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Απομαγνητοφώνηση
Δημήτρης:

 Γεια σε όλους. Γεια σας στους φίλους του Easy Greek και σε όσους δεν είσαστε ακόμα
φίλοι του Easy Greek. Είμαι ο Δημήτρης...

Μαριλένα:
 Και είμαι η Μαριλένα.

Δημήτρης:
 Και σας καλωσορίζουμε στο διαφημιστικό... στη δοκιμή του Easy Greek podcast μας.

Μαριλένα:
 Ήρθε ο καιρός.

Δημήτρης:
 Αυτό είναι κάτι το οποίο σχεδιάζουμε εδώ και πολύ καιρό, πολύ καιρό, και είμαστε

περήφανοι που μπορούμε να σας παρουσιάσουμε τώρα τα πρώτα αποτελέσματα, τα πρώτα
δείγματα της δουλειάς μας.

Μαριλένα:
 Ήρθανε τα μικρόφωνα, ήρθε ο εξοπλισμός, τα στήσαμε, έχουμε και στούντιο

παρακαλώ για το Easy Greek podcast και είμαστε πανέτοιμοι. Άλλωστε μας το έχετε
ζητήσει.

Δημήτρης:
 Όχι μόνο ένα έχουμε δύο studio. (Ναι). Λοιπόν, γιατί podcast, έτσι; Καταρχάς, έχουμε

ένα κανάλι στο YouTube, το Easy Greek, στο οποίο παρουσιάζουμε και σας διδάσκουμε την
Ελληνική γλώσσα χρησιμοποιώντας... μέσω διαφόρων θεμάτων, από το τελευταίο μας
επεισόδιο που ετοιμάζουμε τώρα - είναι τα φαγητά στην Αρχαία Ελλάδα - μέχρι... Πες μου
ένα επεισόδιο Μαριλού, τι κάναμε τελευταία;

Μαριλένα:
 Τελευταία; Είπαμε ανέκδοτα... Τι άλλο είπαμε; Είπαμε ιστορίες από το Halloween... Τα

μελομακάρονα τα είπες;

Δημήτρης:
 Όχι δεν τα είπα. Πολύ καλή πάσα.

Μαριλένα:
 Φτιάξαμε μελομακάρονα για τα Χριστούγεννα. Γενικά όπου γη και πατρίς. Μας
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αρέσουν διαφορετικά πράγματα μεταξύ τους. Θα το δείτε και στο κανάλι. Από ταξιδιωτικά,
σπιτικά... και τα λοιπά και τα λοιπά.

Δημήτρης:
 Αλλά δεν μπορούσα να ξεδιπλώσουμε τη σκέψη μας στο YouTube, σε όλα τα πεδία που

θέλουμε. Το podcast είναι ένα ιδανικό μέσο για να συζητήσουμε μερικές φορές λίγο πιο
καθημερινά θέματα γιατί στο YouTube είναι αλήθεια κάνουμε τα πράγματα λίγο διαφορετικά.
Το μέσο μας είναι το βίντεο όπου έχουμε τους υπότιτλους μας που είναι στα αγγλικά και στα
ελληνικά, θέλουμε να κρατήσουμε το βλέμμα του θεατή, θέλουμε να κάνουμε κάτι
ψυχαγωγικό το οποίο θα έχει βάση την εικόνα, προφανώς, γιατί κάνουμε βίντεο. Στο
podcast μπορούμε να συζητήσουμε και να κουβεντιάσουμε πιο άνετα, και να... απλά να
κάτσουμε και να μην έχουμε αυτό το άγχος του χρόνου. Σχεδιάζουμε τα επεισόδια μας να
είναι από 20 μέχρι 30 λεπτά ή και παραπάνω μερικές φορές αν χρειαστεί. Εβδομαδιαία
επεισόδια όπου θα έχουμε απομαγνητοφωνήσεις. Όχι μεταφράσεις, αλλά
απομαγνητοφωνήσεις, και μάλιστα σχέδιό μας είναι να η απομαγνητοφώνηση να ακολουθεί
αυτό το οποίο ακούγεται εκείνη τη στιγμή. Σούπερ φοβερό εργαλείο για όσους μαθαίνετε
ελληνικά.

Μαριλένα:
 Και θα έχουμε και εκπλήξεις τις οποίες τις δουλεύουμε τώρα στο μυαλό μας και τις

συζητάμε σαν κάτι... εξτραδάκι. Στο περιεχόμενο πάνω πάντοτε.

Δημήτρης:
 Έχουμε πολλές ιδέες για θεματικές. Σίγουρα θα έχουμε τις προτάσεις της εβδομάδας

θα έχουμε θέματα από την ελληνική κουλτούρα και τον πολιτισμό και την καθημερινότητα,
και εμπειρίες και συζητήσεις που 'χουν να κάνουνε με τη ζωή στην Ελλάδα όπως την
βιώνουμε εμείς. Δεν θα σας πω τίποτα περισσότερο, βάλτε τη φαντασία σας να δουλέψει.

Μαριλένα:
 Θα σας κάνουμε παρέα γενικά.

Δημήτρης:
 Και θα σας κάνουμε παρέα. Θα... θέλουμε να μας παίρνετε μαζί σας στη δουλειά, στο

αυτοκίνητο...

Μαριλένα:
 Στο τρέξιμο... (Στο τρέξιμο). Πιάσε κόκκινο.

Δημήτρης:
 Δεν έχω κάτι κόκκινο μπροστά μου, Μαριλού... Στο πλύσιμο των πιάτων...

Μαριλένα:
 Όταν βγάζετε το κατοικίδιό σας βόλτα, το σκύλο ή τη γάτα σας ή ό,τι άλλο κατοικίδιο

μπορείτε να βγάλετε βόλτα γενικά.

Δημήτρης:
 Στη γυμναστική.

Μαριλένα:
 Πολύ σωστός ο Δημήτρης.
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Δημήτρης:
 Αλλά πάνω απ' όλα, στην εκμάθηση των ελληνικών. Σύντομα το podcast θα είναι

διαθέσιμο. Το Easy Greek podcast θα είναι διαθέσιμο σε όλες τις υπηρεσίες διανομής
podcast όπως το Spotify, iTunes και άλλα, περιμένουμε να γραφτείτε για να μη χάνετε
κανένα από τα επεισόδια μας και θα τα πούμε σύντομα.

Μαριλένα:
 Γεια και χαρά και από μένα.

Δημήτρης:
 Καλώς ήρθατε.
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