Learning Greek podcasts… from the
Hellenic American Union©
Ο Ξενοφών σας μαθαίνει Ελληνικά
At the video store/At the record store – Στο βιντεοκλάμπ/Στο
δισκάδικο
“Eleni goes to the video store to pay for some late DVD’s and Dimitris
and Maria go shopping to a record store.”

ΞΕΝΟΦΩΝ: Γεια σας και πάλι! Σήμερα θα ασχοληθούμε με ταινίες και
μουσική..
Ελένη:

Καλησπέρα! Έχω αυτά τα DVD για επιστροφή παρακαλώ!
Κωδικός 19685.

Υπάλληλος: Μάλιστα. Απ’ ό,τι βλέπω εδώ, υπάρχει σημαντική καθυστέρηση.
Μια εβδομάδα τουλάχιστον!

Ελένη:

Δέκα μέρες για να είμαστε ακριβείς! Η κόρη μου νοίκιασε το
πρώτο και ο γιος μου τα επόμενα δύο χωρίς να μου πουν το
παραμικρό. Σήμερα το πρωί το ανακάλυψα και έτρεξα χωρίς
δεύτερη σκέψη.

ΞΕΝΟΦΩΝ: Τα παιδιά ξεχνάνε και οι γονείς τρέχουν...

Υπάλληλος: Λοιπόν, η χρέωση είναι 30 ευρώ. Πώς θα ξοφλήσετε; Μετρητά ή
με κάρτα;

Ελένη:

Επειδή είμαι τακτική πελάτισσα, μπορεί να γίνει κάτι καλύτερο;
Μμμ... Μήπως ο κύριος Χρήστος είναι εδώ; Θα μπορούσα να
του μιλήσω;

ΞΕΝΟΦΩΝ: Για ακούστε άλλη μία φορά...
ΞΕΝΟΦΩΝ: Ήρθε η ώρα να πείτε κι εσείς κάτι. Ακούστε και πείτε το:
Έτρεξα χωρίς δεύτερη σκέψη.
Πώς θα ξοφλήσετε;
Είμαι τακτική πελάτισσα.
ΞΕΝΟΦΩΝ: Όταν θέλετε να σας κάνουν μια καλύτερη τιμή, ΤΙ ΛΕΤΕ;
Κουράστηκα πολύ σήμερα!
Πολύ καλή ποιότητα και χαμηλή τιμή.
Μπορεί να γίνει κάτι καλύτερο;
ΞΕΝΟΦΩΝ: Μπορεί να γίνει κάτι καλύτερο; Μπορεί να γίνει κάτι καλύτερο;

ΞΕΝΟΦΩΝ: Αυτό το ξέρετε; Σε μεγάλα δισκοπωλεία, μπορείτε να βρείτε
εισιτήρια όχι μόνο για συναυλίες αλλά και για άλλες πολιτιστικές
εκδηλώσεις.

ΞΕΝΟΦΩΝ: Παράλληλα, ο Δημήτρης και η Μαρία κάνουν ψώνια...
Δημήτρης:

Εδώ είναι το καινούριο δισκοπωλείο που σου έλεγα! Έχει όλες
τις νέες κυκλοφορίες και φυσικά παλιά, συλλεκτικά κομμάτια.

Μαρία:

Λοιπόν, πού βρίσκονται τα CD με τα ελληνικά; Θέλω ν΄
αγοράσω ένα CD με νησιώτικα.

ΞΕΝΟΦΩΝ: Μου αρέσουν πολύ τα νησιώτικα.

Δημήτρης:

Δεν πάμε καλύτερα στον δεύτερο που έχει κλασσική μουσική;

Μαρία:

Ναι, και μετά κατεβαίνουμε στο ισόγειο να ψάξουμε για καμιά
συλλογή με παλιές ροκ μπαλάντες.

Δημήτρης:

Πολύ καλή τελικά η ιδέα σου να έρθουμε εδώ. Μόνος μου δεν θα
το αποφάσιζα!

ΞΕΝΟΦΩΝ: Για ακούστε άλλη μία φορά...

ΞΕΝΟΦΩΝ: Ήρθε η ώρα να πείτε κι εσείς κάτι. Ακούστε και πείτε το:
Έχει όλες τις νέες κυκλοφορίες.
Μόνος μου δεν θα το αποφάσιζα!
Εδώ είναι το καινούριο δισκοπωλείο.
ΞΕΝΟΦΩΝ: Όταν αποφασίζετε κάτι πολύ γρήγορα, ΤΙ ΛΕΤΕ;
Έτρεξα χωρίς δεύτερη σκέψη.
Θα μπορούσα να του μιλήσω;
Έχω αυτά τα DVD για επιστροφή.
ΞΕΝΟΦΩΝ: Έτρεξα χωρίς δεύτερη σκέψη. Έτρεξα χωρίς δεύτερη σκέψη.
ΞΕΝΟΦΩΝ: Αυτό το ξέρετε; Σε μεγάλα δισκοπωλεία, γίνονται ζωντανές
παρουσιάσεις δίσκων.
ΞΕΝΟΦΩΝ: Σας περιμένω και πάλι, ΓΕΙΑ ΣΑΣ!

