Learning Greek podcasts… from the
Hellenic American Union©
Ο Ξενοφών σας μαθαίνει Ελληνικά
Cinema Tickets – Εισιτήρια για τον κινηματογράφο
“The friends talk about going to the cinema. Will they make up their
mind about what film to watch?”

ΞΕΝΟΦΩΝ: Γεια σας και πάλι! Σήμερα, η παρέα μας σκέφτεται
να πάει σινεμά...
Μαρία:

Λοιπόν, τι λέτε να κάνουμε το βράδυ;

Γιώργος: Θέλετε να πάμε σινεμά;

ΞΕΝΟΦΩΝ: Ωραία ιδέα. Έχω καιρό να πάω σινεμά.

Ελένη:

Δεν είναι κακή ιδέα. Τι ταινία να δούμε όμως; Θρίλερ,
κωμωδία ή περιπέτεια;

ΞΕΝΟΦΩΝ:

Προτιμώ περιπέτεια…

Μαρία:

Εγώ θρίλερ δε βλέπω, φοβάμαι. Δεν πάμε να δούμε
αυτή την καινούργια κωμωδία; Αρχίζει στις 8, στον
κινηματογράφο «Έλλη».

Γιώργος:

Εντάξει. Ραντεβού στις οχτώ παρά τέταρτο, έξω από το
σινεμά. Θα κλείσεις εισιτήρια;

Μαρία:

Ναι, θα το αναλάβω εγώ.

ΞΕΝΟΦΩΝ:

Για ακούστε άλλη μία φορά...

ΞΕΝΟΦΩΝ:
πείτε το:

Ήρθε η ώρα να πείτε κι εσείς κάτι. Ακούστε και

Θέλετε να πάμε σινεμά;
Εγώ θρίλερ δε βλέπω, φοβάμαι.
Θα κλείσεις εισιτήρια;
ΞΕΝΟΦΩΝ:

Όταν δέχεστε να κάνετε κάτι, ΤΙ ΛΕΤΕ;

Πώς σας φαίνεται;
Λέγετε παρακαλώ;
Θα το αναλάβω εγώ.
ΞΕΝΟΦΩΝ:

Θα το αναλάβω εγώ. Θα το αναλάβω εγώ.

ΞΕΝΟΦΩΝ:
Αυτό το ξέρετε; Σε αρκετούς κινηματογράφους,
μπορείτε να κλείσετε εισιτήρια τηλεφωνικά, χωρίς
ουρές και ταλαιπωρίες.

ΞΕΝΟΦΩΝ:
Η Μαρία παίρνει τηλέφωνο στο ταμείο του
κινηματογράφου. Για ν’ ακούσουμε...
Υπάλληλος:

Κινηματογράφος «Έλλη». Λέγετε παρακαλώ;

Μαρία:

Ναι, καλησπέρα σας. Θα ήθελα τέσσερα εισιτήρια για
απόψε το βράδυ στις 8.

Μαρία:

Είναι αριθμημένες οι θέσεις;

Υπάλληλος:
Βεβαίως. Θα πρέπει να είστε εδώ στις 19.30 για
να πάρετε τα εισιτήριά σας.

Μαρία:

Στις 19.30 θα είμαστε εκεί. Ευχαριστώ πολύ.

ΞΕΝΟΦΩΝ:

Για ακούστε άλλη μία φορά...

ΞΕΝΟΦΩΝ:
πείτε το:

Ήρθε η ώρα να πείτε κι εσείς κάτι. Ακούστε και

Λέγετε παρακαλώ;
Θα ήθελα τέσσερα εισιτήρια για απόψε το βράδυ στις 8.
Θα πρέπει να είστε εδώ στις 19.30 για να πάρετε τα εισιτήριά
σας.
ΞΕΝΟΦΩΝ:
Όταν θέλετε να βρείτε σίγουρα θέση στον
κινηματογράφο, ΤΙ ρωτάτε;
Είναι αριθμημένες οι θέσεις;

Λέγετε παρακαλώ;
Στις 19.30 θα είμαστε εκεί.
ΞΕΝΟΦΩΝ:
θέσεις;

Είναι αριθμημένες οι θέσεις; Είναι αριθμημένες οι

ΞΕΝΟΦΩΝ:
Αυτό το ξέρετε; Σε ορισμένους κινηματογράφους
οι φοιτητές πληρώνουν μειωμένο εισιτήριο.

ΞΕΝΟΦΩΝ: Σας περιμένω και πάλι, ΓΕΙΑ ΣΑΣ!

