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Ο Ξενοφών σας μαθαίνει Ελληνικά
More superstitions – Κι άλλες προλήψεις
“Εleni has just visited a fortune teller who uses coffee remains to tell
the future. This gives the others the opportunity to talk about other
typical Greek superstitious practices such as seeing a black cat or
getting the evil eye.”
ΞΕΝΟΦΩΝ: Γεια σας και πάλι! Στη σημερινή εκπομπή, μαθαίνουμε κάτι
καινούριο για την Ελένη και τη Μαρία...
Ελένη:

Μου το έλεγαν και δεν το πίστευα. Τα βρήκε όλα σου λέω. Είναι
εκπληκτική.

Γιώργος:

Ποια βρε κορίτσια; Σας ακούω τόση ώρα να μιλάτε, αλλά δεν
έχω καταλάβει τίποτε. Ποιο είναι το θέμα μας;

Μαρία:

Η Ελένη πήγε σε μια καφετζού... ξέρεις σε μια γυναίκα που
προβλέπει τι θα γίνει στο μέλλον από το φλιτζάνι του καφέ!

ΞΕΝΟΦΩΝ: Δεν το περίμενα αυτό από την Ελένη.

Γιώργος:

Σοβαρολογείτε; Πιστεύετε σε τέτοια πράγματα; Μα είμαστε
άνθρωποι μορφωμένοι, με μοντέρνες ιδέες. Πώς είναι δυνατόν
να πιστεύουμε σε τέτοια πράγματα;

Ελένη:

Γιατί είσαι τόσο αρνητικός; Αυτή η γυναίκα δεν ήξερε τίποτα για
μένα και όμως μπόρεσε να απαντήσει σε όλες μου τις
ερωτήσεις, ακόμη και τις πιο προσωπικές!

ΞΕΝΟΦΩΝ: Σιγά το κατόρθωμα!! Στην τύχη τα είπε.
Γιώργος:

Δε θα ‘θελα να συνεχίσουμε άλλο τη συζήτηση. Άκου να
πηγαίνεις σε καφετζού το 2006... ας το ξεχάσουμε καλύτερα!

ΞΕΝΟΦΩΝ: Για ακούστε άλλη μία φορά...
ΞΕΝΟΦΩΝ: Ήρθε η ώρα να πείτε κι εσείς κάτι. Ακούστε και πείτε το:
Μου το έλεγαν και δεν το πίστευα.
Ποιο είναι το θέμα μας;
Σοβαρολογείτε;
ΞΕΝΟΦΩΝ: Όταν δεν θέλετε να θυμάστε κάτι, ΤΙ ΛΕΤΕ;
Ας το ξεχάσουμε καλύτερα!
Γιατί είσαι τόσο αρνητικός;

Είναι εκπληκτική.
ΞΕΝΟΦΩΝ: Ας το ξεχάσουμε καλύτερα! Ας το ξεχάσουμε
καλύτερα!

ΞΕΝΟΦΩΝ: Αυτό το ξέρετε; Στην Ελλάδα θεωρείται γρουσουζιά
να δούμε μαύρη γάτα στο δρόμο.

ΞΕΝΟΦΩΝ: Η συζήτηση ανάμεσα στους φίλους συνεχίζεται...
Μαρία:

Εγώ πάλι, εντελώς ξαφνικά, έχω πονοκέφαλο, το στομάχι μου
ανακατεύεται, νιώθω χάλια. Να δεις που κάποιος πρέπει να με
μάτιασε...

ΞΕΝΟΦΩΝ: Εμ, αφού ξέχασε να φορέσει τη μπλε χάντρα, τη ματιάσανε...

Ελένη:

Βέβαια, αν αισθάνεσαι χάλια στα καλά καθούμενα, δεν υπάρχει
άλλη εξήγηση: Κάποιος σε είδε, σε ζήλεψε και σε μάτιασε. Θέλει
το κακό σου.

Γιώργος:

Ε, όχι, αυτό πάει πολύ. Αποκλείεται δηλαδή ν΄ αρρώστησε ή να
‘ναι κουρασμένη από τη δουλειά;

Ελένη:

Αφού σου είπε ότι από τη μια στιγμή στην άλλη άλλαξε η
διάθεσή της και αισθάνεται τόσο άσχημα. Τι άλλο δηλαδή
χρειάζεσαι για να πειστείς;

Μαρία:

Ακριβώς Ελένη μου, άσε το Γιώργο να αμφιβάλλει όσο θέλει.
Μπορείς να κάνεις κάτι για να νιώσω καλύτερα; Ξέρεις να με
ξεματιάσεις;

Ελένη:

Κανένα πρόβλημα. Να δεις που σε δέκα λεπτά το πολύ, θα είσαι
και πάλι μια χαρά. Μετά, έχω να σου πω κι άλλες λεπτομέρειες
για την καφετζού.

ΞΕΝΟΦΩΝ: Μην ξεχάσεις ... ανυπομονώ.

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

Να δεις που κάποιος πρέπει να με μάτιασε.
Έχω να σου πω κι άλλες λεπτομέρειες για την καφετζού.
ΞΕΝΟΦΩΝ: Όταν κάποιος νιώθει άρρωστος ξαφνικά και εσείς δεν το
πιστεύετε, ΤΙ ΛΕΤΕ;
Ας το ξεχάσουμε καλύτερα.
Θέλει το κακό σου.
Αισθάνεσαι χάλια στα καλά καθούμενα;
ΞΕΝΟΦΩΝ: Αισθάνεσαι χάλια στα καλά καθούμενα; Αισθάνεσαι χάλια στα
καλά καθούμενα;
ΞΕΝΟΦΩΝ: Αυτό το ξέρετε; Πολλοί Έλληνες πιστεύουν στο ‘’μάτι’’, δηλαδή
ότι κάποιος μπορεί να τους ζηλεύει ή να θέλει το κακό τους .

ΞΕΝΟΦΩΝ: Σας περιμένω και πάλι, ΓΕΙΑ ΣΑΣ!

