές που χρόνο 
με το χρόνο η ραδιοφωνική οικογένεια μεγαλώνει, 
ωριμάζει, διορθώνει λάθη και συνεχίζει να 
διακονεί·
Έτσι με την συνεργασία των 60 και πλέον 
παραγωγών μας, τους οποίους ευχαριστούμε έναν 
έναν ξεχωριστά από τον μεγαλύτερο προς τον 
μικρότερο και από τον μικρότερο προς τον 
μεγαλύτερο βρίσκομαι  στη ευχάριστη θέση, αυτήν 
που μου εμπιστεύθηκε ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας και 
η τοπική μας Εκκλησία να σας παρουσιάσω το νέο 
μας πρόγραμμα που θα δείτε σε λίγο στο σχετικό 
βίντεο.

Βυζαντινή Μουσική, ανάλυση θεολογικών 
θεμάτων, σχολιασμοί καθημερινότητας, παιδικές 
εκπομπές, λόγοι των πατέρων εκκλησίας μας, 
λαογραφικά θέματα, κλασική μουσική, 
εκκλησιαστική ιστορία, σύγχρονοι 
προβληματισμοί, ιατρικές και ψυχολογικές 
εκπομπές, έργα Πατέρων της Εκκλησίας, 
παραδοσιακά τραγούδια, εκπομπές νέων, συνταγές 
αλλά και τεράστιο αρχείο ύμνων και μουσικής, 
είναι ένα μικρό δείγμα της πλούσιας θεματολογίας 
των εκπομπών. 



Ο σταθμός μας μεταδίδει τον Χριστό με αληθινό 
τρόπο, σε μια απλή καθημερινή γλώσσα , 
απαντώντας όπως μπορούμε στα προβλήματα του 
ανθρώπου της σημερινής εποχής, αλλά  
προσπαθώντας να είναι, χωρίς επιτήδευση και 
εκκοσμίκευση.

Ο ραδιοφωνικός σταθμός γεννήθηκε για να 
επεκτείνει το κήρυγμα του λόγου του Θεού, πέρα 
από τους τοίχους των ιερών ναών μας, είναι ένας 
άλλος άμβωνας που δεν αλλοιώνει την αλήθεια 
του Ευαγγελίου και προσπαθεί να κράτα το 
εκκλησιαστικό ήθος.

Σήμερα εορτάζουμε όλοι γιατί ο ραδιοφωνικός μας 
σταθμός  είναι για όλους και με όλους και σε αυτή 
την χαρά και εορτή, βρίσκεστε όλοι εσείς που 
στηρίζετε την προσπάθεια μας

Σήμερα στα 26 χρόνια έχουμε την χαρά και ευλογία 
έπειτα από συνεννόηση των διευθύνσεων των 
ραδιοφωνικών  σταθμών των Ιερών Μητροπόλεων 
Βεροίας και Λαγκαδά να πραγματοποιούμε και 
ραδιοφωνική αδελφοποίηση, ραδιοφωνικών 
σταθμών ώστε στο μέλλον να ανταλλάσσουμε 
πνευματικές εκπομπές στα προγράμματα μας!



(Παρακαλώ πολύ τους παρόντες να 
χειροκροτήσουν τους φιλοξενούμενους  
Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες που με χαρά 
αποδέχτηκαν την πρόταση της αδελφοποίησης των 
σταθμών. )

Στο σημείο αυτό έμπλεος χαράς μεγάλης 
αισθάνομαι την τεράστια υποχρέωση  να 
ευχαριστήσουμε εκ μέρους όλης της ραδιοφωνικής 
οικογένειας τον Παναγιώτατο Οικουμενικό μας 
Πατριάρχη κ Βαρθολομαίο που κάθε χρόνο μας 
στέλνει μήνυμα  ελπίδας  και ευθύνης για τον 
ραδιοφωνικό μας σταθμό, τον Αρχιεπίσκοπο 
Κρήτης κ Ειρηναίο του οποίου η ιδέα έγινε 
ΜΑΡΤΥΡΙΑ- τον Σεβ. Ποιμενάρχη μας, τον ταπεινό 
πατέρα, που μας καθοδηγεί με τις πλούσιες 
εμπειρίες του, με τα βιώματα του στον ραδιοφωνικό 
σταθμό ως πρώτος διευθυντής, αλλά κυρίως με την 
ασταμάτητη ακρόαση του σταθμού μας  
νυχθημερόν, τον Πανοσιολογιώτατο 
Πρωτοσύγκελλο μας ο οποίος με τις ευλογίες του 
Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας συντονίζει όλο 
το Γραφείο τύπου (ράδιο-ιστοσελίδα- τύπο- web tv)  
με ιδέες συμβουλές και πάντα ωφέλιμες 
παρατηρήσεις, τον ακούραστο Τεχνικό μας 
∆ιευθυντή Πρωτ. Κων/νο Θωμαδάκη ο οποίος πέρα 



από τις τεχνικές γνώσεις είναι άριστος γραφίστας 
και σχεδιαστής μακετών, τις οποίες τις βλέπετε στο 
περιοδικό μαρτυρία, στο ημερολόγιο, και σε όλες 
τις ανακοινώσεις και αφίσες της Μητροπόλεως 
μας.

