


Ξέρει τις αγάπες μας! 
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•  Μέντα σημαίνει φρεσκάδα, ανάσα, ανανέωση. Μέντα όμως σημαίνει και μία γεύση 
με μνήμη, αυτό που δεν ξεχνάς ποτέ. Αυτός ο συνδυασμός του καινούργιου έρωτα 
με την παλιά αγάπη είναι ο αέρας του Μέντα 88. 
 

•  Ο Μέντα 88 έχει φωνές. Ανθρώπους που ξέρουν από ραδιόφωνο - κυρίως όμως 
ανθρώπους που ζουν και αναπνέουν μέσα από το τραγούδι. Κάθε μουσική τους 
επιλογή, κι ένα κομμάτι της ζωής τους. Η χαρά, η θετική τους διάθεση πηγάζει μέσα 
από τα τραγούδια. 
 

• Ο Μέντα 88 είναι μία πρόταση ακρόασης που ενώνει το καινούργιο με το 
διαχρονικό. Τα τραγούδια που θα αγαπήσουμε με εκείνα που αγαπάμε χρόνια. Τα 
ακούσματα που θα γίνουν δικά μας με εκείνα που κυλούν στο DNA μας. 



Νίκος Μωραΐτης ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΝΤΑ 88,0 
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Ραδιόφωνο είναι η μνήμη που ξυπνά. 
Η νότα που αναστατώνει. 
Ο τραγουδιστής που τραγουδάει εκείνη τη 
στιγμή μόνο για σένα. 
Ο άνθρωπος μέσα από τη φωνή του. 
Φαντασίωση και φαντασία. 
Σε έναν κόσμο που παρα-έγινε τετράγωνος, 
ραδιόφωνο στο Μέντα 88 είναι το βέλος που 
ξέφυγε και βρίσκει στόχο καρδιά. 
Καλή ακρόαση,  
 
Νίκος Μωραΐτης 
 
 
 
 

ΝΙΚΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ (12.00 – 13.00 καθημερινά) 
 Γεννήθηκε στην Αθήνα, σπούδασε Νομικά, έκανε μεταπτυχιακά στην Επικοινωνία και τα ΜΜΕ και όλα αυτά για τον κερδίσουν 
τα τραγούδια. Με όλους τους τρόπους. Από εκείνα που γράφει μέχρι εκείνα που λατρεύει και τα έβαζε να παίζουν στο Μελωδία, 
στην ertopen και, τώρα, στο Μέντα 88.  Καθημερινά στις 12 μπερδεύεται ανάμεσα στην τελευταία καλημέρα και το πρώτο "καλό 
μεσημέρι".  



ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΕΡΑΚΗΣ (7:00-10:00) 
Κάποτε την ώρα της εκπομπής μου, μπήκαν στο στούντιο καμιά δεκαριά μικρά παιδάκια, από έναν παιδικό 
σταθμό που ήρθε για μια σχολική εκδρομή στο ραδιόφωνο. Μόλις μπήκαν, είδα να με κοιτάζουν με τα 
ορθάνοιχτα μάτια τους γεμάτα απορία, λες και κάτι πήγαινε στραβά. Ένα από αυτά βρήκε το θάρρος να με 
ρωτήσει: "Κύριε παραγωγέ… πού τους κρύβετε τους τραγουδιστές που ακούμε; Θα μας δείξετε έναν;". 
Σάστισα και μετά σκέφτηκα, αυτό είναι η μαγεία του ραδιοφώνου… Ήθελα τόσο πολύ να έχω εκείνη την ώρα 
ένα μαγικό καπέλο, να πω δυο τρία άμπρα κατάμπρα και να εμφανιστεί μπροστά τους ένας τραγουδιστής, να 
μην τους χαλάσω τη μέρα.  
Δεν διαφέρουμε όμως και πολύ από τα παιδιά, ε; Ας πούμε, δεν σου έχει τύχει ποτέ, να κάθεσαι να ακούς 
ραδιόφωνο και να πιστεύεις ότι ο τραγουδιστής είναι εκεί τραγουδά μόνο για σένα; Είμαστε μακριά, αλλά και 
τόσο κοντά. Μια παρέα που χάνεται και ξαναβρίσκεται κάθε τόσο, μα πάντα την ώρα του αποχωρισμού ή της 
συνάντησης, εκεί δίπλα, παίζει ένα τραγούδι που εκμηδενίζει τις αποστάσεις.  
Έτσι κι εγώ ταξίδεψα από τον Σκάι στον Μελωδία, από εκεί στη διαφήμιση και τη διοργάνωση και μετάκληση 
ξένων παραγωγών (Mamma Mia, Cats, Bolshoi κ.α.), αλλά πάντα ήμουν εδώ, ανάμεσά στα τραγούδια. Τώρα 
κάνω μια νέα βουτιά στη μαγεία του ραδιοφώνου. Με καλημέρες, προτάσεις για συναυλίες, θέατρο, σινεμά, 
αποδράσεις αλλά -κυρίως- με Μέντα. 

ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΛΕΥΡΑΣ (10:00-12:00) 
Γεννήθηκα στα Ιωάννινα τον Ιούνιο του 1979. Εκεί μεγάλωσα, εκεί πήγα σχολείο και μετά ήρθα στην Αθήνα. 
Μπήκα στο Θέατρο Τέχνης, γιατί εκεί με πήρανε, κι από τότε μετά κόπου και φόβου κάνω θέατρο. Πολλές 
συναντήσεις στο θέατρο με πολύ ωραίους και ιδιαιτέρους ανθρώπους, με πολύ ωραίους και ιδιαιτέρους ρόλους. Με 
το θέατρο είναι σαν να ταξιδεύεις με τον Υπερσιβηρικό. Γνωρίζεις όλο τον κόσμο.... Και ποτέ δεν ξέρεις τι θα σου 
φανερωθεί στην επόμενη στροφή... Next Station… MENTA 88! 

Πρωινή Ζώνη 
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ΝΙΚΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ (12:00-13:00) 

Μεσημεριανή - Απογευματινή Ζώνη 
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ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΑΛΤΑ (13:00-15:00) 
Νιώθω σαν να είναι χτες που ξεκίνησα στον Μέντα, κι όμως έχει περάσει αρκετός καιρός πια. Αλλά αυτή είναι η 
μαγεία του ραδιοφώνου, κάθε μέρα του είναι διαφορετική, καμιά δεν είναι ίδια! 
Το ραδιόφωνο είναι έρωτας. Έρωτας που δεν περνάει. Κι αν κάτι έχω ερωτευτεί πολύ είναι η επικοινωνία με τους 
ακροατές, να μοιράζομαι μαζί σας τραγούδια που μου αρέσουν, μουσικές που αγαπώ, σκέψεις που κάνω.  
Λένε πως το ραδιόφωνο είναι η καλύτερη παρέα... και όσο κι αν ψάχνω μέσα μου δεν βρίσκω ούτε ένα λόγο να 
πω ότι αυτό δεν είναι αλήθεια.  
Συνεχίζουμε λοιπόν, μαζί, παρέα! 

ΠΑΝΟΣ ΣΟΥΡΟΥΝΗΣ (15:00-18:00) 
Δεν μου αρέσουν τα βιογραφικά, 
τι γιατί; Αφού είναι πάντα γραφικά. 
Με ένα ύφος δήθεν και μπλαζέ 
σαν τις γιαγιάδες που περπατάνε αγκαζέ. 
Ραδιόφωνο ξεκίνησα να κάνω από τα 23 
τραγούδια διάλεγα με ζέστες και με κρύα 
όσο και αν δεν μου φαίνεται φτάνω πια 33 
και δεν υπάρχει ευτυχία που να κόβεται στα τρία. 
(άσχετο μα δεν μου ερχόταν  
κάτι άλλο που να τελειώνει σε -ια) 

