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Ιντερνετικό
ραδιόφωνο
«Πικραλίδα»: 7η εκπομπή
Ιντερνετικό ραδιόφωνο «Πικραλίδα»:
7η εκπομπή
Το καλοκαίρι ήρθε. Η θερμοκρασία είναι στα ύψη και η ζέστη μας
«πείραξε» για τα καλά! Έτσι σήμερα συζητάμε μα για τι άλλο; Το
καλοκαιράκι! Χρώματα, μυρωδιές, εμπειρίες, δραστηριότητες και
ανεβαστική μουσική. Μείνετε συντονισμένοι στο ράδιο Πικραλίδα.
Η ηχογράφηση πραγματοποιήθηκε στο νέο κτίριο της Εθνικής
Βιβλιοθήκης που στεγάζεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος.
Συμμετείχαν οι:
Μοχαμάντ Ρεζά Χοσσαϊνί
Μαχντί Χοσσαϊνί
Παραστού Χοσσαϊνί
Φαρανγκίς Ζαφαρί
Ζαχρά Χαμπιμπί
Φατιμά Χοσσαϊνί
Μαντινά Ζαφαρί
Δήμητρα Καϊσίδη
Αριστέα Πρωτονοταρίου

Διερμηνεία:
Μοχαμάντ Αλί Ντεκάνι Σάνι

Ιντερνετικό
ραδιόφωνο
«Πικραλίδα»: 6η εκπομπή
Ιντερνετικό ραδιόφωνο «Πικραλίδα»:
6η εκπομπή

Στην σημερινή μας εκπομπή μιλάμε για το Ραμαζάνι, την
θρησκευτική εορτή-νηστεία των Μουσουλμάνων. Σε τι διαφέρει
απο την Σαρακοστή των Χριστιανών; Τι ακριβώς συμβαίνει εκείνες
τις ημέρες και πόσο διαρκεί;
Συμμετείχαν οι:
Ελχάμ Εσμαϊλί
Φατιμέ Χοσσαϊνί
Φεριστέ Εσμαϊλί
Μαντινέ Ζαφαρί
Μαχντιά Χοσσαϊνί
Νάτζμια Χοσσαϊνί
Ναζιλά Γαφουρί
Παραστού Χοσσαίνί
Ζαχρά Χαμπιμπί
Σαρά Καριμί
Μοχαμάντ Ρεζά Χοσσαϊνί
Μοχαμάντ Μαχντί Χοσσαίνί
Σαμιρά Γαφουρί

Φαριμά Γαφουρί
Φατιμέ Σενταγάτ
Αριστέα Πρωτονοταρίου
Διερμηνεία:
Σορούς Εσκαριζαντέχ

Ιντερνετικό
ραδιόφωνο
«Πικραλίδα»: 5η εκπομπή
Ιντερνετικό ραδιόφωνο «Πικραλίδα»:
5η εκπομπή
Σήμερα μιλάμε για τις βιβλιοθήκες στις χώρες καταγωγής μας.
Πόσο εύκολη ή δύσκολη είναι η πρόσβαση σε αυτές;
Ακόμη, επισκεφθήκαμε την Δημοτική Βιβλιοθήκη της Νέας
Ερυθραίας όπου τα παιδιά – αναγνώστες μας ξενάγησαν στον χώρο
της βιβλιοθήκης
και καθίσαμε στο αναγνωστήριο σε μικρές
ομάδες. Ρεπορτάζ και συνεντεύξεις απο τους μικρούς
βιβλιοφάγους στο ράδιο Πικραλίδα.
Καλεσμένοι μας σήμερα είναι μαθητές και εκπαιδευτικοί του 4ου
ΓΕΛ Αλίμου, η κα Μαρία Λεμπέση απο το Ιστορικό Αρχείο της
Εθνικής Τράπεζας ΙΑΕΤΕ καθώς και ο Πέτρος και ο Μπάμπης
Μαθιουδάκης, δυο εθελοντές απο την Θεσσαλονίκη.

