Learning Greek podcasts… from the
Hellenic American Union©
Ο Ξενοφών σας μαθαίνει Ελληνικά
Road Assistance – Οδική Βοήθεια
“Εleni realizes that she hasn’t paid her subscription to the Road
Assistance company. What does she do, later that day, when her car
breaks down, and she needs their help?”

ΞΕΝΟΦΩΝ: Γεια σας και πάλι! Στη σημερινή εκπομπή, η Ελένη δέχεται ένα
τηλεφώνημα για κάτι που έχει ξεχάσει...
Ελένη:

Λέγετε;

Τηλεφωνήτρια: Καλημέρα σας. Η κυρία Ελένη Νικολάου, παρακαλώ;

Ελένη: Η ίδια. Αν θέλετε, μιλήστε λίγο πιο δυνατά.

ΞΕΝΟΦΩΝ: Με τόσο θόρυβο, πού ν’ ακούσει...

Τηλεφωνήτρια: Σας τηλεφωνώ από την εταιρία Οδικής Βοήθειας σχετικά με
την ανανέωση της συνδρομής σας. Θα ήθελα να σας
ενημερώσω ότι έληξε προχθές.

Ελένη:

Έχετε δίκιο, αλλά τώρα δεν είναι η κατάλληλη στιγμή. Θα
μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε ξανά κάποια στιγμή την
επόμενη εβδομάδα, να τακτοποιήσουμε το ζήτημα;

Τηλεφωνήτρια: Όπως θέλετε... Αν και η παραμικρή καθυστέρηση μπορεί να
σας κοστίσει επιπλέον!

ΞΕΝΟΦΩΝ: Για ακούστε άλλη μία φορά...
ΞΕΝΟΦΩΝ: Ήρθε η ώρα να πείτε κι εσείς κάτι. Ακούστε και πείτε το:
Αν θέλετε, μιλήστε λίγο πιο δυνατά.
Θα μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε ξανά;
Η παραμικρή καθυστέρηση μπορεί να σας κοστίσει επιπλέον!

ΞΕΝΟΦΩΝ: Όταν έχετε πολλή δουλειά και δε μπορείτε να ακούσετε κάποιον,
ΤΙ ΛΕΤΕ;
Έχετε δίκιο.
Σε πόση ώρα μπορεί να είναι κάποιος εδώ;
Τώρα δεν είναι κατάλληλη στιγμή.
ΞΕΝΟΦΩΝ: Τώρα δεν είναι κατάλληλη στιγμή. Τώρα δεν είναι κατάλληλη
στιγμή.
ΞΕΝΟΦΩΝ: Αυτό το ξέρετε; Πολλές εταιρίες που προσφέρουν οδική βοήθεια
σας καλύπτουν τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό.
Ζητήστε να ενημερωθείτε για το θέμα αυτό πριν διαλέξετε τη
δική σας εταιρία.

ΞΕΝΟΦΩΝ: Μετά από λίγες μέρες, η Ελένη προσπαθεί να πάει στη δουλειά
της, αλλά το αυτοκίνητό της έχει πρόβλημα...

Ελένη:

Καλημέρα. Λέγομαι Ελένη Νικολάου.

Τηλεφωνήτρια: Καλημέρα σας. Πώς μπορώ να σας εξυπηρετήσω, παρακαλώ;

Ελένη:

Έχω σταματήσει με το αυτοκίνητό μου στη λεωφόρο Μεσογείων,
κοντά στο σταθμό «Εθνική Άμυνα» του Μετρό. Είναι αδύνατο να
βάλω μπροστά και εμποδίζω την κυκλοφορία. Σε πόση ώρα
μπορεί να είναι κάποιος εδώ;

Τηλεφωνήτρια: Μμμ... Απ’ ότι βλέπω στο αρχείο, η συνδρομή σας δεν
ανανεώθηκε. Δεν πληρώσατε εγκαίρως!

ΞΕΝΟΦΩΝ: Να τι παθαίνει όποιος είναι αφηρημένος.
Ελένη:

Σωστά, σωστά, δεν έδωσα τη σημασία που έπρεπε. Ήμουν
έτοιμη να περάσω από το γραφείο σας, αλλά με τόσες δουλειές.
Τώρα, τι μπορεί να γίνει;

Τηλεφωνήτρια:Θα στείλουμε κάποιον τεχνικό, αλλά θα πρέπει να ανανεώσετε
τη συνδρομή σας επιτόπου. Συμφωνείτε;

Ελένη:

Βεβαίως, βεβαίως. Ελάτε όσο μπορείτε πιο γρήγορα.

ΞΕΝΟΦΩΝ: Για ακούστε άλλη μια φορά...
ΞΕΝΟΦΩΝ: Ήρθε η ώρα να πείτε κι εσείς κάτι. Ακούστε και πείτε το:
Ελάτε όσο μπορείτε πιο γρήγορα.
Πώς μπορώ να σας εξυπηρετήσω, παρακαλώ;

Είναι αδύνατο να βάλω μπροστά και εμποδίζω την
κυκλοφορία.
ΞΕΝΟΦΩΝ: Όταν κάποιος μιλάει σιγά και δεν τον ακούτε, ΤΙ ΛΕΤΕ;
Αν θέλετε, μιλήστε λίγο πιο δυνατά.
Σε πόση ώρα μπορεί να είναι κάποιος εδώ;
Δεν έδωσα τη σημασία που έπρεπε.
ΞΕΝΟΦΩΝ: Αν θέλετε, μιλήστε λίγο πιο δυνατά. Αν θέλετε, μιλήστε λίγο πιο
δυνατά.

ΞΕΝΟΦΩΝ: Αυτό το ξέρετε; Πολλές ασφαλιστικές εταιρίες προσφέρουν και
οδική βοήθεια με την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας.
ΞΕΝΟΦΩΝ: Σας περιμένω και πάλι, ΓΕΙΑ ΣΑΣ!

