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Μια φορά η δασκάλα του Τοτού του είπε να γράψει 3 προτάσεις. Όταν 

πήγε σπίτι του ρωτάει τη μαμά του που έκανε δουλειές:  

- Μαμά πες μου μια πρόταση.  

- Άσε με τώρα, δεν μπορώ. Ο Τοτός τη γράφει. Μετά πηγαίνει στον 

αδερφό του που έπαιζε ηλεκτρονικό:  

- Αδερφέ μου, πες μου μια πρόταση.  

- Είμαι ο Μπάτμαν, ο Μπάτμαν, ο Μπάτμαν.  

Πάει και τη γράφει. Μετά πηγαίνει στον πατέρα του που μιλούσε στο 

τηλέφωνο:  

- Μπαμπά, πες μου μια πρόταση.  

- Ποιον, εκείνο το χοντρό με τη φαλάκρα;  

Πάει και τη γράφει. Την άλλη μέρα στο σχολείο ρωτάει η δασκάλα τον 

Τοτό:  

- Τοτό, έγραψες τις προτάσεις;  

- Ναι, κυρία.  

- Για πες μου τις.  

- Άσε με τώρα, δεν μπορώ.  

- Τοτό, ποιον παριστάνεις;  

- Είμαι ο Μπάτμαν, ο Μπάτμαν, ο Μπάτμαν.  

- Τοτό, θα σε πάω στο διευθυντή.  

- Ποιον, εκείνο το χοντρό με τη φαλάκρα; 

 

Στη μέση της σχολικής περιόδου ο πατέρας του Τοτού αποφασίζει να 

πάει στο σχολείο για να ρωτήσει για την πρόοδο του γιου του. Πρώτα 

βρίσκει τον καθηγητή των Μαθηματικών. 

- Χάλια αδιόρθωτα. Ακόμη δεν ξέρει πόσο κάνουν ένα και ένα. 

Απελπισμένος ο πατέρας, ρωτάει τον καθηγητή της Γεωγραφίας. 

- Λυπάμαι κύριε, του λέει και αυτός, αλλά ο γιος σας είναι εντελώς 

ανεπίδεκτος μαθήσεως. Για να καταλάβετε, δεν έχει μάθει ακόμη ποιά 

είναι η πρωτεύουσα της Ελλάδας. Καταστενοχωρημένος ο πατέρας, 

επιστρέφει στο 

σπίτι και μόλις γυρίζει ο γιος του, του λέει: 

- Έλα εδώ, παιδί μου. Πόσο κάνουν ένα και ένα; 

- Τρία, απαντάει αυτός. 

- Και ποια είναι η πρωτεύουσα της Ελλάδας; 

- Η Λάρισα! 

- Και αφού τα ξέρεις ρε βλάκα, γιατί δεν τα λες και στο σχολείο;! 

 

Σε ένα σχολείο με πλουσιόπαιδα βάζει η δασκάλα άσκηση για τη χρήση 

του επιρρήματος "προφανώς" στις προτάσεις.  Ξεκινάει η Ζέτα, κόρη 

βιομήχανου: 

- Προχθές στη δεξίωση, δοκίμασα τα ορεκτικά και ήταν πολύ αλμυρά. 

Προφανώς το χαβιάρι δεν ήταν καλής ποιότητας. 

- Μπράβο Ζέτα, λέει η δασκάλα και δίνει το λόγο στον Αρθούρο. 

- Το Σάββατο κατεβήκαμε στο γκαράζ και είδα μόνο τη Bugatti και τη 
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Bentley. Προφανώς ο μπαμπάς είχε πάει βόλτα με τη Rolls Royce. Σειρά 

της Έλενας: 

- Το καλοκαίρι πήγαμε κρουαζιέρα με τη μεγάλη μας θαλαμηγό. 

Προφανώς το μικρότερο σκάφος έμεινε στην ιδιωτική μαρίνα μας. 

