
Θέµα «Πού Βρίσκονται Τώρα;ι»  
 
E- Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο CLLC εδώ στο Οχάιο Στέιτ. Εγώ είµαι η Έµιλυ 
Πανδή. 
 

N- Εγώ είµαι ο Νίκος. 
 

A- Και εγώ είµαι η Αθηνά Πατίτσα.x 
 

E- Είµαστε πολύ ευχαριστηµένοι που αφιερώνετε το χρόνο σας ν’ ακούσετε την τρίτη 
και τελευταία µας εκποµπή αυτό το εξάµηνο. 
 

N- Ναι, σας καλωσορίζουµε live από το Crane Cafe στο Hagerty Hall. Συν του ότι είναι 
η τελευταία µας εκποµπή, είναι επίσης special επειδή έχουµε ζωντανή ακρόαση µαζί µας 
σήµερα στο Ohio State. 
 

A- Ναι, και όσο είµαστε εδώ, έχουµε τους φίλους µας δίπλα µας να τρώνε, να αράζουν, 
να ακούνε….καλοπερνάνε! Η εκποµπή µας σήµερα ως συνήθως, έχουµε και µερικούς 
καλεσµένους που θα µας κάνουν παρέα σήµερα στην εκποµπή. (SONG) Επίσης θα 
ήθελα πολύ γρήγορα να κάνουµε µια αφιέρωση στη µητέρα µου που έχει γενέθλια 
σήµερα! Χρόνια πολλά, µαµά! Να είσαι πάντα καλά µε υγεία και πολλή χαρά! 
 

E- Θέλουµε να καλοσωρίσουµε αυτούς που είναι µαζί µας σήµερα, τους ακροατές από 
µακριά και όλους τους γνωστούς εδώ κοντά µας. Μη διστάζετε να πάρετε από το φαγητό 
που έχει παρασχεθεί και βρίσκεται εκεί στα τραπέζια. Ευχαριστούµε πολύ το 
Mediterranean Food Imports και τους δωρητές µας Olympic Society και το τµήµα 
νεοελληνικών.  
 

N- Ναι, και σε αυτούς που άκουσαν και τις δυο προηγούµενες εκποµπές. Στην πρώτη 
κάναµε µια συζήτηση για τα Επτάνησα, και στην τελευταία ακούσαµε τις ιστορίες των 
γιαγιάδων µας καθώς πίναµε τον πρωινιάτικο καφέ µας. 
 

A- Ναι, ήταν ένα διασκεδαστικό εξάµηνο, και για µένα ήταν ωραία γιατί συµµετείχα στις 
ραδιοφωνικές εκποµπές και την προηγούµενη άνοιξη, οπότε αυτήν την φορά ήµουν πιο 
προετοιµασµένη και έµπειρη...νοµίζω σκίσαµε!  Τον Μάιο, όµως, θα αποφοιτήσω και οι 
µέρες µου στο Ohio State θα είναι πλέον περασµένες, οπότε αυτή είναι η έκτη και 



τελευταία µου εκποµπή. Ελπίζω πως οι µελλοντικοί φοιτητές θα διατηρήσουν την καλή 
φήµη που έχει καθιερωθεί στην ελληνική ραδιοφωνική µας εκποµπή.  
 

E- Καλά τα λες Αθηνά, έχεις µια διαφορετική προοπτική από εµάς εφόσον έχεις λάβει 
µέρος προηγουµένως.  Καλά ε, τότε ούτε που γνωριζόµασταν και κοίτα να δεις τώρα τι 
καλοί φίλοι που είµαστε!.  
 

N- Ναι, αναρωτιέµαι πως να ήταν άραγε οι εκποµπές σας πέρσι και τις προηγούµενες 
χρονιές. 
 

A- Εεε... καλές ήταν νοµίζω, αλλά τα ελληνικά µου σίγουρα έχουν βελτιωθεί µέσα σ’ 
αυτόν το χρόνο. Δούλεψα µε τον co-παρουσιαστή µου τον Σταύρο και κάναµε επίσης 
τρεις εκποµπές. Στις δυο πρώτες µιλήσαµε σχετικά µε το πρόγραµµα νεοελληνικής 
γλώσσας εδώ στο Ohio State, πως ξεκίνησε, και σε τι κατεύθυνση θέλουµε να εξελιχθεί. 
Η τρίτη µας εκποµπή ήταν λίγο πιο ανάλαφρη. Συζητήσαµε τα επίκαιρα του αθλητισµού. 
Κάναµε καλή συνεργασία και ήµασταν καλοί φίλοι µε τον Σταύρο, αλλά έφυγε φέτος να 
πάει στο Πανεπιστήµιο της Toledo για ιατρική. 
 

