ΤΑ ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ ΤΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

-Μάνα μη με περιμένεις για φαί
-Γιατί παιδί μου?
-Ήρθα!
********
- Μπαμπά, γιατί παντρεύτηκες την μαμά;
- Απορείς και συ παιδί μου ε;
********
Ο μικρός δεν μπορούσε να κοιμηθεί μέχρι
αργά την νύχτα. Η μαμά του προσπαθεί να
τον ηρεμήσει.
- Σώπα παιδάκι μου, όπου να 'ναι θα 'ρθει
ο μπαμπάς και θα μας πει ένα παραμύθι.
- Τι παραμύθι, μαμά;
- Πού ήταν μέχρι αυτή την ώρα..!
********
- Όταν μου λένε πως κάποιος είναι μισός
Έλληνας μισός Σουηδός, φαντάζομαι έναν
να σταματάει για να περάσει πεζός ενώ
ταυτόχρονα τον μουντζώνει.
********
- Tο μεγαλύτερο δείγμα έλλειψης αυτοπεποίθησης, αν το σκεφτείς, είναι το καμπαναριό με αλεξικέραυνο.
********
- Πάντως δε χρειάζονταν τόσες προειδοποιητικές ταμπέλες κινδύνου στην Κορίνθου-Πατρών. Αρκούσε μία στην αρχή που
να λέει "ΠΟΥ ΠΑΣ ΜΩΡΕ ΒΛΑΚΑ;"
********
- Κανονικά τα μωρά θα 'πρεπε να κοιμούνται 6 χρόνια σερί και να ξυπνάνε κατευθείαν για να πάνε σχολείο.
********
- Πώς λέγεται το αμάξι που ανεβαίνει στο
βουνό;
- Κάρ-βουνο!
********
- Πώς λέγεται το αμάξι που ζει;
- Καρ-που-ζι!

 Όσο και να πεινάει ένας κάτοικος της Αρκτικής δεν θα φάει ποτέ του αυγό πιγκουΐνου. Γιατί;
 Μια υπερταχεία ηλεκτρική αμαξοστοιχία
ταξιδεύει Νότια, Νότιο-ανατολικά με ταχύτητα 90 Km την ώρα. Ο άνεμος πνέει προς
τα Δυτικά με ταχύτητα 30 km την ώρα.
Προς ποια κατεύθυνση θα πηγαίνει ο καπνός
της μηχανής και τι ταχύτητα θα έχει;
 Ο Κύριος Τάκης άδειαζε την αποθήκη
του. Ανάμεσα σε όλα τα άλλα έβγαλε έξω κι
ένα βαρέλι γεμάτο λάδι που ζύγιζε μαζί με
το περιεχόμενο του 30 κιλά. Τι πρόσθεσε ο
κύριος Τάκης στο βαρέλι και λίγο μετά αυτό
είχε πολύ λιγότερο βάρος;
 Ποια λέξη που έχει 5 γράμματα προφέρουν «λάθος» όλοι ανεξαιρέτως οι άνθρωποι άσχετα με την μόρφωση που έχουν;
 Ο διάσημος μάγος Στέφανος ανακοίνωσε
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 Κάτω από κόκκινα μαδέρια
Κάθονται άσπρα περιστέρια.
Τι είναι;
********
- Πώς λέγεται η γυναίκα που γεννάει τρία
παιδιά;
- Γεννήτρια!
********
Ταξί φτάνει σε μπλόκο.
-Αστυνομικίνα με τσιριχτή φωνή και υπεροπτικό ύφος Κάλαχαν:
«Σας παρακαλώ, κύριε, δεν μπορείτε να
περάσετε από δω».
-Ταρίφας, με ατάραχο βλέμμα και φωνή
μπασαδούρα:
«Γιατί μαντάμ, έχεις σφουγγαρίσει;"
********
Δάσκαλος: "Για πες μου Γιώργο, πόσο
κάνει 8-8;"
Γιώργος: "Δεν ξέρω κύριε."
Δάσκαλος: "Για σκέψου λίγο. Αν έχω 8 κεράσια και φάω και τα 8 τι θα μου μείνουν;"
Γιώργος: "Τα κουκούτσια κύριε!"
********
Ο μπαμπάς στον Τοτό:
-Τοτό πήγαινε να μου αγοράσεις τσιγάρα.
Πάει ο Τοτός αλλά ο περιπτεράς δεν του
δίνει. Γυρνάει σπίτι του και λέει στον
μπαμπά του:
-Μπαμπά δεν μου έδωσε ο περιπτεράς
τσιαγάρα!
Και ο μπαμπάς του λέει:
-Δεν πειράζει πήγαινε και πες ότι είσαι 40
χρονών,έχεις 2 παιδιά, την ταυτότητά σου
την ρούφηξε το καζανάκι και ότι η γυναίκα
σου είναι στο νοσοκομείο με σπασμένο
πόδι.
Λοιπόν πάει και λέει:
-Γεια σας είμαι 2 χρονών έχω 40 παιδιά την
γυναίκα μου την ρούφηξε το καζανάκι και
η ταυτότητά μου είναι στο νοσοκομείο με
σπασμένο πόδι. Μπορώ να έχω λίγα τσιγάρα;
Δημήτρης Τρανούλης,
Φίλιππος Δημητρακόπουλος

