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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Στην ερευνητική εργασία με θέμα «Η μαγεία του ραδιοφώνου», αρχικά 

ασχοληθήκαμε με την ιστορία του μέσου και τον τρόπο με τον οποίο 

συνέβαλε σε σημαντικές ιστορικές περιόδους. Στη συνέχεια, διερευνήσαμε 

την προσφορά του ραδιοφώνου στον πολιτισμό και το πώς επηρεάζει την 

επικοινωνία μέσω της ιδιότυπης ραδιοφωνικής γλώσσας. Τέλος, 

πραγματοποιήθηκε μια συγκριτική παρουσίαση του σύγχρονου ραδιοφώνου 

σε σχέση με το παρελθόν. 
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ΑBSTRACT 

 

During our procedure of searching, in our project ‘The magic of 

radio’, we have learned about the history of this media and the way it 

affected the most significant historical periods. In addition, we have 

comprehended the paramount role that radio plays in our civilization and the 

several influences it has in our communication through its unique language. 

Finally, we have made a presentation by comparing the modern model with 

the old one. 
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Είπαν για το ραδιόφωνο… 

 

 

 Το ραδιόφωνο είναι η διαπαιδαγώγηση του έξυπνου, ενώ η τηλεόραση 

του άμυαλου.   -Steve Allen 

 Το ραδιόφωνο αγγίζει τους ανθρώπους σε ό,τι πιο ενδόψυχο έχουν. 

Πρόκειται για μια σχέση "πρόσωπο με πρόσωπο", έναν ολόκληρο 

κόσμο άρρητης επικοινωνίας ανάμεσα στον συγγραφέα-εκφωνητή και 

τον ακροατή. Αυτή είναι η άμεση πλευρά του ραδιοφώνου.   -

Marshall McLuhan 

 To ραδιόφωνο θα μπορούσε να είναι το καλύτερο δυνατό μέσο 

επικοινωνίας της δημόσιας ζωής, ένα μεγάλο διαδίκτυο σωληνώσεων.  

-Bertolt Brecht 

 Η τηλεόραση μάς αιχμαλώτισε αλλά το ραδιόφωνο μάς μάγεψε.  -

Μάνος Χατζιδάκης 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

     Το ραδιόφωνο στις μέρες μας είναι από τους σημαντικότερους φορείς, 

τόσο πληροφοριών όσο και μουσικής ψυχαγωγίας, καθώς  και η πιο 

δημοφιλής εναλλακτική λύση για τους ανθρώπους που θέλουν να 

ενημερώνονται ή να διασκεδάζουν, κάνοντας παράλληλα και κάποια άλλη 

εργασία, όπως, π.χ., να οδηγούν, να διαβάζουν ή να γράφουν. 

Η ραδιοφωνία σ όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα είναι πολιτισμός. Είναι 

καθημερινή ζωή, ενημέρωση, διάδοση ιδεών, πνευματική σχέση και ηχητική 

μαγείας. Ο λόγος, ο ήχος, η τέχνη, το παντός είδους ακρόαμα  (αισθηματικό, 

νοητικό και αισθητικό ) χάρη στο ερτζιανά κύματα που στον 20ό αιώνα 

ήταν η κυρίαρχη δύναμη της επικοινωνίας, έφεραν σε άμεση προσέγγιση 

τον άνθρωπο-ακροατή με την παγκόσμια κουλτούρα, τη μάθηση, τη γνώση, 

την αναψυχή και την επαφή με τους άλλους λαούς .Και πολλές φορές 

κρατάει στο μοναχικό άνθρωπο συντροφιά, παρηγοριά, ακόμα και σωτηρία 

διαμέσου της ενσύρματης τηλεγραφίας,  της τηλεφωνίας, τηλετυπίας κ.λπ. 

 Παρατηρώντας,  λοιπόν,  τη μεγάλη επίδραση του ραδιοφώνου στα άτομα 

όλων των ηλικιών και κρίνοντας αυτή την εφεύρεση ιδιαίτερα σημαντική ως 

μέσο ενημέρωσης και διασκέδασης, αποφασίσαμε να ενημερωθούμε για το 

συγκεκριμένο θέμα. 

 

     Για το λόγο αυτό, δημιουργήσαμε πέντε ομάδες των οποίων τα μέλη 

ασχολήθηκαν με διαφορετικά υποθέματα του κεντρικού θέματος με τίτλο    

« Η μαγεία του ραδιοφώνου» .  Το αποτέλεσμα θεωρούμε ότι ήταν πολύ 

δημιουργικό, αφού ασχοληθήκαμε  με κάτι ευχάριστο και συγχρόνως 

εξαιρετικά ενδιαφέρον. 
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

Αρχικά αναζητήσαμε τις πληροφορίες για διάφορους τομείς σχετικά με το 

ραδιόφωνο και μετά τις χωρίσαμε σε υποθέματα και απομακρύναμε τις 

πληροφορίες που δεν μας χρειάζονταν. Δημιουργήσαμε ένα 

ερωτηματολόγιο με τη συμβολή δείγματος μαθητών και καθηγητών του 

σχολείου. Τέλος χρησιμοποιήσαμε τις φωτογραφίες από την επίσκεψη που 

πραγματοποίησε το τμήμα μας στις 9/1/2013 στους ραδιοφωνικούς 

σταθμούς  ΜΕΛΩΔΙΑ και RED FM. 
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ 

 

Ορισμός: Μέσο μαζικής επικοινωνίας και ενημέρωσης, η λειτουργία του 

οποίου βασίζεται στην ασύρματη και ενσύρματη μετάδοση, μέσω 

ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, εκπομπών ήχου με ενημερωτικό, μορφωτικό 

ή ψυχαγωγικό περιεχόμενο. 

 
 

Ιστορία: Ως αρχή της δημιουργίας του ραδιοφώνου θα μπορούσε να τεθεί η 

διατύπωση της ηλεκτρομαγνητικής θεωρίας του φωτός από τον Τζέιμς 

Κλαρκ Μάξγουελ το 1873, καθώς, με βάση αυτή, ο Χάινριν Χερτς 

κατόρθωσε το 1887 να παράγει στο εργαστήριο ηλεκτρομαγνητικά κύματα. 

Το 1895 ο Γουλιέλμο Μαρκόνι (1874-1937) ο <<πατέρας της 

Ραδιοφωνίας>> πετυχαίνει εκπομπή και λήψη απόστασης πάνω από 100 

μέτρα. Έναν χρόνο αργότερα κατόρθωσε να μεταδώσει μήνυμα μέσω 

ραδιοκυμάτων σε απόσταση μεγαλύτερη του ενός μιλίου. Το ιστορικό 

μεσημέρι της 12
ης

 Δεκεμβρίου του 1901 γεφυρώνει και τον Ατλαντικό 
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Ωκεανό διαψεύδοντας τους απαισιόδοξους που φοβόντουσαν την 

καμπυλότητα της γης. 

    
Γουλιέλμο  Μαρκόνι (1874-1937) 

 

Στη συνέχεια, ένας ερασιτέχνης στις ΗΠΑ το 1906, μετέδωσε το πρώτο 

γνωστό στην ιστορία ραδιοφωνικό πρόγραμμα την παραμονή των 

Χριστουγέννων. Ο πρώτος εμπορικός ραδιοφωνικός σταθμός, o KDKA 

άρχισε να λειτουργεί τον Νοέμβριο του 1920 στο Πίτσμπεργκ, ενώ τον 

Νοέμβριο του 1922 λειτουργούσαν ήδη στις ΗΠΑ με κρατική άδεια 564 

ραδιοφωνικοί σταθμοί.  

Ωστόσο, η ταχεία διάδοση της ραδιοφωνίας δημιούργησε προβλήματα. Τα 

κέρδη από τις διαφημιστικές εκπομπές και την εμπορία συσκευών και 

εξαρτημάτων ανέδειξαν τους ραδιοσταθμούς σε ισχυρή οικονομική δύναμη. 

Έτσι, οι ΗΠΑ συνέστησαν το 1927 την Ομοσπονδιακή Επιτροπή 

Επικοινωνιών, η οποία ανέλαβε το έργο της επίβλεψης των ραδιοφωνικών 

σταθμών. Η British Broadcasting Company μετατρέπεται σε κρατική 

υπηρεσία με την επωνυμία British Broadcasting Corporation.  
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Αυτή η περίοδος θεωρείται η σημαντικότερη στην ιστορία του ραδιοφώνου, 

γιατί σταθεροποιούνται όλα τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά ενός συστήματος 

που θα επηρεάσει τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες όσον αφορά τη διάρθρωση 

των δικών τους ραδιοφωνικών και αργότερα τηλεοπτικών συστημάτων. Οι 

δεκαετίες του 1930 και 1940 υπήρξαν διεθνώς η <<χρυσή εποχή της 

ραδιοφωνίας>>. Άρχισαν να μεταδίδονται με επιτυχία θεατρικά έργα, 

ελαφρά ψυχαγωγικά προγράμματα, μουσικές συνθέσεις κ.λπ. Καθώς η 

εξέλιξη του ραδιοφώνου συνεχίζεται στην Αγγλία, στις αρχές του 1991, ο 

εφευρέτης Trevor Baylis εφηύρε έναν καινοτόμο τρόπο να τροφοδοτούνται 

με ρεύματα ραδιόφωνα σε μέρη που δεν υπάρχει ηλεκτρισμός (κουρδιστό 

ραδιόφωνο). 

Trevor Baylis 
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Ελληνική ραδιοφωνία: Η πρώτη απόπειρα ραδιοφωνικής εκπομπής στην 

Ελλάδα έγινε το 1923 από τη Διοίκηση Ραδιοφωνίας του υπουργείου 

Ναυτικών (ΔΡΥΝ), στις εγκαταστάσεις του στο Βοτανικό. Το 1925 η Σχολή 

Μεγαρέως επιχειρεί δύο πειραματικές ραδιοφωνικές εκπομπές. Οι πρώτες 

επίσημες προσπάθειες γίνονται από τον Χρήστο Τσιγγιρίδη στο σπίτι του 

στη Θεσσαλονίκη. Το 1926 γίνεται η πρώτη Διεθνής Έκθεση στον χώρο 

μπροστά από το 3
ο
 Σώμα Στρατού. Η πρώτη εκπομπή έγινε την 25

η
 Μαρτίου  

του 1926 και είχε μόλις δύο ακροατές, οι οποίοι πολύ σύντομα 

πολλαπλασιάστηκαν. Συνεργάτες και εκφωνητές του Χ.Τσιγγιρίδη στη 

δεκαετία του ΄30 υπήρξαν οι: Μ.Γροσομανίδης, Ν.Καρμίρης, Α.Στρατίδης, 

Τραϊανού, Κ.Τσαντσάνογλου.  

 

Ε.Ι.Ρ.: 

Το 1936 ιδρύεται η Υπηρεσία Ραδιοφωνικών Εκπομπών(Υ.Ρ.Ε.) στην οποία 

πρώτος γενικός διευθυντής διορίζεται ο Γεώργιος Kυριάκης, ενώ τη 

διεύθυνση προγράμματος αναλαμβάνει ο Διονύσιος Pώμας. Την περίοδο της 

κατοχής μετασχηματίστηκε σε Α.Ε.Ρ.Ε., της οποίας η περιουσία το 1945 με 

την Συντακτική Πράξη 54, περιήλθε στο Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας 

(Ε.Ι.Ρ.). Αυτό ορίστηκε ως Nομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. Γενικός 

διευθυντής του EIP τοποθετείται ο Hρακλής Πετμεζάς με διευθυντή 

προγράμματος  τον δημοσιογράφο Γιάννη Δημαρά. Στη συνέχεια η Ε.Ι.Ρ. 

