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Ο Ξενοφών σας μαθαίνει Ελληνικά
Moving House - Μετακόμιση
“Dimitris is moving house and he has to buy some new furniture.”

ΞΕΝΟΦΩΝ:
Γεια σας φίλοι μου! Στη σημερινή εκπομπή ο
Δημήτρης ετοιμάζεται ν’ αλλάξει σπίτι. Για να
ακούσουμε τι λέει...
Ελένη:
Γεια σου Δημήτρη! Τι γίνεται; Όλα έτοιμα για τη
μετακόμιση;

ΞΕΝΟΦΩΝ:

Πάλι θα μετακομίσει;

Δημήτρης: Καλημέρα! Περιμένω το φορτηγό που θα πάρει τα
έπιπλα.

Ελένη:

Μήπως θέλεις να σε βοηθήσω σε κάτι;

Δημήτρης: Σ΄ ευχαριστώ, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Έχω
ήδη πληρώσει τους λογαριασμούς και τα κοινόχρηστα.
Αν έχω ώρα αργότερα , θα πάω ν΄ αγοράσω και μερικά
καινούρια έπιπλα.

Ελένη:

Αν χρειαστείς κάτι, πάρε με.

ΞΕΝΟΦΩΝ:

Για ακούστε άλλη μία φορά...

ΞΕΝΟΦΩΝ:
πείτε το:

Ήρθε η ώρα να πείτε κι εσείς κάτι. Ακούστε και

Τι γίνεται;
Αν χρειαστείς κάτι, πάρε με.
Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
ΞΕΝΟΦΩΝ:

Όταν ένας φίλος σας έχει πρόβλημα, ΤΙ ΛΕΤΕ;

Μήπως θέλεις να σε βοηθήσω;
Φτάσαμε κιόλας;
Ελάτε μαζί μου.
ΞΕΝΟΦΩΝ:
σε βοηθήσω;

Μήπως θέλεις να σε βοηθήσω; Μήπως θέλεις να

ΞΕΝΟΦΩΝ:
Αυτό το ξέρετε; Αν ενδιαφέρεστε να ψάξετε για
καινούριο σπίτι, θα πρέπει να ειδοποιήσετε τον
ιδιοκτήτη τουλάχιστον τρεις μήνες νωρίτερα.

ΞΕΝΟΦΩΝ:
Ο Δημήτρης είναι στο κατάστημα επίπλων. Για να
δούμε τι θ΄ αγοράσει...
Δημήτρης: Χαίρετε.

Πωλήτρια: Καλησπέρα. Τι ακριβώς θα θέλατε;

Δημήτρης: Ενδιαφέρομαι για έναν δερμάτινο καναπέ και δύο
πολυθρόνες.

Πωλήτρια: Βεβαίως. Τι λέτε για αυτόν εδώ τον τριθέσιο καναπέ;
Έχει μάλιστα και 20% έκπτωση.

ΞΕΝΟΦΩΝ:

Καλή ευκαιρία. Να τον πάρεις.

Δημήτρης: Μμμ...Θα με ενδιέφερε ένας διθέσιος.

Πωλήτρια: Τότε, ελάτε μαζί μου. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία στον
πρώτο όροφο.

ΞΕΝΟΦΩΝ:

Για ακούστε άλλη μία φορά...

ΞΕΝΟΦΩΝ:
πείτε το:

Ήρθε η ώρα να πείτε κι εσείς κάτι. Ακούστε και

Τι ακριβώς θα θέλατε;
Θα με ενδιέφερε ένας διθέσιος.
Υπάρχει μεγάλη ποικιλία.

ΞΕΝΟΦΩΝ:
ΤΙ του ΛΕΤΕ;

Όταν ένας φίλος σας χρειάζεται τη βοήθειά σας,

Αν χρειαστείς κάτι, πάρε με.
Ενδιαφέρομαι για έναν δερμάτινο καναπέ.
Χαίρετε.
ΞΕΝΟΦΩΝ:
πάρε με.

Αν χρειαστείς κάτι, πάρε με. Αν χρειαστείς κάτι,

ΞΕΝΟΦΩΝ:
Αυτό το ξέρετε; Όταν νοικιάζουμε διαμέρισμα,
δίνουμε προκαταβολή δύο ενοίκια.

ΞΕΝΟΦΩΝ:

Σας περιμένω και πάλι, ΓΕΙΑ ΣΑΣ!

