
 

 

Ας γελάσουµε…
@Διάλογος ἀνάµεσα σέ κότες:— Ἔχω πυρετό. 

— Ποῦ το ξέρεις;— Γεννάω συνέχεια βραστά αὐγά. 

 

@Λέει ἡ δασκάλα στόν Τοτό: 

— Τοτέ, κλίνε µου µιά ἀντωνυµία! Καί ὁ Τοτός: 

— Ἀντώνη-µία, Ἀντώνη-δύο, Ἀντώνη-τρία... 

 

 Ἡ δασκάλα µπαίνει στήν τάξη: 

— Γειά σας παιδιά! Ὅποιος ἀπαντήσει στήν ἐρώτησή µου, θά φύγει τώρα 

ἀµέσως. Ὁ Μπόµπος, µόλις τό ἄκουσε αὐτό, φτιάχνει µιά σαΐτα, τήν πετάει 

στήν δασκάλα του καί ἡ δασκάλα ρωτᾶ: — Ποιός τό ἔκανε αὐ

Καί ὁ Μπόµπος, σηκώνεται, χαιρετᾶ καί φεύγει! 

 

      @Πῶς λέγεται αὐτή πού φωνάζει στούς Πέρσες; Περσεφόνη

@Πῶς λέγεται αὐτή πού κλαίει καί εἶναι ἀπό τήν Πάτρα;

@Τί βρίσκεται στό κέντρο τῆς γῆς;  Τό «Η». 

 

 

ΠΑΙΖΩ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ….! 

 

�Πού γεννήθηκε ο Χριστός µας; 

1.ΒΗΘΛΕΕΜ 2.ΓΕΘΣΗΜΑΝΗ 3.ΓΕΝΗΣΑΡΕΤ.

�Ποιοι τον προσκύνησαν πρώτοι; 

1.ΟΙ ΜΑΓΟΙ 2.ΟΙ ΒΟΣΚΟΙ 3.ΟΙ ΒΑΣΙΛΙΑΔΕΣ.

�Μετά την Γέννηση σε ποια χώρα έφυγε µε την Παναγία µας και τον 

Ιωσήφ; 

1.ΒΑΒΥΛΩΝΑ 2.ΜΕΣΣΟΠΟΤΑΜΙΑ 3.ΑΙΓΥΠΤΟ.

�Ποιο ουράνιο σώµα διαλάλησε τον ερχοµό του Χριστού;

1.ΑΕΡΑΣ 2.ΑΣΤΕΡΙ 3.ΣΥΝΕΦΟ 
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Χριστούγεννα-Εορτή της αγάπης 

 
Δύο άνδρες , και οι δύο σοβαρά άρρωστοι, έµεναν στο ίδιο δωµάτιο 

ενός νοσοκοµείου. Ο ένας άνδρας αφηνόταν να σηκωθεί όρθιος στο κρεβάτι 

του για µία ώρα κάθε απόγευµα για να κατέβουνε υγρά από τα πνευµόνια 

του.Το κρεβάτι του βρισκόταν δίπλα 

στο µοναδικό παράθυρο του δωµατίου. 

Ο άλλος άνδρας έπρεπε να 

περνάει όλη την ώρα του ξαπλωµένος. 

Οι άνδρες µιλούσαν για ώρες αδιάκοπα 

. Μιλούσαν για τις γυναίκες και τις 

οικογένειές τους , τα σπίτια τους , τις 

δουλειές τους , τη θητεία τους στο 

στρατό, που πήγαν διακοπές .Κάθε 

απόγευµα , όταν ο άνδρας δίπλα στο παράθυρο µπορούσε να σηκωθεί, 

περνούσε την ώρα του περιγράφοντας στον <<συγκάτοικό>> του όλα όσα 

µπορούσε να δει έξω από το παράθυρο. 

Ο άνδρας στο άλλο κρεβάτι άρχιζε να ζει για αυτές τις περιόδους µίας 

ώρας όπου µπορούσε να ανοιχτεί και να αναζωογονηθεί ο δικός του κόσµος 

από όλη τη δραστηριότητα και χρώµα από τον κόσµο εκεί έξω.

έβλεπε ένα πάρκο µε µία όµορφη λιµνούλα. 

