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Ο Ξενοφών σας μαθαίνει Ελληνικά
At the cinema – Στον κινηματογράφο
“The friends decide to go to the cinema”
ΞΕΝΟΦΩΝ: Εγώ είμαι και πάλι! Άκουσα, ότι η παρέα απόψε,
κανονίζει να πάει στον κινηματογράφο. Για να
ακούσουμε τι λένε...
Μαρία:
πάμε σινεμά;

Λοιπόν, παιδιά, τι θα κάνουμε απόψε; Θέλετε να

ΞΕΝΟΦΩΝ:

Πάλι σινεμά;

Δημήτρης: Παίζει κάτι καλό απόψε; Γιατί εγώ έλεγα να πάμε για
ποτό. Εσύ Ελένη, συμφωνείς;

Ελένη:

Η αλήθεια είναι ότι κι εγώ πεινάω σα λύκος ,αλλά
αποφάσισα να κάνω δίαιτα!

ΞΕΝΟΦΩΝ:
Μαρία:

Καιρός ήταν!

Ωραία, ακούστε: Ο κινηματογράφος στην
Ακαδημίας παίζει μία καταπληκτική κωμωδία!

οδό

Δημήτρης: Α! Ξέρω ποια ταινία λες! Είναι αριστούργημα!
Φανταστική! Την έχω δει αλλά θα την ξανάβλεπα
ευχαρίστως!
ΞΕΝΟΦΩΝ:

Ελένη:

Μαρία:
του το πω.

Σιγά τ’ αβγά!

Τέλεια! Θα πάω να βγάλω τα εισιτήρια,γιατί φοβάμαι
ότι δε θα βρούμε θέσεις.

Εντάξει, θα πάρω τώρα τηλέφωνο το Γιώργο να

Δημήτρης: Έγινε! Ραντεβού στην οδό Ακαδημίας στις 7.30!

ΞΕΝΟΦΩΝ:

Για ακούστε άλλη μία φορά…

ΞΕΝΟΦΩΝ:
πείτε το:

Ήρθε η ώρα να πείτε κι εσείς κάτι. Ακούστε και

Θέλετε να πάμε σινεμά;
Γιατί εγώ έλεγα να πάμε για ποτό.
Θα πάω να βγάλω τα εισιτήρια.
ΞΕΝΟΦΩΝ:
ΤΙ ΛΕΤΕ;

Όταν θέλετε να πάτε σινεμά με τους φίλους σας,

Πάμε για ποτό;
Θέλετε να πάμε σινεμά;
Ραντεβού στην οδό Ακαδημίας στις 7.30!
ΞΕΝΟΦΩΝ:

Θέλετε να πάμε σινεμά; Θέλετε να πάμε σινεμά;

ΞΕΝΟΦΩΝ:

Όταν ακούτε κάτι που σας αρέσει, ΤΙ ΛΕΤΕ;

Τέλεια!
Α πα πα!
Δεν πειράζει..
ΞΕΝΟΦΩΝ:

Tέλεια! Tέλεια!

ΞΕΝΟΦΩΝ:
Ξέρετε ότι το καλοκαίρι στην Ελλάδα υπάρχουν
θερινά σινεμά, δηλαδή σινεμά που είναι σε ανοιχτό
χώρο;

ΞΕΝΟΦΩΝ:
Τελικά η Μαρία αποφάσισε να πάρει το Γιώργο
τηλέφωνο και να του πει για το ραντεβού…Θα έρθει
όμως εκείνος;
Γιώργος:

Λέγετε;

Μαρία:

Έλα Γιώργο, η Μαρία είμαι! Λοιπόν, άκου, κανονίσαμε
να πάμε σινεμά με τα παιδιά. Θα έρθεις;

Γιώργος:

Λυπάμαι Μαρία, αλλά έχω έναν τρομερό πονοκέφαλο!

ΞΕΝΟΦΩΝ:

Τι κρίμα! Περαστικά!

Μαρία:
Γιώργος:

Δηλαδή, δε θα βγεις καθόλου.
Μμμ... Μάλλον όχι. Θα δω τηλεόραση...

Μαρία:
Σοβαρά μιλάς; Προτιμάς να μείνεις μέσα και να
μην έρθεις μαζί μας;
Μαρία:

Εντάξει, Γιώργο, αν αλλάξεις γνώμη, το ραντεβού είναι
στις 7.30, στην οδό Ακαδημίας, έξω από το σινεμά.Γεια
σου!

ΞΕΝΟΦΩΝ:

Γιώργος:

Μούχλα!

Εντάξει, τα λέμε!

ΞΕΝΟΦΩΝ:

Για ακούστε άλλη μία φορά…

ΞΕΝΟΦΩΝ:
πείτε το:

Ήρθε η ώρα να πείτε κι εσείς κάτι. Ακούστε και

Λέγετε;
Τι κρίμα! Περαστικά!
Μάλλον όχι...

ΞΕΝΟΦΩΝ:
ΤΙ ΛΕΤΕ όταν οι φίλοι σας σας καλούν για
φαγητό και εσάς σας πονάει το κεφάλι σας;
Ναι! Ναι!
Λυπάμαι, αλλά έχω τρομερό πονοκέφαλο!
Εντάξει.

ΞΕΝΟΦΩΝ:
Λυπάμαι, αλλά έχω τρομερό πονοκέφαλο!
Λυπάμαι, αλλά έχω τρομερό πονοκέφαλο!

ΞΕΝΟΦΩΝ:
ΤΙ ΛΕΤΕ όταν κάποιος σας απαντάει κάτι
διαφορετικό από αυτό που περιμένατε και ακούγεται
σαν να μην είναι αληθινό;
Σοβαρά μιλάς;
Σ’ ευχαριστώ πολύ.
Μάλλον όχι.

ΞΕΝΟΦΩΝ:

Σοβαρά μιλάς; Σοβαρά μιλάς;

ΞΕΝΟΦΩΝ:Αυτό το ξέρετε; ΤΙ ΛΕΜΕ όταν σηκώνουμε το
τηλέφωνο;

-Παρακαλώ!
-Ναι;
-Ορίστε.
-Λέγετε!
-Εμπρός!

ΞΕΝΟΦΩΝ: Σας περιμένω και πάλι, ΓΕΙΑ ΣΑΣ!!!