E-  Ααα πολύ ωραία, δεν το ήξερα αυτό. Αναρωτιόµουν ποια να ήταν κάποια από τα 
θέµατα που έχουν συζητηθεί στο παρελθόν και αν η δοµή του µαθήµατος έχει αλλάξει µε 
τα χρόνια.  Τι λέτε να έχουν απογίνει οι πρώην µαθητές;  
 

Α- Έλα ντε! 
 

Ε- Λέτε να ήταν πολλοί που πέρασαν από αυτό το µικρόφωνο πριν από εµάς; 
 

N- Δεν ξέρω αλλά µ’ αυτό ακριβώς θα ασχοληθούµε σήµερα! Αθηνά, έχεις; κι’  άλλα 
που µπορείς να µας πεις για το µάθηµα αυτό; 
 

A- Ναι βεβαίως...πολλά µάλιστα. Ουσιαστικά το µάθηµα αυτό «ιδρύθηκε» πριν από 
οχτώ χρόνια και το προσφέρουν και σε άλλες γλώσσες.  
 

E- Χαίροµαι πολύ που είχα τη δυνατότητα να το βιώσω! 
 



N- Χµµ, τι εντυπώσεις άραγε θα έχουν και οι άλλοι µαθητές που έχουν συµµετάσχει στο 
µάθηµα αυτό; 
 
A- Ευτυχώς δεν χρειάζεται να ονειρεύεσαι για πολύ ακόµα, Νίκο! Και ούτε και οι 
ακροατές. Ε προετοιµασία, εµείς µαζί µε τον καθηγητή µας κ. Μπράουν, έχουµε 
σκουπίσει τις γωνίες αυτής της χώρας και του κόσµου για να βρούµε πρώην µαθητές που 
έχουν τις απαντήσεις σε όλες µας τις ερωτήσεις - Πού είναι τώρα; Τι πραγµατικά 
σκέφτονται για την ελληνική ραδιοφωνική τάξη; 
 
E- Ναι, έχεις δίκιο Αθηνά. Πραγµατικά βρήκαµε κάποιους διεθνείς καλεσµένους για την 
εκποµπή µας και η πρώτη µας καλεσµένη δεν είναι εξαίρεση σ’ αυτήν την ιδιαίτερη 
οµάδα µαθητών. Ας κάνουµε ένα γρήγορα διάλειµµα και θα επιστρέψουµε σύντοµα! Και 
αν το κοινό θέλει ν’ ακούσει ένα συγκεκριµένο τραγούδι, ελάτε να µας το πείτε και θα 
σας το παίξουµε! Δεχόµαστε συστήσεις! 
 
**********************************ΤΡΑΓΟΥΔΙ****************************
*** 
 
Σήµερα θα ακούσουµε από την Έλλη Καλλινίκου, που ήταν µια από τις πρώτες 
φοιτήτριες που έκανε τη ραδιοφωνική εκποµπή στα ελληνικά. Δεν µπορούσε να είναι 
µαζί µας σήµερα επειδή εργάζεται ως αεροσυνοδός και βρίσκεται κάπου στο εξωτερικό 
αυτή τη στιγµή, αλλά µας έκανε τη χάρη και κατέγραψε ορισµένες απαντήσεις που θα τη 
ρωτούσαµε στη συνέντευξη. Θα παίξουµε τώρα το κοµµάτι της για το κοινό. 
 

******Συνέντευξη Έλλης******** 
 
E- Λοιπόν, γειά σου Έλλη! 
 

START PLAYING HER INTERVIEW 
 
  
N- Θέλουµε να ευχαριστήσουµε την Έλλη που µας είπε τόσα για τον εαυτό της και τι 
ωραία που έχει τη δυνατότητα να ταξιδέψει σε τόσα µέρη του κόσµου! 
 

