Learning Greek podcasts… from the
Hellenic American Union©
Ο Ξενοφών σας μαθαίνει Ελληνικά
At the Metro – Στο Μετρό
“Maria and Eleni are using the Metro. Eleni doesn’t have a ticket but
she decides to ride anyway. To her bad fortune, a ticket conductor starts
checking tickets!”
ΞΕΝΟΦΩΝ: Γεια σας και πάλι! Στην τελευταία εκπομπή μας, η Μαρία και η
Ελένη βρίσκονται στο Μετρό...
Μαρία:

Έλα Ελένη, έχουμε ήδη αργήσει στο ραντεβού. Πρέπει να
βιαστούμε!

ΞΕΝΟΦΩΝ: Τρέξτε, τρέξτε.

Ελένη:

Μην ανησυχείς, το επόμενο δρομολόγιο για Σύνταγμα θα έρθει
σε 3 λεπτά. Προλαβαίνουμε!

Μαρία:

Μην ξεχάσεις να ακυρώσεις το εισιτήριό σου στο ειδικό
μηχάνημα. Πάρε και το δικό μου.

Ελένη:

Μμμ...Μου φαίνεται δεν έχω εισιτήριο. Ε, τι πειράζει; Θα
χτυπήσω μόνο το δικό σου και την επόμενη φορά που θα
χρησιμοποιήσω το μετρό βλέπουμε.

ΞΕΝΟΦΩΝ: Αν όλοι το κάναμε αυτό, σωθήκαμε...
Μαρία:

Δεν είμαι σίγουρη ότι είναι πολύ καλή ιδέα. Ξέρεις βέβαια ότι αν
σε πιάσουν χωρίς εισιτήριο θα πληρώσεις πρόστιμο, έτσι δεν
είναι;

Ελένη:

Μην είσαι υπερβολική. Δε φαντάζομαι πια να είμαι τόσο άτυχη.
Όλα καλά θα πάνε.

ΞΕΝΟΦΩΝ: Ήρθε η ώρα να πείτε κι εσείς κάτι. Ακούστε και πείτε το:
Μην ξεχάσεις να ακυρώσεις το εισιτήριο σου.
Αν σε πιάσουν χωρίς εισιτήριο, θα πληρώσεις πρόστιμο,
Προλαβαίνουμε!
ΞΕΝΟΦΩΝ: Όταν δεν πιστεύετε ότι έχετε την τύχη με το μέρος σας, ΤΙ ΛΕΤΕ;
Μισό λεπτό να σας δώσω και την απόδειξη

Αυτό το πουλόβερ σου πάει πολύ!
Δε φαντάζομαι να είμαι τόσο άτυχος!
ΞΕΝΟΦΩΝ: Δε φαντάζομαι να είμαι τόσο άτυχος! Δε φαντάζομαι να είμαι
τόσο άτυχος!
ΞΕΝΟΦΩΝ: Αυτό το ξέρετε; Υπάρχουν ημερήσια εισιτήρια τα οποία μας
δίνουν τη δυνατότητα να κάνουμε απεριόριστες διαδρομές με
όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
ΞΕΝΟΦΩΝ: Οι φίλες μπαίνουν στο βαγόνι αλλά σε λίγο μπαίνει και ο
ελεγκτής...
Ελεγκτής:

Τα εισιτήριά σας παρακαλώ...

Μαρία:

Ωχ, Ελένη άκουσες; Ο κύριος είναι ελεγκτής και θέλει να δει τα
εισιτήριά μας. Τι έχεις να πεις τώρα;

ΞΕΝΟΦΩΝ: Μία φορά συμβαίνει το κακό...
Ελένη:

Ε, δεν το πιστεύω. Από όλα τα δρομολόγια και τα βαγόνια, ήταν
ανάγκη να μπει στο δικό μας; Τι θα κάνω; Θα γίνω ρεζίλι!

ΞΕΝΟΦΩΝ: Εμ, αυτό έπρεπε να το σκεφτείς πριν.

Ελεγκτής:

Εσείς κυρίες μου; Έχετε εισιτήριο;

Ελένη:

Ε, να...ξέρετε...για πρώτη ίσως φορά ξεχάσαμε ν΄ αγοράσουμε
γιατί δεν είχαμε πολύ χρόνο. Σας υπόσχομαι όμως ότι στο
μέλλον...

Ελεγκτής:

Λυπάμαι πολύ, αλλά θα πρέπει να πληρώσετε 40 φορές την
αξία του εισιτηρίου, δηλαδή 32 ευρώ. Μισό λεπτό να σας δώσω
και την απόδειξη.

ΞΕΝΟΦΩΝ: Για ακούστε άλλη μία φορά...
ΞΕΝΟΦΩΝ: Ήρθε η ώρα να πείτε κι εσείς κάτι. Ακούστε και πείτε το:
Έχετε εισιτήριο;
Τι έχεις να πεις τώρα;
Θα πρέπει να πληρώσετε 40 φορές την αξία του εισιτηρίου.
ΞΕΝΟΦΩΝ: Όταν κάποιος γελοιοποιείται, ΤΙ ΤΟΥ ΛΕΤΕ;
Λυπάμαι πολύ.
Θα γίνεις ρεζίλι.
Δεν το πιστεύω.
ΞΕΝΟΦΩΝ: Θα γίνεις ρεζίλι. Θα γίνεις ρεζίλι.

ΞΕΝΟΦΩΝ: Αυτό το ξέρετε; Οι έλεγχοι εισιτηρίων είναι αρκετά συχνοί, τόσο
στα λεωφορεία και τα τρόλεϊ όσο και στο Μετρό. Το πρόστιμο
είναι 40 φορές η αξία του εισιτηρίου. Αξίζει τον κόπο;

ΞΕΝΟΦΩΝ: Σας περιμένω και πάλι, ΓΕΙΑ ΣΑΣ!

