Learning Greek podcasts… from the
Hellenic American Union©
Ο Ξενοφών σας μαθαίνει Ελληνικά
Ecology/Recycling – Οικολογία/Ανακύκλωση
“The friends talk about the various ways and benefits of recycling.”
ΞΕΝΟΦΩΝ: Γεια σας! Στη σημερινή εκπομπή, οι φίλοι βρίσκονται όλοι μαζί
και πίνουν καφεδάκι...
Γιώργος:

Τα μάθατε; Αυτή την εβδομάδα πάλι θα κάνουν απεργία οι
υπάλληλοι που μαζεύουν τα σκουπίδια. Δεν θέλω ούτε να το
σκέφτομαι!

ΞΕΝΟΦΩΝ: Μάθαμε τώρα. Κάθε εβδομάδα όλο και κάποιος απεργεί.
Μαρία:

Δεν σας κάνει εντύπωση πόσα σκουπίδια παράγουμε
καθημερινά; Πρέπει να γίνει κάτι μ΄ αυτό το θέμα και γρήγορα.
Δεν μπορεί όλα να είναι για πέταμα!

Ελένη:

Πρέπει να σκεφτούμε τη λύση της ανακύκλωσης. Είναι ένας
απλός και αποτελεσματικός τρόπος να ξαναχρησιμοποιούνται
υλικά όπως το χαρτί, το γυαλί, το αλουμίνιο!

ΞΕΝΟΦΩΝ: Μμμ..Πολύ χρήσιμη αυτή η συζήτηση για την ανακύκλωση.

Γιώργος:

Σε άλλες χώρες οι άνθρωποι ανακυκλώνουν σε μεγάλο
ποσοστό αλλά εμείς στην Ελλάδα είμαστε ακόμα στην αρχή.

Ελένη:

Και όμως είναι απλό! Το μόνο που χρειάζεται είναι
πληροφόρηση και οργάνωση! Η ωφέλεια
όμως για το
περιβάλλον θα είναι τεράστια!

ΞΕΝΟΦΩΝ: Για ακούστε άλλη μία φορά...
ΞΕΝΟΦΩΝ: Ήρθε η ώρα να πείτε κι εσείς κάτι. Ακούστε και πείτε το:
Πρέπει να σκεφτούμε τη λύση της ανακύκλωσης.
Η ωφέλεια για το περιβάλλον είναι τεράστια.
Δε θέλω ούτε να το σκέφτομαι!
ΞΕΝΟΦΩΝ: Όταν δεν έχετε όλες τις πληροφορίες για κάτι, ΤΙ ΛΕΤΕ;
Δεν έχω ενημερωθεί όπως πρέπει.
Δε θέλω ούτε να το σκέφτομαι.
Θα σας το εξηγήσω με όλες τις λεπτομέρειες.
ΞΕΝΟΦΩΝ: Δεν έχω ενημερωθεί όπως πρέπει. Δεν έχω ενημερωθεί όπως
πρέπει.
ΞΕΝΟΦΩΝ: Αυτό το ξέρετε; Κάδοι ανακύκλωσης βρίσκονται σε αρκετούς
δήμους καθώς επίσης και σε αρκετούς δημόσιους χώρους όπως
αεροδρόμια, σιδηροδρομικούς σταθμούς και αλλού.

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

Καταρχάς, οτιδήποτε είναι φτιαγμένο από χαρτί μπορεί να
ανακυκλωθεί! Φανταστείτε για πόσο μεγάλη ποικιλία μιλάμε:
Εφημερίδες, περιοδικά, χαρτιά γραφείου.

ΞΕΝΟΦΩΝ: ...Και πετάμε τόσα χαρτιά κάθε μέρα. Κρίμα, κρίμα.

Μαρία:

Σωστά...Σκέψου πόσα δέντρα μπορούμε να σώσουμε κάθε
φορά που ανακυκλώνουμε χαρτί!

Ελένη:

Και όχι μόνο! Γυάλινα μπουκάλια, μεταλλικά κουτιά από
κονσέρβες ή αναψυκτικά. Η λίστα δεν τελειώνει! Μετά, το μόνο
που έχουμε να κάνουμε είναι να τα πάμε στους ειδικούς κάδους!

Γιώργος:

Και πώς θα ξέρουμε ποιοι κάδοι είναι οι σωστοί και αν
υπάρχουν κοντά στο σπίτι μας;

Ελένη:

Συνήθως είναι μπλε ή κίτρινοι και έχουν επάνω το σύμβολο της
ανακύκλωσης, οπότε δεν είναι δύσκολο να τους αναγνωρίσεις.

Μαρία:

Λοιπόν, από αύριο διαλέγουμε τι πετάμε και πού. Έτσι βοηθάμε
και εμείς το περιβάλλον με τη σειρά μας.

ΞΕΝΟΦΩΝ: Αξίζει όλοι να κάνουμε μία προσπάθεια.
ΞΕΝΟΦΩΝ: Για ακούστε άλλη μία φορά...
ΞΕΝΟΦΩΝ: Ήρθε η ώρα να πείτε κι εσείς κάτι. Ακούστε και πείτε το:
Η λίστα δεν τελειώνει!
Πώς θα ξέρουμε ποιοι κάδοι είναι οι σωστοί;
Από αύριο διαλέγουμε τι πετάμε και πού.
ΞΕΝΟΦΩΝ: Όταν θέλετε να ενημερώσετε κάποιον για κάτι , ΤΙ ΛΕΤΕ;
Το μόνο που χρειάζεται είναι πληροφόρηση.
Φανταστείτε για πόσο μεγάλη ποικιλία μιλάμε.
Εμείς στην Ελλάδα είμαστε ακόμα στην αρχή.
ΞΕΝΟΦΩΝ: Το μόνο που χρειάζεται είναι πληροφόρηση. Το μόνο που
χρειάζεται είναι πληροφόρηση.
ΞΕΝΟΦΩΝ: Αυτό το ξέρετε; Στην Ελλάδα μπορείς να ανακυκλώσεις ακόμα
και το αυτοκίνητό σου.

ΞΕΝΟΦΩΝ: Σας περιμένω και πάλι, ΓΕΙΑ ΣΑΣ!

