Learning Greek podcasts… from the
Hellenic American Union©
Ο Ξενοφών σας μαθαίνει Ελληνικά
Shopping-Στο κατάστημα
ΞΕΝΟΦΩΝ:
Γεια σας! Στην προηγούμενη εκπομπή, η παρέα μας
ήθελε να αγοράσει ρούχα και παπούτσια. Σήμερα μπαίνουν
στα καταστήματα και δοκιμάζουν. Πάμε να ακούσουμε ...
Μαρία:
Συγνώμη, μπορώ να δοκιμάσω αυτό το παντελόνι και
αυτή τη φούστα;

ΞΕΝΟΦΩΝ:

Μα όλα θα τα πάρει;

Γιώργος:

Σιγά βρε Μαρία, θέλουμε κι εμείς να ψωνίσουμε!

Πωλητής:

Τι νούμερο φοράτε;

Μαρία:

46... Εεε όχι, όχι 44. Εεε... μάλλον 42!

ΞΕΝΟΦΩΝ:

Τελικά, τι νούμερο φοράει;

Πωλητής: Δοκιμάστε αυτό! Νομίζω ότι σας κάνει. Εσείς, κύριε, τι θα
θέλατε;

Γιώργος:

Μπορώ να ρίξω μια ματιά και να σας πω μετά;

ΞΕΝΟΦΩΝ:

Σιγά μην αγοράσει τίποτα!

Ελένη:
πράσινο χρώμα;

Θα μπορούσατε να μου δώσετε και ένα πουκάμισο σε

ΞΕΝΟΦΩΝ:

Για ακούστε άλλη μία φορά...

ΞΕΝΟΦΩΝ:
το:

Ήρθε η ώρα να πείτε κι εσείς κάτι. Ακούστε και πείτε

Τι θα θέλατε;
Μπορώ να δοκιμάσω αυτό το παντελόνι;
Μπορώ να ρίξω μια ματιά;
Νομίζω ότι σας κάνει.

ΞΕΝΟΦΩΝ:
Είστε μέσα σε ένα κατάστημα και θέλετε να
δοκιμάσετε ρούχα. ΤΙ ΛΕΤΕ;
Τι θα θέλατε;
Πάμε για ψώνια;
Μπορώ να δοκιμάσω;

ΞΕΝΟΦΩΝ:

Μπορώ να δοκιμάσω; Μπορώ να δοκιμάσω;

ΞΕΝΟΦΩΝ:

Όταν δεν ξέρετε τι θέλετε να αγοράσετε, ΤΙ ΛΕΤΕ;

Μπορώ να ρίξω μια ματιά;
Μπορείτε να μου δώσετε και ένα πουκάμισο;
Νομίζω ότι σας κάνει.

ΞΕΝΟΦΩΝ:

Μπορώ να ρίξω μια ματιά; Μπορώ να ρίξω μια ματιά;

ΞΕΝΟΦΩΝ:
ψωνίζουν...

Οι φίλοι μας είναι ακόμη μέσα στο κατάστημα και

Ελένη:

Λοιπόν, πώς σας φαίνεται το πουκάμισό μου;

ΞΕΝΟΦΩΝ:

Ε, καλούτσικο είναι!

Μαρία:

Δε σου κάνει Ελένη μου. Είναι μεγάλο και φαρδύ.

Γιώργος:

Έχει δίκιο η Μαρία. Χρειάζεσαι ένα νούμερο μικρότερο.

Μαρία:

Για το παντελόνι μου, τι λέτε;

ΞΕΝΟΦΩΝ:

Πω πω! Χάλια!

Γιώργος:

Δεν σου πάει καθόλου. Το δικό μου παλτό πάντως μου πάει
μια χαρά, ε; Έκπτωση κάνετε;

Πωλητής:

Μμμ...λυπάμαι. Στα χειμωνιάτικα δεν υπάρχει έκπτωση.

ΞΕΝΟΦΩΝ:

Μου ’θελες και παλτό. Πάρε κανένα κουλούρι.

Γιώργος:
Τέλος πάντων. Θα το πάρω. Μπορώ να πληρώσω με
πιστωτική κάρτα;

Πωλητής:

Ναι, φυσικά.

ΞΕΝΟΦΩΝ:

Για ακούστε άλλη μια φορά...

ΞΕΝΟΦΩΝ:
το:

Ήρθε η ώρα να πείτε κι εσείς κάτι. Ακούστε και πείτε

Πώς σας φαίνεται;

Δε σου κάνει.
Δεν σου πάει καθόλου.
Μπορώ να πληρώσω με πιστωτική κάρτα;
ΞΕΝΟΦΩΝ:

Όταν πάτε να πληρώσετε σε ένα μαγαζί ΤΙ ΛΕΤΕ;

Δεν της πάει!
Δεν είναι το σωστό νούμερο.
Μπορώ να πληρώσω με κάρτα;
ΞΕΝΟΦΩΝ:
με κάρτα;

Μπορώ να πληρώσω με κάρτα; Μπορώ να πληρώσω

ΞΕΝΟΦΩΝ
αρέσει, ΤΙ ΛΕΤΕ;

Όταν οι φίλοι σας φοράνε ένα ρούχο και δεν σας

Δεν σου πάει καθόλου!
Δεν σου κάνει.
Θα το πάρω.
ΞΕΝΟΦΩΝ:

Δεν σου πάει καθόλου! Δεν σου πάει καθόλου!

ΞΕΝΟΦΩΝ:
Αυτό το ξέρετε; Στην Ελλάδα, όταν αγοράζεις κάτι
στις εκπτώσεις, πολλές φορές δεν μπορείς να το αλλάξεις.

Ξενοφών:

Σας περιμένω και πάλι, ΓΕΙΑ ΣΑΣ!

