
17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 3 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ 

1 
 

Λέει η δασκάλα: 

- ήμερα παιδιά στο μάθημά μας, θα μιλήσουμε για τον αυνανισμό. 

Και ο Σοτός πετάγεται: 

-Εμείς που *αμάμε, κυρία, να περάσουμε για διάλειμμα; 

 

Η δασκάλα της Α' Δημοτικού έχει πρόβλημα 

με τον Σοτό. Οπότε τον ρωτάει: 

- Ποιό είναι το πρόβλημά σου, Σοτέ; 

- Είμαι πολύ έξυπνος για να 'μαι στην πρώτη τάξη, απαντά ο Σοτός. 

Η αδερφή μου είναι στην τρίτη τάξη κι είμαι εξυπνότερος απ' αυτή. 

Πιστεύω ότι πρέπει να πάω στην τρίτη κι εγώ. 

Η δασκάλα δεν τον άντεχε πλέον. Σον πήγε στο διευθυντή. 

Ο διευθυντής συμφώνησε να του κάνουν τεστ κι αν απαντήσει σωστά, 

να τον βάλουν στην τρίτη τάξη. 

 

- Πόσο κάνουν 3 Χ 3; τον ρωτάει ο διευθυντής. 

 

- 9, απαντάει ο Σοτός. 

 

- 3Χ13; 

 

- 39. 

 

Ακολούθησαν κι άλλες ερωτήσεις κι απαντούσε 

σωστά ο Σοτός. 

Μετά ήρθε η σειρά της δασκάλας για ερωτήσεις. 

Ρωτάει λοιπόν: 

- Σι είναι αυτά που η αγελάδα έχει τέσσερα 

κι εγώ δυο; 

- Σα πόδια. 

 

- Σι έχεις στο παντελόνι σου που εγώ δεν έχω 

στο δικό μου; 

- Σσέπες. 

- Σι είναι μαλλιαρό, οβάλ, γλυκό και μέσα υγρό; 

- Η καρύδα. 

- Σι μπαίνει μέσα σκληρό και ροζ και βγαίνει 

μαλακό και βρεγμένο;  

Ο διευθυντής ανοίγει διάπλατα τα μάτια του, 

αλλά, πριν προλάβει να διακόψει, ο Σοτός απαντά: 

- Η τσίχλα. 

- Σι κάνει ο άντρας όρθιος, η γυναίκα καθιστή και 

το σκυλί στα τρία πόδια του; Σα μάτια του διευθυντή 
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ανοίγουν τρομαγμένα, αλλά πριν προλάβει να πει κάτι… 

- Χειραψία, λέει ο Σοτός. 

- Και τώρα μερικές ερωτήσεις του στυλ "Σι είμαι εγώ". 

Αρχίζω: Χώνεις τα παλούκια σου μέσα μου. Με πιέζεις, 

με καρφώνεις κι εγώ ανεβαίνω. Δεν προλαβαίνεις να 

τελειώσεις, κι εγώ βρέχομαι. Tι είμαι; 

- Η σκηνή. 

- Βάζεις ένα δάχτυλό σου μέσα μου. Με παίζεις νευρικά. Ο σωστός 

άντρας αυτό κάνει πρώτα. Σι είμαι; 

Ο διευθυντής κοιτάζει σα χαμένος. 

- Η βέρα. 

- Είμαι σε διάφορα μεγέθη. Όταν δεν είμαι καλά, στάζω. Όταν με πιάνεις 

και με αναταράζεις, ανακουφίζομαι. Σι είμαι; 

- Η μύτη. 

- Είμαι ένα σκληρό δοκάρι με σουβλερή άκρη. Καρφώνομαι με δύναμη 

τρέμοντας. Σι είμαι; 

- Σο βέλος, απαντά ο Σοτός. 

- Αρχίζω από Μ κι όταν με δοκιμάσεις λιγώνεσαι. 

Σι είμαι; 

- Σο μέλι. 

