
 
  

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ 
 

Εγκαίνια του διαδικτυακού ραδιοφώνου του ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ 
22 γνωστοί ραδιοφωνικοί παραγωγοί εκπέμπουν live από τη Στροφή 

 
Το ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ σας προσκαλεί σε συνέντευξη Τύπου για την επίσημη έναρξη του 
προγράμματος του διαδικτυακού του ραδιοφώνου «web-radio ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ» στις 
20 Δεκεμβρίου στις 12 το μεσημέρι (Φυλής 150, Άγ. Παντελεήμονας Αχαρνών, κτίριο 
του Συλλόγου Οικογένειας). Την ίδια μέρα η ομάδα ραδιοφώνου των εφήβων του 
ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ θα μεγαλώσει με τη συμμετοχή 22 γνωστών ραδιοφωνικών 
παραγωγών που θα εκπέμψουν ζωντανά από το στούντιο της θεραπευτικής κοινότητας 
στον Άγιο Παντελεήμονα.  
 
Η ολοκλήρωση της λειτουργίας του web-radio πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Υποστήριξη πρωτοβουλιών για νέους 2010» της Γενικής Γραμματείας 
Νέας Γενιάς. Το web-radio του ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ αποτελεί ένα βήμα επικοινωνίας των 
εφήβων και νεαρών ενηλίκων μελών του προγράμματος με την ευρύτερη κοινωνία, μέσω 
του οποίου επιτυγχάνονται οι στόχοι της ενημέρωσης για το πρόβλημα των ναρκωτικών, 
της διάδοσης μηνυμάτων πρόληψης, της άρσης των προκαταλήψεων για τους πρώην 
χρήστες, αλλά και η συστηματική εκπαίδευση των εμπλεκόμενων στο αντικείμενο του 
σχεδιασμού, της οργάνωσης, του προγραμματισμού και της λειτουργίας ενός 
διαδικτυακού ραδιοφωνικού σταθμού.    
 
Με πρωτοβουλία της ραδιοφωνικής στήλης τετΡΑΔΙΟ του Δημήτρη Κανελλόπουλου 
(Ελευθεροτυπία) και του Κώστα Αρβανίτη (ΕΡΤ), το νέο ραδιόφωνο, για μία μέρα, θα 
φιλοξενήσει στη συχνότητά του ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τους προσκεκλημένους 
τους. Θα εκπέμπουν μέσα από τη συχνότητα του Ράδιο Φιλία 106,7 όλη την ημέρα και  
από τον 105,5 στο Κόκκινο από τις 3 το μεσημέρι και μετά, ενώ κάποιες ώρες του 
προγράμματος θα αναμεταδίδονται ταυτόχρονα και από άλλους ραδιοσταθμούς των FM 
(σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και επαρχία). Στο διαδίκτυο θα ακούγεται μέσω  του e-
tetRadio.gr που υποστηρίζει την όλη προσπάθεια, του mindradio.gr και από αρκετά άλλα 
web radios. Τέλος το διαδικτυακό ραδιόφωνο θα εκπέμπει από το site του ΚΕΘΕΑ 
ΣΤΡΟΦΗ. 
 
Αναλυτικά το πρόγραμμα της 20ης Δεκεμβρίου: 
 
08.00 – 09.00: Χρήστος Μιχαηλίδης (Ελευθεροτυπία, ΕΡΤ) 
09.00 – 10.00: Σπύρος Σεραφείμ / Άκης Έβενης (e-tetRadio - ΒΗΜΑ FM) 
10.00 – 11.00: Γιάννης Καλαμίτσης / Γιώργος Χουδαλάκης (Real FM) 
11.00 – 12.00: Παύλος Τσίμας (ΤΑ ΝΕΑ, ΒΗΜΑ FM) 
                        Γιώργος Μουχταρίδης (KOSMOS 93.6)                         
12.00 – 13.00: Mενέλαος Καραμαγγιώλης (Τρίτο Πρόγραμμα) 



 
13.00 – 14.00: Κωνσταντίνος Τζούμας / Κατερίνα Καφεντζή (Εν Λευκώ 87,7) 
14.00 – 15.00: Χρήστος Φερεντίνος (με καλεσμένο τον Κωστή Μαραβέγια) 
15.00 – 16.00: Κώστας Αρβανίτης (ΝΕΤ) με τη Φυλή των Φίλων 
16.00 – 17.00: Οδυσσέας Ιωάννου (με καλεσμένο τον Μίλτο Πασχαλίδη) 
17.00 – 18.00: Πάνος Χρυσοστόμου / Γιάννα Τριανταφύλλη μαζί με την ομάδα 
ραδιοφώνου της ΣΤΡΟΦΗΣ (Δεύτερο Πρόγραμμα) 
18.00 – 19.00: Μάκης Μηλάτος (105,5 Στο Κόκκινο)  
19.00 – 20.00: Άρης Δαβαράκης (Αθήνα 9,84) 
20.00 – 21.00: Γιάννης Πετρίδης (ΕΡΤ) 
21.00 – 22.00: Μάκης Προβατάς / Αντώνης Πανούτσος / Γρηγόρης Ψαριανός (ΒΗΜΑ 
FM, NOVA Σπορ 94,6) 
22.00 – 23.00: Γιάννης Τριάντης (Ελευθεροτυπία) 
23.00 – 24.00: Κατερίνα Ακριβοπούλου (Σκάι 100,3) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες: 
ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ Γραμματεία: 2108822122, 2108814515 |info@kethea-strofi.gr 
e-tetRadio.gr: Χαρά Ζούμα, Υπεύθυνη Επικοινωνίας | m.6980 571057 | chara@e-
tetradio.gr 