A- Ναι, είµαστε ευγνώµων που µέσα στο τρελό της ωράριο βρήκε χρόνο να µας τα πει 
λίγο. 
 
 

E- Ναι, ο επόµενος φιλοξενούµενος µας επίσης δεν µπορούσε να είναι εδώ σήµερα αλλά 
τον πήραµε τηλέφωνο τις προάλλες να µας πει τα δικά του. Ένας άλλος από τους 



πρώτους µαθητές του µαθήµατος είναι ο Πάρης Γυπαράκης, ο οποίος τώρα ζει στη Νέα 
Υόρκη. Ο καθηγητής Μπράουν µας έχει πει επανειληµµένα ότι ο Πάρης ήταν 
εξαιρετικός µαθητής και πάντα έπαιζε µπουζούκι και ψυχαγωγούσε το κοινό στις γιορτές 
του τµήµατος. 
 

N- Ναι, για να δούµε τι έχει να µας πεις. 
 

*******Paris interview********* 
 

N- Μπράβο. Είχε πολύ πλάκα η συζήτηση µε τον Πάρη. Είναι πολύ κεφάτος και φαίνεται 
πραγµατικά πως αυτό το µάθηµα τον έχει επηρεάσει. Πήρε το χρόνο από την εργάσιµη 
ηµέρα του να µιλήσει µαζί µας και το εκτιµούµε πραγµατικά. 
 

E- Τώρα, θα ακούσουµε από άλλους λίγους  που δεν µπορούσαν να είναι µαζί µας 
αυτοπροσώπως. Από το Καντόν, το Οχάιο, έχουµε τη Μαρκέλλα Κάζα. 
 

A- Η Marissa είναι καλή µου φίλη. Θυµάµαι που την παρακολουθούσα όταν έκανε µία 
από τις ραδιοφωνικές της εκποµπές µε τον Σιδερή Φραγκούλη. Μου λείπει τώρα τώρα 
που δεν είναι πια στο Κολόµπους. 
 

N- Για να δούµε τι έχει να µας πει. 
 

*******Marissa interview********* 
 

N- Μεγάλη µας χαρά που την ακούσαµε και τι ωραία που µάθαµε ότι η Marissa θέλει να 
είναι δασκάλα. Της ευχόµαστε τύχη στο µέλλον! Τώρα θα ακούσουµε από µια άλλη φίλη 
µου και της Αθηνάς, αλλά που αποφοίτησε πέρυσι - η Stavroula Pabst. Μίλησε µαζί µας 
από το Μόντρεαλ του Καναδά! 
 

*******Stavroula Pabst interview******** 
 
E- Σταυρούλα - απ’ όπου κι αν µας ακούς, θέλουµε να σου ευχηθούµε καλή τύχη στην 
ολοκλήρωση των µαθηµάτων σου και των επερχόµενων εξετάσεων και καλή πρόοδο 
στην ακαδηµαϊκή σου καριέρα. 
 



Ν- Στη συνέχεια, έχουµε ένα άλλο άτοµο που είναι σε µεταπτυχιακή σχολή αυτή τη 
στιγµή. Ο δικός µας Σιδερής Φραγκούλης αποφοίτησε πέρυσι και σήµερα βρίσκεται στην 
οπτική σχολή. Δυστυχώς, δεν µπορούσε να είναι µαζί µας σήµερα, αλλά ήρθε στο 
στούντιο νωρίτερα αυτή την εβδοµάδα και τον ρώτησα λίγο για το πώς  είναι αυτόν τον 
καιρό. 
 

*******Sitheri Interview******* 
 

A- Σ’ ευχαριστούµε και πάλι Σιδερή για τη συµµετοχή σου! 
 
*******************************ΤΡΑΓΟΥΔΙ*******************************
*** 
  
 
E- Τώρα, έχουµε κάποια που βρίσκεται εδώ στο στούντιο µαζί µας σήµερα. Η 
συµµαθήτριά µας Άννα-Μαρία Θαλασσινού, η οποία έκανε κάποιες εκποµπές µόλις 
πέρυσι, είναι εδώ µαζί µας για να µιλήσουµε λίγο για τις εµπειρίες της. 
 