Συμμετείχαν οι:
Ελχάμ Εσμαϊλί

Φατιμά Χοσσαϊνί
Φεριστέ Εσμαϊλί
Μαντινέ Ζαφαρί
Μαχντιά Χοσσαϊνί
Νάτζμια Χοσσαϊνί
Ναζιλά Γκαφουρί
Παραστού Χοσσαϊνί
Φατιμέ Σενταγάτ
Νεγκίν Γκορμπανί
Μοχαμάντ Ρεζά Χοσσαϊνί
Μοχαμάντ Μαχντί Χοσσαϊνί
Μαθιουδάκης Χαράλαμπος
Μαθιουδάκης Πέτρος
Αλεξάνδρα Ταγαρούλια
Δέσποινα Παπαχαραλάμπους
Αλεξία-Χριστίνα Μαυρονικολάκη
Ιωάννα Τίλα
Μαρία Λεμπέση
Κατερίνα Φρουζάκη
Αριστέα Πρωτονοταρίου
Διερμηνεία:
Σορούς Εσκαριζαντέχ
Ευχαριστούμε θερμά την κα Κατερίνα Φρουζάκη και τους μικρούς
αναγνώστες της
βιβλιοθήκη.
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Ιντερνετικό
ραδιόφωνο
«Πικραλίδα»: 4η εκπομπή
«Πικραλίδα»: 4η εκπομπή

Στην σημερινή μας εκπομπή μιλάμε για την Αθήνα! Πού έχουμε
πάει; Τι έχουμε δει; Τι μας αρέσει και τι όχι; Τι θα αλλάζαμε;
ρωτήσαμε, μάθαμε και σας τα μεταφέρουμε.
Μείνετε συντονισμένοι!
Συμμετείχαν οι:
Ελχάμ Εσμαϊλί
Χατερέ Αχμαντί
Φατιμά Ναζαρί
Φατιμέ Σενταγάτ
Φεριστέ Εσμαϊλί
Φαχιμέ Ναζαρί
Μαχντιά Χοσσαϊνί
Νεγκίν Γκορμπανί
Χαμισά Ζαχερί
Παραστού Χοσσαίνί
Μεχριά Ζαχερί
Αριστέα Πρωτονοταρίου
Διερμηνεία:
Σορούς Ασκαριζαντέχ
Ευχαριστούμε θερμά τον κ.Γιάννη Φραγκιαδάκη, καθηγητή
Ελληνικών σε πρόσφυγες στο κοινοτικό κέντρο “Χώρα”, για την
συνέντευξη που μας παραχώρησε.
Μουσικές επιλογές:
Armin 2afm feat Melanie- Divoone
Valy-Aman Aman
Valy- Dokhtar Afghan
Aryana Sayeed-Afghan Pesarak
Armin 2afm- Cheghad Khoobe

«Πικραλίδα»: 3η εκπομπή
«Πικραλίδα»: 3η εκπομπή
Στην εκπομπή μας αυτή, μιλάμε για την σημασία του ονόματος
“Πικραλίδα” που επιλέξαμε και συζητάμε για την κυκλοφορία του
πρώτου φύλλου της εφημερίδας μας με τίτλο “Αποδημητικά
Πουλιά”. Ρεπορτάζ από την Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης
2017, συνεντεύξεις από πρόσφυγες που διαμένουν σε δομές
φιλοξενίας στην Αθήνα, σχόλια και όμορφες φωνές έφηβων
παιδιών. Μείνετε συντονισμένοι!
Συμμετείχαν οι:
Σαρά Χοσσαϊνί
Ατιφέ Σαρβαρί
Φατιμά Ναζαρί
Ελχάμ Εσμαϊλι
Αμενέ Αλαμί
Φεριστέ Εσμαϊλί
Φατιμά Χοσσαϊνί
Ατεφέ Αλαμί
Φατιμέ Σενταγάτ
Μαχντιά Χοσσαίνί
Νάτζμια Χοσσαϊνί
Ναζιλά Γκαγουρί
Νεγκίν Γκορμπανί
Παραστού Χοσσαϊνί
Ζαχρά Χαμπιμπί
Χατιτζέ Μοχαμαντί
Αριστέα Πρωτονοταρίου
Ευχαριστούμε για την διερμηνεία τους:
Σορούς Ασκαριζαντέχ
Χριστίνα Χαγκχμοαντέχ
Φαλάχ Μιζορί
Ευχαριστούμε θερμά την κα Παπανικολάου Αθηνά, συντονίστρια
εκπαίδευσης προσφύγων στο κέντρο φιλοξενίας Softex, και τον κ.
Πατσόγλου Σάββα, εκπαιδευτικό Δημοτικού σχολείου της Δυτικής
Θεσσαλονίκης για την συνεργασία.

