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Ο Ξενοφών σας μαθαίνει Ελληνικά
Feeling ill – Αδιαθεσία
“Maria isn’t feeling well and the friends are worried about her. They
convince her to see a doctor, and she takes a couple of tests. Will the
results be alright?”

ΞΕΝΟΦΩΝ: Γεια σας! Σήμερα, η Μαρία δεν αισθάνεται πολύ καλά. Για να
δούμε τι έχει...
Μαρία:

Παιδιά, δεν αισθάνομαι πολύ καλά. Ζαλίζομαι. Μου φαίνεται ότι
θα λιποθυμήσω!

ΞΕΝΟΦΩΝ: Καλά, τι έπαθε ξαφνικά; Πριν λίγο φαινόταν μια χαρά.

Γιώργος: Eσύ έχασες το χρώμα σου! Έλα, πιες λίγο νερό. Πονάς κάπου;

Ελένη: Πάντως, δεν είναι η πρώτη φορά που νιώθεις αδιαθεσία. Στο
γιατρό πήγες, όπως μου υποσχέθηκες τις προάλλες;

ΞΕΝΟΦΩΝ: Όχι βέβαια. Όλο το αναβάλλει.

Μαρία:

Ε, ξέρεις με τη δουλειά και την πίεση, συνεχώς το αναβάλλω.
Άλλωστε, ξέρετε ότι κάθε φορά που πρέπει να κάνω εξετάσεις,
τρέμω από το φόβο μου.

Γιώργος:

Α, εδώ θα τα χαλάσουμε. Όλα αυτά είναι δικαιολογίες και δεν
ακούω τίποτα. Θα κλείσεις ραντεβού για εξετάσεις, σήμερα
κιόλας!

Μαρία:

Καλά, αφού επιμένετε... Ελένη, θα μπορέσεις να έρθεις μαζί
μου;

ΞΕΝΟΦΩΝ: Για ακούστε άλλη μία φορά...
ΞΕΝΟΦΩΝ: Ήρθε η ώρα να πείτε κι εσείς κάτι. Ακούστε και πείτε το:

Μου φαίνεται ότι θα λιποθυμήσω.
Να κλείσεις ραντεβού για εξετάσεις.
Ζαλίζομαι.
ΞΕΝΟΦΩΝ: Όταν πιστεύετε ότι κάποιος δεν σας λέει την αλήθεια, ΤΙ ΛΕΤΕ;
Δεν θα διαφωνήσω μαζί σου.
Όλα αυτά είναι δικαιολογίες και δεν ακούω τίποτα!
Θα έρθει κάποιος μαζί μου;
ΞΕΝΟΦΩΝ: Όλα αυτά είναι δικαιολογίες και δεν ακούω τίποτα! Όλα αυτά
είναι δικαιολογίες και δεν ακούω τίποτα!
ΞΕΝΟΦΩΝ: Αυτό το ξέρετε; Στην Ελλάδα, δεν συνηθίζουμε να κάνουμε
ιατρικές εξετάσεις, εκτός και αν είμαστε άρρωστοι!

ΞΕΝΟΦΩΝ: Η Μαρία συζητάει τα αποτελέσματα των εξετάσεων με όλη την
παρέα...
Μαρία:

Αυτά που λέτε με τις εξετάσεις μου. Δεν τα βλέπω καλά τα
πράγματα...

Ελένη:

Βρίσκω λίγο υπερβολική την αντίδρασή σου. Να πάρουμε τα
πράγματα από την αρχή;

ΞΕΝΟΦΩΝ: Να τα πάρουμε, γιατί θα μας τρελάνει η Μαρία με τους
φόβους της.

Γιώργος:

Έχει δίκιο η Ελένη. Απ΄ ότι βλέπω, η χοληστερίνη είναι λίγο
αυξημένη, αλλά εσύ η ίδια είπες πως αυτό οφείλεται καθαρά στο
άγχος και την κακή διατροφή.

Μαρία:

Αυτή είναι και η άποψη του γιατρού. Μου είπε ν΄ αλλάξω τη
διατροφή μου, να ξεκουράζομαι περισσότερο και φυσικά να μην
αγχώνομαι.

Γιώργος:

Δεν μου κάνει εντύπωση. Ξέρουμε ότι η καριέρα είναι κάτι
σημαντικό για σένα αλλά καλά θα κάνεις ν΄ ακολουθήσεις τις
συμβουλές του!

ΞΕΝΟΦΩΝ: Για ακούστε άλλη μία φορά...
ΞΕΝΟΦΩΝ: Ήρθε η ώρα να πείτε κι εσείς κάτι. Ακούστε και πείτε το:
Δεν μου κάνει εντύπωση.
Καλά θα κάνεις ν΄ ακολουθήσεις τις συμβουλές του!
Μου είπε να ξεκουράζομαι περισσότερο.
ΞΕΝΟΦΩΝ: Όταν η κατάσταση χειροτερεύει, ΤΙ ΛΕΤΕ;
Δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα.
Μην αγχώνεσαι.
Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή;
ΞΕΝΟΦΩΝ: Δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Δεν τα βλέπω καλά τα
πράγματα.

ΞΕΝΟΦΩΝ: Αυτό το ξέρετε; Στην Ελλάδα, οι άνθρωποι συνηθίζουν να
παίρνουν πολλά φάρμακα.

ΞΕΝΟΦΩΝ: Σας περιμένω και πάλι, ΓΕΙΑ ΣΑΣ!

