
Πέρασα κατάθλιψη. Με άριστα!!!!! 

*Πήγα σε ένα φαρμακείο να πάρω αντιβηχικό, 30 ευρώ μου λέει, μου κόπηκε ο 

βήχας. 

 *Φήμες λένε ότι το ΙΚΑ θα μετονομαστεί σε ΙΚΕΑ με σλογκαν το "Θεραπεύσου 

μόνος σου"... 

*Το λεωφορείο έχει θέρμανση, αν βάλει και ίντερνετ μετακομίζω! 

*Πρωί πρωί έχασα 800 θερμίδες....αγόρασα μπουγάτσα με κρέμα και την ξέχασα 

στο λεωφορείο. 

*Θυμάμαι που φανταζόμασταν μικροί πως μέχρι το 2000 θα έχουμε ιπτάμενα 

αυτοκίνητα και φτάσαμε στο 2013 και δεν έχουμε καν θέρμανση! 

*Σιγά μην κλάψω, σιγά μη ζυγιστώ. 

*Ώρες-ώρες σκέφτομαι ότι το μικρό δαχτυλάκι του ποδιού υπάρχει μόνο για να 

το κοπανάμε σε έπιπλα. 

*Στο μπάνιο κάθε σπιτιού υπάρχει μια οδοντόβουρτσα που κανένας δεν ξέρει 

ποιανού ειναι... 

*Όταν μιλάει Έλληνας ποδοσφαιριστής 5 φιλόλογοι αυτοκτονούν και 2 λέκτορες 

της Ελληνικής γλώσσας βγάζουν τα πτυχία απ'τις κορνίζες και τα τρώνε.(;) 

*Να κοπεί το χέρι από αυτούς που παραγγέλνουν καφέ, και τρώνε τα πατατάκια 

από εμάς που παραγγέλνουμε μπύρα. 

*Θα έχανα κιλά, αλλά δε μ αρέσει να χάνω. 

*O κόσμος θα καταστραφεί στις 31 Δεκεμβρίου του 2099 γιατί τότε τελειώνει το 

ημερολόγιο των windows. 

*Kρίση είναι να σε ταϊζουν τα περιστέρια στο Σύνταγμα. 

*Έβαλα στο google, Happy new year και μου έβγαλε, "not available in your 

country". 

*Είμαι στο ταξί και μπαίνει μια ασκημούλα. 

    - Ψυχικό; 

    - Δεν κάνω μάνα μου. 

*Ήρθε μια καινούρια στην πολυκατοικία και θέλει να αναψει 

καλοριφέρ.Μαζεύουμε υπογραφές να τη διώξουμε. 

* - Συγνώμη αφεντικό, αλλά έχουμε να πάρουμε μισθό 4 μήνες. 

    - Δεκτή η συγνώμη. 

*Όταν δεν είμαι καλά, θέλω να με κοιτάξει κάποιος στα μάτια, να με πάρει 

αγκαλιά και να μου πει, ΑΥΡΙΟ ΕΧΟΥΜΕ ΠΑΣΤΙΤΣΙΟ. 

*Σε λίγο θα πηγαίνουμε σούπερ μάρκετ, δεν θα αγοράζουμε τίποτα και θα 

κάνουμε μόνο like. 

*11 χρόνια σ' αγαπώ, και 8 που δεν σ' αγγίζω, θα φτάσω τα 88 κι ακόμα θα 

ελπίζω. 11888 τυχαίο; δε νομίζω 

*Ξέρει μήπως κανείς το site της εκκλησίας που θέλω να κατεβάσω κάτι 

καντήλια; 

*Ζητείται κοπέλα να ερωτευτώ παράφορα, να με κερατώσει, να με χωρίσει, να 

φάω κόλλημα, να μη τρώω, να χάσω τα κιλά του καλοκαιριού. 

*Μειώθηκαν οι φωτιές φέτος. Δεν έχει ο κόσμος λεφτά να χτίσει.. 

*Αν δεις άντρα στο μπαλκόνι να ποτίζει τις γλάστρες, τα φυτά μάλλον 

καπνίζονται. 



*Κάθε φορά που θες να "χτυπήσεις ξύλο", διαπιστώνεις ότι ο κόσμος είναι 

φτιαγμένος από αλουμίνιο ή πλαστικό. 

*Όταν γεννιέται ο Χριστός, τι σφάζουμε; Γαλοπούλες. Όταν πεθαίνει ο Χριστός 

τι σφάζουμε; Αρνιά. Τι βύσμα είχαν οι κότες, ρε φίλε; 

*Έχω την εντύπωση ότι η ηλεκτρική σκούπα της μάνας μου λειτουργεί μόνο όταν 

κοιμάμαι.. 

