Εγκαίνια του διαδικτυακού ραδιοφώνου του ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ
23 γνωστοί ραδιοφωνικοί παραγωγοί εκπέμπουν live από τη ΣΤΡΟΦΗ
Το ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ, το οποίο απευθύνεται σε έφηβους χρήστες 13-21 ετών και τις
οικογένειές τους πραγματοποιεί σήμερα 20 Δεκεμβρίου 2010, στις 12.00 στο Σύλλογο
Οικογένειας του ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ, συνέντευξη τύπου για την επίσημη έναρξη του
προγράμματος του διαδικτυακού ραδιοφώνου “web-radio ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ”.
Το στούντιο ηχογράφησης του ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ είναι μια από τις δραστηριότητές του.
Διατίθεται σε μουσικά συγκροτήματα αλλά και σε καλλιτέχνες που δείχνοντας την
ευαισθησία τους στη διαδικασία της απεξάρτησης έχουν γίνει φίλοι της ΣΤΡΟΦΗΣ. Στον
χώρο του ηχοστούντιο ξεκίνησε η Οργάνωση και Λειτουργία Διαδικτυακού
Ραδιοφώνου (web radio) η οποία υποστηρίχθηκε από τη Γενική Γραμματεία Νέας
Γενιάς στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του προγράμματος «Υποστήριξη Πρωτοβουλιών
για νέους 2010».
Το διαδικτυακό ραδιόφωνο «web-radio ΣΤΡΟΦΗ», αποτελεί ένα βήμα επικοινωνίας των
εφήβων και νεαρών ενηλίκων μελών του προγράμματος με την ευρύτερη κοινωνία,
μέσω του οποίου επιτυγχάνονται οι στόχοι 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.
Η ανάπτυξη του σταθμού με κάλυψη όλων των ζωνών με σταθερές εκπομπές σε
εβδομαδιαία βάση, είναι ο κεντρικός στόχος μας, μέσω του οποίου πραγματώνονται
όλοι οι επιμέρους στόχοι. Για το λόγο αυτό προσκαλούμε σε συμμετοχή αυτής της
πρωτοβουλίας, όλων όσων το επιθυμούν.
Για τη δημοσιοποίηση της προσπάθειας αυτής, την ίδια ημέρα της 20ης Δεκεμβρίου, η
ομάδα ραδιοφώνου των εφήβων του ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ θα μεγαλώσει με τη συμμετοχή
23 γνωστών ραδιοφωνικών παραγωγών που θα εκπέμψουν ζωντανά από το
στούντιο της θεραπευτικής κοινότητας ΣΤΡΟΦΗ στον Άγιο Παντελεήμονα.
Η φιλοξενία των ραδιοφωνικών παραγωγών από τη συχνότητα του web-radio
ΣΤΡΟΦΗ αποτελεί πρωτοβουλία της ραδιοφωνικής στήλης τετΡΑΔΙΟ του Δημήτρη
Κανελλόπουλου (Ελευθεροτυπία) και του Κώστα Αρβανίτη (ΕΡΤ). Οι ραδιοφωνικοί
παραγωγοί για μια ημέρα θα εκπέμπουν μέσα από τη συχνότητα του Ράδιο Φιλία
106,7 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 και από το site του ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ.

