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Πλησίαζαν τα γενέθλιά του Σοτού και σκέφτηκε ότι ήταν μια καλή 

ευκαιρία να πει στη μαμά του τι δώρο ήθελε. 

- Μαμά, είπε ο μικρός Σοτός, θέλω ένα ποδήλατο για τα γενέθλιά μου. 

Ο μικρός Σοτός ήταν ένας μεγάλος φασαρτζής. Και στο σχολείο και στο 

σπίτι όλο μπελάδες δημιουργούσε. Έτσι λοιπόν η μαμά του τον ρώτησε 

αν πιστεύει ότι δικαιούται το δώρο. 

- Υυσικά! είπε ο μικρός. 

Η μαμά του, ήθελε να βάλει τον γιο της να σκεφτεί τη συμπεριφορά του 

όλο τον χρόνο που είχε περάσει. Έτσι, του είπε να πάει στο δωμάτιό του 

και να σκεφτεί πως φέρθηκε όλους τους μήνες, από τα προηγούμενα 

γενέθλιά του. "Και μετά", του είπε, "γράψε ένα γράμμα στον Θεούλη και 

εξήγησε γιατί σου αξίζει το ποδήλατο!" 

Έτσι, ο μικρός Σοτός  πήγε στο δωμάτιό του και άρχισε να γράφει: 

 

- ΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΣΟ - 

"Αγαπητέ Θεούλη, 

Ήμουν πολύ καλό παιδί φέτος και θα ήθελα ένα ποδήλατο για τα 

γενέθλιά μου. Σο προτιμώ κόκκινο. 

Ο φίλος σου, Σοτός" 

 

Ο Σοτος όμως, ήξερε ότι αυτά που έγραψε δεν ήταν αλήθεια. Δεν ήταν 

και τόσο καλό παιδί. 

Έτσι, έσκισε το πρώτο γράμμα και ξανάρχισε: 

 

- ΓΡΑΜΜΑ ΔΕΤΣΕΡΟ - 

"Αγαπητέ Θεούλη, 

Είμαι ο φίλος σου, ο Σοτός. Ήμουν καλό παιδί φέτος και θα θελα ένα 

κόκκινο ποδήλατο για τα γενέθλιά μου. 

ε ευχαριστώ, 

Ο φίλος σου, Σοτός" 

 

Ήξερε όμως ότι ούτε αυτό ήταν αλήθεια. Έτσι, έσκισε κι αυτό το γράμμα 

και άρχισε ξανά: 

 

- ΓΡΑΜΜΑ ΣΡΙΣΟ - 

"Αγαπητέ Θεούλη, 

Ήμουν εντάξει τη χρονιά που πέρασε. Θα ήθελα ένα ποδήλατο για τα 

γενέθλιά μου. 

Σοτός" 

 

Ο Σοτός ήξερε ότι ούτε αυτό το γράμμα μπορούσε να το στείλει στο Θεό. 

Έτσι έγραψε το... 

 

- ΣΕΣΑΡΣΟ ΓΡΑΜΜΑ - 

"Θεέ, 
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Ξέρω ότι δεν ήμουν καλό παιδί φέτος. Λυπάμαι πραγματικά. Θα γίνω 

καλό παιδί όμως αν μου στείλεις ένα ποδήλατο για τα γενέθλιά μου. ε 

παρακαλώ... 

Ευχαριστώ. 

Σοτός" 

 

 

Ο μικρός ήξερε όμως, ότι ακόμη κι αν έλεγε αλήθεια, αυτό το γράμμα 

δεν θα του έφερνε το ποδήλατο... Σώρα πια ανησύχησε. Πήγε στην 

κουζίνα και είπε στη μαμά του ότι ήθελε να πάει στην εκκλησία. Η μαμά 

σκέφτηκε ότι το "κόλπο" της είχε πιάσει, μιας και είδε τον μικρό να είναι 

σκεφτικός και λυπημένος. 

- Πήγαινε, αλλά να γυρίσεις γρήγορα. 