-Μπράβο Ελενίτσα, λέει η δασκάλα και αναγκαστικά δίνει το λόγο και 

στον Τοτό: 

- Το καλοκαίρι που ήμουν στο χωριό, είδα τη γιαγιά να αρπάζει την 

Ελευθεροτυπία του μπαμπά από το τραπέζι και να τρέχει προς το βουνό. 

Προφανώς την είχε πιάσει κόψιμο!!! 

 

 

Ήταν ο Τοτός με τον πατέρα του και του λέει ο πατέρας του: «Τοτέ, 

πήγαινε στο περίπτερο να μου αγοράσεις ένα πακέτο τσιγάρα». Πηγαίνει 

και λέει στον περιπτερά: «Θέλω ένα πακέτο τσιγάρα». Του λέει  ο 

περιπτεράς: «Είσαι πολύ μικρός για να καπνίζεις!!!» Πηγαίνει στον 

μπαμπά του και του λέει: «Μπαμπά, μου είπε ότι είμαι πολύ μικρός για να 

καπνίζω!»  Του λέει ο πατέρας του, πήγαινε και πες του είσαι 40 χρονών 

έχεις 5 παιδιά η γυναίκα σου είναι στο νοσοκομείο με σπασμένο πόδι και 

την ταυτότητα σου την ρούφηξε το καζανάκι, οκ; «Οκ!» πηγαίνει και του 

λέει «Είμαι 5 χρονών, έχω 40 παιδιά, η ταυτότητά μου είναι στο 

νοσοκομείο με σπασμένο πόδι και την γυναίκα μου την ρούφηξε το 

καζανάκι!!! 

 

 

Μια μέρα, η οικογένεια του Τοτού, αποφάσισε να επισκεφθεί μια φιλική 

τους οικογένεια. Ο γιος τους όμως, είχε μια ιδιαιτερότητα. Δεν είχε αυτιά. 

Οπότε, οι γονείς του Τοτού, τον συμβούλεψαν να μην κάνει καμία 

ερώτηση για τα αφτιά του παιδιού και τους φέρει σε δύσκολη θέση. 

Καθώς ο Τοτός συζητούσε με τον πατέρα του παιδιού λέει: 

- "Ο γιος σας βλέπει καλά;" 

- "Ναι, πολύ καλά." 

- "Σε 20 χρόνια; Θα βλέπει καλά;" 

- "Πιστεύω πως θα βλέπει καλά." 

- "Σε 40 χρόνια; Θα βλέπει;" 

- "Ε, σε 40 χρόνια, μάλλον θα χρειαστεί γυαλιά." 

- "Και που θα τα στηρίζει;" 
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Η δασκάλα του Τοτού καλεί την μητέρα του μετά το σχόλασμα και της 

λέει: 

Δασκάλα: Το ξέρετε ότι ο Τοτός αντιγράφει; 

Μητέρα: Τι λέτε; Ο Τοτός ποτέ δεν αντιγράφει! 

Δασκάλα: Κοιτάξτε. Τους έβαλα ένα τεστ στην Ιστορία. Στην ερώτηση 

«Πότε άρχισε η επανάσταση των Ελλήνων στον 1ο Παγκόσμιο Πόλεμο»  

απάντησε ο διπλανός του το 1821. Αυτό απάντησε και ο Τοτός. 

Μητέρα: Μα αυτή είναι η σωστή απάντηση! 

Δασκάλα: Ναι. Όμως στην ερώτηση «Από που καταγόταν ο Ανδρέας 

Μιαούλης» απάντησαν και οι δυο από την Κρήτη. 

Μητέρα: Παιδιά είναι! Μπορεί να κάνουν τα ίδια λάθη! 

Δασκάλα: Εντάξει. Όμως στην ερώτηση «Ποιος ήταν ο πρώτος 

Αυτοκράτορας του Βυζαντίου» απάντησε ο διπλανός του: «Δεν ξέρω», 

και αι ο Τοτός απάντησε: «Ούτε κι εγώ»!!! 

