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ΧΡΗΣΤΟΙ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΙ
Υπουργός Οικονομικών

Πάντοτε και ιδίως σε περιόδους καταιγιστικών εξελίξεων
και αυξημένης αβεβαιότητας όπως αυτή που βιώνουμε διεθνώς

σήμερα τα μέσα ενημέρωσης απαιτείται να προσεγγίζουν

τα γεγονότα με γνώμονα την αντικειμενικότητα και τη δημιουργική

και υπεύθυνη κριτική μακριά από εντυπωσιοθηρία
ακραίες οπτικές και ψευδείς ειδήσεις Ο ραδιοφωνικός σταθμός

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 90,1 FM στα οκτώ χρόνια λειτουργίας
του καταγράφει δυναμικά τον παλμό της επικαιρότητας έχοντας

κερδίσει πιστούς ακροατές και συμβάλλοντας ενεργά στη

διαμόρφωση της δημόσιας ατζέντας με έμφαση στα μείζονα
πολιτικοοικονομικά και κοινωνικά ζητήματα που απασχολούν
τους πολίτες Με τα δεδομένα αυτά συγχαίρω τους συντελεστές

του σταθμού και εύχομαι να συνεχίσουν τη δημιουργική
πορεία τους για πολλά χρόνια ακόμα

ΝΙΚΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
Υπουργός Εξωτερικών

Από την πρώτη ημέρα της λειτουργίας του ο ραδιοφωνικός
σταθμός ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 90,1 έχει διακριθεί για την πλήρη
ειδησεογραφική κάλυψη της επικαιρότητας και τον μαχητικό
σχολιασμό της όπως και για την πολύπλευρη κάλυψη των θεμάτων

εξωτερικής πολιτικής την οποία ευελπιστώ ότι θα συνεχίσει

Με τη συμπλήρωση των οκτώ ετών από την έναρξη
της λειτουργίας του εύχομαι στη διεύθυνση στους δημοσιογράφους

και στο σύνολο του προσωπικού του ραδιοφωνικού

σταθμού ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 90,1 να συνεχίσουν με την
ίδια δημιουργική διάθεση και να έχουν πολλές ακόμα δημοσιογραφικές

επιτυχίες

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ

Υπουργός Επικρατείας

Το ραδιόφωνο ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 90,1 μπαίνει στον ένατο
χρόνο της λειτουργίας του συνδυάζοντας πλέον και την εμπειρία

στο εξαιρετικό μείγμα έγκυρης έγκαιρης ενημέρωσης και

αναδίφησης στα πολιτικά και κοινωνικά πράγματα Ο συνδυασμός

αυτός επιτρέπει στο ραδιόφωνο να είναι ταυτόχρονα
ουσιαστικό στην πληροφόρηση του κοινού παρεμβατικό διασκεδαστικό

και ψυχαγωγικό εισφέροντας μια διαφορετική
προσέγγιση στον ελληνικό ραδιοφωνικό χάρτη Χρόνια πολλά

στα ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 90,1 με πλούσιες και καλές ειδήσεις

ΑΑΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Πριν από οκτώ χρόνια τα ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ ξεκίνησαν το
ταξίδι τους στα ερτζιανά Εκτοτε έχουν αποκτήσει ένα πιστό

ακροατήριο μεταξύ των οποίων είμαι και εγώ Με πλούσιο
ρεπορτάζ αποκαλύψεις μεγάλες αποκλειστικότητες δημόσιες

αντιπαραθέσεις αλλά και με αρκετή δόση χιούμορ μάς
κρατούν καθημερινά παρέα και μας ενημερώνουν για όλα τα
τρέχοντα θέματα της επικαιρότητας Εύχομαι το ταξίδι αυτό
να συνεχιστεί για πολλά χρόνια ακόμα με την ίδια επιτυχία και

ακόμα μεγαλύτερη Χρόνια πολλά
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