διαχειρίστηκε την κρατική τηλεόραση ως <<Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας 

και Τηλεόρασης>> (Ε.Ι.Ρ.Τ.), από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου 

μέχρι το 1987. Μάλιστα κατείχε το αποκλειστικό δικαίωμα εκπομπής, μαζί 

με την Υ.ΕΝ.Ε.Δ. εώς το 1987. Με το νόμο 1730/1987 η ΥΕΝΕΔ και το 

ΕΙΡΤ συγχωνεύτηκαν και ιδρύθηκε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου για 

τη ραδιοφωνία και την τηλεόραση, που λειτουργεί με τη μορφή ανώνυμης 

εταιρίας με έδρα την Αθήνα (Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε.). 
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Παράνομη ερασιτεχνική ραδιοφωνία:  Στη δεκαετία του 1960 

ραδιοερασιτέχνες εκπέμπουν παράνομα στις περισσότερες γειτονιές της 

Αθήνας, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, στην Καβάλα, στη Χαλκίδα, στο 

Ναύπλιο, στην Κρήτη, στα Νησιά και σε πολλά άλλα μέρη της Ελλάδας, 

στα μεσαία κύματα. Οι ιδιοκτήτες τους χρησιμοποιούν κωδικά ονόματα που 

έχουν να κάνουν κυρίως με τη συχνότητα στην οποία εκπέμπουν. Οι 

σταθμοί αυτοί άνοιξαν την πόρτα στην ξένη μουσική και 

πολλαπλασιάζονται στις δεκαετίες 1960 και 1970 με τους απόφοιτους των 

ραδιοτεχνικών και ραδιοηλεκτρικών Σχολών ,που πειραματίζονται με 

αυτοσχέδιες ηλεκτρονικές κατασκευές. Μάλιστα οι ίδιοι χρηματοδοτούσαν 

μηχανήματα και δίσκους, χωρίς να έχουν κανένα οικονομικό όφελος. Αν και 

υπήρξαν στόχοι των αστυνομικών και των δικαστικών αρχών, οι οποίες 

εντόπιζαν τα μηχανήματα τους με ραδιογωνιόμετρο, οι άνθρωποι αυτοί 

κατάφεραν να βελτιώσουν το σήμα τους, τα μηχανήματά τους και να 

ενημερώνονται για τη μουσική εξέλιξη. 

 

Ελεύθερη ραδιοφωνία: Η περίοδος από το 1974 ως το 1990 θεωρείται ότι 

άλλαξε τη ροή της ιστορίας σε ό,τι αφορά την ελληνική ραδιοφωνία, με την 

εμφάνιση του ιδιωτικού ραδιοφώνου. Ο πρώτος σταθμός της Ελεύθερης 

Ραδιοφωνίας ήταν ο Δημοτικός Ραδιοφωνικός Σταθμός της Αθήνας, 

γνωστός ως «Αθήνα 9.84», ο οποίος δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του 

τότε Δημάρχου Αθηναίων, Μιλτιάδη Έβερτ. Η πρώτη μετάδοση έγινε στις 

31 Μαΐου του 1987. Διευθυντής τότε ήταν ο δημοσιογράφος Γιάννης 

Τζανετάκος και πρόεδρος ο Νίκος Απέργης. Ο σταθμός αρχικά δεν είχε 

άδεια λειτουργίας και οι εγκαταστάσεις του βρίσκονταν στο κτίριο του 

Δήμου στην οδό Λιοσίων, οι οποίες μεταφέρθηκαν το 1999 στις νέες 
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σύγχρονες εγκαταστάσεις της Τεχνόπολης  του Δήμου Αθηναίων, στην οδό 

Πειραιώς, στο Γκάζι. Από το 2000 η συχνότητα του σταθμού μεταφέρθηκε 

στους 98,3 MHZ, έπειτα από απόφαση του ΕΣΡ για την ταξινόμηση των 

ραδιοφωνικών συχνοτήτων. Tέλος, από τους πειρατές της εποχής, στους 

οποίους οφείλεται το μεγαλύτερο μέρος της σημερινής <<ελεύθερης>> 

ραδιοφωνίας, ως τους πρώτους νόμιμους σταθμούς, η πορεία έχει να 

επιδείξει σημαντικές προσπάθειες.  

 

 
Εγκαταστάσεις ραδιοφωνικού σταθμού <<Αθήνα 9.84>> 

 

Μοντέλα ανάπτυξης του ραδιοφώνου: Η ευρεία διάδοση του ραδιοφώνου και 

οι δυνατότητες χρήσεις του σε σχέση με τη διαμόρφωση και τον επηρεασμό 

της κοινής γνώμης προκάλεσαν από τα πρώτα χρόνια της ύπαρξής του 

έντονο προβληματισμό και οδήγησαν στη διαμόρφωση τριών βασικών 

μοντέλων εξάπλωσής του. Αυτά είναι: 

 

 Ανταγωνιστικό μοντέλο: Βρήκε εφαρμογή στις ΗΠΑ και  σύμφωνα 

με αυτό, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί ανήκουν σε ιδιώτες και τα έσοδά 

τους εξασφαλίζονται κυρίως από τη διαφήμιση. Για την αντιμετώπιση 

του συνεχώς αυξανόμενου κόστους μετάδοσης προωθήθηκε η ιδέα 

της δικτύωσης ραδιοφωνικών σταθμών (τα λεγόμενα networks), 

ούτως ώστε από τη μία πλευρά να παράγουν λιγότερο πρόγραμμα και 

από την άλλη να το παρέχουν σε εθνικό επίπεδο. Θεωρητικά η 

ανάπτυξη του ραδιοφώνου με αυτό το μοντέλο οδηγεί στην 

πολυφωνία ενώ το κοινό καθορίζει με τις επιλογές του το πρόγραμμα 

των ραδιοφωνικών σταθμών. 

 Κρατικό μονοπωλιακό μοντέλο: Σε αυτό το μοντέλο οι ραδιοφωνικοί 

σταθμοί ανήκουν αποκλειστικά στο κράτος. Τα έσοδά τους 
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προέρχονται είτε από ανταποδοτικές εισφορές των ακροατών είτε από 

διαφημίσεις. Δεδομένου ότι θα μπορούσε να προκαλέσει 

ανεπανόρθωτη ζημιά στο κοινό επιλέχτηκε ως λύση η αδειοδότηση 

αποκλειστικά κρατικών σταθμών που θα φρόντιζαν για το χαρακτήρα 

αυτού του νέου μέσου. Τη δεκαετία του 1980 ξεκινώντας από τη 

Γαλλία, στη λεγόμενη απορρύθμιση του ραδιοφώνου, 

αδειοδοτήθηκαν ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί. 

 Μεικτό μοντέλο: Σε αυτό το μοντέλο οι ραδιοφωνικοί σταθμοί 

ανήκουν είτε στο κράτος είτε σε ιδιώτες με το κράτος να έχει 

ρυθμιστικό ρόλο. Και τα έσοδα τους προέρχονται από διαφημίσεις 

και από ανταποδοτικά τέλη. Θεωρητικά, με την αδειοδότηση 

ιδιωτικών ραδιοσταθμών εξασφαλίζεται η πολυφωνία και το κοινό 

μέσο των επιλογών του διαμορφώνει το πρόγραμμα. 
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Τη δεκαετία του ’40, το ραδιόφωνο, ως νέο μέσο με ιδιαίτερη 

απήχηση, λειτούργησε σε πολλές περιπτώσεις ως μηχανισμός 

προπαγάνδας και χειραγώγησης των μαζών. 

Χαρακτηριστικό της επίδρασης που ασκούσε είναι το εξής περιστατικό: 

Το 1938, το ραδιοφωνικό δίκτυο Αμερικής προσέφερε μία καθημερινή 

εκπομπή στον Όρσον Ουέλες.Ο γνωστός ηθοποιός, θέλοντας να ξεφύγει από 

την πεπατημένη και να πειραματιστεί, μετέτρεψε σε αφηγήσεις σε 

α΄πρόσωπο τις θεατρικές εκπομπές του. 

Στο θεατρικό έργο «Πόλεμος των κόσμων» οι ηθοποιοί μιμήθηκαν τη φωνή 

του εκφωνητή του μετεωρολογικού δελτίου, το σχολαστικό ύφος του 

επιστήμονα, μέχρι και τη φωνή του προέδρου Ρούσβελτ και το αποτέλεσμα 

ήταν εντυπωσιακό. 

Μέσα σε λίγα λεπτά, εκατομμύρια πολίτες σε όλη τη χώρα προσεύχονταν, 

έκλαιγαν και έτρεχαν σαν τρελοί για να αποφύγουν την επίθεση των 

Αρειανών. Μέσα σε λίγα λεπτά πανικός σάρωσε την χώρα και είχε ως 

αφετηρία την εκπομπή.Τα ποσοστά ακροαματικότητας έφτασαν στα ύψη 

αλλά φήμες απ’ έξω μιλούσαν για θανάτους και αυτοκτονίες που 

οφείλονταν στον πανικό που προκλήθηκε.. 

 

Ραδιόφωνο και ναζιστική προπαγάνδα 

Σε διάστημα λίγων μηνών μετά την άνοδο του Xίτλερ στην εξουσία (1933) 

οι Nαζί κατόρθωσαν να ελέγξουν και να αναδιοργανώσουν τη δημόσια ζωή 

σε όλες τις πόλεις και τα χωριά της Γερμανίας. Για το σκοπό αυτό 

χρησιμοποίησαν εκτός των άλλων τα νέα μέσα της εποχής: το ραδιόφωνο 

και τον κινηματογράφο. Eιδικά το ραδιόφωνο μετατράπηκε σε κεντρικό 

εργαλείο προπαγάνδας των εθνικοσοσιαλιστών. Λόγω της σχετικά προσιτής 

τιμής του "Δέκτη του λαού", γύρω στο 70% των νοικοκυριών διέθετε 

ραδιοφωνική συσκευή το 1939 (25% το 1933). 

 

Στις αναρίθμητες εκδηλώσεις και διαδηλώσεις, μέσα από τον Τύπο και το 

ραδιόφωνο οι Γερμανοί βομβαρδίζονται καθημερινά από ναζιστικά 

συνθήματα που είχαν σκοπό να δημιουργήσουν έναν λαό πειθήνιο και 

αφοσιωμένο στο έθνος και τον ηγέτη του. Oι εντυπωσιακές πορείες των Eς 

A και των Eς Eς, οι άριστα σκηνοθετημένες εθνικοσοσιαλιστικές 

διαδηλώσεις και γιορτές ενθουσίαζαν στην αρχή πολλούς ανθρώπους, 

καθώς σφυρηλατούσαν την κοινωνικότητα και την αλληλεγγύη. H 
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στρατιωτική μουσική και μια θάλασσα από σημαίες με τον αγκυλωτό 

σταυρό ανέδιδαν μια μεγαλοπρέπεια που θύμιζε θρησκευτικές γιορτές. 

 

 

Ο ξεχωριστός ρόλος της Ραδιοφωνίας ως παράγοντα καθοδήγησης των 

μαζών τράβηξε την προσοχή των κρατών και των κυβερνήσεων των 

διαφόρων χωρών με αποτέλεσμα τη γρήγορη και τεράστια διάδοσή της. 

Ιδιαίτερα ο Β΄ παγκόσμιος πόλεμος και η μεταπολεμική εποχή ήταν 

περίοδος που το κυριότερο χαρακτηριστικό της αποτελούσαν οι ιδεολογικές 

διαμάχες με αποτέλεσμα να γίνει η Ραδιοφωνία το κυριότερο όπλο 

προπαγάνδας και επηρεασμού των μαζών. Ο πόλεμος των συχνοτήτων και 

των παρασίτων ήταν πολλές φορές στην ημερήσια διάταξη με την εκπομπή 

σταθμών μεγάλης ισχύος και εμβέλειας τεραστίων αποστάσεων. 

 

Πολλά κράτη διέθεταν πολλούς και ισχυρότατους πομπούς για τη διενέργεια 

προπαγάνδας, τον επηρεασμό του παγκόσμιου κοινού ακρόασης, ενώ άλλοι 

πιο ισχυροί σταθμοί ήταν συντονισμένοι για τη δημιουργία παρασίτων και 

άλλων ραδιοπαρεμβολών για να σιγήσουν ή να εξουδετερώσουν 

ραδιοφωνικά τις εκπομπές των αντιπάλων. 

 

 

Από τις πρώτες ακόμα μέρες της Κατοχής όλοι οι κάτοχοι ραδιοφώνων 

άκουγαν τις ελληνόφωνες εκπομπές στα μεσαία κύματα από το Κάιρο και 

στα βραχέα από το BBC Λονδίνου, κυρίως στην περιοχή των 41 μέτρων. 