 

Απαντάει ο Τοτός στο τηλέφωνο: 

- Παρακαλώ θα ήθελα να μιλήσω στην μητέρα σου. 

- Η μητέρα μου αυτή τη στιγμή δε μπορεί να σας μιλήσει γιατί χέζει. 

Βγαίνοντας η μαμά από το μπάνιο τον μάλωσε πολύ άσχημα και του 

είπε ότι την επόμενη φορά να πει ότι η μητέρα μου είναι στο μπάνιο για 

την ανάγκη της. Την επόμενη μέρα χτυπάει πάλι το τηλέφωνο. Η μαμά 

πάλι στο μπάνιο και ο Τοτός απαντάει: 

- Η μαμά μου δεν μπορεί να μιλήσει γιατί είναι στο μπάνιο για την ανάγκη 

της. 

- Θα αργήσει;  ρωτά εκείνος. 

Και ο Τοτός: «- Μάλλον, γιατί μπήκε κλάνοντας!» 

 

Ο Toτός έκανε τον καθημερινό του περίπατο στην πόλη. 

Καθώς περνούσε από το πάρκο με το ρολόι της πόλης, είδε μια κυρία με 

το παιδάκι της. Σε μια στιγμή η κυρία δεν κρατήθηκε και της ξεφεύγει μια 

κλανιά. 

Το παιδί τότε την ρώτησε: 

- Μαμά, τι ήταν αυτό που ακούστηκε; 

 

Η μητέρα που ήρθε σε δύσκολη θέση απάντησε: 
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- Να, παιδί μου, το ρολόι της πόλης κάθε φορά που η ώρα είναι 12 

κτυπάει. 

Τότε ο Τοτός διακόπτει και λέει: 

- Κυρία μου, δεν θέλω να φανώ αγενής, αλλά καλύτερα να ρυθμίσετε 

τον ποπό σας, γιατί πάει 1 ώρα μπροστά!!! 

 

Η Δασκάλα του Τοτού λέει στα παιδιά να γράψουν στο σπίτι 4 

προτάσεις. 

Γυρνάει ο Τοτός στο σπίτι πάει στη μαμά του και της λέει: 

-Μαμά, πες μου μία πρόταση. 

-Δεν μπορώ τώρα, καθαρίζω πατάτες... 

Το γράφει ο Τοτός.... 

Πάει στον πατέρα του και του λέει: 

-Μπαμπά πες μου μία πρόταση. 

-Δεν μπορώ τώρα, διαβάζω εφημερίδα... 

Το γράφει ο Τοτός... 

Πάει στον αδερφό του και του λέει: 

-Πες μου μία πρόταση, ρε. 

-Ανέβα γκομενάρα μου πάνω στη μηχανάρα μου... 

Το γράφει και αυτό ο Τοτός... 

Πάει και στη μικρή αδερφούλα του της λέει: 

-Πες μου μία προτασούλα Μαράκι. 

-Ένα γουρουνάκι από σοκολάτα... 

Το γράφει κι αυτό... 

 

Πάει την άλλη μέρα στο σχολείο και ρωτάει η δασκάλα... 

Ποιος θέλει να μου πει τις προτάσεις που έγραψε? 

Σηκώνει χέρι ο Τοτός και η δασκάλα του λέει: 

-Πες, Τοτέ... 

-Δεν μπορώ τώρα, καθαρίζω πατάτες... 

-Τοτέ, σοβαρέψου! 

-Δεν μπορώ τώρα, διαβάζω εφημερίδα... 

-Τοτέ, αν ξαναπείς βλακεία θα σε πάω στο Διευθυντή! 

-Ανέβα γκομενάρα μου πάνω στη μηχανάρα μου... 

-Αυτό ήταν, στο γραφείο του διευθυντή τώρα!!! 

Τον πάει στο γραφείο του διευθυντή μαζί με την εργασία του και του λέει 

ο Διευθυντής: 

-Ξέρεις τι είμαι εγώ; Ε; Ξέρεις; 

-Ένα γουρουνάκι από σοκολάτα... 

 


