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Ο Ξενοφών σας μαθαίνει Ελληνικά
At the bus stop – Στη στάση
“Maria is at the bus stop, asking for directions. Later, she’s on the right
bus, but she doesn’t know where to get off.”

ΞΕΝΟΦΩΝ:
Γεια σας! Σήμερα, η Μαρία βρίσκεται στη στάση
του λεωφορείου.
Μαρία:

Συγνώμη, να σας κάνω μια ερώτηση; Το λεωφορείο
813 περνάει από τη στάση αυτή;

Γυναίκα στη στάση: Έτσι νομίζω. Δεν κοιτάτε όμως καλύτερα και
τον πίνακα με τα δρομολόγια;

Μαρία:

Μμμ, δε βλέπω τίποτα. Ξέρετε αν σταματάει στη
λεωφόρο Κηφισίας;

ΞΕΝΟΦΩΝ: Καλά, μπροστά της είναι ο πίνακας και δεν τον
βλέπει;

Γυναίκα στη στάση: Τι να σας πω...Δεν είμαι σίγουρη. Ρωτήστε τον
οδηγό.

ΞΕΝΟΦΩΝ:

Για ακούστε άλλη μία φορά...

ΞΕΝΟΦΩΝ:
πείτε το:

Ήρθε η ώρα να πείτε κι εσείς κάτι. Ακούστε και

Συγνώμη, να σας κάνω μια ερώτηση;
Τι να σας πω...Δεν είμαι σίγουρη.
Ρωτήστε τον οδηγό.

ΞΕΝΟΦΩΝ:
Όταν δεν ξέρετε ακριβώς τι ν΄ απαντήσετε σε μια
ερώτηση, ΤΙ ΛΕΤΕ;
Πάμε για ψώνια;
Δεν είμαι σίγουρη.
Δε βλέπω τίποτε.

ΞΕΝΟΦΩΝ:

Δεν είμαι σίγουρη. Δεν είμαι σίγουρη.

ΞΕΝΟΦΩΝ:
Αυτό το ξέρετε; Μπορείτε να μάθετε πληροφορίες
για τα δρομολόγια των λεωφορείων στον τηλεφωνικό
αριθμό 185.

ΞΕΝΟΦΩΝ:
Η Μαρία ανέβηκε στο λεωφορείο και ετοιμάζεται
να ρωτήσει τον οδηγό...
Μαρία:
Με συγχωρείτε,
Κηφισίας;

Οδηγός:

Μαρία:

κάνετε

στάση στη λεωφόρο

Ναι, κάνει. Διασχίζει τη λεωφόρο Αλεξάνδρας και μετά
στρίβει αριστερά.

Μάλιστα. Πού κάνει τέρμα;

ΞΕΝΟΦΩΝ:

Πολλές ερωτήσεις κάνει...

Οδηγός:

Στο Γηροκομείο. Εσείς πού θέλετε να πάτε;

Μαρία:

Θέλω να κατέβω στο Ψυχικό. Τι πρέπει να κάνω;

Οδηγός:

Αφού κατέβετε στο τέρμα, πρέπει να πάρετε το Α7 και
να κατέβετε στη στάση «Φάρος».

ΞΕΝΟΦΩΝ:

Για ακούστε άλλη μία φορά...

ΞΕΝΟΦΩΝ:
πείτε το:

Ήρθε η ώρα να πείτε κι εσείς κάτι. Ακούστε και

Κάνετε στάση στη λεωφόρο Κηφισίας;
Θέλω να κατέβω στο Ψυχικό.
Πού κάνει τέρμα;
ΞΕΝΟΦΩΝ:
ΤΙ ΛΕΤΕ;

Όταν δεν είστε σίγουρος για την απάντησή σας,

Πάμε για ψώνια;
Τι πρέπει να κάνω;
Έτσι νομίζω

ΞΕΝΟΦΩΝ: Έτσι νομίζω. Έτσι νομίζω.
ΞΕΝΟΦΩΝ:
Αυτό το ξέρετε; Μπορείτε να πάρετε
πληροφορίες για τα δρομολόγια των λεωφορείων από
τα ειδικά κιόσκια που βρίσκονται κοντά στις στάσεις.

ΞΕΝΟΦΩΝ:

Σας περιμένω και πάλι, ΓΕΙΑ ΣΑΣ!