N- Ναι, εδώ έχουµε την Άννα-Μαρία. Σ’ ευχαριστούµε πολύ που ήρθες σήµερα στην 
µεγάλη παράστασή µας! Για πες µας λίγο για τον εαυτό σου! 
 

A- Μπορείς να µας πεις λίγο για τις σπουδές σου στο Ohio State; Πότε έκανες τη 
ραδιοφωνική εκποµπή; 
 

Ε- Ποιες ήταν οι εντυπώσεις του µαθήµατος που σου έχουν µείνει; Ήταν δύσκολο; Με 
πόσα άλλα άτοµα δούλεψες; Νοµίζεις ότι συνεργαστήκατε καλά; 
 

Ν- Θυµάσαι κανένα από τα θέµατα των εκποµπών ή γενικά θέµατα που αναφέρθηκαν 
κατά την διάρκεια εκείνου του εξάµηνου; 
 
Α- Πως πιστεύεις ότι σ’ έχει επηρεάσει  αυτό το µάθηµα; 
 

Ε- Λοιπόν ευχαριστούµε και πάλι για να µιλήσουµε µαζί µας σήµερα. Και συγχαρητήρια 
για την επερχόµενη αποφοίτησή σου. Και εις ανώτερα! 
 



N- Έπειτα, έχουµε ένα άλλο άτοµο που δεν µπόρεσε να είναι µαζί µας σήµερα, αλλά 
µίλησε µαζί µας χθες από το Κλίβελαντ. Ας ακούσουµε από τον πρώην φοιτητή Κώστα 
Μαδιά! 
 

********Kostas Madias interview********* 
 

A- Σ’ ευχαριστώ πολύ Κώστα. Είµαστε χαρούµενοι που τα πας τόσο καλά  και σ’ 
ευχαριστούµε που είσαι τόσο συνδεδεµένος µε το νεοελληνικό πρόγραµµα και µιλάς γι’ 
αυτό µε τόση λατρεία. 
 
*******************************ΤΡΑΓΟΥΔΙ*******************************
*** 
 

Ε. Τώρα θα ακούσουµε από µια φοιτήτρια που επίσης δε µπορούσε να το κάνει σήµερα. 
Η Μαρία Νικολούλια αποφοίτησε πριν από δύο χρόνια και πρόκειται να µας πει λίγο για 
τον εαυτό της και πού είναι τώρα. 
 

*******Maria clip******* 
 

A- Είναι πάντα υπέροχο να ακούω από τη Μαρία. Το πιστεύετε ότι ήµασταν γείτονες και 
συνηθίζαµε να παρευρισκόµαστε στο ελληνικό σχολείο ως παιδιά και γενικά κάνουµε 
παρέα από µικρές. Χαίροµαι που και οι δύο µας πήγαµε στο Οχάιο Στέιτ, αλλά δεν την 
βλέπω πολύ από τότε που αποφοίτησε. Χαίροµαι που την άκουσα λίγο να δω τι κάνει! 
 

Insert Billy here if it happens but if not we should still talk to him since his name is on 
the poster 
 

N- Τώρα έχουµε ένα άλλο άτοµο να µας µιλήσει εδώ στο Crane Cafε - ο συµµαθητής και 
φίλος µας ο µοναδικός Γιάννης Κέλλης. Ευχαριστώ που είσαι εδώ Γιάννη. Για πες µας 
λίγο για τον εαυτό σου ! 
 
A- Μπορείς να µας πεις λίγο για τις σπουδές σου στο Ohio State? Πότε έκανες τη 
ραδιοφωνική  εκποµπή; 
 

E- Ποιες ήταν οι εντυπώσεις του µαθήµατος που σου έχουν µείνει; Ήταν δύσκολο; Με 
πόσα άλλα άτοµα δούλεψες ; Νοµίζεις ότι συνεργαστήκατε καλά; 



 

N- Θυµάσαι κανένα από τα θέµατα των εκποµπών ή γενικά θέµατα που αναφέρθηκαν 
κατά την διάρκεια εκείνου του εξάµηνου; 
 

A- Πως πιστεύεις ότι σ’ έχει επηρεάσει  αυτό το µάθηµα; 
 

E- Άντε, ευχαριστούµε που έκανες τον κόπο να µας κάνεις παρέα εδώ σήµερα Γιάννη. 
Χαρήκαµε πολύ µε τη συµµετοχή σου. Ίσως συνεχίσεις την καριέρα σου ως Ντι Τζάι και 
λάβεις µέρος πάλιι του χρόνου; Τι λες; 
 

N- Νοµίζω ότι ήταν ο τελευταίος µαθητής από τον οποίο θα ακούσουµε σήµερα. Είναι 
εκπληκτικό να ακούµε τι κάνουν σήµερα όλοι οι πρώην σπουδαστές και πού βρίσκονται 
στον κόσµο. 
 

