Learning Greek podcasts… from the
Hellenic American Union©
Ο Ξενοφών σας μαθαίνει Ελληνικά
Household chores – Δουλειές του σπιτιού
“Dimitris decides to paint his house by himself, and this makes the
friends talk about household chores.”

ΞΕΝΟΦΩΝ: Γεια σας! Αν και είναι αρχή της εβδομάδας, κάποιοι δεν έχουν
ιδιαίτερο κέφι...
Δημήτρης:

Εμπρός;

Ελένη: Καλημέρα Δημήτρη μου και καλή εβδομάδα! Η Ελένη είμαι. Είσαι
καλά; Όλα εντάξει;

Δημήτρης:

Άστα. Είμαι πτώμα. Και να φανταστείς είναι ακόμα Δευτέρα!

Ελένη:

Γιατί βρε παιδί μου; Δεν ξεκουράστηκες καθόλου όλο το
Σαββατοκύριακο;

Δημήτρης:

Είχα την καταπληκτική ιδέα να βάψω όλο το σπίτι!

ΞΕΝΟΦΩΝ: Δεν ερχόταν να βάψει και το δικό μου;

Ελένη:

Καλά, θα μας τα πεις από κοντά. Έχουμε κανονίσει καφεδάκι
απόψε, στο γνωστό μέρος, στις οκτώ.

ΞΕΝΟΦΩΝ: Για ακούστε άλλη μία φορά...
ΞΕΝΟΦΩΝ: Ήρθε η ώρα να πείτε κι εσείς κάτι. Ακούστε και πείτε το:
Είμαι πτώμα.
Θα μας τα πεις από κοντά.
Δεν ξεκουράστηκες καθόλου;

ΞΕΝΟΦΩΝ: Όταν είστε πολύ κουρασμένος, ΤΙ ΛΕΤΕ;
Είμαι πτώμα.
Το σκέφτηκα.
Είχα αγοράσει όλα τα υλικά.

ΞΕΝΟΦΩΝ: Είμαι πτώμα. Είμαι πτώμα.

ΞΕΝΟΦΩΝ: Αυτό το ξέρετε; Τώρα τελευταία, οι Έλληνες βάφουν τα σπίτια
μόνοι τους.
ΞΕΝΟΦΩΝ: Το απόγευμα η παρέα πίνει καφεδάκι και η συζήτηση
συνεχίζεται...
Γιώργος:

Καλά, τι μου είπε η Ελένη; Εβαψες όλο το σπίτι μόνος σου;

Δημήτρης:

Μη μου το θυμίζεις! Καταρχάς, το συνεργείο που θα έβαφε το
σπίτι δεν εμφανίστηκε κι εγώ είχα ήδη αγοράσει όλα τα υλικά και
είχα μαζέψει και όλα τα πράγματα!

Γιώργος:

Ε… αυτά συμβαίνουν. Δεν μπορούσες τουλάχιστον να πάρεις
κανένα τηλέφωνο να σε βοηθήσουμε;

Δημήτρης:

E... το σκέφτηκα αλλά κι εσείς έχετε ένα σωρό δουλειές...

Μαρία:

Ήταν το τυχερό σου Σαββατοκύριακο δηλαδή!

ΞΕΝΟΦΩΝ: Για ακούστε άλλη μία φορά...
ΞΕΝΟΦΩΝ: Ήρθε η ώρα να πείτε κι εσείς κάτι. Ακούστε και πείτε το:
Μη μου το θυμίζεις.
Κι εσείς έχετε ένα σωρό δουλειές...
Ε… αυτά συμβαίνουν.
ΞΕΝΟΦΩΝ: Όταν θέλετε να ηρεμήσετε κάποιον, ΤΙ ΛΕΤΕ;
Δε μ΄ ενδιαφέρει καθόλου.
Και πώς το αντιμετώπισες;
Ε... αυτά συμβαίνουν.
ΞΕΝΟΦΩΝ: Ε... αυτά συμβαίνουν. Ε... αυτά συμβαίνουν.

ΞΕΝΟΦΩΝ: Αυτό το ξέρετε; Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, είναι
γενικά δύσκολο να βρείτε ηλεκτρολόγους και υδραυλικούς που
θα σας βοηθήσουν σε κάποιο πρόβλημα στο σπίτι.

ΞΕΝΟΦΩΝ: Σας περιμένω και πάλι, ΓΕΙΑ ΣΑΣ!