Ο Σοτός πήγε στην εκκλησία της γειτονιάς. Μπήκε μέσα κι έριξε μια ματιά 

γύρω του να δει αν ήταν κανένας άλλος εκεί. Προχώρησε προς το ιερό 

και βρήκε μια εικόνα της Παναγίας. Πολύ προσεκτικά την ξεκρέμασε, την 

έχωσε κάτω από το παλτό του κι έφυγε από την εκκλησία τρέχοντας. 

Μπήκε γρήγορα στο σπίτι του, χώθηκε στο δωμάτιό του και πήρε μολύβι 

και χαρτί... 

 

- ΓΡΑΜΜΑ ΠΕΜΠΣΟ - 

"Θεέ, 

Έχω στα χέρια μου τη μάνα σου. Αν θέλεις να την ξαναδείς, στείλε μου 

το ποδήλατο... 

(υπογραφή) Ξέρεις εσύ ποιος…! 

 

 

Ο δάσκαλος διαβάζει την έκθεση του Σοτού η οποία έλεγε: 

«Έκανα μια βόλτα στο δάσος τις προάλλες και στη ρίζα μιας βελανιδιάς 

βλέπω ένα μικρό σωρό από πράσινα σκατά. «Αυτά τα σκατά θα ‘ναι 

του φίλου μου του Γιάννη, που τρώει πολύ σπανάκι.», σκέφτηκα. 

Παρακάτω πίσω από ένα πεύκο βλέπω κάτι κίτρινα σκατά. «Εδώ πρέπει 

να έχεσε ο φίλος μου ο Νίκος, που τρώει πολλές μπανάνες.», σκέφτηκα. 

Λίγο παραπέρα βλέπω ένα σωρό από κοκκινωπά σκατά. «Ε, βάζω 

στοίχημα ότι αυτά είναι του φίλου μου του Κώστα, που τρώει πολλά 

κεράσια.», σκέφτηκα…. 

Σσαντισμένος ο δάσκαλος φωνάζει: 

- Σοτέ, τι αηδίες είναι αυτές που έγραψες στην έκθεσή σου; 

- Μα, κύριε, το θέμα της έκθεσης δεν ήταν «Ο καλός ο φίλος στην 

ανάγκη φαίνεται»; 

 



17.Α.ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 2 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 

3 
 

 

Ο μικρός Σοτός μπήκε στο παντοπωλείο της γειτονιάς μ’ έναν κατάλογο 

για ψώνια. 

-Σι θα σου δώσω; τον ρώτα ο παντοπώλης 

-Να σας πω, είπε, είπε ο μικρός Σοτός. Θέλω 5 κιλά ζάχαρη προς 0,94€ 

το κιλό, μισό κιλό σαλάμι προς 4,80 € το κιλό, δύο βάζα μαρμελάδα 

προς 1,70€ το βάζο, δύο μπουκάλια γάλα προς 1,60€ το μπουκάλι και 

τρία καρβέλια ψωμί προς 0,95€ το καρβέλι. 

-Πολύ μεγάλη η παραγγελία σου, είπε ο παντοπώλης και θα σου 

κοστίσει ακριβώς 16,55€. Έχεις λεφτά να μου τα πληρώσεις ή θα τα 

γράψω; 

-Ούτε το ένα, ούτε το άλλο, απαντά ο Σοτός. Ήταν το πρόβλημα που μας 

έβαλε στην αριθμητική η δασκάλα κι ήθελα τη λύση. Ευχαριστώ για τη 

βοήθεια!!! 

 

 

O Σοτός ήταν στην εκκλησία με τη μητέρα του , όταν άρχισε να ζαλίζεται. 

- Μαμά, μπορούμε να φύγουμε τώρα; 

- Όχι . 

- Νιώθω πολύ άρρωστος . Νομίζω ότι θα κάνω εμετό. 

- Σότε, βγες έξω από την εκκλησία , βρες ένα θάμνο να κάνεις εμετό και 

έλα πίσω. 

O Σοτός φεύγει αμέσως, και σε ένα λεπτό επιστρέφει . 

- Έκανες εμετό; Σου λέει η μητέρα του. 

- Nαι. 