Θα ήταν παράλειψη  να μην ευχαριστήσω τους 
ηχολήπτες μας κ Ελευθέριο Ξαγοραράκη και κ 
Γιώτα Μπαλόκα, τον εξαίρετο τεχνικό συνεργάτη 
μας κ. Ιωάννη Γρυφάκη, τον κ Κων/νο  
Σταθόπουλο πολύτιμο μέλος του Σταθμού μας που 
εδώ και 26 ολόκληρα χρόνια μας λέει την 
καθημερινή πρώτη καλημέρα στα ραδιοκύματα του 
σταθμού μας,   τον Πρωτ. Ιωάννη Γιακουμάκη, τον 
εφημέριο του παρεκκλησίου του Αγ. Κοσμά του 
Αιτωλού από όπου τελούνται καθημερινά όλες οι 
ακολουθίες  και η Θεια Λειτουργιά της ημέρας 
καθώς επίσης στο πρόσωπο του και όλους τους 
ιερείς που έχουν διακονία τόσο στην Αγία Τράπεζα 
όσο και στο ιερό Αναλόγιο του ιερού παρεκκλησιού.

Επίσης  ευχαριστούμε τον κ Εμμανουήλ  
Θεοδωράκη  για την τεράστια διακονία του στο Ιερό 
Αναλόγιο του παρεκκλησίου του Άγιου Κοσμά.

Ευχαριστούμε τον καθημερινό συνεργάτη μας κ 
Αντώνιο Τζατζάνη που σήμερα μαζί με τον 



βιντεολήπτη της δικτυακής μας τηλεόρασης κ. 
Τόλη Τσέκο επιμελήθηκαν το βίντεο παρουσίασης 
του νέου προγράμματος.

Ευχαριστούμε την κ Ανδρονίκη Κοκοτσάκη νέα 
παραγωγό του σταθμού μας η οποία τον 
αγκάλιασε με όρεξη πολύ και ανάλογες  είναι και 
οι εκπομπές του πολιτισμού εν κινήσει!

Ευχαριστούμε τους δυο  φωτογράφους μας κ Εμμ. 
Χατζηδάκη και κ. Ευτύχιο Μανιουδάκη οι οποίοι 
εθελοντικά όποτε προσκληθούν σε κάθε εκδήλωση 
καλύπτουν με τον φωτογραφικό τους φακό τα 
γεγονότα της Μητροπόλεως που αναρτώνται στην 
ιστοσελίδα μας www.imka.gr

Ευχαριστούμε τον χορευτικό παραδοσιακό σύλλογο 
‘’Βιγλάτορες’’ και τον Πρόεδρο του κ. Ιωσήφ 
Βιγλάκη, την κ. Ιωάννα Ζουριδάκη που για τρίτη 
χρονιά κάνει προσφορά τις νηστίσιμες γευστικές 
δημιουργίες  που έχουν κάνει οι σεφ του status 
Hotel studies, την κ. Αικατερίνη Παπανικολάκη για 
το σποτ της πρόσκλησης του σταθμού μας, τις 
Εκδόσεις Κυπρής για την προσφορά τους στις 
αφίσες και τα προγράμματα που κρατάτε στα 
χέρια σας,
την χορωδία της Ενορίας Μουρνιών ‘’η Ζωοδόχος 
Πηγή’’, τον Εφημέριο Πρωτ. Ιωάννη ∆ρακακάκη 



και τον χοράρχη ∆ημήτριο Κολλίντζα, και η οποία 
θα αναλάβει  το δεύτερο μέρος της αποψινής 
εκδηλώσεως. 

Τέλος ευχαριστούμε  την κ. Χριστίνα Μπουδάκη, 
την κ. Παναγιώτα Γλυμιδάκη, την κ. Αναστασία 
Παντελάκη, την κ. Ελένη Μαθιουδάκη, την κ. 
Ελένη Αργυροπούλου και την  κ.  Μαρία Αυγέρου  
για το καταπληκτικό σκηνικό που επιμελήθηκαν  
και έφτιαξαν αποκλειστικά για την εορτή  του 
ραδιοφωνικού μας σταθμού,  καθώς και για τους 
υπέροχους πινάκες που κοσμούν τους τοίχους του 
πολιτιστικού μας, μικρό δείγμα από τα πολλά 
χειροποίητα έργα τους.

Τον κ. Ευάγγελο Σγουράκη και Ευθύμιο 
Σημαντηράκη υπευθύνους του Κεντρικού μας 
Συσσιτίου  και το Ζαχαροπλαστίο της κ. 
Ευαγγελίας Νταγκουνάκη για τις 2 επετειακές 
πίτες  του Σταθμού μας, τον κ. Γεώργιο Φορτσάκη 
για την προσφορά εικόνων, την κ. Ευαγγελία 
Πολυχρονάκη, την κ. Νίνα Σαχπάζοβα, το 
κατάστημα Καρατζάς,  τα Μ.Μ.Ε. και τους 
δημοσιογράφους του τόπου μας που προβάλουν με 
αγάπη κάθε εκδήλωση της Μητροπόλεως μας και 
τέλος όλους εσάς που όπως κάθε χρόνο, τιμάτε με 
την παρουσία και  αγάπη σας τον σταθμό της 
εκκλησιάς στα Χάνια.



Χρόνια πολλά. 


