Σεβασµιώτατε Μητροπολίτα Γέρων
Πριγκηποννήσων κ.κ. Δηµήτριε,
Σεβασµιώτατε Ποιµενάρχη µας κ.κ.
Δαµασκηνέ,
Άγιε Πρωτοσύγκελλε της Ιεράς Μητροπόλεως
Πριγκηποννήσων πατέρα Διονύσιε,
Άγιε Πρωτοσύγκελλε της Ιεράς Μητροπόλεως
µας πατέρα Δαµασκηνέ,
Αιδεσιµολογιώτατε Γενικέ Αρχιερατικέ
Επίτροπε Πρωτ. Γεώργιε Περάκη,
Σεβαστοί Πατέρες, Οσιολογιώτατες
Γερόντισσες, Άρχοντες του Τόπου µας
Παραγωγοί και Συνεργάτες,
κυρίες και κύριοι

Τα χρόνια πάνε κι έρχονται περνάνε δεν γυρνάνε
κι ο ΜΑΡΤΥΡΙΑ συντροφιά δίπλα µας όπου πάµε!
27 χρόνια συντονισµένοι στους 95,5 στα ΦΜ .
Συντονισµένοι στον σταθµό της προσφοράς, της
αλληλεγγύης, στο Σταθµό της Αγάπης.
Σήµερα ήρθαµε και ήρθατε όλοι εδώ για να
τιµήσουµε τους ανθρώπους που στελέχωσαν και
στελεχώνουν τον ραδιοφωνικό µας Σταθµό.
Σήµερα 27 χρόνια µετά, µε µία πορεία σταθερή
και δηµιουργική ο Ραδιοφωνικός µας Σταθµός
διακονεί τον Θείο Λόγο, µεταφέροντάς τον και σε
ανθρώπους που δεν µπορούν εύκολα να βγουν
από το σπίτι.
Στην φετινή µας εκδήλωση τιµούµε τον
εµπνευστή του Σταθµού µας Σεβασµιώτατο
Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Ειρηναίο, τον
Παναγιώτατο και Οικουµενικό µας Πατριάρχη κ.
Βαρθολοµαίο που ευλόγησε και εγκαινίασε στις
19 Νοεµβρίου 1992 τον Ραδιοφωνικό µας σταθµό,
τον Σεπτό Ποιµενάρχη µας κ. Δαµασκηνό πρώτο
Διευθυντή και άξιο συνεχιστή του Σταθµού µας,
που µας καθοδηγεί

µε τις πολύτιµες συµβουλές και πατρικές
νουθεσίες του, τον Πανοσιολογιώτατο
Πρωτοσύγκελλο µας πατέρα Δαµασκηνό
Λιονάκη που συντονίζει όλο το Γραφείο Τύπου µε
νέες ιδέες, και ωφέλιµες προτροπές, τον Τεχνικό
µας Διευθυντή Πρωτ. Κων/νο Θωµαδάκη ο οποίος
έχει αναλάβει άξια την Τεχνική υποστήριξη του
Ραδιοφωνικού µας σταθµού καθώς και όλους
τους συνεργάτες, παραγωγούς, τεχνικούς, που
διακονούν εθελοντικά στον Ραδιοφωνικό µας
Σταθµό.
Η σηµερινή εκδήλωση είναι αφιερωµένη σε όλους
εσάς τους αγαπητούς µας παραγωγούς, που
µεταδίδετε µε αγάπη τις γνώσεις σας και τα
βιώµατα σας προς τους ακροατές µας. Είναι
αφιερωµένη παράλληλα και σε όλους εσάς που
βρίσκεστε εδώ αλλά και σε εσάς που µας ακούτε
αυτή την ώρα από τα σπίτια σας, τους ακροατές
των ερτζιανών αλλά και τους διαδικτυακούς µας
ακροατές µέσω της Ιστοσελίδος µας. Ακροατές
από όλα τα µήκη και πλάτη της γης.