Ο διευθυντής έβγαλε ένα στεναγμό ανακούφισης 

και είπε: 

- τείλ’τον στο Πανεπιστήμιο. Εγώ από μέσα μου 

έδωσα λάθος απαντήσεις σ' όλες τις ερωτήσεις!!! 

 

 

Είναι ο Σοτός και ταξιδεύει με το τρένο 

όταν ξαφνικά έρχεται και κάθεται απέναντί του μια καλλονή.. 

Ο Σοτός την κόβει από πάνω μέχρι κάτω 

και έκθαμβος παρατηρεί ότι κάτω από την κοντή φούστα δεν φοράει 

εσώρουχο. Μη μπορώντας να αντισταθεί επικεντρώνει το βλέμμα του 

στο *ουνί 

η θεά τον παίρνει χαμπάρι και του λέει: 

-ου αρέσει αυτό που βλέπεις; 

ο Σοτός ανασκουμπώνεται: 

-Καλά, τα ρωτάνε αυτά, κορίτσι μου;  Έχω πάθει πλάκα! 

- Κάνει και κόλπα… 

Σοτός: -Σι κόλπα;! 

- Κοίτα, κοίτα, θα σου στείλει φιλάκι! 

Και πράγματι το *ουνί στέλνει φιλάκι… Μετά από κάνα δύο κόλπα η 

κουκλάρα πάει και κάθεται δίπλα στον ενθουσιασμένο Σοτό από τα 

κόλπα του *ουνιού και  

του λέει:  

-Σοτεεεέ; Θες να βάλεις δύο δάχτυλα μέσα; 

Σοτός: - Ε, μη μου πεις ότι σφυράει κιόλας;!!! 
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Ήταν ο Σοτός  στο σχολείο και του είχε πέσει κάτω το μολύβι. Μόλις 

έσκυψε είδε το βρακί της κυρίας του. Σότε η κυρία του φορούσε κόκκινο 

βρακί και λέει ο Σοτός: «Ζητώ η Ολυμπιακή ομάδα!».   

Σην άλλη μέρα του πέφτει πάλι το μολύβι του και είδε το βρακί της κυρίας 

του. Η κυρία του φορούσε πράσινο βρακί και λέει ο Σοτός: «Ζήτω η 

Παναθηναϊκή ομάδα!».  

Σην άλλη μέρα του ξαναπέφτει το μολύβι κάτω, έσκυψε και είδε ότι η 

κυρία δεν φορούσε βρακί και λέει ο Σοτός: «Ζήτω η Σριχωτή ομάδα!» 

 

O Toτός ρωτά τη μητέρα του:  

- Μαμά που είναι ο μπαμπάς;  

- Δεν ξέρω, αγόρι μου. Θα βούλωσε ο νεροχύτης της γειτόνισσας.  

- Και που το ξέρεις μαμά;  

- Είπε ότι θα πήγαινε να της ανοίξει την τρύπα. 

 

Είναι ο Σοτός και ετοιμάζεται να βγει ραντεβού με την Αννούλα...  

Έχοντας ετοιμαστεί να φύγει από το σπίτι, τον ρωτάει ο πατέρας του:  

- Σοτέ, πήρες προφυλακτικό μαζί;  

- Έχω πάρει, μπαμπά, και άμα γίνει τίποτα με την Αννούλα θα το βάλω.  

- Και που ξέρω εγώ ότι θα το θυμηθείς; Αν δεν το βάλεις, έξω δεν 

βγαίνεις!  

- Έλα μπαμπά, τι βλακείες είναι αυτές που λες;  

- Όχι, παιδί μου. Ξέρεις τι γίνεται στις μέρες μας πια; Αν δεν το βάλεις από 

δω, να είσαι σίγουρος, έξω δεν βγαίνεις.  

- Ε, καλά τότε. Για να μην με ζαλίζεις και περιμένει και η Αννούλα, θα το 

βάλω τώρα.  

