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Ο Ξενοφών σας μαθαίνει Ελληνικά
At the hospital – Στο νοσοκομείο
“Μaria has cut herself and has to go to the hospital.”

ΞΕΝΟΦΩΝ:
Γεια σας! Σήμερα, η Μαρία δεν είναι καλά. Για να
δούμε τι έπαθε...
Ελένη:

Έλα Μαρία μου, κουράγιο, φτάσαμε στο νοσοκομείο.
Ευτυχώς εφημερεύει!

Μαρία:

Πάμε γρήγορα στα επείγοντα! Πρέπει να με δει
γιατρός αμέσως!

ΞΕΝΟΦΩΝ:

Πωπω, έχει χάσει το χρώμα της.

Γιατρός:

Επόμενος ασθενής! Περάστε. Πείτε μου, τι συμβαίνει;

Μαρία:

Έπλενα τα πιάτα γιατρέ μου και κόπηκα μ’ ένα ποτήρι.
Δε νιώθω καθόλου τη δεξιά παλάμη μου και πονάω
πολύ!

Γιατρός:

Για να δούμε...Μμμ... Δυστυχώς το τραύμα είναι αρκετά
βαθύ και δεν αρκεί μόνο να το καθαρίσουμε. Θα
χρειαστούν και ράμματα. Πάμε να το καθαρίσουμε!

Μαρία:

Είναι τόσο σοβαρό;

ΞΕΝΟΦΩΝ:

Για ακούστε άλλη μία φορά...

ΞΕΝΟΦΩΝ:
πείτε το:

Ήρθε η ώρα να πείτε κι εσείς κάτι. Ακούστε και

Ευτυχώς εφημερεύει!
Πρέπει να με δει γιατρός αμέσως!
Θα χρειαστούν ράμματα.
ΞΕΝΟΦΩΝ:

Αν χρειαστούμε νοσοκομείο ξαφνικά, ΤΙ ΛΕΜΕ;

Ποιο νοσοκομείο εφημερεύει;
Για να δούμε.
Είναι τόσο σοβαρό;
ΞΕΝΟΦΩΝ:
εφημερεύει;

Ποιο νοσοκομείο εφημερεύει; Ποιο νοσοκομείο

ΞΕΝΟΦΩΝ:
Αυτό το ξέρετε; Αν χρειαστεί να πάτε στο
νοσοκομείο ξαφνικά, μπορείτε να βρείτε ποια
νοσοκομεία εφημερεύουν σε όλες τις εφημερίδες
καθημερινά.

ΞΕΝΟΦΩΝ:
Όλα πήγαν καλά και οι φίλοι επισκέπτονται την
Μαρία σπίτι της.
Ελένη:

Πώς είναι η άρρωστη; Φέραμε λουλούδια και γλυκά!

ΞΕΝΟΦΩΝ:

Επιτέλους! Να φάμε και κανένα γλυκό!

Δημήτρης: Περαστικά! Πώς είσαι; Αισθάνεσαι καλύτερα;

Μαρία:

Μια χαρά νιώθω τώρα. Μεθαύριο θα πάω στο
νοσοκομείο να μου κόψουν τα ράμματα.

ΞΕΝΟΦΩΝ:

Ευτυχώς όλα πήγαν καλά.

Ελένη:

Τι πήγες να πάθεις και εσύ...

Δημήτρης: Τέλος καλό όλα καλά.

ΞΕΝΟΦΩΝ:

Για ακούστε άλλη μία φορά...

ΞΕΝΟΦΩΝ:
πείτε το:

Ήρθε η ώρα να πείτε κι εσείς κάτι. Ακούστε και

Τέλος καλό όλα καλά.
Τι πήγες να πάθεις κι εσύ...
Αισθάνεσαι καλύτερα;
ΞΕΝΟΦΩΝ:

Όταν ξεπερνάμε μια δύσκολη στιγμή, ΤΙ ΛΕΜΕ;

Αισθάνεσαι καλύτερα;
Τέλος καλό όλα καλά.
Τι πήγες να πάθεις και εσύ...
ΞΕΝΟΦΩΝ:

Τέλος καλό όλα καλά. Τέλος καλό όλα καλά.

ΞΕΝΟΦΩΝ:

ΞΕΝΟΦΩΝ:

Αυτό το ξέρετε; Στην Ελλάδα υπάρχουν
συγκεκριμένες ώρες που μπορεί κανείς να επισκεφτεί
έναν άρρωστο στο νοσοκομείο.

Σας περιμένω και πάλι, ΓΕΙΑ ΣΑΣ!

