Learning Greek podcasts… from the
Hellenic American Union©
Ο Ξενοφών σας μαθαίνει Ελληνικά
Directions for use – Οδηγίες Χρήσης
“Maria has just bought a new camera and she’s asking for instructions
on how to use it”

ΞΕΝΟΦΩΝ:
Γεια σας και πάλι! Στην προηγούμενη εκπομπή οι
φίλοι μας πήγαν σινεμά. Σήμερα, η Μαρία έχει ένα
πρόβλημα και προσπαθεί να το λύσει...
Μαρία:

Γεια σας. Αγόρασα αυτή την ψηφιακή φωτογραφική
μηχανή, αλλά έχω μπερδευτεί και δεν ξέρω πώς να τη
χρησιμοποιήσω.

Πωλητής: Πείτε μου, τι πρόβλημα έχετε ακριβώς;

Μαρία:

Δεν είμαι σίγουρη πώς να την ανοίξω.

Πωλητής: Α... είναι πολύ απλό, κοιτάξτε: Πατήστε το κουμπί,
γυρίστε το διακόπτη δεξιά και περιμένετε λίγο.

ΞΕΝΟΦΩΝ:

Σιγά μην κατάλαβε...

Μαρία:

Και τώρα, πώς μπορώ να βγάλω φωτογραφία;

Πωλητής: Κρατήστε τη φωτογραφική μηχανή σ΄ αυτό το
ύψος,...ωραία. Επιλέξτε τι θέλετε να φωτογραφήσετε
και μετά πιέστε αυτό εδώ το κουμπί! Είστε έτοιμη!

ΞΕΝΟΦΩΝ:

Μμμ... ωραίες φωτογραφίες θα βγάλει...

ΞΕΝΟΦΩΝ:

Για ακούστε άλλη μία φορά...

ΞΕΝΟΦΩΝ:
πείτε το:

Ήρθε η ώρα να πείτε κι εσείς κάτι. Ακούστε και

Τι πρόβλημα έχετε ακριβώς;
Πώς μπορώ να βγάλω φωτογραφία;
Είστε έτοιμη!
ΞΕΝΟΦΩΝ:
ΛΕΤΕ;

Όταν δεν μπορείτε να λύσετε ένα πρόβλημα, ΤΙ

Είμαι ελεύθερος τ’ απόγευμα.
Πού να σας τα λέω!
Έχω μπερδευτεί.

ΞΕΝΟΦΩΝ:

Έχω μπερδευτεί. Έχω μπερδευτεί.

ΞΕΝΟΦΩΝ:
Αυτό το ξέρετε; Κάθε φορά που αγοράζετε κάτι
καινούριο, είναι σημαντικό να ξέρετε τις λεπτομέρειες
για την εγγύηση και το σέρβις.

ΞΕΝΟΦΩΝ:
Η Μαρία είναι περήφανη για την φωτογραφική
της μηχανή και το λέει στους φίλους της...
Μαρία:

Πού να σας τα λέω! Έμαθα να χρησιμοποιώ την
καινούρια μου μηχανή!

ΞΕΝΟΦΩΝ:

Σιγά το δύσκολο...

Ελένη:
Συγχαρητήρια!
φωτογραφία και τους τρεις.

Μαρία:

Βγάλε

μας

λοιπόν

μια

Αμέσως! Εεε... πατάω το φλας, ανάβει το φως...όχι,
όχι, ένα λεπτό, γυρίζω το κουμπί...πωπω δεν θυμάμαι!

ΞΕΝΟΦΩΝ:

Αφού δεν μπορείς, τι το παιδεύεις;

Δημήτρης: Έλα, βρε Μαρία! Το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι
να πατήσεις το κουμπί.

Μαρία:
Μμμ..Νομίζω ότι
οδηγίες χρήσης.

ΞΕΝΟΦΩΝ:

πρέπει να διαβάσω ξανά τις

Για ακούστε άλλη μία φορά...

ΞΕΝΟΦΩΝ:
πείτε το:

Ήρθε η ώρα να πείτε κι εσείς κάτι. Ακούστε και

Έμαθα να χρησιμοποιώ την καινούρια μου μηχανή!
Πού να σας τα λέω!
Το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι να πατήσεις το
κουμπί.
ΞΕΝΟΦΩΝ:
Όταν δεν ξέρετε να χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική
συσκευή, ΤΙ ΛΕΤΕ;
Συγχαρητήρια!
Πού να σας τα λέω!
Πρέπει να διαβάσω ξανά τις οδηγίες χρήσης.
ΞΕΝΟΦΩΝ:
Πρέπει να διαβάσω ξανά τις οδηγίες χρήσης.
Πρέπει να διαβάσω ξανά τις οδηγίες χρήσης.
ΞΕΝΟΦΩΝ:
Αυτό το ξέρετε; Πολλά καταστήματα ηλεκτρικών
ειδών κάνουν προσφορές εκτός από την περίοδο των
εκπτώσεων.

ΞΕΝΟΦΩΝ:

Σας περιμένω και πάλι, ΓΕΙΑ ΣΑΣ!