Τον Οκτώβριο του 1943 διατάχθηκε το σφράγισμα όλων των ραδιοφωνικών 

δεκτών των Αθηνών ώστε να πιάνουν μόνο τον υπό γερμανικό έλεγχο 

Ραδιοφωνικό Σταθμό των Αθηνών.. Αψηφώντας όμως όλα αυτά τα αυστηρά 

μέτρα, πολλοί κάτοχοι ραδιοφώνων εξακολουθούσαν να ακούνε τακτικά τις 

εκπομπές στα ελληνικά του Καΐρου ή του BBC Λονδίνου. 

 



 

[18] 

 

 

 

"Το ραδιόφωνο θα είναι στον εικοστό αιώνα ό, τι ήταν ο τύπος το δέκατο 

ένατο" 

-Josef Goebbels, 1933 
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Το ραδιόφωνο στην εθνική αντίσταση  

 

 

Είναι χειμώνας του ’41 στην Αθήνα. Στην Κατοχική Αθήνα… Οι άνθρωποι 

μη έχοντας άλλο μέσο να πληροφορήθουν για τα νέα του μετώπου 

περιμένουν με αγωνία να βραδιάσει για να μαζευτούν στα σπίτια και να 

μάθουν την αλήθεια.Παρόλο που οι Γερμανοί το απαγορεύουν αυστηρά… 

 

Χαρακτηριστικό του κλίματος που επικρατούσε στην κατοχική Αθήνα είναι 

το παρακάτω  απόσπασμα. Ο φόβος,η ένταση, η αγωνία κυριαρχούν και 

διαδέχονται τη χαρά και την ανακούφιση, όταν ακούγεται η φωνή του 

Έλληνα εκφωνητή. 

Μέσω του τρόπου περιγραφής της αναμονής για ακρόαση, παρατηρούμε ότι 

όλοι οι πρωταγωνιστές ανυπομονούν να ακούσουν τα νέα από το Λονδίνο 

 

"Εδώ Λονδίνον... 

Ήσαν πολλοί μέσα στο δωμάτιο κι είχαν όλοι ύφος βλοσυρό κι ανήσυχο. 

Ατμόσφαιρα μυστηρίου.Θεόκλειστα ήταν τα πατζούρια κι οι τρύπες και οι 

χαραμάδες. Έσβησαν και τα φώτα όλα.Κι αν ήσαν μαζεμένοι εκεί κι 

έπαιρναν τόσα μέτρα ασφαλείας, είχαν όλα τα δίκια του κόσμου γιατί 

πραγματικά επρόκειτο να κάμουν έργο ριψοκίνδυνο. Ν' ακούσουν 

ραδιόφωνο! Έγκλημα φοβερό που οι κατακτητές μας τιμωρούν σκληρά. 

Ρητές και κατηγορηματικές είναι οι διαταγές, κανείς να μην ακούη άλλους 

σταθμούς απ' τους γερμανικούς. Κι όμως ολόκληρη η Αθήνα μαζεύεται το 

βράδυ και τεντώνει το αυτί. Ησυχία. Αγωνία. Και περιμένομε όλοι. 

Μπροστά στο ραδιόφωνο είχε στρωθεί ο αρχισυνωμότης. Ηλικία 

ακαθόριστη. Τύπος της εποχής. ’λλοτε ίσως άνθρωπος, τώρα τσίρος, αν 

κρίνεις απ' το λαιμό του που αναδύεται σαν σπίρτο μέσα απ' το 

κωμικοτραγικά φαρδύ κολλάρο του. Πρόσωπο μακρουλό, φορά γυαλιά, έχει 

φαλάκρα και είναι ριψοκίνδυνος. Μια χερούκλα απλωμένη και με τις άκρες 

των δαχτύλων κρατάει και παίζει το κουμπί τρεμουλιαστά.  Τι περιμένει ν' 

ακούσει; Ό,τι περιμένουν κι οι άλλοι που σκύβουν εναγώνια πάνω στο 

ραδιόφωνο -ν' αρπάξουν μια είδηση παρηγοριάς. Ησυχία, είπαμε. Αναμονή. 

Τι θα πει απόψε το Λονδίνο; Μόνο το μικρό φωτάκι της λαμπίτσας του 

ραδιοφώνου χύνεται στα πρόσωπα και φτιάχνει γύρω ατμόσφαιρα υποβολής 



 

[21] 

 

και μυστηρίου. Γουργουρίζει, σφυρίζει, ορύεται κι ύστερα νάτο το σήμα και 

νάτην η γνώριμη φωνή: -Εδώ Λονδίνον!... Συγκίνηση. Δεν υπάρχουν πια 

ούτε άνθρωποι, ούτε πρόσωπα, ούτε αναπνοές, ούτε ένα κιχ-παρά μονάχα 

αυτιά.Αυτιά και μόνο αυτιά. Αυτιά στον αέρα, στους τοίχους, στο τραπέζι, 

στις καρέκλες, στον μπουφέ, στον καναπέ, αυτιά διψασμένα που ρουφούν 

την κάθε λέξη. Μιλάει το Λονδίνον. " 

 

Από τα παραπάνω υμπεραίνουμε ότι το ραδιόφωνο αποτελούσε γι’ αυτούς 

το μόνο μέσο ενημέρωσης και κατά συνέπεια είχε μεγάλη σημασία εκείνη 

την εποχή. 

Τα ηρωικά χρόνια της ελληνικής ραδιοφωνίας ξεκίνησαν την Κυριακή 27 

Απριλίου 1941 ,όταν η ηρωική Αθήνα έδινε την εντύπωση έρημης πόλης 

καθώς τα γερμανικά στρατεύματα είχαν φτάσει στα προάστια της Αθήνας. 

Σε λίγο Γερμανοί μοτοσικλετιστές κατηφόριζαν από τους Αμπελοκήπους τη 

Λεωφόρο βασιλίσσης Σοφίας  και οι ραδιοθάλαμοι του Ζαππείου καθώς και 

οι εγκαταστάσεις του πομπού στα Νέα Λιόσια  ήταν από τα πρώτα σημεία 

που κατέλαβε ο εχθρός. Το ελληνικό ραδιόφωνο που από το πρωί της 18
ης

 

Οκτωβρίου 1940 με τις διάφορες εκπομπές του ενημέρωνε και εμψύχωνε το 

μαχόμενο Ελληνικό Έθνος, σίγησε. 

 

Η καταστροφή του πομπού του Ραδιοφωνικού Σταθμού Αθηνών στα Νέα 

Λιόσια, είχε ως αποτέλεσμα να μη μπορεί να λειτουργήσει ο σταθμός την 

ημέρα της Απελευθέρωσης και να μεταδώσει το χαρμόσυνο μήνυμα της 

Ελευθερίας. Το μήνυμα αυτό μεταδόθηκε από το ΒΒC το οποίο μετέδωσε 

και ανταποκρίσεις από την ελεύθερη πια Αθήνα. 

 

Χάρις στην αυταπάρνηση του προσωπικού της, η Ελληνική Ραδιοφωνία 

κατόρθωσε στις δύσκολες ώρες τις κατοχής να ανταποκριθεί πλήρως στις 

προσδοκίες του Ελληνικού λαού και να εμψυχώσει την Αντίσταση του 

ενάντια στους κατακτητές. 

  Ο Ραδιοφωνικός Σταθμός Αθηνών κάθε πέντε λεπτά μετέδιδε διαταγή της 

μόνης κυβερνητικής αρχής που παρέμενε στην ελληνική πρωτεύουσα, του 

Ανώτερου Στρατιωτικού Διοικητή Αττικοβοιωτίας υποστράτηγου Χρ. 

Καβράκου. Λόγω επιτακτικής ανάγκης ζητούσε με τη διαταγή του ο 

στρατηγός να σταματήσει κάθε κίνηση στην Αθήνα, τον Πειραιά και τα 
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προάστια, όλα τα καταστήματα να είναι κλειστά και οι κάτοικοι στα σπίτια 

τους, να σταματήσει η αντιαεροπορική άμυνα, οι στρατιωτικές και 

αστυνομικές δυνάμεις της περιοχής να παραμείνουν στις θέσεις τους και, 

πρόσθετε στη διαταγή, δεδομένου ότι η πόλις είναι ανοχύρωτος και ουδεμία 

θα προβληθή αντίστασις, αξιώ όπως μη ακουσθή ουδέ εις πυροβολισμός. 

 

Επιχειρώντας να δώσει κουράγιο στους θλιμμένους Αθηναίους, ο 

εκφωνητής του Ραδιοφωνικού Σταθμού Αθηνών Κωνσταντίνος 

Σταυρόπουλος μετέδιδε με τη χαρακτηριστική ένρινη φωνή του τις 

τελευταίες ελεύθερες φράσεις που μπορούσαν να ακουσθούν: 

 

 

Εδώ ελεύθεραι ακόμα Αθήναι…  

Έλληνες! Οι Γερμανοί εισβολείς ευρίσκονται εις τα πρόθυρα των Αθηνών. 

Αδέλφια! Κρατήστε καλά μέσα στην ψυχή σας το πνεύμα του μετώπου. 

Ο εισβολεύς εισέρχεται με όλας τας προφυλάξεις εις την έρημον πόλιν με 

τα κατάκλειστα σπίτια. 

Έλληνες! Ψηλά τις καρδιές! 

http://www.youtube.com/watch?v=MOhNliKpF0A&feature=related 

 

Στο διάστημα αυτό, ο ελεύθερος αθηναϊκός ραδιοσταθμός με τη φωνή του 

περίφημου εκφωνητή Κ. Σταυρόπουλου, συνέχιζε τη μετάδοση των 

τελευταίων μηνυμάτων του, που σκόρπιζαν συγκίνηση και δάκρυα στους 

Αθηναίους, κλεισμένους στα σπίτια τους: 

Προσοχή! Προσοχή! 

Η πρωτεύουσα περιέρχεται εις χείρας των κατακτητών. Επάνω εις τον 

Ιερόν Βράχον της Ακροπόλεως δεν κυματίζει πλέον υπερήφανη η 

γαλανόλευκος. Αντ’ αυτής εστήθη το λάβαρον της βίας. Ο φρουρός της 

σημαίας μας, διαταχθείς να την υποστείλει διά να ανυψωθεί η 

γερμανική,αυτοκτόνησε ριφθείς εις το κενόν από του σημείου όπου 

ευρίσκετο η γαλανόλευκος. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8E%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%82_%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%85%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8E%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%82_%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%85%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82
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Ζήτω η Ελλάς! 

Ακούγεται ο Εθνικός Ύμνος, που φέρνει νέα συγκίνηση στους ακροατές και 

ο εκφωνητής κλείνει αναγκαστικά την τελευταία ελεύθερη εκπομπή του 

ραδιοφωνικού σταθμού. 

 

 

ΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΣΤΟ          ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ                                                                                          

  Στις 14 Νοεμβρίου 1973 φοιτητές του Πολυτεχνείου αποφάσισαν αποχή 

από τα μαθήματα και άρχισαν διαδηλώσεις εναντίον του στρατιωτικού 

καθεστώτος των συνταγματαρχών. Καθώς οι αρχές παρακολουθούσαν 

αμέτοχες, οι φοιτητές που αυτοαποκαλούνταν «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι», 

οχυρώθηκαν μέσα στο κτίριο της σχολής επί της οδού Πατησίων και 

ξεκίνησαν τη λειτουργία του ανεξάρτητου ραδιοφωνικού σταθμού του 

Πολυτεχνείου. Ο πομπός κατασκευάστηκε μέσα σε λίγες ώρες στα 

εργαστήρια της σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών από τον Γιώργο 

Κυρλάκη. Το πλέον ιστορικό, μήνυμά τους ήταν: «Εδώ Πολυτεχνείο! Λαέ 

της Ελλάδας το Πολυτεχνείο είναι σημαιοφόρος του αγώνα μας, του αγώνα 

σας, του κοινού αγώνα μας ενάντια στη δικτατορία και για την Δημοκρατία». 

Εκφωνητές του σταθμού ήταν η Μαρία Δαμανάκη, ο Δημήτρης 

Παπαχρήστος  και ο Μίλτος Χαραλαμπίδης. 

