
Λόγος του ∆ιευθυντού του 
ραδιοφωνικού σταθμού Μαρτυρία 95,5 
fm κ. Ευστρατίου Χατζηδάκη για την 
εορταστική επετειακή εκδήλωση των 
30 ετών.

Σεβασμιώτατοι, 
Θεοφιλέστατε,
Άγιε Πρωτοσύγκελλε,
Σεβαστοί Πατέρες,
Σεβαστή Γερόντισσα,
Άρχοντες του τόπου μας,
Κυρίες και Κύριοι,

Χίλια καλώς ορίσατε   στο ράδιο 
Μαρτυρία!

Σ’ένα σταθμό που μόνιμα εκπέμπει 
ευλογία



30 χρονια στα fm του ραδιο 
Μαρτυρια
 γι αυτό τα αφιερώνουμε και ‘μείς 
στην Μικρασία.

Η σημερινή εορταστική εκδήλωση του 
Ραδιοφωνικού μας σταθμού 
ΜΑΡΤΥΡΙΑ αφιερώνεται στα 100 
χρόνια από την Μικρασιατική 
Καταστροφή, με τα τραυματικά 
αποτυπώματα όχι μόνο στη 
συνείδηση των Μικρασιατών που 
ξεριζώθηκαν από γενέθλιους τόπους 
αλλά και στη συνείδηση όλων των 
Ελλήνων. Με τις ιστορικές εκπομπές 
που επιμελήθηκαν οι παραγωγοί μας 
και παίζουν από το πρωί σήμερα στα 
ερτζιανά και με  την αφιερωματική 
ομιλία  που θα ακολουθήσει θα 



ξεναγηθούμε σε εκείνες τις  στιγμές 
οι οποίες ευχόμαστε να μην υπάρξουν 
ποτέ ξανά στην ανθρωπότητα. Μέσα 
από τα γεγονότα και τις αναμνήσεις 
τα λάθη και τις παραλήψεις η ιστορία 
μας διδάσκει ακόμα μια φορά τον 
ηρωισμό που έδειξαν οι πρόσφυγες 
ξεκινώντας μέσα από τις στάχτες της 
συμφοράς και του πόνου μία νέα ζωή 
με την βοήθεια του Θεού. 

Ημέρα επετειακή όμως η σημερινή 
όπως είπαμε και παραπάνω· 
30 ολόκληρα χρόνια, εκατοντάδες 
εθελοντες παραγωγοί, κληρικοί και 
λαϊκοί μιλάνε για τον Θεό με λόγια 
καρδιας, από τότε που ο πρώην Σεβ. 
Αρχιεπίσκοπος Κρήτης ο από 
Κυδωνίας  και Αποκορώνου  κ. 
Ειρηναίος έκανε το όραμα του 



πραγματικότητα όταν το 1992 
εγκαινίασε ο Παναγιώτατος 
Οικουμενικός μας Πατριάρχης κ.κ. 
Βαρθολομαίος  τον Ραδιοφωνικό μας 
Σταθμό Μαρτυρία με πρώτο  
διευθυντή τον Σεβασμιώτατο 
Ποιμενάρχη μας κ. ∆αμασκηνό  ο 
οποίος εργάσθηκε ψυχικά και 
σωματικά για την στελέχωση τόσο 
του ανθρώπινου όσο και του 
υλικοτεχνικού εξοπλισμού στο 
στούντιο της Α.Γιάνναρη και στην 
κεραία στην Μαλάξα.

30 ολόκληρα χρόνια προσφοράς και 
διακονίας στα FM του Μαρτυρία, 
χρόνια προσπάθειας για να 
πετύχουμε άλλοτε το καλύτερο σήμα 
άλλοτε την σωστή διαβάθμιση ήχου 
με αρωγούς στο σημείο αυτό τον 



τεχνικο διευθυντή Πρωτ. Κων/νο 
Θωμαδάκη και τον συνεργάτη μας κ. 
Ιωάννη Γρυφάκη.