πως θα κατάφερνε να περπατήσει πάνω σε
μια λίμνη χωρίς να χρησιμοποιήσει κανένα
απολύτως βοήθημα. Όντως τα κατάφερε.
Μπορείτε να σκεφτείτε πως;
 Αν 1.000.000.000 είναι μετά από
1.000.000 και 1.000.000.000.000 μετά από
1.000.000.000 ποιος αριθμός είναι μετά το
1.000.000.000;
 Πως είναι δυνατόν να σταθείς πίσω ακριβώς από την μητέρα σου κι εκείνη ακριβώς
πίσω από σένα;
 Ποια συνηθισμένη λέξη με 5 γράμματα
γίνεται μικρότερη αν της προσθέσετε ακόμα
τέσσερα γράμματα;
 Ο Χρήστος κι ο Λάμπρος έπαιζαν σκάκι.
Έπαιξαν συνολικά 7 παρτίδες. Κάθε ένας απ
αυτούς έκανε τον ίδιο αριθμό νικών και
καμία παρτίδα από όσες έπαιξαν δεν έληξε
ισόπαλη. Είναι αυτό δυνατό;

 Τρέμει με κάθε πνοή του αέρα,
αλλά βαστάει τα πιο βαριά φορτία;
Τι είναι;
 Τεντωμένη τη βάζω
Ζαρωμένη τη βγάζω.
Τι είναι;
 Αν και θρόνος μου ταιριάζει,
θέση μου είναι το πρεβάζι
Τι είναι;
 Μια κοντούλα παχουλή πάντα κόκκινα
φορεί,
έχει πράσινα μαλλιά και σποράκια στην κοιλιά.
Τι είναι;
 Μια βαρκούλα φορτωμένη στο λιμάνι
πάει και μπαίνει.
Τι είναι;
 Σφαλώ το σεντουκάκι μου
κι αφήνω κρόσσια πίσω.
Τι είναι;
Μαρία Μπουνιαλέτου

Απαντήσεις

Απαντήσεις των σπαζοκεφαλιών
του προηγούμενου τεύχους
Α) Ανάβουμε τον πρώτο διακόπτη για
πέντε λεπτά. Μετά τον κλείνουμε και ανάβουμε το δεύτερο και πηγαίνουμε στο άλλο
δωμάτιο για να δούμε αν η λάμπα είναι
ανοιχτή. Αν είναι σβηστή τότε τη πιάνουμε
και αν καίει είναι ο δεύτερος διακόπτης σε
διαφορετική περίπτωση είναι ο τρίτος.
Β) Πρέπει να τραβήξετε μια γραμμή στο
πρώτο + ώστε να γίνει 4 τότε έχουμε 545
+ 5 = 550
Γ) Η απάντηση είναι πουθενά γιατί θα έχει
εξατμιστεί.
Δ) Οι ίδιες 3 γάτες. Πιάνουν και στις δύο
περιπτώσεις 1 ποντίκι το λεπτό.
 Το έξω-έξω πετιέται και το υπόλοιπο μαγειρεύεται. Μετά τρώγεται το έξω-έξω και
πετιέται το υπόλοιπο. Τι είναι;
 Προσθέστε γρήγορα και χωρίς χαρτί και
μολύβι. Πάρτε 1000 και βάλτε ακόμα 40.
Τώρα προσθέστε ακόμα 1000 και μετά άλλα
30. Τώρα βάλτε άλλα 1000 και σε ότι βρήκατε ακόμα 20. Τώρα άλλα 1000. Και ακόμα
10. Πόσα βρήκατε;
Αλέξης Κυριακόπουλος