 

ΗΧΗΤΙΚΟ  ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ  

http://www.youtube.com/watch?v=MlFnpxn9oTk&feature=fvwrel 

 

Η µεγάλη ώρα του Πολυτεχνείου:  Λειτουργεί ο ποµπός.  Εκπέµπει στους 

1050  χιλιοκύκλους.   

<<Ε∆Ω ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ,Ε∆Ω ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ.ΣΑΣ ΜΙΛΑΕΙ Ο 

ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ 

ΦΟΙΤΗΤΩΝ,ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ>>.   

Τρεις αγωνιστικές φωνές   φοιτητών εναλλάσσονται στο µικρόφωνο του 

ποµπού.  Η Αθήνα ριγεί.  Η µετάδοση των µηνυµάτων της εξέγερσης σε 

όλα τα σπίτια προκαλεί έναυσμα  για συµµετοχή (ή για συµπαράσταση) 

στον αγώνα του Πολυτεχνείου. Τα συνθήµατα που µεταδίδονταν είχαν 

εγκριθεί από τη συντονιστική επιτροπή.  Μόνο τις τελευταίες ώρες, όταν τα 

τανκς πολιορκούσαν το πολυτεχνείο, λειτούργησε ο αυθορµητισµός των 

εκφωνητών-φοιτητών.  Την τεχνική φροντίδα για την λειτουργία του 

http://el.wikipedia.org/wiki/14_%CE%9D%CE%BF%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://www.youtube.com/watch?v=MlFnpxn9oTk&feature=fvwrel
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ποµπού την είχε αναλάβει ένας σπουδαστής της σχολής µηχανολόγων ο 

Γιώργος Κυρλάκης. 

 

                 

 

                    ΡΑ∆ΙΟΣΤΑΘΜΟΣ   «Ε∆Ω ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ» 

 

   

 
 

  Το «Ε∆Ω ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ»  είναι ένα Ραδιοφωνικό Μετέωρο στην 

ιστορία της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και ίσως παγκόσµια πρωτοτυπία που 

µια εξέγερση σπουδάζουσας και εργαζόµενης νεολαίας ενάντια στη 

δικτατορία της 21 Απριλίου είχε το δικό της Ραδιοσταθµό.  Ο Γιώργος 

Κυρλάκης,  µετέπειτα τεχνικός της ΕΡΤ,  µιλάει πάντα για το "δικό του 

Πολυτεχνείο". Είναι ο ηλεκτρονικός ραδιοπειρατής EASY RIDER, που 

έφτιαξε  σε χρόνο ρεκόρ λίγων ωρών, το ποµπό του « Ε∆Ω 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ» µέσα στα εργαστήρια της Σχολής Ηλεκτρολόγων 

Μηχανολόγων.Ο ποµπός ,το  << Ρίγος του Πολυτεχνείου>> λειτούργησε 34 

ώρες  (από τις 5µ.µ. της Πέµπτης-15 Νοέµβρη ως τις 3π.µ. του Σαββάτου-

17 Νοέµβρη).  
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<<Αυτό (το να λειτουργήσουµε ένα ραδιοφωνικό ποµπό) δεν το ‘χαµε 

σκεφτεί εµείς>>, θα πουν αργότερα εκείνοι που πρωτοστάτησαν στο  

γαλλικό Μάη του ’68. 

 

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ – ΡΑΔΙΟ ΘΕΑΤΡΟ – Ε.Ι.Ρ. 

   Όταν ο άνθρωπος ανταποκρίνεται δημιουργικά στις μεγάλες απαιτήσεις 

του πολιτισμού σημαίνει ότι προοδεύει. Ένα από τα μεγαλύτερα 

αποτελέσματα προόδου κατά τα νεώτερα χρόνια είναι αναμφίβολα και η 

Ραδιοφωνία. Μέσο επικοινωνίας και μετάδοσης που συντελεί στην 

ποικιλόμορφη ενημέρωση, τη μετάδοση πλήθους γνώσεων, την 

καλλιτεχνική ψυχαγωγία. 

 
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ 

Το πνεύμα και η τέχνη  χάρη στη Ραδιοφωνία κυκλοφόρησαν σε παγκόσμια 

κλίμακα. 

Στην Ελλάδα, η προσφορά στον πολιτισμό και στον άνθρωπο του Εθνικού 

Ιδρύματος Ραδιοφωνίας, λόγω της πολύμορφης δράσης του ήταν μεγάλη και 

σημαντική. 

Με διάφορες δημιουργικές πρωτοβουλίες και πρωτότυπα προγράμματα 

ενίσχυσε την πνευματική και καλλιτεχνική ζωή. 

Μέσα στις δραστηριότητες της Ραδιοφωνίας ήταν και το Θέατρο. Με τις 

σχετικές εκπομπές του μετέδωσε όλες τις μορφές της θεατρικής τέχνης σε 

όλη την Ελλάδα. 
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Ξεκίνησε με πολύ σύντομες θεατρικές εκπομπές που είχαν 60λεπτη διάρκεια 

και παρουσίαζαν πατριωτικές ραδιοφωνικές σκηνές πρωτότυπες, 

εμπνευσμένες από τα σημαντικότερα γεγονότα της Νεοελληνικής Ιστορίας. 

Ψυχαγωγώντας και διαφωτίζοντας τον Έλληνα ακροατή συνέχισε με την 

παρουσίαση σε ειδική ραδιοφωνική διασκευή των εκλεκτότερων έργων του 

παγκόσμιου ρεπερτορίου. 

 

Με τον τρόπο αυτό ο Έλληνας ακροατής γνώρισε (ραδιοφωνικά 

προσαρμοσμένα) έργα του Σαίξπηρ όπως «Οθέλλος», «Ρωμαίος και 

Ιουλιέττα », «Ριχάρδος ο τρίτος», αρχαίες ελληνικές τραγωδίες όπως «Οι 

Πέρσες» του Αισχύλου, αλλά και έργα μοντέρνα ελληνικά και ξένα, όπως  

το «Παράξενο Ιντερμέτζο» του Ο’ Νηλ ή τις «Τρεις Αδελφές» του Τσέχωφ. 

Αμέτρητα ήταν τα θεατρικά έργα που μετέδιδε το Ραδιόφωνο. Το Θέατρο 

της Τετάρτης και το Θέατρο της Κυριακής μετέδιδαν περίπου 100 έργα το 

χρόνο. 

Κανένας ακροατής σε ολόκληρη τη ζωή του δεν θα μπορούσε να 

παρακολουθήσει τόσες πολλές παραστάσεις. 

 

Τα έργα αυτά, βέβαια, παρουσιάζονταν ειδικά διασκευασμένα για το 

ραδιόφωνο με μεγάλες περικοπές. Με τον τρόπο αυτό μείωναν κατά πολύ τη 

διάρκειά τους ώστε ένα έργο να μην κρατάει περισσότερο από μία ώρα, 

καθώς θα ήταν  κουραστικό για τον ακροατή. Έτσι, ορισμένα κλασσικά 

έργα όπως το «Ημέρωμα της Στρίγγλας» του Σαίξπηρ παρουσιάζονταν 

σχεδόν αγνώριστα. Κάποια άλλα πάλι θα λέγαμε ότι κέρδιζαν από τις 

περικοπές γιατί απαλλάσσονταν από την ακατάσχετη φλυαρία τους. 

Έτσι τα θεατρικά έργα άρχισαν να μεταδίδονται αυτούσια και η διάρκειά 

τους ήταν δίωρη. Η μόνη πλέον ραδιοφωνική προσαρμογή ήταν να 

μετατραπούν τα οπτικά σημεία του έργου σε ακουστικά. 

Από σφυγμομετρήσεις που πραγματοποίηθηκαν κατά καιρούς αποδείχθηκε 

ότι οι ακροατές δεν κουράζονταν από τη δίωρη μετάδοση αλλά αντίθετα 

έδειχναν μεγάλη προτίμηση. Μεταδόθηκαν χωρίς περικοπές ο «Άμλετ» και 

ο «Μάκβεθ» του Σαίξπηρ, το «Μακρύ ταξίδι της Μέρας μέσα τη Νύχτα» 

του Ο΄ Νηλ, ο «Δον Ζουάν» του Μολλιέρου, ο «Ρινόκερως» του Ιονέσκο, ο 

«Φυγάς» του Τέννεση Ουίλιαμς και πολλά άλλα. 
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  Επίσης το ραδιόφωνο έπαιξε σημαντικό ρόλο και στην ελληνική κοινωνία 

Τις τελευταίες δεκαετίες το ραδιόφωνο συνέβαλε αποφασιστικά στον 

πολιτισμό και ιδιαίτερα στην διάδοση της θεατρικής τέχνης .Από την 21η 

Μάη του 1938 η Ελληνική Ραδιοφωνία  άρχισε να εκπέμπει συστηματικά, 

ενώ μετά από λίγο καιρό ενέταξε στο πρόγραμμα της την μετάδοση 

θεατρικών εκπομπών .Στις 5 Ιουνίου μεταδόθηκε η <Σκηνή της Σερενάτας> 

από το <Βασιλικόν> του Μάτεσι, ενώ το πρώτο ολόκληρο θεατρικό έργο 

μεταδόθηκε την Κυριακή 19 Μάη 1940 .;Hταν ο <Αγαπητικός της 

Βοσκοπούλας> του Δ.Κορομηλά με τη συμβολή της συμφωνικής ορχήστρας 

του σταθμού .Κατά την προπολεμική περίοδο υπεύθυνος των θεατρικών 

εκπομπών ήταν ο Διονύσιος Ρώμας. Από το ραδιόφωνο ακουστήκαν 

ελληνικά θεατρικά έργα του ελληνικού και του ξένου κλασικού ρεπερτορίου 

στα οποία συνεργάστηκαν οι μεγαλύτεροι Έλληνες σκηνοθέτες και 

ηθοποιοί. 

Πολλές ήταν και οι θεατρικές παραστάσεις που  ηχογραφήθηκαν για το 

ραδιόφωνο:  

1) "Η γραμμή του ποταμού" του Τσαρλς Μόργκαν 

Με τον τίτλο Η γραμμή του ποταμού το έργο ανέβηκε στη σκηνή του 

Εθνικού Θεάτρου το 1954. Τους ρόλους τότε είχαν ερμηνεύσει οι: Μ. 

Αρώνη, Α. Αλεξανδράκης, Θ. Κωτσόπουλος, Α. Φιλιππίδης, Δ. 

Διαμαντίδου, Γ. Γκιωνάκης και Α. Βαλάκου. Η σκηνοθεσία ήταν του Δ. 

Ροντήρη, που δεν έτυχε και της καλύτερης υποδοχής. Για το ραδιόφωνο 

ηχογραφήθηκε το 1973 και υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Κλέαρχου 

Καραγιώργη τα πρόσωπα του έργου υποδύθηκαν οι ηθοποιοί: Ν. 

Τζόγιας, Ν Παπαναστασίου, Κ. Παναγιώτου, Κ. Ασπρέα, Β. 

Καρακατσάνη, Κ. Καστανάς, Ναπ. Ροδίτης και Π. Φώσκολος. 

 2) "Έγκλημα και Τιμωρία" του Φ. Νοστογιέφσκι 

Για το ραδιόφωνο: Χρονολογία Ηχογράφησης, 12 Οκτωβρίου 1966 

(ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ) 

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΕΒΑΣΤΙΚΟΓΛΟΥ, 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΕΥΘΥΜΙΑΤΟΥ, 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΑΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ, 



 

[28] 

 

ΔΙΑΣΚΕΥΗ: ΑΡΟΥ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ, 

 

 

Αγία Πετρούπολη, σωτήριον έτος 1866. Ένα διπλό φονικό διαπράττεται. 

Θύματα: μια γριά τοκογλύφος και η ανυπεράσπιστη αδερφή της. 