*Να είσαι Άραβας, να έχεις τόσο πετρέλαιο και να μην έχεις κρύο να το 

κάψεις! 

*Φήμες λένε ότι υπάρχει κάποιος που μετά τις διαφημίσεις στο Star θυμόταν 

ποια ταινία έβλεπε. 

 - Είσαι πολύ περίεργη. 
- Γιατί το λες αυτό; 
- Να το πάλι...!!! 
=======================================================================
= 
Μαλάκα ο Μήτσος έχει ξεφύγει. Την πέφτει σε οποια γκόμενα βρει και κάθε 
βράδυ είναι σε στριπτιτζάδικα. Τι θα τον κάνουμε; 
- Παρέα ! 
=======================================================================
= 
-Ωραίο σώμα έχεις κοπελιά... πως το απέκτησες?? 
-Στο κολυμβητήριο... 
-Και το κεφαλάκι? Δε το βουτάμε καθόλου μέσα???? 
=======================================================================
= 
Μια πολύ ωραία κυρία πηγαίνει στο Γιατρό. 
- Γιατρέ μου θα ήθελα ο άνδρας μου να γίνει πιο...πιο, ξέρετε εσείς, πιο Ταύρος, τέλος 
πάντων. 
Και ο Γιατρός: 
- Κυρία μου γδυθείτε. Ας αρχίσουμε από τα κέρατα 
=======================================================================
= 
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΚΕΙ? 
ΝΑΙ ΤΙ ΠΑΘΑΤΕ? 
ΜΕ ΠΛΗΜΜΥΡΙΣΑΝ ΤΥΦΛΕΣ ΕΛΠΙΔΕΣ.... 
=======================================================================
= 
Βάλε την ηλικία σου. 
Πρόσθεσε 2. 
Τώρα, αφαίρεσε 2. 
Αυτή είναι η ηλικία σου.! 
=======================================================================
= 
Πιάσε 10 χανζαπλαστ μια γάζα λίγο μπενταντιν και τρία πιτογυρα.. 
- Γιατί ρε φίλε; 
- Με Έκοψε η Λορδα. 
=======================================================================
= 
- Με είπε ρουφιάνο 
- Κι εσύ τι έκανες? 
- Ήρθα και στο είπα αμέσως, τι να κάνω? 
=======================================================================
= 
Φαντάζεστε οι γκόμενες στα GPS να'χαν περίοδο?????? 
Οι οδηγίες θα 'ταν κάπως έτσι: 
ΓΙΑΤΙ ΕΧΑΣΕΣ ΤΗ ΣΤΡΟΦΗ? 



ΓΙΑΤΙ? 
ΕΙΣΑΙ ΒΛΑΚΑΣ Ή ΔΕ ΜΕ ΑΚΟΥΣ ΠΟΥ ΣΟΥ ΜΙΛΑΩ? 
ΑΛΛΑ & ΠΟΤΕ ΑΚΟΥΣΕΣ.... 
=======================================================================
= 
Κάθετε ένας 18χρόνος σε ένα μπαρ μόνος του ,  

ξαφνικά ακούει την barwoman να του λέει : 
- Ορίστε, Γάλα με caotonic, κερασμένο από τη κυρία απέναντι... 
- Ρε μάνα, Έλεος!" 
=======================================================================
= 
Ρωτάει ένας μια ξανθιά σ' ένα μπαρ: 
- Ο επιθετικός εδώ, ο αμυντικός εκεί, τι είναι ;; 
- Οφσάιντ ! 
Επιστρέφει στην παρέα του ο τύπος και λέει: 
- Σας το έλεγα μαλάκες, τραβέλι είναι !! 
=======================================================================
= 
Τι θα πάρετε κύριε; 
-Μια βότκα 
-Μα είναι 9 το πρωί! 
-Χμμ δίκιο έχεις...Φέρε κ ένα τοστάκι μαζί 
=======================================================================
= 
-Με είπε αδερφή..! 
-Αν είναι δυνατόν.. Και εσύ τι έκανες?? 
-Έβαλα από τη τσάντα το κραγιόν μου και του έγραψα στο αμάξι..: 
" Είσαι κακός κακός κακός" 
=======================================================================
= 
Kι εκεί που έπαιζα κλαρίνο  έρχεται η από πάνω και μου λέει: 
"Η κόρη μου διαβάζει για την εξεταστική,το ξέρεις;;;" 
Και της λέω : 
"όχι αλλά αν μου πεις λίγο το ρυθμό...θα το παίξω!!! " 
=======================================================================
= 
-Γιατρέ μου,τώρα τελευταία δεν είμαι καλά, νιώθω άσχημος και ηλίθιος.  

Τι έχω; 
-Δίκιο! 
=======================================================================
= 

  

 