30 χρόνια ο κ. Κων/νος  Σταθόπουλος 
μας καλημερίζει  αφού μας ταξιδέψει 
πρώτα με κάποιες μουσικές επιλογές 
παλαιών αγαπημένων τραγουδιών…

30 ολόκληρα χρόνια ο μακαριστός π. 
Στυλιανός Θεοδωρογλάκης που 
αποχαιρετήσαμε όλοι μαζί χθες, μας 
έκανε συντροφιά με την εκπομπή 
«ακούσωμεν του Αγίου Ευαγγελίου».

Όλα αυτά τα 30 χρόνια θα 
χρειάζονταν πολλές σελίδες να 
ευχαριστήσουμε πρόσωπα που 
εργάστηκαν και εργάζονται ακόμα 
και σήμερα εθελοντικά και 



καθημερινά για να  μην σταματήσει 
ούτε μία ώρα να δοξάζουμε το Θεό 
μέσα από τον εκκλησιαστικό μας 
σταθμό.

Ευχαριστούμε τον Παναγιώτατο 
Οικουμενικό μας Πατριάρχη κ.κ. 
Βαρθολομαίο για τις ευχές και 
ευλογίες που στέλνει κάθε χρόνο για 
να συνεχίσουμε δυναμικά την 
διακονία μας. Τα λόγια του είναι 
φάρμακο δύναμης και ελπίδας.
Ευχαριστούμε τον Πατέρα και 
Ποιμενάρχη μας κ. ∆αμασκηνό ο 
οποίος έχει σήμερα και επέτειο 
χειροτονίας και του ευχόμαστε χρόνια  
πολλά, τον άνθρωπο της υπομονής 
και συγχωρητικότητος, που  μας 
συμβουλεύει και νουθετεί με την 



εμπειρία που έχει, ώστε να γινόμαστε 
κάθε φορά καλύτεροι. 

Ευχαριστούμε τους Σεβ. 
Μητροπολίτες και τον Θεοφιλέστατο 
που μας τίμησαν σήμερα με την 
παρουσία τους και με τα ευλογημένα 
λόγια που μας αφιέρωσαν νωρίτερα 
ζωντανά στον αέρα των Fm.

Ευχαριστούμε τον Πρωτοσύγκελλο 
της Μητροπόλεως μας Παν/το Αρχιμ. 
του Οικ. Θρόνου και παραγωγό του 
σταθμού μας Νικηφόρο Εικοσιδέκα  ο 
οποίος έχει υπευθύνη του όλες τις 
εκδηλώσεις της Μητροπόλεως μας  
και η βοήθεια του είναι απλόχερη σε 
ό.τι  του αιτηθούμε.



Ευχαριστούμε τους Ιερείς των Ιερών 
Ναών από όπου μεταδίδεται 
καθημερινά ο Όρθρος και η Θεία 
Λειτουργία,  η τέλεση των 
Ακολουθιών του Εσπερινού και του 
Αποδείπνου καθώς και όλους τους 
ιερείς της Μητροπόλεως μας που 
έχουν αγκαλιάσει τον ραδιοφωνικό 
μας σταθμό Μαρτυρία.

Ευχαριστουμε έναν προς έναν τους 
αγαπητούς μας παραγωγούς από τον 
μικρότερο προς τον μεγαλύτερο και 
από τον μεγαλύτερο προς τον 
μικρότερο, τους ηχολήπτες,  που 
καταθέτουν ο καθένας από το δικό 
του μετερίζι  λόγους πνευματικούς, 
λόγους ελπίδας, λόγους παρηγοριάς 
και δύναμης.



Ευχαριστούμε τις Ενορίες και τους 
χορηγούς μας που απο  το 
περίσσευμα της αγάπης τους 
στηρίζουν τον ραδιοφωνικό μας 
σταθμό που έχει πολλά έξοδα στον 
υλικοτεχνικό του εξοπλισμό, κυρίως 
σε αναβαθμίσεις μηχανημάτων.