Δράστης: ο Ρασκόλνικωφ, ένας πρώην φοιτητής, που διακατέχεται από 

την ιδεοληψία ότι είναι «υπεράνθρωπος» και ότι δικαιούται να 

εγκληματήσει για το καλό της ανθρωπότητας… Η δράση φέρνει 

αντίδραση και το έγκλημα επισείει τιμωρία. Ποια θα είναι τιμωρία του; 

Από πού θα προέλθει; Από το νόμο, με εκφραστή τον ανακριτή Πορφύρη 

που υποπτεύεται τον ένοχο εξαρχής και τον κυκλώνει με δεξιοτεχνία 

ήρεμου γηραιού αιλουροειδούς;… ή από τη συνείδησή του, που θα τον 

καταβάλει όψιμα, μετά τη συνάντησή του με την πόρνη Σόνια, μια αγία 

αμαρτωλή;  

3) "Οι Δίκαιοι" του  Αλμπέρ Καμύ 

 Ο Νομπελίστας Γάλλος φιλόσοφος και συγγραφέας τοποθετεί τη δράση 

των «Δίκαιων» στη Μόσχα του 1905. Ο Καμί διερευνά τα κίνητρα και 

τις εσωτερικές συγκρούσεις μιας ομάδας επαναστατών, οι οποίοι 

σχεδιάζουν και πραγματοποιούν τη δολοφονία του μεγάλου Δούκα 

Σεργκέι Αλεξάντροβιτς, διοικητή της Μόσχας και θείου του Τσάρου 

Νικόλαου Β΄. Μέσα σε αυτόν τον παράλογα σκληρό κόσμο που γεννά τη 

βία και τη βαρβαρότητα, τίθεται το θεμελιώδες ερώτημα: Δικαιούται ο 

εξεγερμένος να σκοτώνει; Τεκμηριώνονται ηθικά οι πράξεις του; Ή 

οφείλει να περάσει σε μια επανάσταση της ίδιας της ηθικής και να 

εξεγερθεί, εν τέλει, ενάντια στο πεπρωμένο του με γνώμονα την αγάπη 

στον άνθρωπο και τη ζωή; 

Η ραδιοφωνική προσαρμογή του έγινε από την ΕΡΤ. 

   Το ραδιόφωνο όμως δεν έχει σχέση μόνο με τον πολιτισμό και το θέατρο 

αλλά και με τα παιδιά! Για αυτό το λόγο λίγες δεκαετίες νωρίτερα σημείωσε 

ιδιαίτερη άνθηση το παιδικό θέατρο στο ραδιόφωνο. 
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ΘΕΙΑ ΛΕΝA 

Η Αντιγόνη Μεταξά γνωστή ως Θεία Λένα ήταν συγγραφέας  παιδικής  

λογοτεχνίας  και  ραδιοφωνικός παραγωγός. Δημιούργησε το πρώτο παιδικό 

ελληνικό θέατρο. Γνωστά έργα της είναι α) Η ώρα του παιδιού β) Το θέατρο 

του παιδιού γ) Καλώς ήρθες μικρό μου και δ) Η θεια Λένα στα μικρά παιδιά 

.Το 1933 ίδρυσε τον πρώτο παιδικό ελληνικό θίασο. Η κόρη της Λήδα  

Κροντήρα, γνωστή ραδιοφωνική παραγωγός ακολούθησε τα βήματα της 

μητέρας της με την εκπομπή «Καλημέρα Παιδάκια».  

 

 

 
 

       Με αφορμή την εκπομπή της Εύας Ντελιδάκη που ήταν αφιερωμένη 

στη ραδιοφωνική παραγωγό και συγγραφέα Αντιγόνη Μεταξά γνωστή ως 

«θεία Λένα», έγινε γνωστή και στους νεότερους.  

       Η Αντιγόνη Μεταξά ίδρυσε τον πρώτο παιδικό θίασο με όνομα «Το 

θέατρο του παιδιού» το 1933.  

       Επίσης είχε τη δική της καθημερινή παιδική ραδιοφωνική εκπομπή «Η 

θεία Λένα στα μικρά παιδιά» (ΕΙΡ,1942-1965). Παράλληλα δημιούργησε 
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και το πρώτο παιδικό τηλεοπτικό πρόγραμμα με τίτλο «Συντροφιά με τη 

θεία Λένα» (ΥΕΝΕΔ 1967). Υπάρχει ακουστικό αρχείο με τραγούδια 

γνωστά από τις εκπομπές της «θείας Λένας», εκτελεσμένα από παιδική 

χορωδία. 

ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ 

       Ο ραδιοφωνικός σταθμός ΜΠΑΡΙ μαζί με το περιοδικό ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ 

ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ διοργάνωνε μεταδόσεις αφιερωμένες στα παιδιά. Οι 

μεταδόσεις γίνονταν μία δύο φορές την εβδομάδα και μέσα σε αυτές 

περιλαμβάνονταν  ανακοινώσεις του Γρηγόρη Ξενόπουλου, καθώς και 

αναγνώσεις ποιημάτων. 

Γιώργος Σεφέρης : 

Στο ραδιόφωνο δεν μεταδίδονταν μόνο τραγούδια και θεατρικές 

παραστάσεις αλλά και  ομιλίες  από σημαντικούς ανθρώπους του 

πνεύματος, όπως  ποιητές. 

    Η σχεδόν τακτική συνεργασία του μεγάλου μας ποιητή Γεώργιου Σεφέρη 

με το BBC χρονολογείται από τις αρχές της δεκαετίας του ΄50, όταν, 

δηλαδή, υπηρετούσε ως σύμβουλος στην Πρεσβεία της Ελλάδος στο 

Λονδίνο. Οι ραδιοφωνικές του ομιλίες από εκείνη την εποχή έχουν 

περιληφθεί τώρα στον δεύτερο και τον τρίτο τόμο των Δοκιμών του και 

αναφέρονται σε πολλά από τα αγαπημένα του θέματα, όπως ήταν, λ.χ., ο 

Άγγελος Σικελιανός και ο Καβάφης. 

Παρουσιάσεις του Σεφέρη στο BBC : 

    Όμως, το BBC ήταν οικείος χώρος για τον Σεφέρη από τα τέλη κιόλας 

του ΄40.Ένας από τους πρώτους του μεταφραστές στα αγγλικά ήταν ο 

ποιητής Νάνος Βαλαωρίτης που εργαζόταν τότε στην Ελληνική Υπηρεσία 

του BBC, στο Bush House. Πριν από λίγα χρόνια, ο Νάνος Βαλαωρίτης είχε 

μιλήσει στο BBC για την ομολογουμένως μεγάλη επιτυχία που είχε στο 

εξωτερικό το βιβλίο "Ο Βασιλιάς της Ασίνης" και άλλα ποιήματα που είχε 

μεταφράσει ο ίδιος το 1948, σε συνεργασία με δύο άγγλους ποιητές, τον 

Lawrence Durrell και τον Bernard Spencer. 
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    Στην δεκαετία του ΄50 αλλά και αργότερα ακούστηκαν πολλές φορές από 

την ραδιοφωνία του BBC απαγγελίες ποιημάτων του Σεφέρη από την 

ηθοποιό Έλσα Βεργή. 

   Τον Δεκέμβριο του ΄59, όταν ο Σεφέρης υπηρετούσε ως πρέσβης της 

Ελλάδος στο Λονδίνο, το τρίτο πρόγραμμα του BBC μετέδωσε ένα ημίωρο 

πρόγραμμα που ήταν αφιερωμένο εξ ολοκλήρου στο λογοτεχνικό του 

έργο.Το πρόγραμμα αυτό, στο οποίο ακούστηκαν απαγγελίες ποιημάτων 

του,  μεταδόθηκε ξανά στις 12 Ιουνίου 1960, λίγες δηλαδή μέρες μετά την 

ανακήρυξη του Σεφέρη σε επίτιμο διδάκτορα του Πανεπιστημίου του 

Καίμπριτζ. Ένα χρόνο αργότερα, το 1961,ο Σεφέρης τιμήθηκε στο Λονδίνο 

με το βραβείο <Φόιλ> και το1963 με το βραβείο Νόμπελ.Θα μπορούσε να 

πει κανείς ότι χωρίς την ενεργό υποστήριξη όλων των ξένων και ιδιαίτερα 

των άγγλων φίλων του, που μετέφρασαν και επίσης προώθησαν το έργο του 

στο εξωτερικό, η Σουηδική Ακαδημία δεν θα γνώριζε επαρκώς την ποίηση 

του Σεφέρη για να αποφασίσει να τον τιμήσει με το βραβείο Νόμπελ. 

Η δήλωση του κατά της χούντας στις 28 Μαρτίου 1969 : 

    Αλλά και μετά το Νόμπελ συνεχίστηκε η συνεργασία του Γιώργου 

Σεφέρη με το BBC.O Σεφέρης, που είχε αποφασίσει να μη δημοσιεύσει νέα 

εργασία του σε εφημερίδες και περιοδικά μετά την επιβολή της δικτατορίας 

στην Ελλάδα στις 21 Απριλίου 1967, αποφάσισε τον Μάρτιο του 1969 να 

λύσει την σιωπή του και να κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου στο 

στρατιωτικό καθεστώς για την τραγωδία στην οποία οδήγησε την χώρα. 

Στην Ελληνική Υπηρεσία του BBC έστειλε, λοιπόν, την ιστορική πλέον 

δήλωσή του κατά της χούντας. 

    Στα δύσκολα εκείνα για την Ελλάδα χρόνια ακούστηκαν πολλές φορές, 

από τις εκπομπές της Ελληνικής Υπηρεσίας του BBC,ποιήματα του Σεφέρη 

από ηθοποιούς που ζούσαν τότε στο Λονδίνο. 

http://www.youtube.com/watch?v=lUu2yS2B064 

Εκτός, όμως, από το θέατρο και τη λογοτεχνία στο ραδιόφωνο, η μαγεία του 

ραδιοφώνου αποτέλεσε πηγή έμπνευσης και για τον κινηματογράφο. 

Ας δούμε ενδεικτικά κάποιες ταινίες που είχαν ως θέμα τους το ραδιόφωνο: 



 

[32] 

 

 American graffiti 1973 

 Radio days (Μέρες ραδιοφώνου )1987 

 Goodmorning Vietnam (Καλημέρα Βιετνάμ 1987 

 Talk radio (1988) 

 Pump up the volume (1990) 

 Groundhag Day (H μέρα της μαρμότας ) 1993 

 

 

 

Ραδιόφωνο και επικοινωνία 

 

Ύφος της Γλώσσας του Ραδιοφώνου 

Στην καθημερινή μας ζωή, είτε το θέλουμε είτε όχι, υπάρχει και το 

ραδιόφωνο. 

Συνήθως  τα συναντάμε παντού, στα αμάξια, στα σπίτια, στα πλοία, στα 

καταστήματα κλπ. όπου μας ψυχαγωγεί, μας ηρεμεί και μας ενημερώνει τις 

περισσότερες φορές χωρίς να το θέλουμε και τις υπόλοιπες με την θέλησή 

μας. Το ύφος του ραδιοφώνου εναλλάσσεται ανάλογα με το τι σταθμό θα 

επιλέξει κανείς να ακούσει. Για παράδειγμα στους λαϊκούς σταθμούς η 

φωνή του εκφωνητή θα είναι πιο βαριά και γεμάτη συμπόνια ενώ σε 

σταθμούς που έχουν θέμα το Rock το ύφος είναι πιο άγριο και ελεύθερο. Το 

ίδιο συμβαίνει σε διάφορους άλλους σταθμούς είτε ενημερωτικούς είτε 

ψυχαγωγικούς καθώς και το ύφος της γλώσσας είναι σχετικό με τα λόγια 

του εκφωνητή και το θέμα της εκπομπής.       

 Το πρώτο θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε είναι το ύφος της γλώσσας 

στις διάφορες εκπομπές στο  ραδιόφωνο, στην συνέχεια θα μιλήσουμε για 

τους εκφωνητές που άφησαν εποχή και τέλος για την διαφήμιση στο 

ραδιόφωνο. 