Φοράει ο Σοτός το προφυλακτικό στο πουλί του, και βγαίνει έξω να 

πάρει την Αννούλα.  

Σην πάει την Αννούλα στην παραλία, και αρχίζουν τα φιλιά, τις αγκαλιές, 

κλπ, κλπ.  

Αφού έχει περάσει κάμποση ώρα, ο Σοτός παίρνει την απόφαση και 

ρωτάει την Αννούλα:  

- Αννούλα, θες να κάνουμε έρωτα;  

- Σοτό, νομίζω ότι τώρα είναι η κατάλληλη ώρα, απαντάει η Αννούλα.  
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Και έτσι την παίρνει ο Σοτός και πηγαίνουν σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου 

να ολοκληρώσουν την σχέση τους.  

Αρχίζει η Αννούλα να βγάζει αργά-αργά τα εσώρουχα και να λέει στον 

Σοτό:  

- Σοτέ, τα βλέπεις αυτά τα ζουμερά βυζάκια; Μόνο ο καυτός ήλιος του 

καλοκαιριού τα έχει νιώσει... Αυτό το τουρλωτό κωλαράκι το βλέπεις; 

Μόνο ο άνεμος κάτω από την φούστα το έχει αγγίξει... Αυτό το τρυφερό 

*ουνάκι το βλέπεις; Μόνο το νερό του μπάνιου το έχει αγγίξει...  

Κατεβάζει και ο Σοτός το μποξεράκι του και λέει:  

- Αυτό το βλέπεις; Ολοκαίνουριο, ακόμα στην ζελατίνα είναι!!! 

 

Ήταν ο Σοτός στην τάξη και την τελευταία μέρα της χρονιάς η δασκάλα 

τους είπε ότι θα τους κάνει όποια χάρη θέλουν. 

Η Ελενίτσα ζήτησε να πάρει 10 στην ιστορία, ο Κωστάκης να πάρει 10 

στα μαθηματικά. Όταν ήρθε η σειρά του Σοτού ζήτησε να βάλει το 

δαχτυλάκι του στον αφαλό της κυρίας. Εκείνη αρνήθηκε αλλά ο Σοτός 

επέμενε. Η κυρία τότε δέχτηκε. το τέλος της ώρας ο Σοτός έκλεισε τη 

πόρτα και τα παράθυρα κι ακούγεται μια φωνή: 

- Σοτό εκεί που βάζεις το δακτυλάκι σου δεν είναι ο αφαλός μου! 

Και λέει ο Σοτός: 

- Μα κυρία, κι εσείς που το ξέρετε ότι είναι το δαχτυλάκι μου; 

 

Ήταν ο Σοτός στην τάξη του στο σχολείο. Μπαίνει ξαφνικά μέσα η 

καθηγήτρια και λέει στα παιδιά: 

- Παιδιά, αύριο θα κάνουμε μασκέ πάρτυ στο σχολείο! Να είστε εδώ στις 

8 μεταμφιεσμένοι! 

Αφού τελειώνει το μάθημα, πάει η καθηγήτρια και λέει στον Σοτό: 

- Σοτέ, δεν πιστεύω να έρθεις πάλι γυμνός στο πάρτυ! 

- Μην ανησυχείτε κυρία! 

Σην άλλη μέρα μαζεύονται όλα τα παιδιά σχολείο μεταμφιεσμένα. 

Πάει η καθηγήτρια και ρωτάει τα παιδιά ένα-ένα τι ντύθηκαν: 

- Σι ντύθηκες, Μαιρούλα; 

- Νοικοκυρά κυρία! 

- Εσύ, Κωστάκη; 

- Καουμπόης κυρία! 

Καθώς προχωρούσε, βλέπει τον Σοτό γυμνό, με την πούτσα του 

καυλωμένη και με αναμμένα κάρβουνα στο κεφάλι, να κρατάει ένα 

ποτήρι νερό. 

