Learning Greek podcasts… from the
Hellenic American Union©
Ο Ξενοφών σας μαθαίνει Ελληνικά
Unemployment – Ανεργία
“Υiorgos is worried that he’ll lose his job. The friends try to come up
with solutions.”

ΞΕΝΟΦΩΝ: Γεια σας! Σήμερα ο Γιώργος βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Για να
δούμε τι συμβαίνει...
Μαρία:

Γεια σας παιδιά. Τι γίνεται; Όλα καλά; Τι έχεις εσύ βρε Γιώργο;
Φαίνεσαι πολύ σκεπτικός...

Γιώργος:

Άστα Μαρία. Με βλέπω από τον άλλο μήνα να ψάχνω για
δουλειά.

ΞΕΝΟΦΩΝ: Τι έπαθε ο καημένος...

Ελένη:

Ο γνωστός Γιώργος με τις υπερβολές του. Ο διευθυντής του
ήταν μάλλον εκνευρισμένος, του έβαλε τις φωνές για κάτι
ασήμαντο και τώρα ο Γιώργος πιστεύει ότι θα έρθουν τα
χειρότερα!

Γιώργος:

Αλήθεια, δεν μπορώ να το βγάλω απ’ το μυαλό μου. Ανησυχώ
πολύ. Τι θα κάνω αν με απολύσει;

Μαρία:

Δεν είναι βέβαια ό,τι καλύτερο αλλά δεν ήρθε και το τέλος του
κόσμου.

ΞΕΝΟΦΩΝ: Όλοι θα βοηθήσουμε.
Γιώργος:

Τι κάνεις αν χάσεις τη δουλειά σου; Υπάρχει κάποιος που
μπορεί να σε βοηθήσει;

ΞΕΝΟΦΩΝ: Για ακούστε άλλη μία φορά...
ΞΕΝΟΦΩΝ: Ήρθε η ώρα να πείτε κι εσείς κάτι. Ακούστε και πείτε το:
Δε μπορώ να το βγάλω απ’ το μυαλό μου.
Υπάρχει κάποιος που μπορεί να σε βοηθήσει;

Τι θα κάνω αν με απολύσει;
ΞΕΝΟΦΩΝ: Όταν θέλετε να κάνετε έναν φίλο σας να νιώσει καλύτερα για ένα
πρόβλημα που αντιμετωπίζει, ΤΙ ΛΕΤΕ;
Μικρές αγγελίες, φίλοι, βιογραφικά σημειώματα.
Θα έπρεπε να προσέχεις περισσότερο.
Δεν ήρθε και το τέλος του κόσμου!
ΞΕΝΟΦΩΝ: Δεν ήρθε και το τέλος του κόσμου! Δεν ήρθε και το τέλος του
κόσμου!
ΞΕΝΟΦΩΝ: Αυτό το ξέρετε; Αν σας απολύσουν, παίρνετε από το κράτος ένα
χρηματικό ποσό για μια συγκεκριμένη περίοδο που λέγεται
επίδομα ανεργίας.

ΞΕΝΟΦΩΝ: Οι φίλοι προβληματίζονται και η συζήτηση συνεχίζεται...
Ελένη:

Σε περίπτωση που πραγματικά υπάρξει πρόβλημα, πρέπει να
απευθυνθείς στον ΟΑΕΔ. Είναι ένας οργανισμός που δίνει
πληροφορίες και βοηθάει ανθρώπους που έχουν χάσει τη
δουλειά τους.

Γιώργος:

Μπορεί όμως να ψάξει κανείς και μόνος του μήπως βρει καμιά
δουλειά από μικρές αγγελίες, φίλους, βιογραφικά σημειώματα.

Μαρία:

Κανείς δε λέει όχι! Φαντάσου όμως, ότι αν παράλληλα μπορείς
να ετοιμάσεις τα χαρτιά σου και ζητήσεις βοήθεια από τον
ΟΑΕΔ, οι πιθανότητες να ξαναβρείς δουλειά είναι περισσότερες.

Ελένη:

Και επιπλέον, έχεις δικαίωμα να παίρνεις χρήματα για ένα
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, μέχρι να βρεις δουλειά!

ΞΕΝΟΦΩΝ: Αυτό είναι πολύ σημαντικό τουλάχιστον στην αρχή.
Γιώργος:

Ελπίζω να μη μου χρειαστούν όλα αυτά. Μακάρι το πρόβλημα
να είναι μόνο στη φαντασία μου. Είμαι πολύ ευχαριστημένος με
τη δουλειά μου και το τελευταίο πράγμα που θέλω είναι να την
χάσω!

ΞΕΝΟΦΩΝ: Για ακούστε άλλη μία φορά...
ΞΕΝΟΦΩΝ: Ήρθε η ώρα να πείτε κι εσείς κάτι. Ακούστε και πείτε το:
Κανείς δεν λέει όχι!
Οι πιθανότητες να ξαναβρείς δουλειά είναι περισσότερες.
Μακάρι το πρόβλημα να είναι μόνο στη φαντασία μου.
ΞΕΝΟΦΩΝ: Όταν κάποιος φίλος σας είναι προβληματισμένος, ΤΙ ΛΕΤΕ;
Φαίνεσαι πολύ σκεφτικός.
Ελπίζω να μη μου χρειαστούν όλα αυτά.
Είμαι πολύ ευχαριστημένος με τη δουλειά μου.
ΞΕΝΟΦΩΝ: Φαίνεσαι πολύ σκεφτικός. Φαίνεσαι πολύ σκεφτικός.

ΞΕΝΟΦΩΝ: Αυτό το ξέρετε; Στην Ελλάδα η ανεργία πλήττει κυρίως τους
νέους και τις γυναίκες.

ΞΕΝΟΦΩΝ: Σας περιμένω και πάλι, ΓΕΙΑ ΣΑΣ!