- Καλά , πότε πρόλαβες να πας έξω, να κάνεις εμετό και να γυρίσεις σε 

ένα λεπτό; 

- Δεν χρειάστηκε να πάω έξω , λέει o Σοτός , ευτυχώς κοντά στην είσοδο 

της εκκλησίας υπήρχε ένα κουτί που έγραφε "Για τους άρρωστους της 

ενορίας μας"! 
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Μπαίνει ο καθηγητής στην Γ’ Δημοτικού. 

Αφού καλημερίζει τα παιδάκια, ρωτά τον μαθητή που κάθεται στο 

πρώτο θρανίο: 

- "Πως σε λένε παιδί μου;" 

- "Μανώλη", απαντά ο μαθητής. 

Σου αστράφτει ένα χαστούκι και του λέει: 

- "Εμμανουήλ σε βαφτίσανε κι έτσι σε λένε." 

Ρωτάει τον άλλο μαθητή στο άλλο θρανίο: 

- "Πως σε λένε εσένα παιδί μου;" 

- "Μιχάλη", απαντά ο μαθητής. 

Σου αστράφτει κι αυτουνού ένα χαστούκι λέγοντάς του: 

- "Μιχαήλ σε βαφτίσανε κι έτσι σε λένε." 

Ρωτάει και τον Σοτό από πίσω. 

- "Πως σε λένε εσένα παιδί μου;" 

Ο Σοτός τον κοιτάει έντρομος, δαγκώνοντας τα νύχια του και 

ψελλίζοντας του λέει: 

- "Σοτουήλ..." 

 

 

Μια φορά ήταν Απόκριες, και ο Tοτός γύρισε ευτυχισμένος σπίτι. Μόλις 

τον είδε ο πατέρας του τον ρωτά: 

- Σι έγινε Tοτό και είσαι τόσο χαρούμενος; 

- Σα παιδιά στο σχολείο αποφασίσαμε να κάνουμε πάρτι μασκέ. 

- Και εσύ, τι θέλεις να ντυθείς; 

- ταχτοπούτα! Μόλις το άκουσε αυτό ο πατέρας του, παίρνει ένα 

βούρδουλα και τον σαπίζει στο ξύλο. 

Σον επόμενο χρόνο, πάλι Απόκριες, γυρίζει ο Tοτός χαρούμενος στο 

σπίτι. Σον βλέπει ο πατέρας του και τον ρωτάει: 

- Σι συμβαίνει; 

- Μπαμπά, είμαι χαρούμενος γιατί τα παιδιά στο σχολείο αποφασίσαμε 

να κάνουμε πάρτι μασκέ. 

- Και εσύ, τι θέλεις να ντυθείς, ρωτάει ο πατέρας, σκεπτόμενος όσα είχαν 

συμβεί πέρσι. 

- Φιονάτη! Μόλις το άκουσε αυτό ο πατέρας, ξαναπαίρνει ένα 

βούρδουλα και τον σάπισε στο ξύλο. 

Σην επόμενη χρονιά, ξαναέρχεται ο Tοτός στο σπίτι χαρούμενος. Πάλι 

Απόκριες. 

Σον βλέπει ο πατέρας του και τον ρωτά, γιατί είναι χαρούμενος. Ο Tοτός 

του απαντά: 

- Είμαι χαρούμενος γιατί αποφασίσαμε να κάνουμε ένα πάρτι μασκέ στο 

σχολείο. 
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- Αααα, λέει ο πατέρας του, καθώς θυμόταν τι είχε προηγηθεί τις δύο 

προηγούμενες χρονιές. 

- Μπαμπά, μπορείς να μου πάρεις ένα σπαθί; 

-Ναι, λέει χαρούμενος ο πατέρας του. 

- Μπαμπά, μπορείς να μου πάρεις μία ασπίδα; 

- Ναι, αγορίνα μου, λέει ο πατέρας ανακουφισμένος. 

- Επίσης, μπορείς να μου αγοράσεις και ένα θώρακα; 

- Ναι αγόρι μου, λέει ο πατέρας του, νιώθοντας ο πιο ευτυχισμένος 

πατέρας του κόσμου. Αλλά, τι θέλεις να ντυθείς; 

- Ζήνα!!! 

