
.57. En el médico 

57 [ πενῆντα ἑπτά ] στὸν γιατρό 
 
Ἔχω ἕνα ραντεβοῦ στὸν γιατρό.
Ἔχω ραντεβοῦ μὲ τὸν γιατρό. 
Τὸ ραντεβοῦ εἶναι στὶς δέκα. 
Πῶς εἶναι τὸ ὄνομά σας; 
Πῶς λέγεσθε; (=Πῶς λέγεστε;) 
Παρακαλῶ περιμένετε στην αίθουσα αναμονής.
Παρακαλῶ περιμένετε στὸν προθάλαμο. 
Ὁ γιατρὸς θὰ ἔρθει ἀμέσως. 
● Ποῦ εἶστε ἀσφαλισμένος ( ἀσφαλισμένη); 
Τί μπορῶ νὰ κάνω γιὰ ’σᾶς; 
Έχετε πόνους;  (= Πονᾶτε; )
● Ποῦ πονᾶτε;
Πονάω στὴν πλάτη.
Πονάει συνέχεια η πλάτη μου. 
Έχω συχνά πονοκεφάλους. 
● Ἐνίοτε μοῦ πονάει τὸ στομάχι.
Πολλές φορές πονάει η κοιλιά μου.
Παρακαλῶ, γδυθεῖτε ἀπὸ τὴν μέση καὶ πάνω! 
Παρακαλῶ, ξαπλῶστε στὸ ἀνάκλιντρο. 
● Ἡ πίεσή σας εἶναι ἐν τάξει.
Θὰ σᾶς κάνω μιὰ ἔνεση. 
Θὰ σᾶς δώσω χάπια.
●Θὰ σᾶς δώσω μιὰ συνταγὴ γιὰ το φαρμακείο 
φάρμακα.
●Θὰ σᾶς γράψω μιὰ συνταγὴ γιὰ φάρμακα.

57 [cincuenta y siete] En el médico 
 
Tengo una cita en el médico 1. 
Tengo cita con el médico.
La cita es a las diez 2.       
¿Cómo es su ref.usted nombre? 
¿Cómo se llama (usted)?
Por favor, aguarde en la sala de espera3.     
Por favor, aguarde en el vestíbulo.
El médico vendrá inmediatamente 4.     
●¿Dónde está (usted) asegurado (asegurada)?
¿Qué puedo hacer por usted?     
¿Tiene dolores?     
●¿Dónde le duele?
Tengo dolor de espalda.     
Me duele siempre la espalda.
Tengo dolores de cabeza a menudo.     
●A veces me duele la barriga.
Muchas veces me duele el vientre.
¡Por favor desnúdese de la cintura para arriba!     
¡Por favor acuéstese en la camilla!     
●Su tensión está bien.
Le pondré una inyección.     
Le daré unas pastillas.     
●Le daré una receta para la farmacia.

●Le voy a escribir una receta de medicinas.
             Μακριές λέξεις, κοντές λέξεις 

Το πόσο μακριά είναι μια λέξη,  εξαρτάται από το
περιεχόμενο  της  πληροφορίας.  Αυτό  έδειξε  μια

αμερικανική έρευνα. Οι ερευνητές ερεύνησαν
λέξεις  από  δέκα  ευρωπαϊκές  γλώσσες.
Αυτό συνέβη με την  βοήθεια ενός υπολογιστή. Ο
υπολογιστής  ανάλυσε  ένα  πρόγραμμα
διαφορετικών λέξεων. Με μία φόρμουλα υπολόγιζε
το περιεχόμενο της πληροφορίας. Το αποτέλεσμα
ήταν  σαφές.  Όσο  πιο  μικρή  ήταν  η  λέξη,  τόσο
λιγότερες πληροφορίες μετέδιδε. Είναι ενδιαφέρον,
ότι  χρησιμοποιούμε συχνότερα μικρές λέξεις  από
ό,τι μεγάλες. Ο λόγος γιαυτό μπορεί να έγκειται στη
αποτελεσματικότητα  της  γλώσσας.  Όταν  μιλάμε,
συγκεντρωνόμαστε  στο  πιο  Σημαντικό.  Λέξεις
χωρίς  πολλές  πληροφορίες  δεν  πρέπει  να  είναι
πολύ  μεγάλες.  Αυτό  εγγυάται,  ότι  δεν
χρησιμοποιείται  πολύς  χρόνος  για  τα  Μη
σημαντικά.  Η  σχέση  μεταξύ  του  Μήκους  και
Περιεχομένου  έχει  ακόμα  ένα  Πλεονέκτημα.
Βεβαιώνει,  ότι  το  περιεχόμενο  της  πληροφορίας
μένει  πάντα  σταθερό.  Αυτό  σημαίνει  ότι  σε
ορισμένο  χρόνο  λέμε  πάντα  το  ίδιο  πολλά.
Μπορούμε  να  χρησιμοποιούμε  για  παράδειγμα
λίγες  μακριές  λέξεις.  Η  χρησιμοποιούμε  πολλές
μικρές  λέξεις.  Εξίσου,  για  αυτά  τα  οποία
αποφασίζουμε, το περιεχόμενο των πληροφοριών
μένει το ίδιο. Ο λόγος μας έτσι έχει έναν αντίστοιχο