 



 

[33] 

 

Παραμύθια: 

Το ύφος της γλώσσας του ραδιοφώνου στα παραμύθια είναι πολύ απλό και 

καταλαβαίνεται από όλον τον κόσμο. Προσδιορίζεται κυρίως για τα παιδιά 

πέντε έως δώδεκα ετών αλλά και παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας που μπορεί να 

το βρουν διασκεδαστικό. Οι ιστορίες τους επεκτείνονται από 

εξωπραγματικά έως αληθινά γεγονότα και πάντα έχουν ένα έξυπνο ηθικό 

δίδαγμα που διδάσκεται στα παιδιά. Συνήθως, τα παραμύθια περιγράφονται 

με κωμικό τρόπο και μπορεί να περιέχουν και δραματικό περιεχόμενο όπως 

το παρακάτω:
kotopoulaki sto papoutsi part1.wmv

 

Βέβαια, υπάρχουν και παραμύθια που τα αφηγούνται ως τραγούδια. 

 

Ραδιόφωνο και Θέατρο  

Στο κανονικό θέατρο ο θεατής χρησιμοποιεί δύο αισθήσεις, την ακοή και 

την όραση. Στο ραδιόφωνο όμως, έχουμε ένα ‘’αόρατο’’ θέατρο, όπου ο 

θεατής αναγκάζεται να χρησιμοποιήσει όσο το δυνατόν πιο προσεκτικά την 

αίσθηση της ακοής. Επιπλέον, μπορεί η φαντασία του να διακυμαίνεται και 

να φαντάζεται αυτός όπως θέλει το έργο και τους ήρωες. Ο θεατής στο 

ραδιοφωνικό θέατρο είναι πιο ελεύθερος ενώ στο κανονικό θέατρο μπορεί 

να φανταστεί γεγονότα που είναι μόνο εκτός σκηνής. Έτσι, στο 

ραδιοφωνικό θέατρο η ακοή μεταμορφώνεται σε όραση, αφήνοντας τη 

φαντασία μας να παίξει το δικό της θέατρο με τα δικά της σκηνικά και τις 

δικές της φυσιογνωμίες. Εδώ δεν γίνεται μια προσπάθεια υποβιβασμού της 

αξίας του κανονικού θεάτρου, παρά μια μικρή προσπάθεια σύγκρισής του 

με τη ραδιοφωνική του εκδοχή, η οποία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως 

παράγοντας εμπλουτισμού της θεατρικής τέχνης, καθώς και ως μια 

μεταλλαγή του θεατρικού θεάματος σε θεατρικό ακρόαμα. 

 

Ομιλίες αρχηγών στο ραδιόφωνο 

Παλιότερα, και ιδιαίτερα στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, οι αρχηγοί των 

κρατών μιλούσαν στους πολίτες τους μέσω του ραδιοφώνου κυρίως για να 

τους ενημερώσουν ή να τους εμψυχώσουν. Για παράδειγμα, ο Χίτλερ 
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ενημέρωσε τους πολίτες του Σαάρ Μπασίν πως είναι πλέον ασφαλείς και 

τους καθησύχασε διότι τους είπε πως έρχεται βοήθεια. Άλλες φορές όμως, 

αναφερόταν στους φανατικούς ή προσπαθούσε να θυμώσει και να φανατίσει 

τους πολίτες ώστε να τον ακολουθήσουν και να υλοποιήσουν τα έργα και τις 

ιδέες του. Γενικότερα, μετά από εκείνη την εποχή, οι αρχηγοί έδιναν 

σημασία και σε ειρηνικούς σκοπούς όπως, για παράδειγμα, ο Γκάντι, ο 

οποίος έλεγε πως η ειρήνη είναι το παν και ο καθένας θα έπρεπε να αγαπάει 

τον συνάνθρωπό του.   

 

Εκφωνητές που άφησαν εποχή: 

Πολλοί από τους εκφωνητές που άφησαν εποχή  συμμετείχαν κατά την 

διάρκεια της αντίστασης του Πολυτεχνείου, άλλοι ξεσήκωσαν τον κόσμο 

παγκοσμίως και άλλοι άφησαν εποχή, επειδή έκαναν καριέρα. Κάποιοι 

από αυτούς είναι: 

Αντιγόνη Μεταξά (Θεία Λένα) 

 

Η Αντιγόνη Μεταξά ήταν 

συγγραφέας παιδικής 

λογοτεχνίας, δημιουργός του 

πρώτου παιδικού θεάτρου στην 

Ελλάδα, καθώς και παραγωγός 

ραδιοφωνικών εκπομπών, που 

έμεινε γνωστή ως η "Θεία 

Λένα". Γεννήθηκε στην Αθήνα 

και ήταν κόρη του 

εκπαιδευτικού Γεωργίου 

Μεταξά. Σπούδασε 

Παιδαγωγικά στο Παρίσι, και 

υποκριτική τέχνη στη 

δραματική σχολή του Ωδείου 

Αθηνών, απ΄ όπου αποφοίτησε 

με χρυσό μετάλλιο. Αργότερα 

εργάστηκε ως καθηγήτρια σ΄ 

αυτό διδάσκοντας απαγγελία 
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και υποκριτική για πολλά χρόνια. 

 

 

 

Μαρία Δαμανάκη 

 

Η

 

Μαρί

α 

Δαμα

νάκη 
γεννή

θηκε 

στον 

Άγιο 

Νικόλαο στις 

18 

Οκτωβρίου 1952. Σπούδασε Χημικός 

Μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο, από όπου αποφοίτησε το 

1975. Όσον αφορά την ραδιοφωνική της 

δραστηριότητα, πήρε το μέρος της 

Αριστεράς, στις αρχές της δεκαετίας του 

1970. Μέλος της ΚΝΕ, έλαβε μέρος στον 

αντιδικτατορικό αγώνα και ήταν η φωνή 
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πίσω από το ραδιοφωνικό σταθμό του 

Πολυτεχνείου που επαναλάμβανε το "Εδώ 

Πολυτεχνείο". Συνελήφθη και υποβλήθηκε 

σε βασανιστήρια από τη χούντα. Μετά την 

πτώση της χούντας εξελέγη βουλευτής, 

αρχικά του Κ.Κ.Ε. και εν συνεχεία με τον 

Συνασπισμό. 

Δημήτρης Παπαχρήστος 

 

                          Ο Δημήτρης Παπαχρήστος       

είναι αρθρογράφος και παραγωγός ραδιοφωνικών 

εκπομπών, όπως επίσης και εκφωνητής. Έγινε 

γνωστός ως βασικός εκφωνητής στο ραδιοσταθμό 

των φοιτητών κατά την εξέγερση του 

Πολυτεχνείου, το 1973. Γεννήθηκε στις 31 

Ιανουαρίου του 1950 στον Άγιο Γεώργιο Ιστιαίας 

Ευβοίας. Τελείωσε το Γυμνάσιο το 1968 στην 

Ιστιαία. Συμμετείχε            ενεργά στο 

αντιδικτατορικό κίνημα. Σπούδασε οικονομικά στην ΑΣΟΕΕ (Ανωτάτη 

εμπορική). 

Κώστας Σταυρόπουλος 

                                                                                     

Ο Κώστας Σταυρόπουλος ήταν ο πρώτος 

αρχιεκφωνητής του Ραδιοφωνικού Σταθμού 

Αθηνών, εγγονός του εθνικού ευεργέτη 

Πανταζή Βασσάνη. Ο Σταυρόπουλος 

εκφωνούσε συνήθως τα βραδινά δελτία 

ειδήσεων, όλους τους λόγους των επισήμων και 

τις πιο υπεύθυνες εκπομπές. Γεννήθηκε στην 

Αίγυπτο και πέθανε στην Αθήνα το 1974. 

«Θέλγει με τη φωνή του τους ακροατές, οι οποίοι μόλις ανοίξουν το 
ραδιόφωνο και τον ακούσουν: Είναι ο Σταυρόπουλος!, λένε με θαυμασμό». 
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Γουλιέλμο Μαρκόνι 

 

Ο Γουλιέλμο Μαρκόνι ήταν Ιταλός 

εφευρέτης, γνωστός ως ο πατέρας της 

εκπομπής ραδιοκυμάτων σε μεγάλη 

απόσταση και για την ανάπτυξη του Νόμου 

του Μαρκόνι και ενός ραδιοτηλεγραφικού 

συστήματος. Ο Μαρκόνι συχνά πιστώνεται 

ως ο εφευρέτης του ραδιοφώνου και το 1909 

μοιράστηκε το Βραβείο Νόμπελ Φυσικής με 

τον Καρλ Φέρντιναντ Μπράουν για τη 

συμβολή τους στην ανάπτυξη της ασύρματης 

τηλεγραφίας. Ο μαρκήσιος Γουλιέλμο 

Μαρκόνι γεννήθηκε στη Μπολόνια της 

Ιταλίας, στις 25 Απριλίου 1874.  

ΡαδιοφωνικέςΔιαφημίσεις  

Γενικά οι ραδιοφωνικές διαφημίσεις  είναι πολλές φορές αστείες, σύντομες, 

με μεγάλη διάρκεια, βαρετές, ενημερωτικές ,κλπ. Τα χαρακτηριστικά της 

γλώσσας του ραδιοφώνου στις διαφημίσεις είναι: 

 Η επανάληψη ως σχήμα λόγου χρησιμοποιείται για ψυχολογικούς και 

επικοινωνιακούς λόγους και προσδίδει στα εκφωνήματα διάφορες 

αποχρώσεις (έμφαση, διαβάθμιση, επιμερισμό). 

 Η έλλειψη χαρακτηρίζει το διαφημιστικό λόγο, καθώς τα ελλείποντα 

στοιχεία αποκρύπτουν ή υποδηλώνουν καταστάσεις και κάνουν το 

λόγο περισσότερο άμεσο.  

Ο μη ακροαματικός σχεδιασμός (referee design) αποτελεί μια 

ρητορική στρατηγική, σύμφωνα με την οποία οι ομιλητές 

χρησιμοποιούν όλα τα διαθέσιμα μέσα από τη γλωσσική κοινότητα 

ακόμα κι αν αυτά δε γίνονται κατανοητά από τους αποδέκτες. 

Συνήθως χρησιμοποιείται σε αφηγηματικό και χιουμοριστικό λόγο 

και έχει ως στόχο αποκλειστικά την αγορά και δοκιμή του 

διαφημιζόμενου προϊόντος. π.χ. η χρήση γαλλικής γλώσσας για την 

προώθηση ενός αρώματος.  

 Η προστακτική αποτελεί τη συνηθέστερη έγκλιση. 
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 Ο τρόπος αφήγησης αρχίζει από τα γενικά (ιστορική αναδρομή, 

διάφορες ενέργειες ) και με έναν ενδιάμεσο σταθμό καταλήγει στο 

διαφημιζόμενο προϊόν. 

Η αντίθεση  π.χ.  « Εσείς έχετε τα χρήματα. Εμείς την πείρα και τη 

γνώση (Ιντεραμέρικαν)». 

 Η ομοιοκαταληξία αποτελεί μια πολύ γνωστή τεχνική που 

χρησιμοποιείται στην ποίηση και προσδίδει ρυθμό και λόγο, στοιχεία 

που είναι απαραίτητα, ώστε να προκληθεί η προσοχή.  

 Η διακειμενικότητα ευθύνεται για την ένταξη τυποποιημένων 

εκφράσεων, όπως είναι οι παροιμίες, τα συνθήματα, στίχοι 

τραγουδιών, φράσεις από άλλες διαφημίσεις, γνωστές σε μεγάλο 

μέρος του πληθυσμού. 

 Ο μεταφορικός λόγος κατευθύνει τον αναγνώστη και προσδίδει μία 

αίσθηση οικειότητας. Η μεταφορά ανακαλεί στον αναγνώστη 

εμπειρίες και γνώσεις που έχουν οικειοποιηθεί και αποκτηθεί σε 

συγκεκριμένο κοινωνικοπολιτισμικό, οικονομικό και εθνικό πλαίσιο 

και στη πλειονότητά της οικειοποιείται διαλεκτικά στοιχεία. 

 

 Η υπερβολή είναι ένα εννοιολογικό στοιχείο, που κατασκευάζεται με 

γλωσσικά στοιχεία.  

