Learning Greek podcasts… from the
Hellenic American Union©
Ο Ξενοφών σας μαθαίνει Ελληνικά
A break in/The Police – Διάρρηξη/Αστυνομία
“Yiorgos’ house has been broken into; the Police arrive to investigate.”

ΞΕΝΟΦΩΝ: Γεια σας και πάλι! Στη σημερινή εκπομπή, οι φίλοι μας
πηγαίνουν όλοι μαζί στο σπίτι του Γιώργου. Φτάνοντας όμως,
τους περιμένει μια δυσάρεστη έκπληξη...
Γιώργος:

Ελάτε παιδιά... Μα, τι συμβαίνει; Θυμάμαι ότι κλείδωσα το πρωί
και τώρα η πόρτα είναι ορθάνοιχτη!

Ελένη:

Πωπω! Τι αναστάτωση επικρατεί εδώ μέσα! Άνω κάτω είναι
όλα!

ΞΕΝΟΦΩΝ: Πωπω, όλα είναι πεταμένα στο πάτωμα.

Γιώργος:

Θεέ μου! Με κλέψανε! Κάποιος μπήκε μέσα όσο έλειπα και τα
σήκωσε όλα! Και να σκεφτείς, έλεγα την επόμενη εβδομάδα ν΄
αγοράσω κλειδαριά ασφαλείας!

ΞΕΝΟΦΩΝ: Και στα ’λεγα... βάλε μια κλειδαριά ασφαλείας.
Ελένη:

Την αστυνομία! Να τηλεφωνήσεις τώρα αμέσως και να δηλώσεις
τη διάρρηξη.

Μαρία:

Σωστά. Μέχρι να έρθει η αστυνομία, δεν πρέπει να αγγίξουμε
τίποτε!

ΞΕΝΟΦΩΝ: Για ακούστε άλλη μία φορά...
ΞΕΝΟΦΩΝ: Ήρθε η ώρα να πείτε κι εσείς κάτι. Ακούστε και πείτε το:
Τι αναστάτωση επικρατεί εδώ μέσα!
Δεν πρέπει να αγγίξουμε τίποτε!
Με κλέψανε.
ΞΕΝΟΦΩΝ: Όταν θέλετε να βοηθήσετε κάποιον, ΤΙ ΛΕΤΕ;
Υπάρχει σύστημα συναγερμού;
Οτιδήποτε χρειαστείτε, πείτε μου.
Δεν ξέρω τίποτε περισσότερο.

ΞΕΝΟΦΩΝ: Οτιδήποτε χρειαστείτε, πείτε μου. Οτιδήποτε χρειαστείτε, πείτε
μου.
ΞΕΝΟΦΩΝ: Αυτό το ξέρετε; Οι στατιστικές δείχνουν ότι οι περισσότερες
διαρρήξεις γίνονται τις πρωινές ώρες και όχι το βράδυ. Γι΄ αυτό,
μην παραλείπετε να κλειδώνετε την πόρτα του σπιτιού σας,
οποιαδήποτε ώρα και να πρόκειται να λείψετε.

ΞΕΝΟΦΩΝ: Οι φίλοι τηλεφώνησαν και μετά από λίγο, η αστυνομία έφτασε
στο διαμέρισμα...
Αστυνομικός: Χαίρετε. Ο κύριος Παπαδήμας;

Γιώργος:

Ο ίδιος. Σας ευχαριστώ που ήρθατε τόσο γρήγορα.

ΞΕΝΟΦΩΝ: Πάλι καλά που ήρθαν σε μισή ώρα.

Αστυνομικός: Καθήκον μας. Λοιπόν, θα μπορούσατε να μας αναφέρετε
σύντομα τι λείπει; Είδατε κάποιον να φεύγει; Ακούσατε κάποιον
ασυνήθιστο θόρυβο;

Γιώργος:

Δυστυχώς, οι διαρρήκτες πήραν διάφορες ηλεκτρικές συσκευές
και αρκετά μετρητά. Ορίστε, μια πρόχειρη λίστα. Τι άλλο να σας
πω.. Έφυγα το πρωί ως συνήθως, δεν παρατήρησα τίποτα
περίεργο και γυρίζοντας βρήκα το διαμέρισμα σ΄ αυτήν την
κατάσταση!

ΞΕΝΟΦΩΝ: Άντε τώρα να το συμμαζέψει.
Αστυνομικός: Θα πρέπει να έρθετε στο τμήμα για να δώσετε κατάθεση και να
υποβάλλετε μήνυση... Για να δούμε τώρα αν υπάρχουν
αποτυπώματα.

Γιώργος:

Ευτυχώς που δεν πειράξαμε τίποτε.

ΞΕΝΟΦΩΝ: Για ακούστε άλλη μία φορά...
ΞΕΝΟΦΩΝ: Ήρθε η ώρα να πείτε κι εσείς κάτι. Ακούστε και πείτε το:
Θα πρέπει να υποβάλετε μήνυση.
Δεν παρατήρησα τίποτε περίεργο.
Για να δούμε τώρα αν υπάρχουν αποτυπώματα.
ΞΕΝΟΦΩΝ: Όταν κάποιος έχει μπει στο σπίτι σας την ώρα που λείπετε, ΤΙ
ΛΕΤΕ;
Με κλέψανε.
Για να δούμε τώρα αν υπάρχουν αποτυπώματα.
Καθήκον μας.

ΞΕΝΟΦΩΝ: Με κλέψανε. Με κλέψανε .
ΞΕΝΟΦΩΝ: Αυτό το ξέρετε; Πολλές διαρρήξεις γίνονται τα Χριστούγεννα και
το Πάσχα όταν ο περισότερος κόσμος λείπει από τα σπίτια του.

ΞΕΝΟΦΩΝ: Σας περιμένω και πάλι, ΓΕΙΑ ΣΑΣ!