A- Ναι, και είναι υπέροχο να ακούµε ότι είναι όλοι επιτυχηµένοι! 
 

E- Καλό σηµάδι αυτό για σένα, Αθηνά- µην αγχώνεσαι καθόλου για την αποφοίτηση και 
το µέλλον. Ήσουν σε καλά χέρια στο τµήµα νεοελληνικών και θα πας πολύ µακριά! 
 

A- Ναι σίγουρα αισθάνοµαι πολύ καλύτερα τώρα. 
 
Ν- Ακροατές µας, µην ανησυχείτε. Ο Γιάννης µπορεί να ήταν ο τελευταίος φοιτητικός 
µας φιλοξενούµενος, αλλά έχουµε µερικούς ακόµα πιο σηµαντικούς καλεσµένους από 
τους οποίους θα ακούσουµε µια διαφορετική προοπτική της ραδιοφωνικής τάξης. Πρώτα 
όµως θα σας πούµε λίγα λόγια για τη λειτουργία του µαθήµατος. 
 
Ε- Τι λέτε, να κάνουµε ένα γρήγορο διάλειµµα µε µουσική; 
 
*******************************ΤΡΑΓΟΥΔΙ*******************************
*** 
 
************************************************************************
****** 
 
Ε- Αν και απ’ ότι φαίνεται όλοι το ευχαριστήθηκαν το µάθηµα, έχει και παιδαγωγικά 
πλεονεκτήµατα. Αξίζει ν’ αφιερώσουµε λίγο χρόνο να σας εξηγήσουµε τι εννοούµε και 



οφείλουµε να σας πούµε ότι το µάθηµα δεν πρόκειται µόνο για χαβαλέ και 
καλοπέραση… 
 

Α- Το ραδιόφωνο αποτελεί συντροφιά για τους οδηγούς , τους ταξιδιώτες, τους ασθενείς, 
τους γέροντες, τους µοναχικούς ανθρώπους και κάποτε βέβαια τους φανατικούς 
µουσικούς.  Ενηµερώνει µε τις καθηµερινές ειδήσεις, ψυχαγωγεί µε κωµικούς 
παρουσιαστές, διασκεδάζει, καλλιεργεί και αναπτύσσει την φαντασία. 
 

N- Χρειάζεται όµως επαγρύπνηση από το κοινό ώστε να µην απορροφά άµεσα και 
αβασάνιστα τα µεταδιδόµενα. Δεν είναι υπερβολή να λεχθεί ότι οι πάντες επιδιώκουν και 
δέχονται την οποιαδήποτε προβολή και στήριξή από τα µέσα µαζικής επικοινωνίας – 
ενηµέρωσης. Σε αντίθεση µε την τηλεόραση, δεν έχεις όλες αυτές τις απεικονίσεις να 
σου έρχονται κατάµατα. Είναι ένα µέσο διαφορετικό από την τηλεόραση γιατί επιτρέπει 
το µυαλό σου να συµπληρώσει τα κενά που λείπουν...τα πρόσωπα των παρουσιαστών και 
τα ταξίδια που κάνεις µε τις ιστορίες.  
 

Ε- Μου φαίνεται πως ο Νίκος έχει µπει στο κλίµα των διακοπών και περιπλανιέται η 
φαντασία του χαχα! Το ραδιόφωνο µαζί µε τα άλλα µέσα µαζικής επικοινωνίας – 
ενηµέρωσης µορφοποιεί τη σκέψη των ανθρώπων και διαµορφώνει την κοινή γνώµη 
διοχετεύοντας πληροφορίες ,ιδέες, απόψεις και ασκώντας κριτική επί παντός θέµατος. 
Δίνει άµεση και έγκαιρη ενηµέρωση µε απλό, άµεσο και εύληπτο λόγο. Υπάρχει άµεση 
επικοινωνία των ακροατών µέσω τηλεφώνου ή µηνυµάτων. Λειτουργεί όλο το 24ωρο και 
είναι ένα µέσο πολύ προοβάσιµο...βρίσκεται σε όλα τα νοικοκυριά και στ’ αµάξια.. Στο 
µάθηµα αυτό, όµως, πρέπει ν’ ακολουθήσουµε κάποιες συγκεκριµένες κατευθυντήριες 
γραµµές.  
 
