ΤΑ ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ ΤΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΟΙ ΞΑΝΘΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ
Ήταν 2 ξανθιές στην παραλία. Σκέφτηκαν
λοιπόν να μιλάνε στα Αγγλικά για να αποδείξουν στον κόσμο πως δεν ειναι χαζές.
Μπαίνει η μια στη θάλασσα ενω η άλλη
ξαπλωσε στην ψάθα για να κάνει ηλιοθεραπεία.
Μετά από λίγο, αυτή που είχε μπει στη
θάλασσα φωνάζει στη φίλη της:
- Give me the ball!
Και η άλλη:
- Ποιο μπωλ, αυτό με τα κεφτεδάκια;
ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ
Μια ξανθιά ρωτάει τον άντρα της:
- Αγάπη μου, που είναι τα παιδιά;
- Στα αγγλικά, αγάπη μου.
- My dear, where are the kids?

1) Ακτίνες έχω, ρόδες δεν έχω και όμως
τρέχω.

Τι είναι;

2) Όλα τα τρώει και θεριεύει μα αν πιεί
νερό ψοφάει. Τι είναι;
3) Όταν βλέπω δεν το βλέπω. Και το
βλέπω αν δε βλέπω. Τι είναι;
4) Γύρω από το σπίτι μου καλόγεροι χορεύουν. Τι είναι;
5) Άψυχο ψυχή δεν έχει, και στον ουρανό
πηγαίνει. Τι είναι;
6) Ψηλός, ψηλός καλόγερος και με ένα
μάτι βλέπει. Τι είναι;
7) Μου αφερείς και μεγαλώνω μου προσθέτης και μικραίνω. Τι είναι;
8) Αν είμαι νέος, μένω νέος. Αν είμαι
γέρος, μένω γέρος. Τι είναι;

Απαντήσεις

Φίλιππος Τόλιας. Κων/νος Δρίβας

Σελ. 7

ΜΑΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΜΙΑ
Η δασκάλα έβαλε στα παιδιά να γράψουν μια έκθεση, που να τελειώνει με τη
φράση «Μάνα είναι μόνο μία».
Όλα τα παιδάκια έγραφαν η μαμά μου με αγαπάει, με φροντίζει και στο τέλος
«Μάνα είναι μόνο μία».
Ο Τοτός έγραψε: μια μέρα ήρθε στο σπίτι μια φίλη της μαμάς μου. Η μαμά
μου, τη ρώτησε τι θα πιεί και η φίλη της απάντησε μια κοκα κόλα. Τότε η μαμά
μου ,μου είπε να φέρω δύο. Όταν πήγα στο ψυγείο είδα ότι υπήρχε μόνο μία
κοκα κόλα και φώναξα: Μάνα, είναι μόνο μια!
Η ΚΛΙΣΗ ΤΟΥ ΤΡΕΧΩ
Ο δάσκαλος: Κωστάκη, κλείνε μου το ρήμα τρέχω.
Και ο Κωστάκης: τρέχω, έτρεχα, σκόνταψα, έπεσα. Χτύπησα, έκλαψα, σηκώθηκα και έφυγα.
ΟΙ 17 ΞΑΝΘΙΕΣ
-Τι περιμένουν 17 ξανθιές έξω από το σινεμά;
-Να έρθει άλλη μία για να δουν ένα έργο άνω των 18!
ΟΙ 3 ΞΑΝΘΙΕΣ
3 Ξανθιές είναι μέσα σε ένα ασανσέρ το οποίο έχει σταματήσει .
Φωνάζουν όλες για βοήθεια !
Λέει η μία: Κορίτσια, έτσι δεν βγαίνει τίποτα. Για να μας ακούσουν πρέπει να
φωνάξουμε όλες μαζί ταυτόχρονα !
Και φωνάζουν όλες μαζί: ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ!
Η ΞΑΝΘΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
Μία μέρα μια ξανθιά μαθήτρια λέει στον καθηγητή της:
- Κύριε όταν ήμουν στο γυμνάσιο μου έπεσε το κινητό μου μέσα στη λεκάνη...
Ο καθηγητής την ρωτάει:
- Συγνώμη, αλλά δεν το άκουσες όταν έπεσε;
Εκείνη αμέσως του απαντά:
- Πώς να το ακούσω, κύριε, αφού το είχα στο αθόρυβο;
ΜΑΘΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ
Δάσκαλος: Τι όνομα είναι η λέξη «ναός»;
Μαθητής: Επίθετο.
Δάσκαλος: Τότε, πες μου τα τρία γένη του.
Μαθητής: Ο ναός, η εκκλησία, το εκκλησάκι.
ΟΙ ΓΑΜΠΡΟΙ
Ο μικρός στη μαμά του:
- Μαμά, γιατί οι νύφες φοράνε πάντα άσπρα;
- Γιατί, παιδί μου, το άσπρο είναι το χρώμα της χαράς, όπως το μαύρο είναι το
χρώμα της λύπης.
- Α! γι’ αυτό οι γαμπροί φοράνε πάντα μαύρα!
ΟΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΔΕΗ-ΟΤΕ-ΙΚΑ
Δασκάλα: Τι σημαίνει, Καίτη, ΔΕΗ;
Καίτη: ΔΕΗ ,κυρία σημαίνει «Δεν Έχουμε Ηλεκτρικό»
Δασκάλα: Έξυπνη απάντηση. Τότε ποιος θα μου πει τι σημαίνει ΟΤΕ;
Γιώργος: Να σας πω εγώ, κυρία. ΟΤΕ σημαίνει «Ούτε Τηλέφωνο Έχουμε»
Γιάνης: Όχι, κυρία, ΟΤΕ σημαίνει «Οργανισμός Ταλαιπωρίας Ελλάδας»
Δασκάλα: Και τις δύο απαντήσεις τις βρίσκω σωστές και θα τις στείλουμε
στον ΟΤΕ, για να τις λάβει υπόψη του. Θα ήθελα όμως ακόμα μία εξήγηση. Τι
σημαίνει ΙΚΑ;
Στάθης: ΙΚΑ, κυρία σημαίνει «Ιδιαίτερη Κακή Ασφάλιση».
ΤΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΟΥ
Κάθε μέρα χιλιάδες άνθρωποι στέκονται μπροστά στον πατέρα μου και περιμένουν τη διαταγή του. Αλλιώς δεν μπορούν να κάνουν βήμα.
-Είναι στρατηγός;
Ελένη Πολυδώρου
-Όχι! Είναι σταθμάρχης στα τρένα.
Βασιλική Τσουβαλιά

