Learning Greek podcasts… from the
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Ο Ξενοφών σας μαθαίνει Ελληνικά
Dialing the wrong number – Λάθος αριθμός
“Yiorgos is dialing the wrong number. Later, someone calls him at the
office; it’s the wrong number again!”

ΞΕΝΟΦΩΝ:
Γεια σας και πάλι! Στη σημερινή εκπομπή θα
δούμε τι συμβαίνει όταν οι γραμμές μπερδεύονται...
Γιώργος:

Ναι; Έλα Ελένη καλημέρα! Ο Γιώργος είμαι!

Άγνωστη: Ορίστε; Ποιoν θέλετε παρακαλώ;

Γιώργος:

Εεε...Μ΄ ακούτε; Την Ελένη θα ήθελα. Είμαι ο φίλος της
ο Γιώργος.

ΞΕΝΟΦΩΝ:

Καλά ντε, μη φωνάζεις… σε ακούσαμε...

Άγνωστη: Κάνετε λάθος.

Γιώργος:

Α... με συγχωρείτε πολύ.

Άγνωστη: Δεν πειράζει. Χαίρετε!

ΞΕΝΟΦΩΝ:

Για ακούστε άλλη μία φορά...

ΞΕΝΟΦΩΝ:
πείτε το:

Ήρθε η ώρα να πείτε κι εσείς κάτι. Ακούστε και

Ποιον θέλετε παρακαλώ;
Με συγχωρείτε πολύ.
Μ΄ ακούτε;

ΞΕΝΟΦΩΝ:

Όταν αυτό που ακούτε δεν είναι σωστό, ΤΙ ΛΕΤΕ;
Τι θα πιείτε;
Κάποιο λάθος κάνετε μάλλον.
Δε νομίζω ότι σας ξέρω.

ΞΕΝΟΦΩΝ:
κάνετε μάλλον.

Κάποιο λάθος κάνετε μάλλον. Κάποιο λάθος

ΞΕΝΟΦΩΝ:
Αυτό το ξέρετε; Στην Ελλάδα, όταν απαντάμε στο
τηλέφωνο, λέμε:
Α) Εμπρός! / Β) Λέγετε! / Γ) Παρακαλώ! / Δ) Ναι!

ΞΕΝΟΦΩΝ:
Στη δουλειά του Γιώργου, το τηλέφωνο χτυπάει
συνέχεια. Για να ακούσουμε ποιος είναι τώρα...
Γιώργος:

Λέγετε παρακαλώ;

Άγνωστη: Καλημέρα σας. Τον κύριο Γεωργίου θα ήθελα. Είμαι η
κυρία Δημοπούλου.

Γιώργος:

Ναι ο ίδιος.

Άγνωστη: Γιατρέ μου, καλημέρα. Σας τηλεφωνώ για τις εξετάσεις
που είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι έτοιμες.
Πότε μπορώ να περάσω να τις δούμε μαζί;

Γιώργος:

Κάποιο λάθος κάνετε μάλλον. Δεν είμαι γιατρός.

ΞΕΝΟΦΩΝ:
δούμε...

Δεν είναι γιατρός; Μμμ... μυστήριο.. Για να

Άγνωστη: Α,χίλια
καρδιολόγος;

Γιώργος:

συγνώμη!

Δεν

είστε

ο

κ.

Γεωργίου,

ο

Όχι, κυρία μου. Λέγομαι Γεωργίου αλλά δεν είμαι
γιατρός. Πρόκειται για συνωνυμία.

ΞΕΝΟΦΩΝ:

Για ακούστε άλλη μία φορά...

ΞΕΝΟΦΩΝ:
πείτε το:

Ήρθε η ώρα να πείτε κι εσείς κάτι. Ακούστε και

Δεν είμαι γιατρός.
Λέγετε παρακαλώ;
Χίλια συγνώμη!
ΞΕΝΟΦΩΝ:
Όταν μπερδεύουν το όνομά σας με κάποιου
άλλου, ΤΙ ΛΕΤΕ;
Είναι έτοιμες.
Χίλια συγνώμη!
Πρόκειται για συνωνυμία.
ΞΕΝΟΦΩΝ:
συνωνυμία.

Πρόκειται

για

συνωνυμία.

Πρόκειται

ΞΕΝΟΦΩΝ:
Αυτό το ξέρετε; Για οποιαδήποτε βλάβη στο
τηλέφωνό σας, τηλεφωνήστε στον αριθμό 121.

ΞΕΝΟΦΩΝ:

Σας περιμένω και πάλι, ΓΕΙΑ ΣΑΣ!

για

