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Ο Ξενοφών σας μαθαίνει Ελληνικά
A new telephone number – Καινούργιος αριθμός τηλεφώνου
“With his new house, Dimitris has to get a new phone line. He goes to
the nearest telephone company office to apply for one.”

ΞΕΝΟΦΩΝ:
Γεια σας και πάλι! Στην προηγούμενη εκπομπή o
Δημήτρης μετακόμισε. Σήμερα λοιπόν, ο Δημήτρης
έχει να κάνει πολλές δουλειές.
Δημήτρης: Καλημέρα! Μία ερώτηση παρακαλώ;

Υπάλληλος:

Γεια σας. Πώς μπορώ να σας εξυπηρετήσω;

Δημήτρης: Μετακόμισα και θα ήθελα να κάνω αίτηση για
τηλέφωνο. Τι πρέπει να κάνω;

Υπάλληλος:
Θέλετε να
καινούργια γραμμή;

κάνετε

μεταφορά

ή

να

βάλετε

Δημήτρης: Θέλω να βάλω καινούργια γραμμή.
Υπάλληλος:
Ωραία, θα περάσετε στο διπλανό γραφείο για να
σας κατατοπίσουν.

ΞΕΝΟΦΩΝ:

Για ακούστε άλλη μία φορά...

ΞΕΝΟΦΩΝ:
πείτε το:

Ήρθε η ώρα να πείτε κι εσείς κάτι. Ακούστε και

Πώς μπορώ να σας εξυπηρετήσω;

Θέλετε να κάνετε μεταφορά ή να βάλετε καινούργια
γραμμή;
Τι πρέπει να κάνω;
ΞΕΝΟΦΩΝ:
ΛΕΤΕ;

Όταν έχετε ένα πρόβλημα και ψάχνετε λύση, ΤΙ

Δεν έχει έρθει κανείς.
Μπορείτε να με βοηθήσετε;
Πώς μπορώ να σας εξυπηρετήσω;
ΞΕΝΟΦΩΝ:
βοηθήσετε;

Μπορείτε να με βοηθήσετε; Μπορείτε να με

ΞΕΝΟΦΩΝ:
Αυτό το ξέρετε; Την Κυριακή, τα υπεραστικά
τηλεφωνήματα, δηλαδή τα τηλεφωνήματα σε διάφορες
πόλεις της Ελλάδας, είναι φτηνότερα από τις
υπόλοιπες μέρες της εβδομάδας.

ΞΕΝΟΦΩΝ:
Ο Γολγοθάς του Δημήτρη συνεχίζεται. Για να
δούμε τι θα γίνει....
Δημήτρης:
γραμμή.

Θα ήθελα να κάνω αίτηση για καινούργια

Υπάλληλος:
Συμπληρώστε πρώτα αυτό το έντυπο και μετά
ελάτε πάλι σε μένα. Μην ξεχάσετε να συμπληρώσετε
το ΑΦΜ ή τον αριθμό της ταυτότητάς σας.

Δημήτρης: Πόσες μέρες χρειάζονται για την τοποθέτηση;

ΞΕΝΟΦΩΝ:

Μέρες; Υπολόγισε κανένα μήνα...

Υπάλληλος: Περίπου μια εβδομάδα.

ΞΕΝΟΦΩΝ: Μπράβο ταχύτητα!

Δημήτρης: Α... και κάτι τελευταίο... Πόσο κοστίζει η καινούργια
σύνδεση;
Υπάλληλος:

29 Ευρώ και 80 λεπτά.

ΞΕΝΟΦΩΝ:

Για ακούστε άλλη μία φορά...

ΞΕΝΟΦΩΝ:
πείτε το:

Ήρθε η ώρα να πείτε κι εσείς κάτι. Ακούστε και

Περίπου μια εβδομάδα.
Πόσες μέρες χρειάζονται για την τοποθέτηση;
Πόσο κοστίζει η καινούργια σύνδεση;
ΞΕΝΟΦΩΝ:
ΛΕΤΕ;

Όταν έχετε ένα πρόβλημα και ψάχνετε λύση, ΤΙ

Τι πρέπει να κάνω;
Μπορείτε να με βοηθήσετε;
Περίπου μια βδομάδα.
ΞΕΝΟΦΩΝ:

Τι πρέπει να κάνω; Τι πρέπει να κάνω;

ΞΕΝΟΦΩΝ:
Αυτό το ξέρετε; Στην
τηλεφώνων έχουν 10 ψηφία.

ΞΕΝΟΦΩΝ:

Ελλάδα,

Σας περιμένω και πάλι, ΓΕΙΑ ΣΑΣ!

οι

αριθμοί