Το 2019 µε την µοναδικη στήριξη των Ενοριών
µας και των χορηγών που οφείλουµε να
ευχαριστήσουµε γιατί ο Ραδιοφωνικός µας
Σταθµός είναι µη κερδοσκοπικός δηλ. χωρίς άλλη
πηγή εσόδων, καταφέραµε και ενισχύσαµε

την κεραία µας στη Μαλάξα µε νέα σύγχρονα
µηχανήµατα, τοποθετήθηκε νέα στερεογενήτρια
στον Σταθµό και για πρώτη φορά καταχωρήσαµε
και ψηφιακό σήµα rds στους δέκτες.
Το νέο µας πρόγραµµα που θα παρουσιαστεί σε
λίγο ανανεώνεται και συµπληρώνεται µε τους
ήδη παραγωγούς αλλά και µε νέους συνεργάτες
που έρχονται να καταθέσουν την εµπειρία κ την
γνώση τους.
Οι εκποµπές του σταθµού απευθύνονται σε όλα
τα ζητήµατα που απασχολούν τον άνθρωπο και
αυτό είναι το ορθόδοξο και το εκκλησιαστικό.
Ευχαριστίες οφείλουµε προς τους ηχολήπτες µας
Διάκονο π. Ελευθέριο Ξαγοραράκη και κ. Γιώτα
Μπαλώκα, τους εθελοντές τεχνικούς συνεργάτες

κ. Ιωάννη Γρυφάκη και κ. Σταύρο Τζιλιβάκη, στον
κ. Κων/νο Σταθόπουλο ο οποίος είναι ο άνθρωπος
που 27 ολόκληρα χρόνια συνδέει κάθε πρωί µε
τους Ιερούς Ναούς απόπου γίνεται η µετάδοση
των Ακολουθιών, τους Ιερείς και τούς ψάλτες των
Ναών Αγίου Νεκταρίου Χανίων, Αγίου Λουκά
Χανίων, Εισοδίων της Θεοτόκου, Αγίων
Αναργύρων και του Ιερού Παρεκκλησίου
5
του Αγίου Κοσµά όπου γίνονται οι ηµερήσιες
Θείες Λειτουργίες και Ιερές Ακολουθίες.
Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω την
παρουσιάστρια της σηµερινής εκδήλωσης
παραγωγό του σταθµού µας και πρώτη
παρουσιάστρια του web tv Μαρτυρία, την
φιλόλογο και δηµοσιογράφο κ. Βασιλεία Κόλλια,
τους εθελοντές φωτογράφους µας κ. Εµµανουήλ
Χατζηδάκη και κ. Ευτύχιο Μανιουδάκη που
καλύπτουν φωτογραφικά τα Εκκλησιαστικά µας
γεγονότα τα οποία αναρτώνται στην Ιστοσελίδα
µας www.imka.gr, τον κ. Αντώνιο Τζατζάνη ο
οποίος βοήθησε στην παρουσίαση του

προγράµµατος της εορτής και έχει αναλάβει και
τις βιντεοκαλύψεις του webtv Mαρτυρία πάντοτε
µε εθελοντισµό. Ένα εθελοντισµό ο οποίος
διακατέχει όλους τους καταπληκτικούς
παραγωγούς µας από τον µικρότερο προς τον
µεγαλύτερο και από τον µεγαλύτερο προς τον
µικρότερο.
Ευχαριστούµε τον παραδοσιακό χορευτικό
σύλλογο οι Βιγλάτορες και τον Πρόεδρο του κ.
Ιωσήφ Βιγλάκη, τον Πρωτ. Εµµανουήλ
Χατζηδάκη και την υπέροχη χορωδία της

Ενορίας Αλικιανού ο Άγιος Γεώργιος ο Διβόλης
υπό του χοράρχου κ. Ελευθερίου Χατζηδάκη, την
Ιερά Μονή Κορακιών για την προσφορά δώρων,
τον Ξυλόφουρνο του κ. Στέφανου Μαλαδάκη για
την προσφορά του κέτερινγκ, τον Σύλλογο
Καλλιτεχνικών Διαδροµών για τις υπέροχες
δηµιουργίες που κοσµούν την αίθουσα µας
σήµερα, το Κεντρικό Συσσίτιο της Μητροπόλεως
µας, το καφεκοπτείο Αρχοντάκη, το
Ζαχαροπλαστείο Νταγκουνάκη που επιµελήθηκε

και µας προσέφερε την υπέροχη τούρτα
γενεθλίων του Σταθµού, την κ Νίνα Σαχπάζοβα,
τα ΜΜΕ και τους δηµοσιογράφους του τόπου µας,
που µε χαρά προβάλουν το έργο του σταθµού
µας, και τέλος όλους εσάς τιµάτε µε την
παρουσία σας το Σταθµό της Εκκλησίας στα
Χανιά.
Εύχοµαι και ευχόµαστε όλοι από καρδιάς, τα 27
χρόνια να γίνουν ατέλειωτα, για να συνεχίσει ο
σταθµός να εκπέµπει αυτήν την ανακούφιση, την
ψυχική γαλήνη, τα νάµατα της πίστης µας, της
παιδείας µας, τις αξίες που κάνουν κάθε
άνθρωπο να είναι πρόσωπο. ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!