A- Η περιγραφή του µαθήµατος είναι ως εξής: οι µαθητές µετατρέπονται σε «DJ» και 
προετοιµάζουν τρεις εκποµπές καθ’ όλη τη διάρκεια του εξάµηνου είτε µεµονωµένα είτε 
µε άλλους σε δυάδες και τριάδες όπου η κάθε εκποµπή κρατάει περίπου µια ώρα. Οι 
εκποµπές µεταδίδονται ζωντανά µέσω του ίντερνετ και ύστερα αποθηκεύονται ως 
podcast για µελλοντική και δηµόσια χρήση. Οι µαθητές «DJ» διεξάγουν έρευνα στην 
ιστορία του ραδιοφώνου και τουλάχιστον δεκαπέντε θέµατα που τους ενδιαφέρουν και 
µουσική που σχετίζεται µε τα θέµατα αυτά. Οι µαθητές διαλέγουν τη µουσική και το 
περιεχόµενο µε έγκριση του καθηγητή και έπειτα συνθέτουν τρία κείµενα µε 
αφηγηµατική δοµή 14-16 σελίδες το καθένα. Εβδοµαδιαίες συναντήσεις 
πραγµατοποιούνται στα αγγλικά αλλά µε το µεγαλύτερο ποσοστό της µελέτης να γίνεται 
στα ελληνικά.  
 

 Ν- Ο σκοπός και οι στόχοι αυτού του µαθήµατος είναι να µπορέσουν οι µαθητές να 
αναπτύξουν και να βελτιώσουν τα ελληνικά τους αλλά και να µάθουν για την ιστορία της 



τέχνης του ραδιοφώνου και έγκυρη έρευνα θεµάτων από αξιόπιστες πηγές. Αφότου 
ετοιµάσουν τις εκποµπές τους που έχουν εγκριθεί από τον καθηγητή κάνουν προφορική 
εξάσκηση πριν τη ζωντανή µετάδοση. Η κάθε εκποµπή αποθηκεύετε για µελλοντική 
χρήση και νοσταλγία για τα φοιτητικά χρόνια χαχα! 
 

Ε- Αυτή η µέθοδος προήλθε από έρευνες που αποδεικνύουν ότι η  εκµάθηση βασισµένη 
σε εργασίες είναι αποτελεσµατικές. Είναι παρακλάδι της επικοινωνιακής προσέγγισης 
που βελτιώνει την ευφράδεια του λόγου και γλωσσική ανάπτυξη. Ο Prabhu (1987) 
παρατήρησε ότι οι σπουδαστές δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στην Ινδία µάθαιναν 
καλύτερα µια γλώσσα αν ήταν συγκεντρωµένοι στην εκτέλεση ενός έργου ή στην 
επίλυση ενός προβλήµατος. Σύµφωνα µε τον Έλλης (2003), ένα απτό έργο έχει ως στόχο 
να οδηγήσει στη χρήση της γλώσσας που φέρει την οµοιότητα, άµεση ή έµµεση, µε τον 
τρόπο που χρησιµοποιείται η γλώσσα στον πραγµατικό κόσµο.  
 

Α- Ο Ρίτσαρντσον (2006) λέει ότι οι νέες τεχνολογίες διευκολύνουν όχι µόνο την 
παραγωγή ψηφιακών αρχείων φωνής και βίντεο, αλλά και την εύκολη δηµοσίευσή τους 
και τη διανοµή τους σε ευρύ κοινό του Ίντερνετ. Οι µαθητές µπορούν τώρα να γράψουν 
εύκολα σε πολλά  
διαφορετικά µέσα ενηµέρωσης, ένα γεγονός που ανοίγει όλες τις δυνατότητες για την 
τάξη. 
 