 Η γλώσσα χαρακτηρίζεται από προφορικότητα, για να κάνει το 

μήνυμα πιο άμεσο. Τα κύρια στοιχεία που συγκροτούν την 

προφορικότητα που διέπει τη διαφήμιση είναι η χρήση λέξεων 

καθημερινού προφορικού λόγου (π.χ. κάνω), η χρήση του 

επιτονισμού, οι ελλείψεις, οι επαναλήψεις, οι στερεότυπες εκφράσεις 

του προφορικού λόγου, το οικείο ύφος, τα γεμίσματα, οι 

ανακολουθίες, η χωρίς αιτία αλλαγή προσώπου κατά την εκφορά του 

λόγου, η αναφορά σε πράγματα και αντικείμενα που είναι παρόντα, η 

καθυστερημένη συμπλήρωση ή διόρθωση, η παρέκβαση, η απότομη 

αλλαγή από πλάγιο σε ευθύ λόγο και η έλλειψη αυστηρής κειμενικής 

δομής. 

 Τέλος, η διαφήμιση αποτελεί κατεξοχήν χαρακτηριστικό κειμενικό 

είδος πολυτροπικότητας η ανάλυση και κατανόηση του οποίου 

συνδέεται με την έννοια των πολυγραμματισμών (multiliteries). Η 

πλατιά χρήση της εικόνας καταλύει τη μονοσημαντότητα του 

μηνύματος, δημιουργώντας πολύσημα πολυτροπικά κείμενα και 

λόγους. Η προσθήκη ήχου στις τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές 

διαφημίσεις προσδίδουν νοήματα τα οποία το κείμενο ή η εικόνα από 

μόνη της δεν μπορούν να προσδώσουν (π.χ. η άγρια διάθεση ή η 
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ηρεμία). Συγκεκριμένα, το ηχητικό περιεχόμενο των τηλεοπτικών και 

ραδιοφωνικών ή ιντερνετικών διαφημίσεων είναι συνδυασμός δύο ή 

τριών από τις παρακάτω τρεις μορφές:  

 

α.λόγος 

β.μουσική 

γ. ηχητικά εφέ 

  

 

Για να γίνουν αντιληπτά τα  διάφορα στυλ των ραδιοφωνικών διαφημίσεων, 

θα βοηθήσουν τα παρακάτω διαφημιστικά βίντεο καθώς και ο κριτικός 

σχολιασμός τους από την ομάδα μας. 

 

Πρώτο βίντεο: http://www.youtube.com/watch?v=3seaGHpwt_k      

Δεύτερο βίντεο: http://www.youtube.com/watch?v=4AIJKJ7Bcts  

Τρίτοβίντεο: 

http://www.youtube.com/watch?pv=5ZttvGi87N4&feature=related 
 

 Στο πρώτο βίντεο αρχικά νομίζουμε ότι πρόκειται για κάποιο είδος 

διαφήμισης που αφορά ποτό ή κάποιο ακριβό μαγαζί bar-

restaurante!!! Για το γεγονός αυτό μας προϊδεάζει η απαλή μουσική 

που ακούγεται ως «χαλί» και ντύνει την διαφήμιση καθώς και το 

τσούγκρισμα των ποτηριών. Η ατμοσφαιρική αυτή στιγμή χαλάει 

απότομα όταν ο κύριος αντιλαμβάνεται ότι πίνει πετρέλαιο αντί για 

ποτό! Έτσι η διαφήμιση μας παραπλανά τελείως καθώς πρόκειται για 

διαφήμιση που αφορά κάποιο πρατήριο υγρών καυσίμων και όχι ποτό 
και που οι ακροατές θα επωφεληθούν αν το επισκεπτούν! 

 

 Στο δεύτερο βίντεο πρόκειται για ένα galla ή κάποιου είδους 

συγκέντρωση με υψηλού επιπέδου ανθρώπους, κυρίως της ανώτερης 

οικονομικής τάξεως, οι οποίοι παρακολουθούν και την απαγγελία ενός 

ποιήματος από κάποιον ερασιτέχνη ποιητή. Λόγω του ότι αυτά που λέει 

ο συγκεκριμένος ποιητής είναι πολύ «κουλτουριάρικα» κάποιος από το 

http://www.youtube.com/watch?v=3seaGHpwt_k
http://www.youtube.com/watch?v=4AIJKJ7Bcts
http://www.youtube.com/watch?pv=5ZttvGi87N4&feature=related
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κοινό ρίχνει το επίπεδο επιδοκιμάζοντάς τον. Κατ’αυτόν τον τρόπο δεν 

δείχνει σεβασμό ούτε στον ποιητή, ούτε στους παρευρισκόμενους που  

ακούνε τι λέει. Και η γλώσσα του τρέχει και λέει πολλά για το λόγο πως 

έχει cosmote και δεν χρεώνεται ότι και να πει. Και αυτά που δεν 

λέγονται τα λέει… και ας τον κρίνουν.  

Στο τρίτο βίντεο πάλι η εν λόγω εταιρεία κάνει ακόμα μια κακόγουστη 

διαφήμιση παρουσιάζοντας το προϊόν της ως το καλύτερο της αγοράς ενώ η 

ραδιοφωνική της διαφήμιση αποτελεί την πιο μακάβρια εκδοχή. Επίσης 

προσβάλλει τον ακροατή νομίζοντας ότι επειδή είναι φτωχός από τα 

ψυχολογικά παιχνίδια των ειδικών που φτιάχνουν μια διαφήμιση, δεν θα 

καταλάβει το πόσο κακόγουστη είναι και τι σκοπό έχει τελικά να προβάλει. 

 

 

 

 

 

ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ 

 

Το ραδιόφωνο είναι ένα μέσο, με το οποίο όλοι έχουμε έρθει σε επαφή. 

Αυτή η σχέση μπορεί να είναι παλιά για κάποιους, πρόσφατη για κάποιους 

άλλους. Τι όμως πραγματικά μας προσφέρει το ραδιόφωνο; Πολλοί θα πουν 

πως διαθέτει μια μαγεία, η οποία μάλιστα μπορεί να  ακολουθεί κάποιον 

παντού. Αντίθετα, δηλαδή, με άλλα μέσα [π.χ. τηλεόραση] μπορεί κάποιος 

να ακούει ραδιόφωνο στο αυτοκίνητο, στο τρένο, στην παραλία, στο 

γραφείο ή όπου αλλού θέλει! Για τον λόγο αυτό, λοιπόν, το ραδιόφωνο 

σήμερα αποτελεί ένα πολύ δημοφιλές  μέσο ενημέρωσης και ψυχαγωγίας 

για μικρούς και μεγάλους! 

  

 
Δορυφορικό ραδιόφωνο στο αυτοκίνητο. 
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Η συμβολή του ραδιοφώνου στο σύγχρονο άνθρωπο είναι μεγάλη. Είναι 

γνωστό πως το ραδιόφωνο, ο τρόπος διαχείρισης και η  προσφορά του στον 

άνθρωπο διαφοροποιούνται μέσα στα χρόνια. Σε αντίθεση με παλαιότερα, 

όπου το ραδιόφωνο ήταν κυρίως ένας τρόπος ενημέρωσης των πολιτών, 

σήμερα αποτελεί ένα μέσο που προσφέρει ένα πλήθος επιλογών όπως 

ψυχαγωγία, ενημέρωση, μετάδοση εκπομπών, οργάνωση διαγωνισμών και 

άλλα.  

Πιο συγκεκριμένα, τα είδη της μουσικής τα οποία ακούγονται στο 

ραδιόφωνο πληθαίνουν όλο και περισσότερο, με σκοπό να ικανοποιείται η 

πλειοψηφία των ανθρώπων. Παρόλα αυτά, δεν είναι λίγα τα άτομα που 

προτιμούν το διαδίκτυο για να ακούσουν την μουσική της επιλογής τους. 

Επίσης, το ραδιόφωνο στις μέρες μας , είναι ένας τρόπος ενημέρωσης όχι 

μόνο σε θέματα οικονομικά και πολιτικά αλλά και θέματα αθλητισμού, 

μόδας, υγείας κ.. Για τον λόγο αυτό έχει αρχίσει και προσελκύει όλο και 

περισσότερα άτομα που θέλουν να ενημερωθούν πάνω στο θέμα που τους 

ενδιαφέρει. Τέλος, ένα χαρακτηριστικό στοιχείο του σημερινού ραδιοφώνου 

είναι οι διάφοροι διαγωνισμοί που οργανώνονται, συνήθως μέσα από 

ραδιοφωνικές εκπομπές που προσφέρουν στους ακροατές χρηματικά ποσά ή 

ακόμα και δωρεάν διακοπές και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την προσέγγιση 

των ακροατών αλλά και την πρόκληση του ενδιαφέροντος τους. Γενικά το 

ραδιόφωνο αποτελεί ένα πολύ οικείο μέσο ενημέρωσης και ψυχαγωγίας που 

προτιμούν άνθρωποι όλων των ηλικιών, καθώς μπορούν ανά πάσα στιγμή 

να το απολαύσουν, είτε από το ραδιοφωνικό τους δέκτη, είτε από το κινητό, 

είτε από το διαδίκτυο. 

 
Το ραδιόφωνο σε παλαιότερα χρόνια  
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ΕΙΔΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ 

 Το αναλογικό ή συμβατικό ραδιόφωνο. Ο τρόπος διαμόρφωσης του 

σήματος έχει ως αποτέλεσμα τον διαχωρισμό των συχνοτήτων για 

χρήση από τα ΑΜ και τα FM, ενώ ανάλογα με τον σκοπό ορίζονται 

συγκεκριμένες περιοχές συχνοτήτων. 

 Το ψηφιακό ραδιόφωνο, το οποίο αποτελεί πιο σύγχρονο τεχνολογικό 

επίτευγμα, με διάφορες τεχνολογίες.  

 Το ραδιόφωνο με υπο-φερόν αποτελεί εξειδικευμένη χρήση της 

τεχνολογίας των ραδιοκυμάτων διαμόρφωσης κατά συχνότητα (FM) 

κυρίως στις ΗΠΑ, όπου με ειδικούς δέκτες είναι δυνατή η λήψη 

περισσότερων του ενός σταθμών στην ίδια συχνότητα που βρίσκονται 

στο στάδιο δοκιμής ή αρχικής εφαρμογής. 

 Το δορυφορικό ραδιόφωνο, το οποίο χρησιμοποιεί κανάλια στα 

πλαίσια του προτύπου της αρχικής δορυφορικής ψηφιακής 

τηλεόρασης, ώστε να μεταδίδεται μόνο ήχος.  

 Το διαδικτυακό ραδιόφωνο, είναι το ραδιόφωνο του διαδικτύου, που 

εκπέμπει αρχεία ροής, δηλαδή φορτώνεται το αρχείο σε πραγματικό 

χρόνο και ο ήχος φορτώνεται εκείνη την στιγμή που παίζει και 

περιλαμβάνει την μεταφόρτωση ηχογραφημένων εκπομπών. 

 Στις μέρες μας οι άνθρωποι φαίνεται να χρησιμοποιούν  περισσότερο το 

διαδικτυακό ραδιόφωνο, απλούστατα για το λόγο ότι το διαδίκτυο είναι ένα 

σύστημα που όλοι διαθέτουν πλέον στα σπίτια τους και επομένως τους είναι 

πολύ πιο εύκολο να απολαύσουν το ραδιόφωνο από το διαδίκτυο.  Παρόλα 

αυτά, το διαδικτυακό ραδιόφωνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μέσα στο 

σπίτι και έτσι  περιορίζει τη δυνατότητα χρήσης και σε άλλους χώρους. Για 

τον λόγο αυτό  το ψηφιακό  ραδιόφωνο προτιμάται επίσης από τους 

ακροατές, καθώς έχει το πλεονέκτημα ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι 

μόνο στο σπίτι αλλά οπουδήποτε αλλού.   
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Το διαδικτυακό ραδιόφωνο. 

 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα ραδιοφώνου-Σύγκριση με άλλα ΜΜΕ 

Το ραδιόφωνο παραμένει και στη σύγχρονη κοινωνία το δημοφιλέστερο, 

ίσως, από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Ωστόσο, υπάρχουν και κάποια 

μειονεκτήματα και γι' αυτό πολλοί άνθρωποι καταφεύγουν και σε άλλα 

μέσα μαζικής ενημέρωσης όπως η τηλεόραση, ο τύπος, ακόμα και το 

διαδίκτυο.  

