Learning Greek podcasts… from the
Hellenic American Union©
Ο Ξενοφών σας μαθαίνει Ελληνικά
Beware of the sun! – Προσοχή στον ήλιο
“Maria has just bought an impressive but cheap pair of sunglasses and
Yiorgos tells her how dangerous such sunglasses can be. The friends go
on to talk about ways to protect from the sun in Greece.”

ΞΕΝΟΦΩΝ: Γεια σας φίλοι μου! Σήμερα, η παρέα ανταλλάσσει απόψεις για
ένα πολύ σοβαρό θέμα. Για ν΄ ακούσουμε τι λένε…
Μαρία:

Λοιπόν, πώς σας φαίνονται τα καινούρια μου γυαλιά ηλίου; Τα
πουλούσε κάποιος σ΄ έναν πεζόδρομο στο Μοναστηράκι.
Φοβερή ευκαιρία!

ΞΕΝΟΦΩΝ: Φοβερά γυαλιά!!!

Γιώργος:

Εννοείς πως δεν είναι επώνυμα; Θέλω να πω, δεν τα πήρες
από κάποιο κατάστημα; Τότε πώς είσαι τόσο σίγουρη για την
καλή τους ποιότητα;

Μαρία:

Γιατί το λες αυτό; Έχουν κάποιο ελάττωμα; Είναι πολύ της
μόδας ξέρεις!

ΞΕΝΟΦΩΝ: Ε, βέβαια... μπρος στη μόδα τι να την κάνεις την
ποιότητα;

Ελένη:

Όχι βρε Μαρία! Ο Γιώργος μιλάει για κάτι πολύ πιο σημαντικό.
Είσαι σίγουρη ότι αυτά τα γυαλιά προστατεύουν τα μάτια σου
από τον ήλιο;

Γιώργος:

Ακριβώς! Αυτή είναι η απαραίτητη ερώτηση που πρέπει να
κάνεις στον εαυτό σου. Όλα τα άλλα είναι λιγότερο σοβαρά.

Μαρία:

Προβληματίστηκα τώρα. Μα είναι πραγματικά ο ήλιος τόσο
επικίνδυνος;

ΞΕΝΟΦΩΝ: Για ακούστε άλλη μία φορά...
ΞΕΝΟΦΩΝ: Ήρθε η ώρα να πείτε κι εσείς κάτι. Ακούστε και πείτε το:
Πώς είσαι τόσο σίγουρη για την καλή τους ποιότητα;
Μα είναι πραγματικά ο ήλιος τόσο επικίνδυνος;
Πώς σας φαίνονται τα καινούρια μου γυαλιά ηλίου;
ΞΕΝΟΦΩΝ: Όταν υπάρχει πρόβλημα στην κατασκευή κάποιου αντικειμένου,
ΤΙ ΛΕΤΕ;
Είναι πολύ της μόδας ξέρεις!
Δεν είναι επώνυμα;
Έχει κάποιο ελάττωμα;
ΞΕΝΟΦΩΝ: Έχει κάποιο ελάττωμα; Έχει κάποιο ελάττωμα;
ΞΕΝΟΦΩΝ: Αυτό το ξέρετε; Πρέπει να αποφεύγουμε να πηγαίνουμε για
μπάνιο μεταξύ 11-3 που είναι οι ώρες της μεγάλης ηλιοφάνειας.

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

Δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπάρχουν ακόμη τόσο αφελείς
άνθρωποι. Θα έπρεπε να ξέρεις ότι τα μάτια μας είναι πολύ
ευαίσθητα και ο ήλιος μπορεί να τους κάνει μεγάλο κακό.

Ελένη:

Γι΄ αυτό και είναι υποχρεωτικό να παίρνουμε όλοι τα μέτρα μας,
ειδικά εδώ στην Ελλάδα, που έχουμε ήλιο τόσες πολλές μέρες
το χρόνο.

Μαρία:

Ε, εντάξει. Όταν πηγαίνω στην παραλία το καλοκαίρι,
χρησιμοποιώ αντηλιακό με υψηλό δείκτη προστασίας. Τι άλλο
να κάνω;

ΞΕΝΟΦΩΝ: Το θέμα είναι να μην καθόμαστε για πολλή ώρα στον
ήλιο.

Γιώργος:

Σωστά, αλλά αυτό δεν είναι πια αρκετό. Πρέπει να
προστατευόμαστε και μέσα στην πόλη, κυρίως τους
ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες. Ξέρετε...καπέλα,
αντηλιακά και φυσικά γυαλιά ηλίου!

Ελένη:

Εγώ προτείνω ν΄ αγοράσεις και ένα δεύτερο ζευγάρι γυαλιά,
από κατάστημα αυτήν τη φορά. Έτσι θα έχεις το κεφάλι σου
ήσυχο!

ΞΕΝΟΦΩΝ: Έχει δίκιο η Ελένη. Τα γυαλιά από τους πλανόδιους είναι
επικίνδυνα.

Μαρία:

Σύμφωνοι, σύμφωνοι με πείσατε. Θα πάω αύριο κιόλας.

ΞΕΝΟΦΩΝ: Για ακούστε άλλη μια φορά...
ΞΕΝΟΦΩΝ: Ήρθε η ώρα να πείτε κι εσείς κάτι. Ακούστε και πείτε το:
Χρησιμοποιώ αντηλιακό με υψηλό δείκτη προστασίας.
Είναι υποχρεωτικό να παίρνουμε όλοι τα μέτρα μας.
Πρέπει να προστατευόμαστε και μέσα στην πόλη, κυρίως τους
ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες.
ΞΕΝΟΦΩΝ: Όταν κάνετε κάτι για να έχετε την ησυχία σας, ΤΙ ΛΕΤΕ;
Είναι πολύ της μόδας ξέρεις!
Έτσι θα έχω το κεφάλι μου ήσυχο!
Πού θα συναντηθούμε τελικά;
ΞΕΝΟΦΩΝ: Έτσι θα έχω το κεφάλι μου ήσυχο! Έτσι θα έχω το κεφάλι μου
ήσυχο!

ΞΕΝΟΦΩΝ: Αυτό το ξέρετε; Δεν πρέπει να αγοράζετε γυαλιά από το δρόμο
και γενικά από μέρη που δεν είστε σίγουροι για την ποιότητά
τους.
ΞΕΝΟΦΩΝ: Σας περιμένω και πάλι, ΓΕΙΑ ΣΑΣ!