Ευχαριστούμε τις δύο φιλολόγους μας 
την συντονίστρια της βραδυάς κ 
Υπεύθυνη ∆ημοσίων Σχέσεων  της 
Μητροπόλεως μας κ. Στυλιανή 
Περάκη και την Παραγωγό μας κ. 
Έφη Μαλτέζου για την ιστορική 
ομιλία, τα ευλογημένα παιδιά απο 
την Εκπομπή «γύρω γύρω όλοι» που 
θα πουν μαντινάδες για τα 30 χρόνια 
του Σταθμού μας με τον συντονισμό 
των ∆ασκάλων παραγωγών μας κ. 
Ελένης και Αργυρώς Σεργάκη, 



σβήνοντας τα 30 κεράκια της πίτας 
που προσέφερε ο παραγωγός του 
σταθμού μας κ. Στέφανος 
Μαλαδάκης,  μαζί με το κέρασμα στο 
φουαγιέ, όλους τους   συναδέλφους 
των Γραφείων μας ιδιαιτέρως την  κ 
Ευαγγελία Ροζάκη, την  κ. 
Τριανταφυλλιά Μαζανάκη τον κ. 
Ευθύμιο Σημαντηράκη, τον κ. Ανδρέα 
Παύλου, την κ. Νίνα Σαχπάζοβα,  την 
κ. Σταυρούλα Μαλαδάκη και την 
εθελόντρια μας κ. Γεωργία 
Ματσαμάκη. 

Πολλές ευχαριστίες στους 
εικονολήπτες ηχολήπτες και 
φωτογράφους μας, στον κ. 
Εμμανουήλ Χατζηδάκη, κ. Αντώνιο 
Τζατζάνη και κ. Ανδρέα 
Σολανάκη,καθώς και στα Μ.Μ.Ε. του 



τόπου μας, στον χορευτικό 
παραδοσιακό όμιλο Αροδαμό, τον κ. 
Παναγιώτη Λεωνιδόπουλο (BIZART), 
τον κ. Φάνη Παπαδάκη και τις 
εκδόσεις Κυπρής, 

Ευχαριστίες στην εξαιτερική χορωδία  
της Ενορίας Αλικιανού «Άγιος  
Γεώργιος ο ∆ιβόλης, στον Πρωτ. 
Εμμανουήλ. Χατζηδάκη και στον 
χοράρχη κ.Ελευθέριο Χατζηδάκη που 
θα μας πουν τα υπέροχα τραγούδια.

Επειδή, όμως, μία τέτοια εκδήλωση 
δεν θα είχε παλμό αγάπης αν δεν 
ήσασταν όλοι εσείς που αποδέχεστε 
με χαρά την πρόσκληση μας, σας 
ευχαριστούμε ολους, από την πρώτη 
σειρά μέχρι και την τελευταία που 
πλημμυρίσατε απόψε με την αγάπη 



σας το Πολιτιστικό μας κέντρο, τον 
καθένα ξεχωριστά μεσα από την 
καρδιά μας γιατί μας δίνετε δύναμη 
να συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Έναν 
αγώνα που τον κάνουμε όλοι με 
αγάπη και εθελοντισμό και που 
θέλουμε και άλλους μαζί μας να 
καταθέσουν λόγους πνευματικούς και 
ωφέλιμους προς δόξαν Θεού.
Η Επετειακή εκδήλωση του σταθμού 
μας που ξεκίνησε σήμερα 
ολοκληρώνεται αύριο με την 
Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στο 
παρεκκλήσιο του Πολιτιστικού μας 
κέντρου στον Άγιο Κοσμά που θα 
τελέσει ο Σεβασμιώτατος  
Ποιμενάρχης μας και όπου θα σας 
θέλαμε και εκεί όλους.

Χρόνια πολλά στο Ράδιο Μαρτυρία 



Χρόνια πολλά σε όλους
Σας ευχαριστούμε!