Το ραδιόφωνο, όπως ακριβώς και η τηλεόραση, μας προσφέρει μια έγκαιρη 

και άμεση ενημέρωση για τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα σε όλο τον 

κόσμο. Παρόλα αυτά η ενημέρωση του ραδιοφώνου φαίνεται να είναι πιο 

σύντομη, σε αντίθεση με την τηλεόραση που έχουμε μια πιο παραστατική 

παρουσίαση, εμπλουτισμένη με βίντεο, εικόνες και ζωντανές συνδέσεις σε 

όλο το κόσμο με αποτέλεσμα ο τηλεθεατής να μπορεί να διαμορφώσει μια 

καλύτερη εικόνα γύρω από ένα συγκεκριμένο θέμα που προβάλλεται. Το 

διαδίκτυο, επίσης, προτιμάται από πολλούς, ιδιαίτερα από παιδιά νεαρής 

ηλικίας γιατί ,όπως ακριβώς η τηλεόραση,  συνδυάζει μια ποικιλία επιλογών 

ενημέρωσης. Είναι γνωστό, όμως, πως η τηλεόραση πολλές φορές 

αποσκοπεί στον εντυπωσιασμό και στην υπερβολή με αποτέλεσμα πολλές 

φορές να οδηγεί σε παραπληροφόρηση προκειμένου να εξασφαλίσει υψηλά 
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ποσοστά τηλεθέασης. Αξίζει όμως να αναφερθεί πως το ραδιόφωνο αλλά 

και η τηλεόραση λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο και υπάρχουν σε όλα τα 

νοικοκυριά, επομένως είναι ένα εύκολο μέσο όχι μόνο ενημέρωσης αλλά 

και ψυχαγωγίας. Το διαδίκτυο από την μεριά του είναι ένα μέσο που μπορεί 

να παρουσιάσει δυσκολία πρόσβασης, μπορεί να βάλει σε κίνδυνο τον 

υπολογιστή με τους ιούς που κυκλοφορούν αλλά και να επιφέρει τον εθισμό 

στον χρήστη.  

 
Είναι φανερό λοιπόν πως κάθε μέσο μαζικής ενημέρωσης έχει και  

πλεονεκτήματα  του και μειονεκτήματα, και   κάθε άνθρωπος καλείται να 

επιλέξει επιλέγει το μέσο από το οποίο θα πληροφορηθεί με βάση τις 

προσωπικές του ανάγκες και προτιμήσεις. Άλλωστε, αξίζει να σημειωθεί  

πως κάθε μέσο κατέχει την δική του μαγεία! 

 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

Το ραδιόφωνο είναι μια συσκευή που λειτουργεί ως ραδιοδέκτης- 

μετατροπέας  που λαμβάνει τις ραδιοφωνικές εκπομπές των ραδιοφωνικών 

σταθμών και τις μετατρέπει σε ήχο. Τα ραδιοφωνικά κύματα εκπέμπονται 

από τον πομπό και φτάνουνε στο δέκτη, δηλαδή, στο ραδιόφωνο. Τα κύματα 

αυτά αποκωδικοποιούνται από τη συσκευή και μετατρέπονται σε ηλεκτρικό 
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ρεύμα και στη συνέχεια σε ήχο, που είναι το τελικό αποτέλεσμα του 

ραδιοφώνου.  

 

Είναι λογικό όμως πως όλες αυτές τις εργασίες τις επιτελεί ένα πλήθος 

ατόμων, οι άνθρωποι δηλ., που  ασχολούνται με τα ραδιοφωνικά 

επαγγέλματα και είναι υπεύθυνοι για την σωστή λειτουργία του 

ραδιοφώνου. Κάθε άτομο, λοιπόν, επιτελεί μια διαφορετική εργασία... 

Τα επαγγέλματα του Ραδιοφώνου 

Η επίσκεψη που πραγματοποιήσαμε στις 08/01/13 στο Κτήριο που στεγάζει 

τους ραδιοφωνικούς σταθμούς Red fm, Skai fm και Μελωδία fm μας 

βοήθησε να κατανοήσουμε καλύτερα τα επαγγέλματα που σχετίζονται με το 

ραδιόφωνο αλλά και τον τρόπο λειτουργίας των ραδιοφωνικών σταθμών. 

Ξεκινώντας, έχουμε τον ηχολήπτη, ο οποίος είναι εξειδικευμένος στη 

χρήση εξοπλισμού εγγραφής, μίξης και αναπαραγωγής ήχου. Ο ηχολήπτης 

ρυθμίζει και χειρίζεται συσκευές σχετικές με τις ραδιοφωνικές εκπομπές και 

επεξεργάζεται ψηφιακές ηχογραφήσεις. Ειδικότερα, ο ηχολήπτης ασχολείται 

με τις τεχνικές εγκατάστασης των μικροφώνων και ρύθμισης της κονσόλας 

ηχοληψίας. 

Στην συνέχεια έχουμε τον παρουσιαστή/δημοσιογράφο ο οποίος 

παρουσιάζει τη ραδιοφωνική εκπομπή, είτε έχει ειδησεογραφικό 

περιεχόμενο, είτε ψυχαγωγικό περιεχόμενο. Ο παρουσιαστής πρέπει να έχει 

σωστή άρθρωση και ευχέρεια λόγου για να γίνεται αντιληπτός απ' τους 

ακροατές του. 

Άλλο ένα σημαντικό ραδιοφωνικό επάγγελμα αποτελεί και ο ραδιοφωνικός 

παραγωγός  ο οποίος φροντίζει για το συνολικό περιεχόμενο της 

ραδιοφωνικής εκπομπής. Είναι εκείνος που επιλέγει την μουσική, γράφει τα 

κείμενα, σχολιάζει ενδιάμεσα στα τραγούδια, επιλέγει τους 

προσκεκλημένους αλλά και την θεματολογία της εκπομπής.  

Τέλος, έχουμε το μουσικό επιμελητή ο οποίος επιλέγει τα τραγούδια που 

ακούγονται σε μια ραδιοφωνική εκπομπή. Επομένως, συμπεραίνουμε πως 

τα επαγγέλματα του ραδιοφώνου πολλές φορές μπορεί να είναι 

συγκεντρωμένα σε ένα μόνο πρόσωπο, σε αυτό του ραδιοφωνικού 

παραγωγού. 
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Στιγμιότυπο από ραδιοφωνική συνέντευξη. 
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Τα παιδιά του Project "Η μαγεία του ραδιοφώνου"  με το διευθυντή του Red 

fm, Νίκο Νικολακόπουλο. 
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Στο studio του ραδιοφωνικού σταθμού Μελωδία fm.,  κατά τη διάρκεια 

πρωινής εκπομπής. 
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Παρέα με τις  εκφωνήτριες του RED fm κατά την μετάδοση σύντομου δελτίου 

ειδήσεων. 
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Στο Studio ηχογραφήσεων του Red fm. 

 

 

 

      Στα πλαίσια της ενότητας, πραγματοποιήσαμε μία μικρή έρευνα στο 

χώρο του σχολείου με  σκοπό την καταγραφή των προτιμήσεων  των 

σύγχρονων ακροατών ραδιοφώνου .  Σύμφωνα με την έρευνα από τα 30 

άτομα που ρωτήθηκαν η πλειοψηφία των εφήβων φαίνεται ότι ακούει 

τουλάχιστον μία ώρα την ημέρα μουσική σε καθημερινή βάση από το 

ραδιόφωνο. Επιλέγουν ως μέσο για να ακούσουν μουσική το κινητό, είτε 

επειδή έχει ευκολότερη πρόσβαση στο ραδιόφωνο, είτε επειδή οι ίδιοι 

επιλέγουν να αποθηκεύσουν τα τραγούδια των προτιμήσεων τους.  Φαίνεται 

ότι οι πιο αγαπημένοι σταθμοί  είναι  ο  Athens Dj 95,2 και ο Sfera fm 102,2 

γεγονός που αποδεικνύει ότι  περισσότεροι επιλέγουν όλα τα είδη μουσικής, 

χωρίς ιδιαίτερες προτιμήσεις, δίνοντας όμως βάση περισσότερο στην 

μουσική παρά στους στίχους. Τέλος, είναι εμφανές από τα αποτελέσματα 

της έρευνας πως οι περισσότεροι ανοίγουν το ραδιόφωνο συμπτωματικά 

ανάλογα με τον ελεύθερό τους χρόνο και όχι για να ακούσουν κάτι 

συγκεκριμένο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: 

Videos: 

 Κοτοπουλάκι στο παπούτσι(Παραμύθια)(Music Insects) 

Links 

 http://www.youtube.com/watch?v=3seaGHpwt_k   (Cosmote)  

 http://www.youtube.com/watch?v=4AIJKJ7Bcts  (Πρατήριο Υγρών 

Καυσίμων) 

 http://www.youtube.com/watch?pv=5ZttvGi87N4&feature=related 

(Cosmote) 

 www.retromaniax.gr  

EΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

1. Φύλο  αγόρι / κορίτσι 

2. Hλικία………………… 

3. Τόπος κατοικίας………………………….. 

4. Αναφέρετε πόση ώρα την ημέρα ακούτε ραδιόφωνο. 

 Μέχρι μία ώρα την ημέρα 

 Από μία έως 2 ώρες την ημέρα 

 Πάνω από 3 ώρες την ημέρα 

 Καθόλου                

5. Πόσο συχνά ακούτε ραδιόφωνο;  

 Κάθε μέρα 

 Μερικές μέρες την βδομάδα 

 Πολύ σπάνια 

 Ποτέ 

6. Αναφέρετε δύο ( 2) σταθμούς που σας αρέσουν: 

………………………………………………….. 

http://www.youtube.com/watch?v=3seaGHpwt_k
http://www.youtube.com/watch?v=4AIJKJ7Bcts
http://www.youtube.com/watch?pv=5ZttvGi87N4&feature=related%20(Cosmote)
http://www.youtube.com/watch?pv=5ZttvGi87N4&feature=related%20(Cosmote)
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7. Ακούτε μουσική από το ραδιόφωνο;   ΝΑΙ/ΟΧΙ 

8. Αναφέρετε το ή τα είδη μουσικής που σας αρέσουν. 

………………………………………………………………………… 

9.Προτιμάτε τους στίχους ή την μουσική σε ένα τραγούδι; 

 

10. Ακούτε μουσική : 

 Από το ραδιόφωνο; 

 Από το κινητό; 

 Aπό το mp3; 

 Aπό την τηλεόραση; 

 Από το internet; 

11. Ανοίγετε το ραδιόφωνο : 

 Για να ακούσετε συγκεκριμένες εκπομπές 

 Έτσι στην τύχη, συμπτωματικά 

 

      Ερωτήσεις για τους παραγωγούς του ραδιοφωνικού σταθμού  

 

1. Πόσα χρόνια λειτουργεί ο σταθμός; 

2. Πόσα άτομα απασχολεί ο σταθμός; 

3. Πόσες και τι είδους εκπομπές μεταδίδονται; 

4. Ποιος δημιούργησε το σταθμό; 

5. Πώς είναι να προσπαθείς να μεταδώσεις ειδήσεις και συναισθήματα 

χωρίς εικόνα; 

6. Μπορούμε να δημιουργήσουμε και εμείς ραδιοφωνική εκπομπή και 

να γίνουμε εκφωνητές; 

7. Με ποια είδη μουσικής ασχολείται κυρίως ο σταθμός σας; 

8. Ποια είναι η σχέση σας με τους ακροατές; 
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9. Πώς μπορεί κάποιος να βρει θέση εργασίας σε έναν ραδιοφωνικό 

σταθμό; 

10. Ποια συναισθήματα σας δημιουργούν οι θεατές με τα θετικά τους 

σχόλια; 

11. Πώς προετοιμάζεται μια εκπομπή αλλά και εσείς ψυχολογικά πριν 

από κάθε εκπομπή; 

12. Πώς αντιμετωπίζετε ένα απρόοπτο στο ραδιόφωνο; 

13. Κατά την διάρκεια μιας εκπομπής μαθαίνετε αυτά που θέλετε να πείτε 

απ' έξω ή τα έχετε γραμμένα κάπου; 

14. Ακούτε μουσική μόνο από το σταθμό σας ή και από άλλους; 
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