Learning Greek podcasts… from the
Hellenic American Union©
Ο Ξενοφών σας μαθαίνει Ελληνικά
Preferences - Προτιμήσεις
“The friends are trying to decide what to do later in the evening: Go to
a bar? Eat Chinese or Italian? Go to the theater? Finally, they decide to
go to Yiorgos’ house for dinner and then go out for a drink.”

ΞΕΝΟΦΩΝ:
Γεια σας και πάλι! Στην προηγούμενη εκπομπή οι
φίλοι μας έκαναν ψώνια! Σήμερα όμως, δε μπορούν να
αποφασίσουν πώς να περάσουν το βράδυ. Για να
ακούσουμε τι λένε...
Μαρία:

Λοιπόν, είμαστε σύμφωνοι γι’ απόψε; Έχω
επαγγελματικό ραντεβού σε δέκα λεπτά και πρέπει να
φύγω!

ΞΕΝΟΦΩΝ:

Πολύ βιαστική είσαι.

Γιώργος:

Δε νομίζω ότι θα ήθελα να περάσω το βράδυ μου σ΄
ένα μπαρ με καπνό και υπερβολικό θόρυβο!

Ελένη:

Ουφ, βρε Γιώργο. Στη διασκέδαση είσαι περίεργος! Τι
θα προτιμούσες δηλαδή; Άλλη μια ήσυχη βραδιά στο
σπίτι;

Γιώργος:

Όχι απαραίτητα. Γιατί δεν κάνουμε μια κράτηση σ΄ ένα
ωραίο ιταλικό εστιατόριο; Θα συζητήσουμε και θα
ακούσουμε απαλή μουσική!

ΞΕΝΟΦΩΝ:

Πάλι σε ιταλικό; Προτιμώ κινέζικο.

Μαρία:

Καθόλου άσχημη ιδέα.

Ελένη:

Τι θα λέγατε για μια θεατρική παράσταση;

ΞΕΝΟΦΩΝ:

Για ακούστε άλλη μία φορά...

ΞΕΝΟΦΩΝ:
πείτε το:

Ήρθε η ώρα να πείτε κι εσείς κάτι. Ακούστε και

Είμαστε σύμφωνοι γι΄ απόψε;
Τι θα λέγατε να παίζαμε κανένα επιτραπέζιο παιχνίδι;
Καθόλου άσχημη ιδέα.
ΞΕΝΟΦΩΝ:

Όταν δεν φέρνετε αντίρρηση σε κάτι , ΤΙ ΛΕΤΕ;

Πάλι μέσα μείναμε!
Δεν έχω αρκετά χρήματα.
Είμαστε σύμφωνοι.
ΞΕΝΟΦΩΝ:

Είμαστε σύμφωνοι. Είμαστε σύμφωνοι.

ΞΕΝΟΦΩΝ:
Αυτό το ξέρετε; Αν θέλετε να διασκεδάσετε αλλά
δεν ξέρετε πού θέλετε να πάτε, μπορείτε να
συμβουλευτείτε ειδικά περιοδικά ή να ψάξετε στο
ίντερνετ για πολλές, πρωτότυπες ιδέες.

ΞΕΝΟΦΩΝ:
Επειδή καμιά ιδέα δεν τους άρεσε, μαζεύτηκαν
τελικά στο σπίτι του Γιώργου...
Ελένη:

Ωραία τα καταφέρατε τελικά! Πάλι μέσα μείναμε!

ΞΕΝΟΦΩΝ:

Αφού κάθε φορά διαφωνείτε, πάλι μέσα θα
μείνετε;

Γιώργος:

Ό,τι καλύτερο! Το πρόγραμμα της τηλεόρασης έχει
διάφορες καινούριες ταινίες. Ορίστε! Τι σας αρέσει;

Μαρία:

Δεν είμαι σίγουρη ότι θέλω να δω τηλεόραση. Τι θα
λέγατε να παίζαμε κανένα επιτραπέζιο παιχνίδι;

Ελένη:

Σιγά μην παίξουμε και κρυφτό...

ΞΕΝΟΦΩΝ:

Γιώργος:

Σιγά μην παίξετε και κυνηγητό.

Έλα Ελένη, ηρέμησε σε παρακαλώ. Ας παραγγείλουμε
πρώτα και μετά βγαίνουμε για κανένα ποτό. Τι λέτε;

Ελένη:
Εντάξει. Για να μη λέτε ότι εγώ προκαλώ συνέχεια
προβλήματα.
ΞΕΝΟΦΩΝ:

Για ακούστε άλλη μία φορά...

ΞΕΝΟΦΩΝ:
πείτε το:

Ήρθε η ώρα να πείτε κι εσείς κάτι. Ακούστε και

Τι σας αρέσει;
Ας παραγγείλουμε πρώτα.
Ηρέμησε σε παρακαλώ.
ΞΕΝΟΦΩΝ:

Όταν κάποιος είναι πολύ νευρικός Τι του ΛΕΤΕ;

Ηρέμησε σε παρακαλώ.
Ό,τι καλύτερο.
Είμαστε σύμφωνοι.
ΞΕΝΟΦΩΝ:

Ηρέμησε σε παρακαλώ. Ηρέμησε σε παρακαλώ.

ΞΕΝΟΦΩΝ:

Αυτό το ξέρετε; Οι Έλληνες συνήθως βγαίνουν
έξω για φαγητό αργά.

ΞΕΝΟΦΩΝ:

Σας περιμένω και πάλι, ΓΕΙΑ ΣΑΣ!

