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Αλληλεγγύη, πολιτισμός, άνθρωπος. Σε μια εποχή γεμάτη προκλήσεις και αλλαγές, 
καλούμαστε να ενώσουμε τις φωνές μας και να γνωρίσουμε ενδιαφέρουσες 
προσπάθειες και πρωτοβουλίες. Πρωτοβουλίες, δράσεις και κοινωνικές δομές που 
δε μένουν στις λέξεις μόνο, μα πράττουν αλλαγές, διαμορφώνουν συνθήκες και 
χτίζουν πιο εύρωστες κοινωνίες, ή τουλάχιστον, πασχίζουν για ένα καλύτερο 
μέλλον για τις τωρινές και επόμενες γενιές. 
 
Το «Πορτοκαλί Ράδιο», το ραδιόφωνο της αλληλεγγύης, μας προσκάλεσε σε ένα 
ενδιαφέρον και συναρπαστικό ταξίδι, δίνοντάς μας βήμα για μια ιδιαίτερη εκπομπή. 
Η φοιτητική κοινότητα & δράση «MyAegean» είχε πάντοτε ως θεμελιώδες κομμάτι 
τις και βασικό στοιχείο της ίδρυσής της, από το 2003, την αλληλεγγύη. Αλληλεγγύη 
στην πράξη κι όχι στα λόγια. Συλλογικότητα, ανθρωπιά και όχι «παυσίπονα» 
ψευδαίσθησης για ωφελιμιστικούς σκοπούς και στόχους. Πιστεύουμε ακράδαντα πως 
ο όποιος αγώνας προς βελτίωση των συνθηκών της ζωής και της καθημερινότητάς 
μας ως ανθρωπότητα είναι βαθιά ανθρώπινος στόχος, ευθύνη και χρέος οικουμενικής 
αξίας, τόσο ως φοιτητές, απόφοιτοι, επιστήμονες, αλλά και ως άνθρωποι, αυθόρμητα. 
 
Ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του ραδιοφώνου «Πορτοκαλί», έναν online 
ραδιοφωνικό σταθμό που δίνει βήμα σε δράσεις αλληλεγγύης, χαιρόμαστε για την 
ευκαιρία αυτήν να γίνουμε αρωγοί και με ετούτον τον τρόπο στις ευρύτερες 
προσπάθειες ενημέρωσης και επικοινωνίας. 
 

Οι εκπομπές  

Η φοιτητική κοινότητα «MyAegean» αποκτά μια εβδομαδιαία μονόωρη εκπομπή στο 
διαδικτυακό ραδιόφωνο «Πορτοκαλί». 
 
Μέσα στην ώρα αυτήν, δίνεται η ευκαιρία να φιλοξενήσουμε θεματικές εκπομπές από 
κάθε πλευρά του Αρχιπελάγους και όχι μόνο. 
 
Κοινωνικά ιατρεία, ανθρώπινα δικαιώματα, ισότητα φύλων, συλλογή τροφίμων ή/και 
φαρμάκων, πολιτιστικά ζητήματα όπως βιβλία, προβολές, παραστάσεις ή εκδηλώσεις 
και άλλα ακόμη συναφή θέματα μπορούν να βρουν τη θέση τους και βήμα έκφρασής 
τους στην εκπομπή μας αυτή, δίνοντας την ευκαιρία να ακουστούν σε ένα ευρύ κοινό 
ακροατών και ενδιαφερόμενων. 
 

Χαρακτηριστικά και προδιαγραφές της πρωτοβουλίας 

 
• Η εκπομπή είναι μονόωρη (55’ «καθαρού χρόνου» εκπομπής χωρίς διακοπή για 

διαφημίσεις). 

• Η εκπομπή προσφέρεται προς τη φοιτητική δράση «MyAegean», η οποία 
προσφέρει αυτόν τον «θύλακα ραδιοφωνικού χρόνου», ως ελεύθερο βήμα σε 



ενδιαφερόμενους για παραγωγή και υλοποίηση των 55λεπτων ηχογραφήσεων, 
κάθε εβδομάδα. 

• Οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να είναι φοιτητές, απόφοιτοι, μέλη της 
πανεπιστημιακής οικογένειας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ή και φίλοι της 
κοινότητας, χωρίς υποχρεωτικά να έχουν άμεση σύνδεση με το ίδρυμα. 
Απαραίτητο είναι ο παραγωγός ή οι παραγωγοί της εκπομπής να είναι μέλη της 
δικτυακής πύλης my.aegean.gr απ’όπου ενδέχεται να γίνεται και προσπάθεια για 
συντονισμό και οργάνωση συζητήσεων όλων των ενδιαφερόμενων, μέσω και των 
χώρων συζητήσεων (forums) της πύλης. Η εγγραφή στο my.aegean.gr είναι 
δωρεάν και απαιτείται απλώς ένα όνομα μέλους (username/nickname και email) 
χωρίς άλλα υποχρεωτικά στοιχεία να ζητούνται. 

• Οι εκπομπές, είτε αυτές πραγματοποιούνται μέσω live αναμετάδοσης είτε ως 
προ-ηχογραφημένο αρχείο, οφείλουν όλες να προσφέρονται στην δράση 
«MyAegean» ως ψηφιακό αρχείο δημόσιας πρόσβασης, για το οποίο και θα 
αναπτυχθεί ένας ειδικά αφιερωμένος χώρος φιλοξενίας, για ελεύθερη ακρόαση 
τύπου podcast. [ Προδιαγραφές ψηφιακού αρχείου: MP3 ή OGG VORBIS 
φορμά, 320kbps ή variable bitrate, στα 44100kHz, ****???? ] 

• Η υλοποίηση της ηχογράφησης (θεματική, πληροφορίες & ενημερωτική 
εγκυρότητα αυτών, μουσική σύνθεση και κανονικότητα έντασης ήχου / ηχητική 
επιμέλεια) γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του ενδιαφερόμενου παραγωγού ή 
παραγωγών κάθε φορά. Η φοιτητική δράση «MyAegean» δεν παρεμβαίνει επί 
του περιεχομένου και της θεματικής, ωστόσο κάθε εκπομπή φιλοξενείται για 
λόγους τήρησης αρχείου και αρχειακής αναφοράς μέσα από την ίδια την 
κοινότητα (βλ. και προηγούμενο). 

• Προαιρετικά, επιχειρείται να χτιστεί ένα δίκτυο συνεργατών ή χώρων που 
μπορούν να προσφέρουν απλόχερα φιλοξενία ή τεχνογνωσία για την 
ηχογράφηση ή υλοποίηση των εκπομπών. Ενδεικτικά αναφέρουμε πως οι 
φοιτητικές ραδιοφωνικές ομάδες στο Αιγαίο («Χώρος» στη Σάμο, «Escapula» 
στη Ρόδο, «Lofos» στη Λέσβο) καθώς και τρίτοι φορείς (π.χ. «ΕΡΑ Αιγαίου» στη 
Λέσβο, «Στο Κόκκινο» στη Ρόδο καθώς και το ίδιο το στούντιο του «Ράδιο 
Πορτοκαλί» στην Αθήνα) είναι διαθέσιμοι (κατόπιν προ-συνεννόησης) για να 
βοηθήσουν προς μια τέτοια κατεύθυνση. Ευελπιστούμε επίσης να προσφερθούν 
κάποιοι χώροι για την παραγωγή των εκπομπών και σε εργαστήρια πολυμέσων 
σχετικών τμημάτων τόσο στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου όσο και σε άλλα 
ακαδημαϊκά ιδρύματα, διευρύνοντας ένα δίκτυο ευκαιριών και προσφέροντας 
επιπλέον ευκαιρίες για εξάσκηση και πρακτική ενασχόληση στα πλαίσια της 
πρωτοβουλίας αυτής. 

 
 
Καλούμε όλους και όλες τους φίλους και φίλες να στηρίξουν τη νέα αυτή 
προσπάθεια, συμμετέχοντας σε ένα ευρύτερο πλαίσιο δημιουργικής συνεισφοράς, μια 
ανοιχτή κοινότητα και δράση που χτίζεται αμεσοσυμμετοχικά και σε εθελοντικό 
επίπεδο με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα.  
Γίνετε κι εσείς «ανταποκριτές» σε μια ευκαιρία που, επικουρικά με το e-Περιοδικό 
της κοινότητας my.aegean.gr και τους υπόλοιπους χώρους συζητήσεων και υλικού 
και τα υπόλοιπα πρότζεκτς, φιλοδοξεί να ενώνει τις φωνές σε μια συναρπαστικά 
δημιουργική δράση, από όλους και για όλους! 
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