Learning Greek podcasts… from the
Hellenic American Union©
Ο Ξενοφών σας μαθαίνει Ελληνικά
Climate change – Αλλαγή κλίματος
“The friends talk about how changes in the climate (extreme
temperatures, floods, hurricanes) affect our lives.”
ΞΕΝΟΦΩΝ: Γεια σας! Σήμερα, η παρέα ανταλλάσσει απόψεις για το πως
μπορούμε να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη...
Μαρία:

Πω, πω! Τα νέα δεν είναι καθόλου καλά! Ακούστε τι γράφει εδώ:
Λόγω του σημερινού τρόπου ζωής, δεν υπάρχει πια ισορροπία
στο περιβάλλον και το κλίμα αλλάζει προς το χειρότερο με
τρομακτικά γρήγορους ρυθμούς!

ΞΕΝΟΦΩΝ: Η φύση μάς εκδικείται.

Γιώργος:

Ναι, είναι πολύ ανησυχητικό! Παρακολουθούσα ειδήσεις στην
τηλεόραση χτες. Μέρα με τη μέρα, η θερμοκρασία ανεβαίνει
επικίνδυνα στη Γη και οι επιστήμονες δεν είναι σίγουροι για τις
συνέπειες!

Ελένη:

Μα δε βλέπετε τι συμβαίνει γύρω μας κάθε μέρα; Σε όλο τον
κόσμο το υπερβολικό κρύο ή ζέστη, οι πυρκαγιές είναι
καθημερινό φαινόμενο.

Γιώργος:

Ξέχασες τους τυφώνες και τις πλημμύρες που συμβαίνουν
χωρίς προειδοποίηση και με πολύ μεγαλύτερη συχνότητα απ΄
ότι 5 ή 10 χρόνια πριν.

ΞΕΝΟΦΩΝ: Για ακούστε άλλη μία φορά...
ΞΕΝΟΦΩΝ: Ήρθε η ώρα να πείτε κι εσείς κάτι. Ακούστε και πείτε το:
Δεν υπάρχει πια ισορροπία στο περιβάλλον και το κλίμα αλλάζει
προς το χειρότερο.
Το υπερβολικό κρύο ή ζέστη, οι πυρκαγιές είναι καθημερινό
φαινόμενο.
Δε βλέπετε τι συμβαίνει γύρω μας κάθε μέρα;
ΞΕΝΟΦΩΝ: Όταν δεν έχουμε ευχάριστες ειδήσεις, ΤΙ ΛΕΤΕ;
Τα νέα δεν είναι καθόλου καλά!
Μέρα με τη μέρα, η θερμοκρασία ανεβαίνει επικίνδυνα.
Ακούστε τι γράφει εδώ.
ΞΕΝΟΦΩΝ: Τα νέα δεν είναι καθόλου καλά! Τα νέα δεν είναι καθόλου καλά!
ΞΕΝΟΦΩΝ: Αυτό το ξέρετε; Πολλές παγκόσμιες οργανώσεις για την
προστασία του περιβάλλοντος έχουν παραρτήματα και στην
Ελλάδα.

ΞΕΝΟΦΩΝ: Το θέμα προβληματίζει και έτσι η συζήτηση
συνεχίζεται....
Μαρία:

Φανταστείτε πόσοι άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους ή μένουν
άστεγοι κάθε μέρα!

Γιώργος:

Δεν ξέρω αν πραγματικά καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι
αυτό το θέμα. Έχετε παρατηρήσει πόσο έχουν αυξηθεί οι
αλλεργίες για παράδειγμα;

ΞΕΝΟΦΩΝ: Γι’ αυτό τρέχει η μύτη μου συνέχεια;

Μαρία:

Σωστά! Το κλίμα που αλλάζει μαζί με τη μόλυνση του αέρα κάνει
την κατάσταση ακόμη πιο δύσκολη, όχι μόνο σήμερα αλλά και
στο μέλλον.

Ελένη:

Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι αν δεν κάνουμε κάτι
σύντομα, η κατάσταση δε θα βελτιωθεί. Αντίθετα, θα πηγαίνει
συνεχώς από το κακό στο χειρότερο!

ΞΕΝΟΦΩΝ: Για ακούστε άλλη μία φορά...
ΞΕΝΟΦΩΝ: Ήρθε η ώρα να πείτε κι εσείς κάτι. Ακούστε και πείτε το:
Φανταστείτε πόσοι άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους.
Αν δεν κάνουμε κάτι σύντομα, η κατάσταση δε θα βελτιωθεί.
Έχετε παρατηρήσει πόσο έχουν αυξηθεί οι αλλεργίες;
ΞΕΝΟΦΩΝ: Όταν δεν είστε αισιόδοξοι ότι μια κατάσταση βελτιώνεται, ΤΙ
ΛΕΤΕ;
Θα πληρώσετε με πιστωτική;
Τα νέα δεν είναι καθόλου καλά!
Η κατάσταση πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο.
ΞΕΝΟΦΩΝ: Η κατάσταση πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Η κατάσταση
πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο.
ΞΕΝΟΦΩΝ: Αυτό το ξέρετε; Αν και στην Ελλάδα δεν έχουμε ακραία καιρικά
φαινόμενα, υπάρχουν αρκετοί οργανισμοί που ασχολούνται με
τις αλλαγές στο κλίμα, όπως το Υπουργείο Περιβάλλοντος.

ΞΕΝΟΦΩΝ: Σας περιμένω και πάλι, ΓΕΙΑ ΣΑΣ!