           Palabras largas, palabras cortas

Cuán  larga  sea  una  palabra  depende  del
contenido  informativo.  Así  lo  ha  revelado  un
estudio americano. Los investigadores analizaron
palabras de diez lenguas europeas. Esto se hizo
con  la  ayuda  de  un  ordenador.  A traves  de  un
programa,  el  ordenador  analizó  diferentes
palabras.  Con  un  algoritmo  calculó  el  contenido
informativo. Los resultados fueron claros. Cuanto
más  breve  es  una  palabra,  menos  información
transmite.  Resulta  interesante  saber  que
utilizamos las palabras breves más a menudo que
las  largas.  Este  hecho  está  relacionado  con  el
fenómeno de la eficiencia lingüística. Al hablar, nos
concentramos en lo importante, de manera que las
palabras que no contienen mucha información no
pueden ser demasiado grandes. Así se garantiza
que no perdemos demasiado tiempo en cosas sin
importancia.  La  correlación  entre  extensión  y
contenido  tiene  más  ventajas.  De  ese  modo  se
verifica  que  el  contenido  informativo  siempre
permanece constante. O sea, que en un período
determinado  de  tiempo  transmitimos  la  misma
cantidad  de  información.  Podemos,  por  ejemplo,
usar unas pocas palabras grandes. O también, por
el contrario, utilizar muchas palabras cortas. Tanto
da  lo  que  elijamos:  la  cantidad  de  información
permanece  constante.  El  resultado  final  es  que
nuestro lenguaje tiene un ritmo uniforme. De esta

1  Έχω ένα ραντεβού στον γιατρό.
2  Το ραντεβού είναι στις 10.
3  Παρακαλώ περιμένετε στην αίθουσα αναμονής.
4  Ο γιατρός θα έρθει αμέσως.
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ρυθμό. Αυτό το κάνει για τον συνομιλητή μας πιο
εύκολο να μας παρακολουθήσει. Αν ο αριθμός των
πληροφοριών επρόκειτο να αλλάξει, αυτό θα ήταν
άσχημο. Οι συνομιλητές μας δεν θα μπορούσαν να
έλθουν  στην  θέση  μας.  Η  επικοινωνία  θα
δυσκολευόταν  κατά  αυτόν  τον  τρόπο.  Όταν
κάποιος  θέλει  να  γίνει  κατανοητός,  πρέπει  να
διαλέγει μικρές λέξεις. Διότι οι μικρές λέξεις γίνονται
καλύτερα κατανοητές από ό,τι  οι  μεγάλες.  Γιαυτό
τον λόγο ισχύει  η αρχή Μίλα πιο Καθαρά. Μικρή
λέξη : ΦΙΛΙ! 

manera  se  le  facilita  la  tarea  a  quienes  nos
escuchan. Si la cantidad informativa variase cada
vez,  aumentarían  las  dificultades.  Nuestros
oyentes  no  se  adaptarían  bien  a  nuestra
conversación.  La  comunicación  sería,  entonces,
más  difícil.  Quien  quiere  ser  comprendido
correctamente, debe elegir palabras cortas. Pues
las palabras cortas se comprenden mejor que las
de mayor extensión. Como se dice en inglés: Keep
It Short and Simple! En suma: KISS!


