Learning Greek podcasts… from the
Hellenic American Union©
Ο Ξενοφών σας μαθαίνει Ελληνικά
Break-ins – Διαρρήξεις
“The friends have just found out about someone’s third break-in. This
gives them the opportunity to talk about break-ins in general and to
suggest measures (such as installing an alarm system) against them.”

ΞΕΝΟΦΩΝ: Γεια σας και πάλι! Σήμερα, οι φίλοι συζητάνε για ένα σοβαρό
πρόβλημα. Για να δούμε...
Μαρία:

Μάθατε για το Νίκο; Είναι η τρίτη φορά που κάποιος μπαίνει στο
σπίτι του και τα παίρνει όλα! Συσκευές, χρήματα, κινητά
τηλέφωνα...

ΞΕΝΟΦΩΝ: Σικάγο έχουμε γίνει...

Ελένη:

Πω, πω... Μεγάλη ζημιά! Καλά, αφού αυτή είναι η τρίτη
διάρρηξη, ο Νίκος δεν έχει πάρει κάποια μέτρα;

Γιώργος:

Και τι να κάνει δηλαδή; Να παραιτηθεί από τη δουλειά του και να
κάθεται συνέχεια στο σπίτι, μήπως κάποιος κλέφτης μπει μέσα;

Ελένη:

Ε, δεν εννοώ κάτι τέτοιο φυσικά! Αλλά μπορούμε να
προφυλαχθούμε με επιτυχία, αρκεί να προσέχουμε μερικά
βασικά πράγματα!

ΞΕΝΟΦΩΝ: Για να δούμε... μ’ ενδιαφέρει το θέμα.

Γιώργος:

Τι ακριβώς έχεις υπόψη σου; Σκέφτομαι και εγώ το θέμα πολύ
συχνά αλλά δε βρίσκω κάποια πρακτική ιδέα που να μπορεί
εύκολα να πραγματοποιηθεί!

Ελένη:

Πρώτα απ΄ όλα, να μη θεωρούμε ότι δε θα συμβεί ποτέ σε μας,
γιατί έτσι χαλαρώνουμε και γινόμαστε εύκολος στόχος.

ΞΕΝΟΦΩΝ: Για ακούστε άλλη μία φορά...
ΞΕΝΟΦΩΝ: Ήρθε η ώρα να πείτε κι εσείς κάτι. Ακούστε και πείτε το:
Αφού είναι η τρίτη διάρρηξη, ο Νίκος δεν έχει πάρει κάποια
μέτρα;
Μπορούμε να προφυλαχθούμε με επιτυχία, αρκεί
προσέχουμε μερικά βασικά πράγματα
Μεγάλη ζημιά!

να

ΞΕΝΟΦΩΝ: Όταν θέλετε να μάθετε τι σκέφτεται ο άλλος, ΤΙ ΛΕΤΕ;
Έτσι χαλαρώνουμε και γινόμαστε εύκολος στόχος.
Δεν εννοώ κάτι τέτοιο.
Τι ακριβώς έχεις υπόψη σου;
ΞΕΝΟΦΩΝ: Τι ακριβώς έχεις υπόψη σου; Τι ακριβώς έχεις υπόψη σου;
ΞΕΝΟΦΩΝ: Αυτό το ξέρετε; Τα τελευταία χρόνια οι Ελληνες θωρακίζουν τα
σπίτια τους με διάφορα αντικλεπτικά συστήματα.

ΞΕΝΟΦΩΝ: Οι φίλοι προβληματίζονται…
Μαρία:

Έχει δίκιο η Ελένη. Οι περισσότερες διαρρήξεις συμβαίνουν
επειδή δεν έχουμε συνηθίσει κάποιους απλούς καθημερινούς
κανόνες.

Γιώργος;

Ένα μοντέρνο σύστημα συναγερμού δεν είναι πολύ καλή ιδέα;
Δεν ξέρω όμως πόσο μπορεί να κοστίζει.

Ελένη:

Να ένα αποτελεσματικό μέτρο. Σίγουρα δεν είναι πανάκριβο και
προστατεύει σε μεγάλο βαθμό.

Μαρία:

Αν όμως μιλάμε για οργανωμένους διαρρήκτες, τίποτε δεν
πρόκειται να τους σταματήσει, έτσι δεν είναι;

ΞΕΝΟΦΩΝ: Αν το βάλουν στο μυαλό τους, δεν μας σώζει τίποτα.

Ελένη:

Το τελευταίο πράγμα που βοηθάει είναι να είμαστε αρνητικοί και
απαισιόδοξοι.

ΞΕΝΟΦΩΝ: Για ακούστε άλλη μία φορά...
ΞΕΝΟΦΩΝ: Ήρθε η ώρα να πείτε κι εσείς κάτι. Ακούστε και πείτε το:
Δεν ξέρω όμως πόσο μπορεί να κοστίζει.

Να ένα αποτελεσματικό μέτρο.
Πάντα υπάρχει τρόπος να αντιδράσουμε.
ΞΕΝΟΦΩΝ: Όταν δεν ξέρετε ακριβώς την τιμή ενός προιόντος, ΤΙ ΛΕΤΕ;
Το τελευταίο πράγμα που βοηθάει είναι να είμαστε αρνητικοί και
απαισιόδοξοι.
Δεν ξέρω όμως πόσο μπορεί να κοστίζει.
Φεύγω και τα λέμε μετά.
ΞΕΝΟΦΩΝ: Δεν ξέρω όμως πόσο μπορεί να κοστίζει. Δεν ξέρω όμως πόσο
μπορεί να κοστίζει.

ΞΕΝΟΦΩΝ: Αυτό το ξέρετε; Σε αντίθεση με ό,τι πιστεύουν οι περισσότεροι
άνθρωποι, οι περισσότερες διαρρήξεις συμβαίνουν τις πρωινές
ώρες. Γι΄ αυτό προσοχή!

ΞΕΝΟΦΩΝ: Σας περιμένω και πάλι, ΓΕΙΑ ΣΑΣ!

