Learning Greek podcasts… from the
Hellenic American Union©
Ο Ξενοφών σας μαθαίνει Ελληνικά
What would I do if…? – Tι θα έκανα αν...;
“The friends talk about what each of them would do if they had time
and money: Maria would travel; Eleni would take things as they came,
and Yiorgos would help protect the environment.”

ΞΕΝΟΦΩΝ: Γεια σας και πάλι! Στη σημερινή εκπομπή, η παρέα πίνει
καφεδάκι και χαλαρώνει...
Γιώργος:

Σκέφτεστε ποτέ τι θα κάναμε αν είχαμε περισσότερο ελεύθερο
χρόνο; Υπάρχουν τόσες επιλογές που μου είναι δύσκολο ν΄
αποφασίσω.

Μαρία:

Αν μπορούσα να μην εργάζομαι, θα ταξίδευα σε όλον τον
κόσμο. Δεν είναι καταπληκτικό να γνωρίζεις καινούριους
ανθρώπους και τρόπους ζωής;

ΞΕΝΟΦΩΝ: Το μυαλό της είναι πάντα στις διακοπές.

Ελένη:

Ξεχνάτε κάτι πολύ σημαντικό. Ο σωστός συνδυασμός είναι
ελεύθερος χρόνος και αρκετά χρήματα.

ΞΕΝΟΦΩΝ: Ωραία τα λέει...

Γιώργος:

Πετυχημένος συνδυασμός... αλλά όλα αυτά που συζητάμε είναι
μόνο στη φαντασία μας. Αλήθεια, εσύ πώς θα περνούσες το
χρόνο σου αν είχες τη δυνατότητα να κάνεις ό,τι θέλεις;

Ελένη:

Θα πήγαινα συνέχεια για ψώνια, θα έβλεπα τους φίλους μου
πολύ πιο συχνά και γενικά δε θα είχα ένα συγκεκριμένο
πρόγραμμα. Κάθε μέρα θα ήταν και μια καινούρια περιπέτεια!

ΞΕΝΟΦΩΝ: Για ακούστε άλλη μια φορά...
ΞΕΝΟΦΩΝ: Ήρθε η ώρα να πείτε κι εσείς κάτι. Ακούστε και πείτε το:

Τι θα κάναμε αν είχαμε πολύ ελεύθερο χρόνο;
Κάθε μέρα θα ήταν και μια καινούρια περιπέτεια!
Θα πήγαινα συνέχεια για ψώνια.
ΞΕΝΟΦΩΝ: Όταν κάνετε σχέδια που είναι αδύνατο να πραγματοποιηθούν,
ΤΙ ΛΕΤΕ;
Υπάρχουν τόσες επιλογές που μου είναι δύσκολο ν΄
αποφασίσω.
Όλα αυτά που συζητάμε είναι μόνο στη φαντασία μας.
Θα έβλεπα τους φίλους μου πολύ πιο συχνά.
ΞΕΝΟΦΩΝ: Όλα αυτά που συζητάμε είναι μόνο στη φαντασία μας. Όλα αυτά
που συζητάμε είναι μόνο στη φαντασία μας.

ΞΕΝΟΦΩΝ: Αυτό το ξέρετε; Πολλοί Ελληνες έχουν και μια δεύτερη δουλειά
με αποτέλεσμα ο ελεύθερος χρόνος τους να είναι πολύ
περιορισμένος.
ΞΕΝΟΦΩΝ: Η συζήτηση για το ίδιο θέμα συνεχίζεται...
Γιώργος:

Τώρα, για να μιλήσουμε και λίγο σοβαρά, αν είχαμε λύσει το
πρόβλημα του βιοπορισμού, πιστεύετε ότι θα κάναμε πράγματα
μόνο για τον εαυτό μας;

Μαρία:

Τι να σου πω... Θεωρητικά, όλοι λένε ότι θα βοηθούσαν τους
φτωχούς και τους άπορους. Στην πράξη όμως...

Ελένη:

Εγώ πάλι πιστεύω ότι αν θέλεις να κάνεις τη ζωή κάποιου
ευκολότερη, δε χρειάζεται να είσαι εκατομμυριούχος!

Γιώργος:

Πάντως, η δική μου προτεραιότητα θα ήταν η προστασία του
περιβάλλοντος. Θα έδινα χρήματα για να σωθούν τα άγρια ζώα,
ίσως θα έφτιαχνα μια οργάνωση για την ανακύκλωση και την
καθαριότητα!

Ελένη:

Θα, θα, θα... Όλη αυτή η συζήτηση μου έφερε πονοκέφαλο.
Μήπως είναι προτιμότερο να είμαστε ρεαλιστές; Κανένας από
εμάς δε θα έχει ποτέ ούτε χρόνο ούτε χρήματα για να κάνει όλα
αυτά τα πράγματα.

ΞΕΝΟΦΩΝ: Έχει δίκιο η Ελένη.
Γιώργος:

Δε διαφωνώ. Είναι όμως ωραίο πράγμα να ονειρεύεσαι!

ΞΕΝΟΦΩΝ: Ναι, όνειρα θερινής νυχτός...

ΞΕΝΟΦΩΝ: Για ακούστε άλλη μια φορά...
ΞΕΝΟΦΩΝ: Ήρθε η ώρα να πείτε κι εσείς κάτι. Ακούστε και πείτε το:

Θα έδινα χρήματα για να σωθούν τα άγρια ζώα.
Θα έφτιαχνα μια οργάνωση για την ανακύκλωση.
Η δική μου προτεραιότητα θα ήταν η προστασία του
περιβάλλοντος.
ΞΕΝΟΦΩΝ: Όταν κάνετε σχέδια που είναι δύσκολο να πραγματοποιηθούν,
ΤΙ ΛΕΤΕ;
Όλη αυτή η συζήτηση μου έφερε πονοκέφαλο!
Μου φαίνεται ότι θα βρέξει πάλι!
Είναι ωραίο πράγμα να ονειρεύεσαι!
ΞΕΝΟΦΩΝ: Είναι ωραίο πράγμα να ονειρεύεσαι! Είναι ωραίο πράγμα να
ονειρεύεσαι!
ΞΕΝΟΦΩΝ: Αυτό το ξέρετε; Στους Έλληνες αρέσει να κάνουν σχέδια και να
ονειρεύονται, με αποτέλεσμα πολλές φορές να ξεχνούν την
πραγματικότητα!

ΞΕΝΟΦΩΝ: Σας περιμένω και πάλι, ΓΕΙΑ ΣΑΣ!