Όλα λοιπόν ξεκίνησαν παλιά εκεί στην ΕΡΑ 
στο Δεύτερο, στο Kosmos με bamboleo-bambolea 
με Μαργαριτα και Θου Βου, Kon Pan και τον Αντώνη 
μα αγαπημένη μου ακρογιαλιά αυτή του Λολαντώνη. 
Μουσικές διαλέγω και σε έργα θεατρικά 
στο Jumping FIsh συχνάζω χρόνια τώρα τακτικά 
και στίχους γράφω σε τραγούδια κυρίως ορεκτικά 
δεν το κάνω για την δόξα ούτε και για τα λεφτά. 
Η Μέντα είναι ένας σταθμός στους 88 
εμένα -αβάδιστα-με ακούτε μεσημέρι και γι' αυτό 
πολύ μπλα-μπλα δεν έχει, τι άλλο πια να πω 
ψαράς να γίνω θέλω, αυτό έχω σκοπό. 



Βραδινή Ζώνη 
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ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΔΡΙΚΑΚΗΣ (18.00 – 20.00) 

«Ο ‘Μέντα’ είναι το νέο μουσικό στέκι στην γειτονιά των fm. Είναι ένα ραδιόφωνο χειροποίητο φτιαγμένο 

από ανθρώπους για ανθρώπους. Στον «Μέντα» μπερδεύονται απρόβλεπτα και μοναδικά ήχοι και στίχοι από 

το χτες και το σήμερα. Συναντιόνται παλιές και νέες παρέες. Αράζουν, πίνουν καφέδες, γελάνε και 

κουβεντιάζουν. Πίνουν τσίπουρα και τσικουδιές, τρώγοντας εκλεκτούς μεζέδες, τραγουδάνε σπιτικά γλυκά 

τραγούδια. Ε! παίζει και κανένα mojito!!!» ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ 30/11/2013 

ΒΙΒΗ ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ (20:00-23:00) 
Στο σάουντρακ της ζωής μου ένα ραδιόφωνο παίζει πάντα. Γυρνώντας από το σχολείο, στα κυριακάτικα 
μεσημέρια της οικογένειας, στα βράδια των μεγάλων απογοητεύσεων, στα νανουρίσματα των παιδιών, στα 
γλέντια και τις λύπες. 
Και μέσα στο στούντιο αλλά και απ' έξω. 
Με τον Μέντα 88 τα τραγούδια αποκτούν και άρωμα.  
Το γλαστράκι θα το φέρνω κάθε μέρα 8-11 το βράδυ, για να βάζω τα κλειδιά και να τα βρει ο Βαγγέλης το 
επόμενο πρωί. 
Κοπιάστε! 
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 2 Παρασκευές 

 το μήνα 
 

17.00-18.00 

Ραδιοφωνικά  Live 
με αγαπημένους 

καλλιτέχνες 
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11/11  
Μίλτος Πασχαλίδης 
25/11  
Μαρίζα Ρίζου 
02/12 
Βελεσιώτου -Μουτσάτσου 
16/12 
 Μουζουράκης-Γραμμένος  



Φύλο   

Άντρες 38 

Γυναίκες 62 

    

Group Ηλικιών   

13-17 1.3 

18-24 7.2 

25-34 25,5 

35-44 22.6 

45-54 19.3 

55-70 24.1 

Κοινωνικοοικονομική τάξη   

Α+B 47,6 

C1 17.7 

C2 22,1 

D 8.4 

E1+ 4,2 

Περιοχή   

Στρώμα Περιοχών   

Δήμος Αθηναίων 27.6 

Βόρειες Περιοχές 16.5 

Νότιες Περιοχές 16,1 

Ανατολικές Περιοχές 8.6 

Δυτικές Περιοχές 18.0 

Πειραιάς/Περίχωρα 13.2 

Δημογραφικά Στοιχεία Ακροατών 
2017 