Ν- Όπως προείπαµε στο µάθηµα αυτό ο χρόνος µας αφιερώνεται στην έρευνα 
πολιτιστικών θεµάτων για τα σενάρια εκποµπής, τη σύνταξη σεναρίων και 
περιγραµµάτων, την οµότιµη επεξεργασία, την έρευνα και την επιλογή της µουσικής και 
την πρακτική προφοράς. Όλα αυτά τα µέσα χρησιµοποιούνται για µια αποτελεσµατική 
γλωσσική αγωγή.  
 
************************************************************************
****** 
 

Ε- Θέλαµε να καλέσουµε και κάποια άτοµα τα οποία έχουν παίξει αναµφίβολα το 
µεγαλύτερο ρόλο στην παραγωγή αυτών των εκποµπών. Ο κ. Χριστόφορος Μπράουν, 
καθηγητής της νεοελληνικής γλώσσας εδώ στο Οχάιο Στέιτ, τον ηχολήπτή µας κ. Paul 
Kotheimer, και τη διευθύντρια του προγράµµατος CLLC Radio, τη κ. Rebecca Bias. Ο κ. 
Μπράουν αφιερώνει το χρόνο του στους µαθητές του ώστε να έχουν µια ολιστική 
µαθησιακή εµπειρία και παροτρύνει τους µαθητές του να επωφεληθούν από τους πόρους 
που τους έχουν δοθεί. Μπορείτε να µας πείτε κ. Μπράουν πως έχετε δει το µάθηµα αυτό 
να εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια; 
 



Ν- Εφόσον έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε τους µαθητές σας σε διαφορετικά 
στάδια της εκµάθησης της ελληνικής γλώσσας, καθώς εξασκούνται και γίνονται πιο 
δεξιοί στα προφορικά τους, βλέπετε την πρόοδο που κάνουν; 
 

Α- Ποιες ήταν οι αγαπηµένες σας στιγµές τα τελευταία χρόνια; Ποια θέµατα σας άρεσαν 
περισσότερο; Έχουν υπάρξει προβλήµατα µε τη γλώσσα ή τη χρήση της τεχνολογίας; 
 

Ν- Ευχαριστούµε πολύ! 
 

` 
 

********************************PAUL 
INTERVIEW***************************** 
 
A- Οφείλουµε να πούµε ένα τεράστιο ευχαριστώ στον ηχολήπτη µας, Paul Kotheimer, 
που συνεργάζεται µαζί µας όλη την ώρα για να βεβαιωθεί ότι οι εκποµπές µας 
λειτουργούν σωστά, οι συνεντεύξεις µας ακούγονται καλά και η τεχνολογία µας δεν µας 
απογοητεύει. Χωρίς αυτόν, οι εκποµπές µας δεν θα ήταν δυνατές. 
 
Ε- Χθες, η Αθηνά και εγώ καθίσαµε και µιλήσαµε λίγο για το πώς είναι να δουλεύεις µε 
τους µαθητές στην τάξη. Θα παίξουµε µερικά κοµµάτια από αυτή τη για όλους τώρα. 
 
Ν- Παύλος είναι σπουδαίος για συνεργασία µε αυτό το έτος και εκτιµούµε πραγµατικά 
όλες τις προσπάθειές του για την οµαλή µετάδοση των εκποµπών µας, 
συµπεριλαµβανοµένης αυτής της εκποµπής. 
 
***********************************Κ. 
ΜΠΡΑΟΥΝ****************************** 
 
Τώρα θα ακούσουµε από τον τελευταίο µας φιλοξενούµενο και τον πιο σηµαντικό µας 
επισκέπτη - γιατί αποφασίζει τους βαθµούς µας Κ. ΧΡΙΣΤΌΦΟΡΟΣ ΜΠΡΆΟΥΝ. 
 
