Learning Greek podcasts… from the
Hellenic American Union©
Ο Ξενοφών σας μαθαίνει Ελληνικά
Weather – Καιρός
“The friends are making plans about a weekend trip. When they get to
their destination, the weather isn’t what they have expected!”

ΞΕΝΟΦΩΝ: Γεια σας φίλοι μου! Στη σημερινή εκπομπή οι φίλοι
μας ετοιμάζονται για μία εκδρομή. Ας ακούσουμε τι
λένε...
Ελένη:

Ωραία θα περάσουμε στην εκδρομή... Αν κάνει και
καλό καιρό!

ΞΕΝΟΦΩΝ: Καλά μέσα στο χειμώνα θα πάτε εκδρομή;

Γιώργος: Τώρα που το λες... Πώς θα είναι ο καιρός το
Σαββατοκύριακο;
Ελένη: Κοίτα...Στην Αράχωβα η θερμοκρασία μερικές φορές είναι
χαμηλή, αλλά συνήθως έχει ήλιο!

Γιώργος: Είσαι σίγουρη; Δεν έχει ούτε υγρασία ούτε αέρα;

Ελένη: Μην ανησυχείς! Όλα θα πάνε μια χαρά!
Γιώργος: Μακάρι! Πάμε τώρα να φτιάξουμε τα πράγματά μας.

ΞΕΝΟΦΩΝ: Πάμε, πάμε..
ΞΕΝΟΦΩΝ: Για ακούστε άλλη μία φορά...
ΞΕΝΟΦΩΝ: Ήρθε η ώρα να πείτε κι εσείς κάτι. Ακούστε και πείτε
το:

Πάμε τώρα να φτιάξουμε τα πράγματά μας.
Είσαι σίγουρη;
Όλα θα πάνε μια χαρά!
ΞΕΝΟΦΩΝ: Όταν κάποιος έχει άγχος χωρίς λόγο, ΤΙ ΛΕΤΕ;
Ωραία θα περάσουμε στην εκδρομή!
Μην ανησυχείς!
Μην αργείς!
ΞΕΝΟΦΩΝ: Μην ανησυχείς! Μην ανησυχείς!
ΞΕΝΟΦΩΝ: Αυτό το ξέρετε; Αν θέλετε να μάθετε τι καιρό θα κάνει
σε όλη την Ελλάδα, μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο
1448.

ΞΕΝΟΦΩΝ: Οι φίλοι μας είναι στην Αράχωβα. Έχουν όμως
προβλήματα...
Γιώργος:

Τι κρύο είναι αυτό! Μου φαίνεται θα χιονίσει!

Ελένη: Ναι, μάλλον πρέπει να γυρίσουμε στο ξενοδοχείο.

Γιώργος: Και σε ρώτησα...θα είναι καλός ο καιρός; Ορίστε τώρα!
ΞΕΝΟΦΩΝ:

Σας τα ’λεγα εγώ αλλά δεν με ακούγατε..

Ελένη:

Εντάξει, ό,τι και να πεις έχεις δίκιο!

ΞΕΝΟΦΩΝ: Τώρα είναι αργά. Τουλάχιστον να χιόνιζε!

Γιώργος: Μα τι συμβαίνει; Βρέχει; Δεν είναι δυνατόν! Δεν έχω μαζί
μου ούτε ομπρέλα!

Ελένη: Ούτε εγώ... Να δεις που αύριο θα είμαστε και οι δύο
άρρωστοι!

ΞΕΝΟΦΩΝ:

Για ακούστε άλλη μία φορά...

ΞΕΝΟΦΩΝ: Ήρθε η ώρα να πείτε κι εσείς κάτι. Ακούστε και πείτε
το:
Ό,τι και να πεις έχεις δίκιο!
Να δεις που αύριο θα είμαστε και οι δύο άρρωστοι!

ΞΕΝΟΦΩΝ: Όταν συμφωνείτε με αυτά που λέει κάποιος, ΤΙ ΛΕΤΕ;
Ό,τι και να πεις έχεις δίκιο!
Δεν είναι δυνατόν!
Μα τί συμβαίνει;
ΞΕΝΟΦΩΝ: Ό,τι και να πεις έχεις δίκιο! Ό,τι και να πεις έχεις δίκιο!

ΞΕΝΟΦΩΝ: Αυτό το ξέρετε; Στην Ελλάδα υπάρχει ηλιοφάνεια τους
περισσότερους μήνες του χρόνου.

ΞΕΝΟΦΩΝ: Σας περιμένω και πάλι, ΓΕΙΑ ΣΑΣ!

