
ΑΝΕΚ∆ΟΤΑΚΙΑ….ΓΙΑ ΠΟΛΛΑ ΓΕΛΙΑ! 

& Ο µικρός Νικόλας προσεύχεται.  

- Θεέ µου κάνε να γίνει η Θεσσαλονίκη η 

πρωτεύουσα της Ελλάδας! - Γιατί χρυσό µου; ρωτά η µαµά του.

Γιατί έτσι έγραψα στο διαγώνισµα της Γεωγραφίας!

& Η σύζυγος στο σύζυγο:  - Κοίτα, µε το

ρουφάς την κοιλιά σου την ώρα που ζυγίζεσαι, 

δεν πρόκειται να δείξει λιγότερα κιλά η 

ζυγαριά!  - Το ξέρω, βρε Μαρίκα!  

τη ρουφάς; - Για να δω τι γράφει η ζυγαριά! 

& Έχετε αναρωτηθεί ποτέ πως λένε πχ. τον Οφθαλµίατρο 

στην Ιαπωνία… 

Δερµατολόγος: Γιαφαγούρα 

Πλαστικός χειρούργος: Γιαφιγούρα 

Οφθαλµίατρος: Γιαθολούρα 

Λογοθεραπευτής: Γιαµουρµούρα 

Διαιτολόγος: Γιαλιγούρα 

Γαστρεντερολόγος: Γιακαούρα 

Ουρολόγος: Γιακατούρα 

Ορθοπεδικός: Γιακαµπούρα                              Επιµέλεια Ν.Ρ

Γιατί χρυσό µου; ρωτά η µαµά του. - 

Γιατί έτσι έγραψα στο διαγώνισµα της Γεωγραφίας! 

Κοίτα, µε το να 

ρουφάς την κοιλιά σου την ώρα που ζυγίζεσαι, 

δεν πρόκειται να δείξει λιγότερα κιλά η 

Το ξέρω, βρε Μαρίκα!  - Τότε γιατί 

Έχετε αναρωτηθεί ποτέ πως λένε πχ. τον Οφθαλµίατρο 

Επιµέλεια Ν.Ρ 
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Για τον Μικρό Χριστούλη

(...)Νἄµουν τοῦ σταύλου ἕν᾿ ἄχυρο, ἕνα φτωχὸ κοµάτι

τὴν ὥρα π᾿ ἄνοιγ᾿ ὁ Χριστὸς στὸν ἥλιο του τὸ µάτι.

Νὰ ἰδῶ τὴν πρώτη του µατιὰ καὶ τὸ 

χαµόγελό του, 

τὸ στέµµα τῶν ἀκτίνων του γύρω στὸ 

µέτωπό του. 

Νὰ λάµψω ἀπὸ τὴ λάµψι του κι᾿ ἐγὼ σὰν 

διαµαντάκι 

κι᾿ ἀπὸ τὴ θεία του πνοὴ νὰ γίνω 

λουλουδάκι.  

Νὰ µοσκοβοληθῶ κι᾿ ἐγὼ ἀπὸ τὴν εὐωδία, 

ποὺ ἄναψε στὰ πόδια του τῶν Μάγων ἡ λατρεία. 

Νἄµουν τοῦ σταύλου ἕνα ἄχυρο ἕνα φτωχὸ κοµµάτι

Τὴν ὥρα π᾿ ἄνοιγ᾿ ὁ Χριστὸς στὸν ἥλιο του τὸ µάτι(....).

K.Παλαµάς. 

Ο ΓΑΙΔΑΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΗΓΑΔΙ

ια µέρα o γάιδαρος ενός αγρότη έπεσε σε ένα πηγάδι.

Το ζώο φώναζε απελπισµένα για ώρες κι ο αγρότης 

προσπαθούσε να καταλάβει τι έπρεπε να κάνει. Τέλος, 

αποφάσισε ότι το ζώο ήταν γέρικο, και τα έξοδα που 

απαιτούνταν για να το βγάλει από το πηγάδι ήταν πολλά.

άξιζε τον κόπο να προσπαθήσει να σώσει τον γάιδαρο. Το µόνο 

που σκέφτηκε να κάνει ήταν να το θάψει ζωντανό.

τους γείτονές του να έρθουν και να τον βοηθήσουν. Πήραν όλοι 

από ένα φτυάρι και άρχισαν να πετάνε χώµατα στο πηγάδι. Στην 

αρχή, ο γάιδαρος συνειδητοποίησε τι συνέβαινε και φώναξε 
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ΓΑΔΙ! 

ια µέρα o γάιδαρος ενός αγρότη έπεσε σε ένα πηγάδι. 

Το ζώο φώναζε απελπισµένα για ώρες κι ο αγρότης 

προσπαθούσε να καταλάβει τι έπρεπε να κάνει. Τέλος, 

αποφάσισε ότι το ζώο ήταν γέρικο, και τα έξοδα που 

απαιτούνταν για να το βγάλει από το πηγάδι ήταν πολλά. Δεν 

άξιζε τον κόπο να προσπαθήσει να σώσει τον γάιδαρο. Το µόνο 

άνει ήταν να το θάψει ζωντανό. Κάλεσε όλους 

τους γείτονές του να έρθουν και να τον βοηθήσουν. Πήραν όλοι 

από ένα φτυάρι και άρχισαν να πετάνε χώµατα στο πηγάδι. Στην 

άιδαρος συνειδητοποίησε τι συνέβαινε και φώναξε 

φρικτά. Μετά όµως, προς έκπληξη όλων, ησύχασε.

        Λίγα φορτία χώµα αργότερα, ο γεωργός κοίταξε κάτω το 

πηγάδι κι έµεινε έκπληκτος µε αυτό που είδ

καταπληκτικό!!!! Με κάθε φτυαριά

του, ο γάιδαρος τιναζόταν 

και να έκανε ένα βήµα 

προς τα πάνω. Οι γείτονες 

του αγρότη συνέχισαν να 

πετάνε φτυαριές χώµα 

πάνω στο ζώο, κι αυτό 

κάθε φορά τιναζόταν κι 

έκανε ένα βήµα προς τα 

πάνω.  

     Πολύ σύντοµα, όλοι ήταν έκπληκτοι µε το 

φτάσει στην επιφάνεια του πηγαδιού.

 Δίδαγµα: Η ζωή µπορεί να φέρει σε σας πολλές φτυαριές 

από σκουπίδια µέσα στο πηγάδι της ζωής σας. 

Να θυµάστε όµως πως κάθε ένα από τα προβλήµατά σας 

αυτά είναι ένα εφαλτήριο. 

Μπορούµε να βγούµε από τα βαθύτερα πηγάδια απλά µε ένα 

τίναγµα.  

Πατάµε πάνω στο πρόβληµα και κάνουµε ένα βήµα πάνω.
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