Learning Greek podcasts… from the
Hellenic American Union©
Ο Ξενοφών σας μαθαίνει Ελληνικά
Homework – Διάβασμα
“Eleni is at home with her children, Nikos and Marina. She never stops
telling them what to do and what not to do!”
ΞΕΝΟΦΩΝ:
Γεια σας και πάλι! Σήμερα, η Ελένη είναι σπίτι με
τα παιδιά της. Για να ακούσουμε τι λέει...
Ελένη:

Νίκο, Μαρίνα...έτοιμο το πρωινό .. φάτε γρήγορα, γιατί
πρέπει να φύγετε για το σχολείο!

Νίκος:

Μαρίνα:

Ωχ! Πάλι τοστ με ζαμπόν-τυρί;

Πωπω! Νυστάζω πολύ. Θέλω να κοιμηθώ.

ΞΕΝΟΦΩΝ:

Τα παιδιά πάντα βαριούνται να πάνε σχολείο...

Ελένη: Τα δωμάτιά σας είναι καθαρά; Στρώσατε τα κρεβάτια
σας;

Νίκος και Μαρίνα (μαζί): Εεε...

Ελένη:

Πάλι τα ίδια; Δεν είναι κατάσταση αυτή. Τελευταία φορά
που τ΄ αφήνετε όλα έτσι, σύμφωνοι;

Νίκος:

Σύμφωνοι, σύμφωνοι.

ΞΕΝΟΦΩΝ:

Για ακούστε άλλη μία φορά...

ΞΕΝΟΦΩΝ:
πείτε το:

Ήρθε η ώρα να πείτε κι εσείς κάτι. Ακούστε και

Στρώσατε τα κρεβάτια σας;
Δεν είναι κατάσταση αυτή!
Νυστάζω πολύ.

ΞΕΝΟΦΩΝ:
ΛΕΤΕ;

Όταν είστε θυμωμένος και δεν αντέχετε άλλο, ΤΙ

Καλά, σε λίγο!
Δεν είναι κατάσταση αυτή!
Θα ήθελα ένα μπλε παντελόνι.
ΞΕΝΟΦΩΝ:
αυτή!

Δεν είναι κατάσταση αυτή! Δεν είναι κατάσταση

ΞΕΝΟΦΩΝ:
Αυτό το ξέρετε; Στην Ελλάδα το σχολείο είναι
υποχρεωτικό μέχρι τα παιδιά να τελειώσουν το
Γυμνάσιο, δηλαδή σε ηλικία 15 ετών.

ΞΕΝΟΦΩΝ:
σχολείο...

Η ώρα πέρασε και τα παιδιά γυρίζουν από το

Μαρίνα:

Μαμά, μαμά! Ήρθαμε!

Ελένη:

Καλώς τους! Άντε, πλύντε τα χέρια σας και ελάτε να
φάτε. Μετά κατευθείαν για διάβασμα.

ΞΕΝΟΦΩΝ:

Πωπω καταπίεση... μόλις ήρθαν τα παιδιά.

Νίκος:

Μα δεν έχουμε πολλή δουλειά για αύριο.

Μαρίνα:

Ναι, ναι. Θα πάμε εκδρομή. Μπορούμε να δούμε
τηλεόραση τώρα;

ΞΕΝΟΦΩΝ:

Ελένη:

Μακάρι να πήγαινα κι εγώ εκδρομή...

Εντάξει, αλλά μόνο για μισή ώρα. Μετά θα κάνετε
μαθηματικά, αγγλικά και ιστορία. Α! Και θα συγυρίσετε
και τα δωμάτιά σας. Δε θα το ξαναπώ!

Μαρίνα:

Καλά, καλά σε λίγο!

ΞΕΝΟΦΩΝ:
ΞΕΝΟΦΩΝ:
πείτε το:

Για ακούστε άλλη μία φορά...
Ήρθε η ώρα να πείτε κι εσείς κάτι. Ακούστε και

Μπορούμε να δούμε τηλεόραση τώρα;
Θα πάμε εκδρομή.
Δε θα το ξαναπώ.
ΞΕΝΟΦΩΝ:

Όταν δεν έχετε κοιμηθεί καλά, ΤΙ ΛΕΤΕ;

Καλά, σε λίγο!
Νυστάζω.
Μετά κατευθείαν για διάβασμα.
ΞΕΝΟΦΩΝ:

Νυστάζω. Νυστάζω.

ΞΕΝΟΦΩΝ:
Αυτό το ξέρετε; Σε πολλά δημόσια σχολεία γίνεται
ενισχυτική διδασκαλία όπου οι μαθητές με τη βοήθεια
των δασκάλων προετοιμάζονται για τα μαθήματα της
επόμενης μέρας.

ΞΕΝΟΦΩΝ:

Σας περιμένω και πάλι, ΓΕΙΑ ΣΑΣ!

