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-Αφού κάθε μέρα λιώνει!

ΠΩΣ ΛΕΓΕΤΑΙ
- Πώς λέγεται το αμάξι που ανεβαίνει στο
βουνό;
- Κάρ-βουνο!

- Πώς λέγεται η γυναίκα που γεννάει τρία
παιδιά;
- Γεννή-τρια!

την οικογένειά μου, τον άντρα μου, την
κανονική ζωή μου. Θέλω να πάω σπίτι μου.
Αμέσως έφυγε αυτή και η κοκκινομάλλα
λέει την επιθυμία της:
- Θέλω να φύγω απ’ αυτόν τον βρομότοπο.
Κι εγώ θέλω να πάω σπίτι μου.
Φεύγει κι αυτή και η Ξανθιά ξεσπάει σε
λυγμούς. Το τζίνι την πλησιάζει και τη ρωτάει τι της συμβαίνει.
- Θα ‘θελα να είναι εδώ οι φιλενάδες μου,
λέει αυτή μέσα στους λυγμούς της.

ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΞΑΝΘΙΕΣ
-Τι περιμένουν 17 ξανθιές έξω από το σινεμά;
-Να έρθει άλλη μία για να δουν ένα έργο
άνω των 18!

ΤΥΧΕΡΟΣ
Συζητούν δύο παντρεμένοι:
- Εμένα η πεθερά μου είναι άγγελος, λέει
ο πρώτος.
- Α ρε τυχεράκια… Εμένα, ζει ακόμη…

- Πώς λέγεται το αμάξι που ζει;
- Καρ-που-ζι!

Γιατί οι ξανθιές δεν μπορούν να γράψουν
το 33;
Γιατί δεν ξέρουν ποιο 3 να βάλουν πρώτο.
Η μάνα μιας ξανθιάς:
-Έλα μέσα χιονίζει
-Σιγά και έξω χιονίζει
Λέει η μια ξανθιά στην άλλη:
-Βλέπεις αυτό το δάσος απέναντι;
Και απαντάει η άλλη;
-Όχι είναι κάτι δέντρα μπροστά και μ’ ενοχλούν!
ΤΟ ΤΖΙΝΙ
Μια Ξανθιά, μια καστανή και μια κοκκινομάλλα έχουν βγει σ’ ένα ερημικό νησί, μετά
από ναυάγιο. Ζούσανε εκεί για χρόνια,
ώσπου μια μέρα βρήκαν ένα μαγικό λυχνάρι. Το τρίψανε και το τζίνι πετάχτηκε
έξω. Το τζίνι τους είπε:
- Μόνο τρεις επιθυμίες σας μπορώ να
πραγματοποιήσω, άρα η κάθε μια από σας
έχει από μία.
Πρώτη η καστανή:
- Έχω μείνει εδώ χρόνια και έχω πεθυμήσει

Ο ΜΠΟΜΠ
- Πώς θα έλεγαν τον Μπομπ το Μάστορα
αν ήταν άνεργος;
- Μπομπ.
- Πώς θα έλεγαν τον Μπομπ το Μάστορα
αν ήταν ιερέας;
- Μπομπ ο πάστορας.
- Πώς θα έλεγαν τον Μπομπ το Μάστορα
αν ήταν ζώο;
- Μπομπ ο κάστορας.
- Πώς θα έλεγαν τον Μπομπ το Μάστορα
αν ήταν είδος καθαρισμού;
- Μπομπ ο Σφουγγαράκης.
- Πώς λέγεται ο Μπομπ ο Σφουγγαράκης
αν τον πατήσει νταλίκα;
- Vetex

ΧΩΡΙΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ
-Πες μου Γιάννη, τι κανείς όταν πρόκειται
να εκτελέσεις μια αφαίρεση;
-Κοιτάζω γύρω μου μήπως με βλέπει κανείς!!!
ΑΠΟΡΙΕΣ
-Τι κάνεις εκεί, μαμά;
-Κρέμα σαντιγί.
-Τι είπες; Κρέμασαν τη γη;
ΚΑΚΙΕΣ
Στην είσοδο του θεάτρου, ο συγγραφέας
του έργου λέει σε ένα φίλο του που
έφτασε λίγο αργά:
-Η παράσταση άρχισε πριν δέκα λεπτά.
Κάνε μου τη χάρη να μπεις χωρίς θόρυβο.
-Τι μου λες! Κοιμήθηκαν κιόλας οι θεατές;
ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Δάσκαλος: Ξέρεις Εύα, σε ποια οικογένεια
ανήκει η φάλαινα;
Εύα: Δεν ξέρω κύριε, αλλά πάντως σε
καμία οικογένεια της γειτονιάς δεν ανήκει.
ΠΟΥ ΗΤΑΝ;
-Τοτό, πες μια πρόταση με τη λέξη ζάχαρη, λέει η δασκάλα στο Τοτό.
- Κάθε πρωί πίνω γάλα, απαντά αυτός.
-Και πού είναι η ζάχαρη, ξαναρωτάει η
δασκάλα.
- Μέσα στο γάλα, κυρία!!!
ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ
Δάσκαλος: Λοιπόν εκτός από το οξυγόνο,
τι άλλο υπάρχει στο αέρα;
Μαθητής: Κουνούπια, κύριε!!!
Εύα Μητροπούλου
Κανέλλος Δημοσθένης

Ο ΜΕΘΥΣΜΕΝΟΣ
Πάει ένας μεθυσμένος σε σουβλατζίδικο:
- Ένα γύρο απ’ όλα.
- Πίτα;
- Άσε… λιώμα!
ΤΟ ΑΡΡΩΣΤΟ ΣΑΠΟΥΝΙ
-Μαμά, μαμά το σαπούνι μας αρρώστησε !
-Και πώς το κατάλαβες;

 Υπάρχουν δύο δωμάτια, όπως βλέπετε στο σχέδιο.
Στο πρώτο δωμάτιο υπάρχουν τρεις ηλεκτρικοί διακόπτες
που ο ένας από αυτού ανάβει τη λάμπα που υπάρχει στο
δεύτερο δωμάτιο. Πρέπει να βρείτε ποιος διακόπτης ανάβει τη λάμπα έχοντας μόνο μια ευκαιρία να πάτε από το
πρώτο δωμάτιο στο δεύτερο για να κάνετε έλεγχο στη
λάμπα αν είναι αναμμένη. Υπάρχει μια λογική λύση.
 Μόνο μια κίνηση πρέπει να κάνετε για να γίνει το
άθροισμα της ισότητας. Δεν είναι δύσκολο. Προσπαθήστε.
Αν περνώντας κάτω από ένα μπαλκόνι, σου ρίξουν νερό 130oC που θα καείς περισσότερο; Στο κεφάλι ή στα πόδια;
Αν τρεις γάτες πιάνουν 3 ποντίκια σε 3 λεπτά, πόσες γάτες το ίδιο ικανές και γρήγορες
με αυτές που πιάνουν τα 3 ποντίκια σε 3 λεπτά, θα χρειαστούν για να πιάσουν 100 ποντίκια σε 100 λεπτά ;
Οι απαντήσεις θα δοθούν στο επόμενο τεύχος της εφημερίδας μας
Αλέξης Κυριακόπουλος, Φίλιππος Τόλιας

Άδειο δε στέκεται, γεμάτο δε λυγίζει.
Ti είναι;
Άκου το. Στα δέντρα τριγυρίζει.
Ti είναι;
 Από τον καιρό που γεννήθηκα δεν
ξέρω τι να κάνω δυο βουναλάκια κουβαλώ
στη ράχη μου επάνω.
Ti είναι;
 Άγκαθο, καλάγκαθο καλαγκαθένιο το
μαντρί και κόκκινα τα γίδια.
Ti είναι;
 Άμα βλέπω, δεν το βλέπω, και το
βλέπω όταν δεν βλέπω.
Ti είναι;
Ανεβαίνει, κατεβαίνει και στη ίδια θέση
μένει. Τι είναι;
Ανοιγοκλείνουν οι κάμαρες και κρότος
δεν ακούγεται.
Ti είναι;
Απ' έξω μαλλί από μέσα γυαλί και πιο
μέσα μια μπουκιά καλή.
Ti είναι;

Απαντήσεις