 

 

Ο Σοτός μπαίνει σε ένα κουρείο και ο κουρέας σκύβει και ψιθυρίζει στον 

πελάτη του. 

«Αυτό είναι το πιο χαζό παιδί που ξέρω! … Κοίτα και θα σου το 

αποδείξω»! 

Έτσι, βγάζει και κρατάει στο ένα του χέρι ένα νόμισμα των δύο Ευρώ και 

στο άλλο δύο των 50 λεπτών και τον ρωτάει. 

«Ποιο από τα δύο θέλεις, αγόρι μου»; 

Ο Σοτός βουτάει τα δύο πενηντάρικα και φεύγει τρέχοντας. 

«Σι σου έλεγα»; Λέει γεμάτος ικανοποίηση ο κουρέας. «Σο παιδί δεν 

μαθαίνει, ούτε μετά από τριάντα φορές που του έχω κάνει την ίδια 

πλάκα»! 

Αργότερα ο πελάτης βλέπει τον Σοτό να βγαίνει από ένα παγωτατζίδικο 

κρατώντας δύο χωνάκια παγωτό. 

«Μια στιγμή αγόρι μου του λέει, να σου κάνω μια ερώτηση; Γιατί πήρες 

τα δύο πενηντάρια αντί για τα δύο Ευρώ»; 

Ο Σοτός, γλείφοντας ένα από τα δύο παγωτά του, του απαντάει. 

«Γιατί αν πάρω τα δύο Ευρώ, δεν θα έχει νόημα να συνεχίσει το ίδιο 

παιχνίδι ο κουρέας»! 

 

 

Μπαμπάς: -Πήγαινε φέρε τίποτα να πιούμε! 

Σοτός: -Cοca cola ή Pepsi; 

Μπαμπάς: -Coca cola. 

Σοτός: -Light ή Zero; 

Μπαμπάς: -Light. 

Σοτός: -Κουτάκι ή μπουκαλάκι; 

Μπαμπάς: -Μπουκαλάκι. 
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Σοτός: -Μεγάλο ή μικρό; 

Μπαμπάς: -Άστο, πήγαινε φέρε λίγο νερό! 

Σοτός: -Ανθρακούχο ή κανονικό; 

Μπαμπάς: -Κανονικο! 

Σοτός: -Ζεστό ή κρύο; 

Μπαμπάς: -Ρε ζώοοοοοοοοοοο!!! 

Σοτός: -Αγελάδα ή άλογο; 

Μπαμπάς: -Βγες έξω!!! 

Σοτός: -Σώρα ή μετά; 

Μπαμπάς: -Θα σε σκοτώσω!!! 

Σοτός: -Με όπλο ή μαχαίρι; 

Μπαμπάς: -Με όπλο!!! 

Σοτός: -α δεν ντρέπεσαι!!! 

 

 

Μια βραδιά ο πατέρας του Σοτού είχε καλεσμένους στο σπίτι και τον 

έστειλε να πάρει κόκα κόλα. Πάει λοιπόν ο Σοτός και κατά λάθος, μπαίνει 

στο χασάπικο. 

Αφηρημένος όπως ήταν ζητάει του χασάπη μια κόκα κόλα. Ο χασάπης 

του λέει ότι δεν έχει και αυτός φεύγει. Πάει στο σπίτι και το λέει του πατέρα 

του ότι δεν είχε το μαγαζί. Αυτός του είπε να ξαναπάει. 

Ξαναπάει λοιπόν στο χασάπικο και ξαναλέει του χασάπη να του δώσει 

κόκα κόλα. Ο χασάπης του λέει ότι δεν έχει και ότι αν του το ξαναπεί, θα 

τον κρεμάσει ανάποδα. 

Ο Σοτός ξαναζητάει λοιπόν και τον πιάνει ο χασάπης και τον κρεμάει 

ανάποδα. 

Έτσι όμως που τον κρέμασε, βλέπει ο Σοτός ένα αρνί κρεμασμένο και το 

ρωτάει: 

- Και εσύ για κόκα κόλα ήρθες; 

 

 

 