Ε. Καθηγητή Brown σας ευχαριστούµε που συµµετείχατε στην εκποµπή µας. Πριν 
µιλήσουµε για την τάξη ραδιοφώνου, θα µπορούσατε να µας πείτε λίγο για τον εαυτό 
σας; 
 
Ν - Πόσο καιρό διδάσκετε την τάξη εκποµπής; 
 
A - ποια ήταν τα αγαπηµένα σας θέµατα που συζητήθηκαν από τους µαθητές κατά τη 
διάρκεια των εκποµπών τους; 



 
Ε- Οι περισσότεροι µαθητές δουλεύουν καλά µαζί; Τι κάνετε όταν µια οµάδα δεν 
συνεργάζεται καλά; 
 
A- υπάρχει κάτι άλλο που θα θέλατε να προσθέσετε ότι θέλετε οι ακροατές να γνωρίζουν 
για την τάξη; 
 
Ν- Ευχαριστώ πολύ τον Καθηγητή Μπράουν για την παρουσία του. Εκτιµούµε τις 
συµβουλές, την εκπαίδευση που µας δίνετε σήµερα, αύριο και στους µελλοντικούς σας 
µαθητές και επίσης όλη τη βοήθειά σας σε όλο αυτό το εξάµηνο. 
 

************************************************************************
****** 
E- Πω, πώς πέρασε έτσι η ώρα! Τώρα φτάνει προς τη στιγµή που θα πρέπει να πούµε 
αντίο. Αλλά πριν πάµε, θέλουµε να ευχαριστήσουµε µερικούς ανθρώπους. 
 
Α- Αρχικά, θέλουµε να ευχαριστήσουµε για άλλη µια φορά όλους τους φιλοξενούµενους 
µας στην επίδειξη σήµερα και όλους εκείνους που ήθελαν να συνεισφέρουν αλλά δεν 
είχαν τη δυνατότητα να συµµετάσχουν live.  
 
Ν- Ναι, θέλουµε επίσης να ευχαριστήσουµε και πάλι τον καθηγητή Brown και τον 
ηχολήπτη Paul Kotheimer, όχι µόνο που µας βοηθήσουν στην εκποµπή µας αλλά επίσης 
που µας µίλησαν εδώ. 
 
Ε- Ελπίζουµε επίσης να ευχαριστήσουµε όλους τους πιστούς ακροατές µας - ειδικά 
εκείνους που ήταν εκεί όταν συζητήσαµε για τα Επτάνησα και τις γιαγιάδες µας καθώς 
και σήµερα. 
 
A- ήταν ένα σπουδαίο εξάµηνο και είµαστε τόσο χαρούµενοι που ήµασταν σε θέση να 
σας πούµε όλους λίγο για τους εαυτούς µας και για τα πράγµατα που µας ενδιαφέρουν. 
Με αυτό, αντίο και έχετε ένα υπέροχο καλοκαίρι! Ετοιµαστείτε για το ελληνικό 
ραδιόφωνο το επόµενο έτος! 
 
Ν&Ε- Θα τα πούµε!!! 
 
 

Interview Questions: 
 
Για πες (πείτε) µας λίγο για τον εαυτό σου (σας)! 
 



Μπορείς (µπορείτε) να µας πεις (πείτε) λίγο για τις σπουδές σου (σας) στο Ohio State? 
Πότε έκανες (κάνατε) τη ραδιοφωνική  εκποµπή όσο ήσουν (ήσασταν) εδώ; 
 
Ποιες ήταν οι εντυπώσεις του µαθήµατος που σου (σας) έχουν µείνει; Ήταν δύσκολο; Με 
πόσα άλλα άτοµα δούλεψες (δουλέψατε); Νοµίζεις (νοµίζετε) ότι συνεργαστήκατε καλά; 
 
Θυµάσαι (Θυµάστε) κανένα από τα θέµατα των εκποµπών ή γενικά θέµατα που 
αναφέρθηκαν κατά την διάρκεια εκείνου του εξάµηνου; 
 
Πως πιστεύεις (πιστεύετε)  ότι σ’ έχει (σας έχει) επηρεάσει  αυτό το µάθηµα; 
 
Thx so much 
 

1. Elli Kallinicou (i will send you her files as soon as they’re converted and i have to 
add questions) 

2. Paris Gyparakis 
3. Marissa Kazes  
4. Stavroula Pabst  
5. Sid Fragoulis  
6. Anna-Maria Thalassinou (Live) 
7. Kostas Madias (doing interview today) 
8. Maria Nicoloulious 
9. Billy Lyons????? 
10. Yannis Kellis (Live) 
11. Paul Kotheimer  
12. Rebecca Bias (live) 
13. Prof. Christopher Brown(Live) 

 
	


