Learning Greek podcasts… from the
Hellenic American Union©
Ο Ξενοφών σας μαθαίνει Ελληνικά
Using the ATM – Χρησιμοποιώντας το ΑΤΜ
“Μaria and Eleni decide to go shopping. Eleni has to use the ATM
machine but she doesn’t know how; Maria is helping her.”

ΞΕΝΟΦΩΝ:
Γεια σας φίλοι μου! Σήμερα, η Μαρία και η Ελένη
πηγαίνουν για ψώνια...
Μαρία:

Καλημέρα Ελένη. Έτοιμη για ψώνια;

ΞΕΝΟΦΩΝ:

Από ψώνια.. άλλο τίποτα.

Ελένη:

Ναι, Μαρία μου. Πρέπει όμως να περάσουμε πρώτα
από την τράπεζα. Χρειάζομαι χρήματα.

Μαρία:

Ελένη:

Ωραία. Πάμε γρήγορα γιατί θα έχει ουρά.

Δεν υπάρχει λόγος. Θα χρησιμοποιήσω την κάρτα
ανάληψης και έτσι θα πάρουμε λεφτά από το
μηχάνημα.

Μαρία: Όλα εντάξει λοιπόν. Πάμε να δούμε τα μαγαζιά
στην Ερμού!

ΞΕΝΟΦΩΝ:

Ωχ, θα στενάξουν τα μαγαζιά!

Ελένη:

Εκεί έχει Εθνική Τράπεζα, έτσι;

Μαρία:

Ναι νομίζω ότι είναι δίπλα στο ταχυδρομείο.

ΞΕΝΟΦΩΝ:

Για ακούστε άλλη μία φορά...

ΞΕΝΟΦΩΝ:
πείτε το:

Ήρθε η ώρα να πείτε κι εσείς κάτι. Ακούστε και

Θα χρησιμοποιήσω την κάρτα ανάληψης.
Πάμε να δούμε τα μαγαζιά στην Ερμού!
Δεν υπάρχει λόγος.
ΞΕΝΟΦΩΝ:
Όταν δίνετε οδηγίες σε ένα φίλο σας για να πάρει
χρήματα από ένα ΑΤΜ, ΤΙ ΛΕΤΕ;
Τι θα κάνουμε το βράδυ;
Χρειάζομαι χρήματα
Πάρε την απόδειξή σου, μην ξεχάσεις την κάρτα σου.
ΞΕΝΟΦΩΝ:
Πάρε την απόδειξή σου, μην ξεχάσεις την κάρτα
σου. Πάρε την απόδειξή σου, μην ξεχάσεις την κάρτα
σου.

ΞΕΝΟΦΩΝ:
Αυτό το ξέρετε; Με μια μικρή επιβάρυνση,
μπορείτε να χρησιμοποιείτε το μηχάνημα αυτόματης
ανάληψης (ΑΤΜ) οποιασδήποτε τράπεζας ακόμα και
αν δεν έχετε λογαριασμό στην τράπεζα αυτή.

ΞΕΝΟΦΩΝ:
Οι δύο φίλες έφτασαν στην Εθνική Τράπεζα. Τι
θα κάνουν τώρα;
Ελένη:

Εδώ είμαστε! Τώρα τι πρέπει να κάνω; Δεν έχω
ξαναχρησιμοποιήσει το μηχάνημα.

Μαρία:
Βάλε την κάρτα σου και πληκτρολόγησε τον
κωδικό σου. Τέλεια!

Ελένη:

Πρέπει να επιλέξω τη συναλλαγή και το ποσό, σωστά;

Μαρία:

Ακριβώς! Πάρε τα χρήματά σου και μην ξεχάσεις την
απόδειξη και βέβαια την κάρτα σου!

ΞΕΝΟΦΩΝ:

Αν ξεχάσεις την κάρτα σου, χάθηκες.

Ελένη:

Δεν είναι τόσο δύσκολο τελικά!

ΞΕΝΟΦΩΝ:

Για ακούστε άλλη μία φορά...

ΞΕΝΟΦΩΝ:
πείτε το:

Ήρθε η ώρα να πείτε κι εσείς κάτι. Ακούστε και

Δεν έχω ξαναχρησιμοποιήσει το μηχάνημα.
Μην ξεχάσεις την απόδειξη.
Πάρε τα χρήματά σου.
ΞΕΝΟΦΩΝ:

Όταν κάτι είναι εύκολο, ΤΙ ΛΕΤΕ;
Δεν είναι τόσο δύσκολο τελικά!
Εδώ είμαστε!
Πληκτρολόγησε τον κωδικό σου.

ΞΕΝΟΦΩΝ:
Δεν είναι τόσο δύσκολο τελικά! Δεν είναι τόσο
δύσκολο τελικά!

ΞΕΝΟΦΩΝ: Αυτό το ξέρετε; Υπάρχουν οι λεγόμενες «έξυπνες
κάρτες» που μπορείτε να βάλετε αυτόματα μετρητά και
να τα χρησιμοποίησετε όποτε θέλετε.

ΞΕΝΟΦΩΝ:

Σας περιμένω και πάλι, ΓΕΙΑ ΣΑΣ!