Πάπιες και κύκνοι έπαιζαν στα νερά ενώ παιδιά αρµένιζαν τα καραβάκια τους. 

Ερωτευµένοι νέοι περπατούσαν χέρι-χέρι ανάµεσα σε κάθε χρώµατος 

λουλούδια και µία ωραία θέα του ορίζοντα της πόλης απλωνόταν στο βάθος .

Καθώς ο άνδρας στο παράθυρο περιέγραφε όλο αυτό µε θεσπέσια 

λεπτοµέρεια, ο άνδρας στο άλλο µέρος του δωµατίου έκλεινε τα µάτια του και 

φανταζόταν αυτό το γραφικό σκηνικό.Ένα ζεστό απόγευµα, ο άνδρας στο 

παράθυρο περιέγραφε µία παρέλαση που περνούσε .Αν και ο άλλος άνδρας δεν 
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στο παράθυρο περιέγραφε όλο αυτό µε θεσπέσια 
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φανταζόταν αυτό το γραφικό σκηνικό.Ένα ζεστό απόγευµα, ο άνδρας στο 

παράθυρο περιέγραφε µία παρέλαση που περνούσε .Αν και ο άλλος άνδρας δεν 

µπορούσε να ακούσει τη φιλαρµονική 

του καθώς ο κύριος δίπλα στο παράθυρο το απεικόνιζε µε παραστατικές 

λέξεις . 

Μέρες , βδοµάδες και µήνες πέρασαν. Ένα πρωί, η πρωινή νοσοκόµα 

ήρθε να τους φέρει νερά για το µπάνιο τους µόνο για να δει το άψυχο σώµα του 

άνδρα δίπλα στο παράθυρο. Είχε πεθάνει ειρηνικά στον ύπνο του.Ξαφνιάστηκε 

και κάλεσε τους θεράποντες ιατρούς να πάρουν το νεκρό σώµα .Όταν 

θεωρήθηκε πρέπον, ο άλλος άνδρας ρώτησε αν θα µπορούσε να µεταφερθεί 

δίπλα στο παράθυρο. Η νοσοκόµα ευχαρίστως έκανε την αλλ

σιγουρεύτηκε ότι ο άνδρας αισθανόταν άνετα, τον άφησε µόνο.

Σιγά, επώδυνα, στήριξε 

τον εαυτό του στον ένα του 

αγκώνα να δει για πρώτη φορά 

του τον έξω κόσµο. Πάσχισε να 

γείρει να δει έξω από το 

παράθυρο δίπλα στο κρεβάτι. 

Αντίκρισε ένα λευκό 

τοίχο. Ο άνδρας ρώτησε τη 

νοσοκόµα τι µπορεί να ανάγκασε το συχωρεµένο συγκάτοικό του να περιγράφει 

τόσο έξοχα πράγµατα έξω από το παράθυρο.Η νοσοκόµα αποκρίθηκε πως ο 

άνδρας ήταν τυφλός και δεν µπορούσε να δει ούτε τον τοίχο.

«Ίσως ήθελε απλά να σου δώσει θάρρος ».  
 

Θά µιλάω πάντοτε:

Μέ ἀγάπη,Μέ καλωσύνη,Μέ εὐγένεια.Μέ σύνεση

Μέ ἡρεµία,Μέ µετριοφροσύνη,Μέ 

αὐτοκυριαρχία,Ἀληθινά,Εὐχάριστα 

Δέν θά µιλήσω ποτέ: 

Μέ αὐθάδεια,Μέ ἐπιπολαιότητα,Μέ 

Μέ ἐλαφρότητα,Μέ κοµπασµό,Μέ περιέργεια,Μέ 

Μέ εἰρωνία,Μέ ὑπονοούµενα. 
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νοσοκόµα τι µπορεί να ανάγκασε το συχωρεµένο συγκάτοικό του να περιγράφει 
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λά να σου δώσει θάρρος ».   

Θά µιλάω πάντοτε: 

γένεια.Μέ σύνεση 

 ,Οἱκοδοµητικά 

πιπολαιότητα,Μέ ἀποτοµία,Μέ ζήλεια, 

κοµπασµό,Μέ περιέργεια,Μέ ἀνακρίβειες, 


