Learning Greek podcasts… from the
Hellenic American Union©
Ο Ξενοφών σας μαθαίνει Ελληνικά
At the bar – Στο μπαρ
“Τhe friends are at a bar, celebrating Eleni’s new job”

ΞΕΝΟΦΩΝ:
Γεια σας φίλοι μου!
Η παρέα
αποφάσισε να βγει έξω για να διασκεδάσει..
Μαρία:

Ελένη:

σήμερα

Και πάλι συγχαρητήρια Ελένη. Εύχομαι να πάνε όλα
καλά στην καινούρια σου δουλειά!

Ευχαριστώ παιδιά! Στην υγειά σας!

ΞΕΝΟΦΩΝ:

Τι καλό θα μας κεράσεις;

Δημήτρης, Γιώργος: Στην υγειά μας!

Γιώργος:

Ωραία είναι εδώ, ε; Δεν έχω ξανάρθει!

Ελένη:

Ναι, το μπαράκι είναι καινούριο. Α, συγνώμη, θα μας
φέρεις μερικά παγάκια ακόμη;

Σερβιτόρος:

Ναι, αμέσως.

ΞΕΝΟΦΩΝ:

Για ακούστε άλλη μία φορά...

ΞΕΝΟΦΩΝ:
πείτε το:

Ήρθε η ώρα να πείτε κι εσείς κάτι. Ακούστε και

Εύχομαι να πάνε όλα καλά
Στην υγειά μας!
Δεν έχω ξανάρθει!
ΞΕΝΟΦΩΝ:
Όταν πληρώνετε εσείς το φαγητό ή τα ποτά των
φίλων σας, ΤΙ ΛΕΤΕ;
Είναι όλα κερασμένα!
Τι χρωστάω;
Συγχαρητήρια!
ΞΕΝΟΦΩΝ:

Είναι όλα κερασμένα! Είναι όλα κερασμένα!

ΞΕΝΟΦΩΝ:
Αυτό το ξέρετε; Πολλές φορές στην Ελλάδα
πληρώνουμε για το φαγητό ή τα ποτά της παρέας όταν
γιορτάζουμε τα γενέθλιά μας, τη γιορτή μας ή μια
καινούρια δουλειά !

ΞΕΝΟΦΩΝ:
Γιώργος:

Μετά από λίγη ώρα και ενώ το κέφι συνεχίζεται...

Λοιπόν, εγώ λέω να φεύγω σιγά-σιγά!

ΞΕΝΟΦΩΝ:

Αμάν, μόνο το κρεβάτι του σκέφτεται...

Μαρία:

Από τώρα; Ούτε 2 δεν είναι η ώρα!

Γιώργος:

Το ξέρω, αλλά αύριο σηκώνομαι πρωί. Έχω να πάω
στο γραφείο νωρίς.

Μαρία:
μαζί.

Περίμενε λίγο ακόμα.. θα φύγουμε σε λίγο όλοι

ΞΕΝΟΦΩΝ:

Περίμενε λίγο ακόμα, μη χαλάς την παρέα.

Γιώργος:

Όχι, παιδιά, αλήθεια πρέπει να πηγαίνω. Ελένη,
συγχαρητήρια για άλλη μια φορά. Τι χρωστάω;

Ελένη:

Μην το ξαναπείς. Είναι όλα κερασμένα!

ΞΕΝΟΦΩΝ:

Για ακούστε άλλη μία φορά...

ΞΕΝΟΦΩΝ:
πείτε το:

Ήρθε η ώρα να πείτε κι εσείς κάτι. Ακούστε και

Θα φύγουμε σε λίγο όλοι μαζί.
Λέω να φεύγω σιγά-σιγά.
Μην το ξαναπείς!
ΞΕΝΟΦΩΝ:
Όταν είστε κουρασμένοι
επιστρέψετε σπίτι, ΤΙ ΛΕΤΕ;

και

θέλετε

να

Εγώ λέω να φεύγω σιγά-σιγά!
Έχω να πάω στο γραφείο νωρίς.
Από τώρα;
ΞΕΝΟΦΩΝ:
Εγώ λέω να φεύγω σιγά-σιγά!
φεύγω σιγά-σιγά!

Εγώ λέω να

ΞΕΝΟΦΩΝ:
Αυτό το ξέρετε; Σε πολλά μπαρ μπορούμε να
πιούμε το ποτό μας ακούγοντας ζωντανή μουσική.

ΞΕΝΟΦΩΝ:

Σας περιμένω και πάλι, ΓΕΙΑ ΣΑΣ!