Ιντερνετικό
«Πικραλίδα»:
ξεκίνησαν!

ραδιόφωνο
Οι
εκπομπές

Ιντερνετικό ραδιόφωνο «Πικραλίδα»:
Οι εκπομπές ξεκίνησαν!
on Ιντερνετικό ραδιόφωνο «Πικραλίδα»: Οι εκπομπές ξεκίνησαν!
Συντονιστείτε
με
το
ράδιο
Πικραλίδα
στο http://europeanschoolradio.eu/player.php
Κυριακή 7/5 10:00-10:30
Κυριακή 21/5 10:00-10:30
Η ομάδα του ράδιο «Πικραλίδα» βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να
σας ανακοινώσει πως οι εκπομπές της ξεκίνησαν!
Πρόκειται για εκπομπές διάρκειας μισής ώρας, οι οποίες θα
εκπέμπουν μέσω της πλατφόρμας του European School Radio. Η
συχνότητα των εκπομπών θα είναι κάθε 15 ημέρες.
Η πρώτη εκπομπή
είναι στα Αγγλικά και στα Φαρσί, ενώ οι
επόμενες εκπομπές θα είναι στα Ελληνικά και στα Φαρσί.
Η ομάδα μας αποτελείται από 33 έφηβους, πρόσφυγες, μετανάστες
και Έλληνες, που διαμένουν στις δομές φιλοξενίας προσφύγων του
Σχιστού, Ελληνικού Ι & ΙΙΙ, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας.
Το ιντερνετικό ραδιόφωνο «Πικραλίδα», εντάσσεται στο παράλληλο
πρόγραμμα δράσεων του «Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού»
σε συνεργασία με τη «Save the Children», με τίτλο «Σημεία
Επαφής», που έχει ως στόχο την επικοινωνία των προσφύγων με

την ελληνική πραγματικότητα και ευαισθητοποιημένες ομάδες
Ελλήνων πολιτών, προκειμένου να καλλιεργήσει τη γνωριμία, την
κατανόηση και τη γεφύρωση της απόστασης μεταξύ της ζωής εντός
των στρατοπέδων με την εκτός αυτών πραγματικότητα.

Βρείτε το αρχείο των εκπομπών μας στο Youtube και το παρακάτω
link:
http://europeanschoolradio.eu/podcast/index/1/58e565dc891556-5
7764442

Οι συνθήκες στα στρατόπεδα
προσφύγων: Το παράδειγμα του
Σχιστού
Έκθεση
Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού
Αθήνα, Ιανουάριος 2017
Από το 2016, σε συνεργασία με τη διεθνή οργάνωση Save the
Children και την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες,
το Δίκτυο δραστηριοποιείται στις δομές φιλοξενίας προσφύγων
του Ελληνικού και του Σχιστού, όπου παρέχει στα παιδιάπρόσφυγες ψυχαγωγικά και παιδαγωγικά προγράμματα. Επιπλέον,
στο Σχιστό, το Δίκτυο προσφέρει ψυχοκοινωνική και νομική
συνδρομή σε παιδιά και στους γονείς τους (στην περίπτωση που
οι ανήλικοι συνοδεύονται από αυτούς) με τη σύσταση ειδικής
ομάδας CPU (Child Protection Unit), η οποία αποτελείται από
δύο κοινωνικούς λειτουργούς, έναν ψυχολόγο και έναν δικηγόρο.
Η σχεδόν ενός έτους δράση της CPU ομάδας μας στη δομή του

Σχιστού και οι καθημερινές παρεμβάσεις της αποτελούν το
έναυσμα για την παρακάτω Έκθεση “Οι συνθήκες στα στρατόπεδα
προσφύγων:Το παράδειγμα του Σχιστού»
Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε την έκθεση στα αγγλικά:
“Conditions in refugee camp: The case of Schisto”