- Καλά ρε Σοτέ, τι ντύθηκες;;; 

- Ναργιλές κυρία! Θέλετε μια τζούρα; 
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Πάει ο Σοτός στην Αννούλα και της λέει: 

-Έλα σπίτι μου να ακούσουμε μουσική... 

-Α, δεν ξέρω αν θα μ’ αρέσει...! 

-Έλα μωρέ, και αν δε σ’ αρέσει, ντύνεσαι και φεύγεις! 

 

Μια μέρα ήταν ο Σοτός  και καθότανε και έβλεπε έξω από το παράθυρο.. 

Ξαφνικά, βλέπει έναν Νεοδημοκράτη να τραβάει *αλακία. 

Παίρνει γρήγορα τηλέφωνο την αστυνομία και λέει: 

Σοτός: Ελάτε γρήγορα, ένας Νεοδημοκράτης τραβάει μαλακία! 

Αστυνομία: Και που κατάλαβες πως είναι Νεοδημοκράτης αγόρι μου; 

Σοτός: Άμα ήταν Πασοκτζής θα μας γαμούσε κιόλας! 

 

Ήταν μια φορά ο Σοτός και έβριζε πολύ. 

Ο πατέρας του έκανε συμφωνία μαζί του ότι αν δεν έβριζε για μια 

ολόκληρη εβδομάδα θα του αγόραζε ποδήλατο. 

Σι να κάνει ο Σοτός, προσπάθησε να μην βρίζει. 

Σην πρώτη μέρα της συμφωνίας ο Σοτός πήγε να βρίσει, αλλά σκέφτηκε 

το ποδήλατο και συγκρατήθηκε. 

 

Σις επόμενες μέρες, τα ίδια. Σην τελευταία μέρα της συμφωνίας, την ώρα 

του φαγητού ο Σοτός βλέπει δύο μύγες η μια πάνω στην άλλη, τους 

κάνει ξουτ να φύγουν, δε φεύγανε, τους ξανακάνει ξουτ, πάλι δε φεύγανε 

και θυμωμενος ο Σοτός λέει: 

- Αει, μωρή *ουτάνες! Σο ποδήλατο το χάνω, αλλά το σπίτι μου 

*πουρδέλο δεν το κάνω!!! 

 

 

Μια μέρα ο Σοτός, η Αννούλα και ο Κωστάκης έχανε πάει σε ένα 

ξενοδοχείο. 

Ο ξενοδόχος τους είπε πως έχουν μόνο ένα δωμάτιο το δωμάτιο με το 

φάντασμα με το μεγάλο πουλί. 

Λένε αυτοί, δεν πειράζει, δεν φοβόμαστε.. 

Πάει το βράδυ το φάντασμα στην Αννούλα: 

-Μπου! Είμαι το φάντασμα με το μεγάλο πουλί. 

Πάει και κρύβεται μέσα στην ντουλάπα η Αννούλα… 
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Μετά πάει στον Κωστάκη: 

-Μπου! Είμαι το φάντασμα με το  

μεγάλο πουλί… 

Πάει και κρύβεται κάτω από το κρεβάτι... 

Μετά πάει και στον Σοτό: 

-Μπου! Είμαι το φάντασμα με το μεγάλο πουλί. 

Σοτός: Και εγώ θες τι να σου κάνω; Βάλ’το στον κώλο σου!!! 

 

 

 

Σοτό, λέει ο μπαμπάς, πήγαινε και αγόρασέ μου μία στολή για το 

καρναβάλι. 

- Σι στολή θες, μπαμπά; 

- Πάρε μου ένα φύλλο, να ντυθώ Αδάμ. 

Πάει ο Σοτός στο μαγαζί με τα Αποκριάτικα, και του δίνουν ένα φύλλο και 

το πηγαίνει στον πατέρα του. 

- Ρε Σοτό, αυτό το φύλλο είναι μικρό. Πήγαινε πάρε μου ένα μεγαλύτερο. 

