Learning Greek podcasts… from the
Hellenic American Union©
Ο Ξενοφών σας μαθαίνει Ελληνικά
Damages in the house/The plumber – Ζημιές στο σπίτι/Υδραυλικός
“Εleni has to deal with a serious water leak in the house and she tries
to find a plumber. Will she succeed?”

ΞΕΝΟΦΩΝ: Γεια σας φίλοι μου! Στη σημερινή εκπομπή, η Ελένη
αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα με το μπάνιο και προσπαθεί να
βρει τον υδραυλικό...
Λευτέρης:

Λέγετε, παρακαλώ!

Ελένη:

Ναι, γεια σας! Ο κύριος Λευτέρης; Επιτέλους! Σας τηλεφωνώ
εδώ και μέρες για το πρόβλημα στο μπάνιο μου. Έχω αφήσει
πάνω από τρία μηνύματα στον τηλεφωνητή σας!

ΞΕΝΟΦΩΝ: Πάλι καλά που απάντησε και στο τηλέφωνο...
Λευτέρης:

Ε... ξέρετε αυτές τις μέρες έχω ένα σωρό δουλειές και είμαι
συνέχεια στο δρόμο. Πώς λέγεστε;

Ελένη:

Παπαδήμα, Ελένη Παπαδήμα. Μπορείτε να έρθετε, τώρα; Η
διεύθυνσή μου είναι Μουσών 43.

Λευτέρης:

Λοιπόν, τυχαίνει να έχω και ένα ραντεβού στην περιοχή σας,
οπότε σε μια ώρα το πολύ θα είμαι εκεί.

ΞΕΝΟΦΩΝ: Μη μιλάς καθόλου. Είσαι πολύ τυχερή.
Ελένη:

Σίγουρα, έτσι; Σας περιμένω οπωσδήποτε!

ΞΕΝΟΦΩΝ: Για ακούστε άλλη μία φορά...
ΞΕΝΟΦΩΝ: Ήρθε η ώρα να πείτε κι εσείς κάτι. Ακούστε και πείτε το:
Έχω ένα σωρό δουλειές.
Σε μια ώρα το πολύ θα είμαι εκεί.
Σας περιμένω οπωσδήποτε!
ΞΕΝΟΦΩΝ: Όταν ένας φίλος σας έχει ανάγκη και πρέπει να τον δείτε όσο
πιο γρήγορα γίνεται, ΤΙ ΛΕΤΕ;

Μήπως γίνεται να το κάνουμε αύριο;
Έχω ένα σωρό δουλειές!
Σε μια ώρα το πολύ θα είμαι εκεί.
ΞΕΝΟΦΩΝ: Σε μία ώρα το πολύ θα είμαι εκεί. Σε μία ώρα το πολύ θα είμαι
εκεί.
ΞΕΝΟΦΩΝ: Αυτό το ξέρετε; Κάθε φορά που χρειάζεστε υδραυλικό, μπορείτε
να τηλεφωνείτε σε ειδικές εταιρείες τεχνικών.
ΞΕΝΟΦΩΝ: Μετά από λίγο, ο υδραυλικός φτάνει στο σπίτι. Για να δούμε,
μπορεί να κάνει κάτι;
Ελένη:

Από ’δω, από ’δω, περάστε. Όπως σας είπα, το πρόβλημα
παρουσιάστηκε ξαφνικά στο μπάνιο. Κοιτάξτε χάλια!

Λευτέρης:

Α... μάλιστα. Καλά, πόσες μέρες τρέχει αυτή η βρύση;

Ελένη:

Τι να σας πω! Η διαρροή άρχισε τη Δευτέρα και σήμερα
κοντεύουμε να πλημμυρίσουμε!

Λευτέρης:

Ναι, απ’ ό,τι βλέπω, θα πρέπει να αντικαταστήσω και τη βρύση
και τους δύο σωλήνες του μπάνιου.

Ελένη:

Τόσο άσχημα είναι τα πράγματα; Τι να κάνουμε... Και πόσο θα
μου στοιχίσει όλη αυτή η αλλαγή, υλικά και εργασία;

Λευτέρης:

Μμμ... Δεν μπορώ να είμαι σίγουρος, γιατί δεν ξέρω ακόμη τι
ακριβώς θα χρειαστώ, αλλά να υπολογίζετε γύρω στα 300
Ευρώ.

ΞΕΝΟΦΩΝ: Για ακούστε άλλη μία φορά...
ΞΕΝΟΦΩΝ: Ήρθε η ώρα να πείτε κι εσείς κάτι. Ακούστε και πείτε το κι εσείς:
Κοιτάξτε χάλια!
Κοντεύουμε να πλημμυρίσουμε.
Τόσο άσχημα είναι τα πράγματα;
ΞΕΝΟΦΩΝ: Όταν είσαστε πολυάσχολος, ΤΙ ΛΕΤΕ;
Δεν μπορώ να είμαι σίγουρος.
Έχω ένα σωρό δουλειές!
Πόσο θα μου στοιχίσει;
ΞΕΝΟΦΩΝ: Έχω ένα σωρό δουλειές! Έχω ένα σωρό δουλειές!
ΞΕΝΟΦΩΝ: Αυτό το ξέρετε; Στην Ελλάδα, στις γειτονιές υπάρχουν ακόμη
μικρές,
οικογενειακές
επιχειρήσεις
όπως
υδραυλικοί,
τσαγκάρηδες.

ΞΕΝΟΦΩΝ: Σας περιμένω και πάλι, ΓΕΙΑ ΣΑΣ!

