Learning Greek podcasts… from the
Hellenic American Union©
Ο Ξενοφών σας μαθαίνει Ελληνικά
Modern way of life – Σύγχρονος τρόπος ζωής
“Eleni feels very tired due to the fast pace of her life. She opens up to
the rest of the friends.”
ΞΕΝΟΦΩΝ: Γεια σας και πάλι! Στη σημερινή μας εκπομπή, η παρέα
ανταλλάσσει απόψεις για τον σύγχρονο τρόπο ζωής. Για να
ακούσουμε τι λένε...
Γιώργος:

Ελένη, τι λες; Έτσι δεν έγιναν τα πράγματα; Ε, Ελένη, πού
ταξιδεύεις;

Ελένη:

Πώς; Συγνώμη, ποιο είναι το θέμα; Δε σε παρακολουθούσα και
ξεχάστηκα για λίγο.

ΞΕΝΟΦΩΝ: Πολύ αφηρημένη είναι τις τελευταίες μέρες.

Μαρία:

Ναι, αυτό το βλέπουμε, αλλά το πρόβλημα είναι ότι σου
συμβαίνει αρκετά συχνά τώρα τελευταία. Έχεις κάποιο
πρόβλημα;

Ελένη:

Απλά, νιώθω πολύ κουρασμένη τελευταία. Μην ξεχνάτε ότι είμαι
μια εργαζόμενη μητέρα με δύο παιδιά και έναν σύζυγο, που όσο
και αν νοιάζεται, δεν προσφέρει καμιά πρακτική βοήθεια!

Μαρία:

Καημενούλα μου, είσαι πτώμα ε; Σε θαυμάζω πάντως.
Πραγματικά, δεν ξέρω πώς καταφέρνεις να τα συνδυάζεις όλα
τόσο καλά.

Ελένη:

Μα, αυτό ακριβώς είναι το θέμα. Δεν είμαι σίγουρη αν θα
μπορέσω να τα βγάλω πέρα για πολύ ακόμη μ΄ αυτούς τους
ρυθμούς.

ΞΕΝΟΦΩΝ: Αν συνεχίσει με αυτούς τους ρυθμούς, θα κλατάρει…

ΞΕΝΟΦΩΝ: Για ακούστε άλλη μια φορά...
ΞΕΝΟΦΩΝ: Ήρθε η ώρα να πείτε κι εσείς κάτι. Ακούστε και πείτε το:

Δε σε παρακολουθούσα και ξεχάστηκα για λίγο.
Νιώθω πολύ κουρασμένη τελευταία.
Δεν ξέρω πώς καταφέρνεις να τα συνδυάζεις όλα τόσο καλά.
ΞΕΝΟΦΩΝ: Όταν κάποιος είναι αφηρημένος, ΤΙ ΤΟΥ ΛΕΤΕ;
Ποιο είναι το θέμα;
Σε θαυμάζω.
Πού ταξιδεύεις;

ΞΕΝΟΦΩΝ: Πού ταξιδεύεις; Πού ταξιδεύεις;
ΞΕΝΟΦΩΝ: Αυτό το ξέρετε; Τα τελευταία χρόνια, ο ρυθμός ζωής στην
Ελλάδα γίνεται όλο και πιο έντονος.
ΞΕΝΟΦΩΝ: Η Ελένη αναλύει το πρόβλημά της στους φίλους της...
Ελένη:

Από πού ν΄ αρχίσω και πού να τελειώσω... Ο αυταρχικός
διευθυντής, η πίεση στη δουλειά, τα παιδιά που συνεχώς ζητάνε
πράγματα;

ΞΕΝΟΦΩΝ: Και εγώ... τρέχω και δεν φτάνω.

Γιώργος:

Ηρέμησε λίγο. Η λύση είναι να μπορείς καθημερινά να κάνεις
κάτι για τον εαυτό σου έστω και για λίγο.

Ελένη:

Αυτό είναι δύσκολο ως αδύνατο Γιώργο. Όταν οι υποχρεώσεις
τρέχουν, δεν μπορείς να αφιερώσεις ώρα στον εαυτό σου.

ΞΕΝΟΦΩΝ: Για ακούστε άλλη μία φορά...
ΞΕΝΟΦΩΝ: Ήρθε η ώρα να πείτε κι εσείς κάτι. Ακούστε και πείτε το:
Ηρέμησε λίγο.
Όταν οι υποχρεώσεις τρέχουν, δεν μπορείς να αφιερώσεις ώρα
στον εαυτό σου.
Από πού ν΄ αρχίσω και πού να τελειώσω;
ΞΕΝΟΦΩΝ: Όταν πιστεύετε ότι κάτι δε μπορεί να γίνει, ΤΙ ΛΕΤΕ;
Υπάρχει μεγάλη πίεση στη δουλειά.
Είναι δύσκολο ως αδύνατο!
Πω, πω πέρασε η ώρα!
ΞΕΝΟΦΩΝ: Είναι δύσκολο ως αδύνατο! Είναι δύσκολο ως αδύνατο!
ΞΕΝΟΦΩΝ: Αυτό το ξέρετε; Αν και οι Έλληνες δουλεύουν περισσότερο σε
σύγκριση με άλλους λαούς της Ευρώπης, προσπαθούν πάντα
να βρουν χρόνο για τον εαυτό τους και τους φίλους τους!

ΞΕΝΟΦΩΝ: Σας περιμένω και πάλι, ΓΕΙΑ ΣΑΣ!