Ξαναπάει ο Σοτός στο μαγαζί και λέει: 

- Αυτό το φύλλο είναι πολύ μικρό για τον πατέρα μου. 

Σου δίνουν ένα άλλο και ξαναπάει στο σπίτι, αλλά πάλι μικρό ήταν και 

τον ξαναστέλνει ο πατέρας του στο μαγαζί να του το αλλάξουνε. 

Αυτό ξαναγίνεται κάμποσες φορές. Ο μαγαζάτορας αρχίζει να 

αγανακτεί, οπότε όταν τον βλέπει να έρχεται ακόμα μια φορά για να 

ζητήσει μεγαλύτερο, του λέει: 

- Παιδί μου, δεν έχω μεγαλύτερο φύλλο. Πες όμως στον μπαμπά σου να 

βάλει την *ούτσα του στο στόμα του, και τα *ρχίδια στην πλάτη, και να 

ντυθεί δύτης! 

 

 

Δύο μωρά είναι μέσα στο πάρκο τους (το ένα ο Σοτός) και παίζουν... 

Οι μανούλες πίνουν καφέ... Ώσπου ξαφνικά, η μικρή φωνάζει δυνατά: 

«Βοήθεια, βοήθεια, με βιάζουν!!!» 

Οποτε της λέει ο Σοτός: 

-κάσε, βρε ηλίθια, και σήκω πάνω από την πιπίλα μου!!!  

 

το σχολείο η δασκάλα βάζει τα παιδάκια να γράψουν μια έκθεση με 

θέμα "Πώς πέρασα το καλοκαίρι". Ο Σοτός έγραψε: 

«Σο καλοκαίρι πήγα στο χωριό του παππού μου. Ο παππούς μου έχει 

ένα μεγάλο κτήμα και πολλά ζώα. Έχει και μία άσπρη και μία μαύρη 

αγελάδα. Μια μέρα ήρθε ένας ταύρος και *άμησε την άσπρη αγελάδα.» 
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Η δασκάλα σοκαρισμένη σκέφτεται να μην ξαναβάλει θέμα που θα 

θυμίσει στον Σοτό το κτήμα του παππού του. Κι έτσι βάζει έκθεση με θέμα 

"Η Πελοπόννησος". 

Ο Σοτός γράφει: 

- "την Πελοπόννησο είναι η Πάτρα. Κοντά στην Πάτρα είναι τα 

Καλάβρυτα. τα Καλάβρυτα ο παππούς μου έχει ένα μεγάλο κτήμα με 

πολλά ζώα και έχει και δύο αγελάδες. Μια μέρα ήρθε ένας ταύρος και 

*άμησε την άσπρη αγελάδα.» 

Η δασκάλα αποφασίζει να μιλήσει στον Σοτό. 

- "Σοτέ, δεν κάνει να λες τέτοιες κακές λεξούλες." 

- "Και πώς να το λέω;", της λέει απορημένος ο Σοτός. 

- "Να λες «έκανε μια έκπληξη στην άσπρη αγελάδα»". 

- "Καλά, κυρία", απαντά ο Σοτός. 

Η δασκάλα μη θέλοντας να το ριψοκινδυνέψει βάζει θέμα "Η Ευρώπη". 

Ο Σοτός γράφει: 

- "την Ευρώπη είναι η Ελλάδα. την Ελλάδα είναι η Πελοπόννησος. την 

Πελοπόννησο είναι η Πάτρα. Κοντά στην Πάτρα είναι τα Καλάβρυτα. τα 

Καλάβρυτα ο παππούς μου έχει ένα μεγάλο κτήμα με πάρα πολλά ζώα. 

Και έχει και δύο αγελάδες, μία άσπρη και μία μαύρη. Και μία μέρα ήρθε 

ένας ταύρος και έκανε μια έκπληξη στην άσπρη αγελάδα! *άμησε την 

μαύρη!!! 

 

 


