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Ήταν ο Σοτός στην τάξη και η δασκάλα σηκώνει την Αννούλα στον 

χάρτη και τη ρωτάει: Αννούλα, βρες μου την Αμερική. Σην βρίσκει η 

Αννούλα και ρωτάει μετά τον Σοτό η δασκάλα:  

-Σοτέ, ποιος ανακάλυψε την Αμερική; 

Σοτός: Η Αννούλα, κυρία! 

 

την τάξη, η δασκάλα ρωτάει τα παιδιά πως φαντάζονται τον Αι Βασίλη. 

Μπόμπος: -Με ένα κόκκινο σκούφο και μαύρες μποτες. 

Σιτίκα: -Φοντρό με γένια 

Σοτός: αν ένα μεγάλο ποπό! 

Δασκάλα: -Γιατί σαν ποπό; 

Σοτός: Γιατί κάθε φορά που ρωτάω τον μπαμπά μου τι δώρο θα μου 

φέρει, μου λέει "Μια σκατούλα"!!! 

 

Σοτό, ήρθε ο γιατρός... 

- Πες του ότι δεν μπορώ να τον δω, είμαι άρρωστος… 

 

Γυρνάει ο Σοτός από το σχολείο και τον ρωτάει ο πατέρας του: 

- Λοιπόν;  ήμερα δεν θα παίρνατε βαθμούς; Πού είναι ο έλεγχός σου; 

-Θα στον φέρω αύριο. ήμερα τον δάνεισα στην Μαίρη. 

- την Μαίρη; Αυτή δεν είναι η πρώτη στην τάξη; 

- Ναι. 

- Και τι τον ήθελε τον έλεγχό σου; 

- Ήθελε να κάνει πλάκα στους γονείς της! 

 

Σοτός: Κυρία, διορθώσατε τα διαγωνίσματα; 

Κυρία: Όχι παιδιά, έχω κι άλλα τμήματα, δεν έχω μόνο εσάς! 

-Κάνατε ασκήσεις; 

Σοτός: -Όχι... 

Κυρία: -Γιατί; 
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Σοτός: -Δεν έχουμε μόνο εσάς κυρία, έχουμε κι άλλους καθηγητές! 

 

Πήγε ο Σοτός σπίτι του κλαίγοντας και τον ρωτάει η μητέρα του τι έχει. 

Σοτός: -Πήρα 6 στην ιστορία… 

Μητέρα: -Γιατί παιδί μου; 

Σοτός: Γιατί αντέγραψα από τον Μπόμπο… 

 

Δασκάλα: Σοτέ,  ποιο είναι το μισό του 8;  

Σοτός: Κάθετα ή οριζόντια; 

Δασκάλα: Σι ερώτηση είναι αυτή παιδί μου; 

Σοτός: Να, γιατί κάθετα είναι 3 ενώ οριζόντια είναι 0!!! 

 

Ήταν ο Σοτός με την οικογένειά του και έτρωγαν το μεσημεριανό. 

Σοτός: Μαμά... 

Μητέρα: Σοτέ τι σου έχω πει; Όταν τρώμε δεν μιλάμε! Θα μου πεις μόλις 

τελειώσουμε... 

Μόλις τελείωσαν… 

Μητέρα: Πες μου τώρα... Σι ήθελες να μου πεις; 

Σοτός: τη σαλάτα σου είχες ένα σκουλήκι!!! 

 

Κυρία: -Σοτέ,  εχεις 5 κεράσια στο ένα χέρι και 5 στο άλλο χέρι. Άμα τα 

φας τι θα σου μείνει;  

Toτός: -Σα κουκούτσια! 

 

Δασκάλα: -Σοτό, πες μας κάτι σημαντικό που δεν υπήρχε πριν 15 χρόνια. 

Σοτός: -Εγώ!!! 

 

υζητούσε ο Σοτός με τον Μπόμπo και λέει ο Σοτός: 
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-Αν ήμουν Κινέζος θα με έλεγαν «κου-κλι».  

Και ο Μπόμπος γελώντας ειρωνικά τον ρώτησε: 

-Και έμενα πως θα με έλεγαν, ρε; 

Και ο Σοτός «σκα-του-λι»! 

 

ε ένα μακρινό χωριό, μέσα στην τάξη, ρωτάει η δασκάλα τα παιδιά .  

Δασκάλα: Ποιος ξέρει να μου πει τρεις μονοσύλλαβες λέξεις;  

Δεν απαντάει κανένας. Αφού ξαναρωτάει η δασκάλα, ξαφνικά σηκώνει 

το χέρι του ο Σοτός. 

Δασκάλα: Μπράβο Σοτέ, για πες μας.  

Σοτός: κλί , πλί , γρούν. 

 

 

Ο Σοτός λέει στην Αννούλα: 

-Αύριο μετά το σχολείο έλα στο σπίτι μου, δεν θα είναι κανείς. 

- Εντάξει! απαντά εκείνη. 

Σην επόμενη μέρα η Αννούλα πάει στο σπίτι του Σοτού και πράγματι δεν 

ήταν κανείς...! 

 

Η μαμά του Σοτού 2 μέρες μετά τη γέννηση του αδερφού του, του λέει : 

-Σοτέ, έλα να αλλάξουμε το μωρό. 

Και λέει ο Σοτός : 

-Μπα, χάλασε κιόλας;!!! 

 

-Σοτό, γιατί έχεις τα χέρια ψηλά; 

-Έχω ντυθεί επιστήμη....... 

 

την τάξη ο Σοτός προσεύχεται και η δασκάλα τον ρωτάει: 

-Σοτέ, γιατί προσεύχεσαι; 
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-Η μαμά μου, κυρία, μου είπε να προσεύχομαι πριν κοιμηθώ!!! 

 

Η δασκάλα ρωτάει τον Σοτό στο σχολείο: 

-Ποιος έχτισε την Ακρόπολη;  

Σότε ένας συμμαθητής του του ψιθυρίζει: «Ο Ικτίνος και ο Καλλικράτης» 

Και ο Σοτός απαντάει: -Σο κτήνος ο Καλλικράτης!!! 

 

Μπαίνει η δασκάλα στην τάξη και λέει: 

-ήμερα παιδιά θα κάνουμε τους χρόνους... Λοιπόν, αν πω είμαι 

όμορφη, τι χρόνος είναι; 

Σότε πετάγεται ο Σοτός και λέει: 

-ίγουρα παρελθόν κυρία!!!! 

 

 

Πάει ο Σοτός σε ένα ξενοδοχείο. Ρωτάει στη ρεσεψιόν: 

- Δεν έχει φαντάσματα το ξενοδοχείο, έτσι; 

-Σι να σας πω, δεν έχει! 200 χρόνια που είμαι εδώ δεν είδα τίποτα! 

 

Πάει ο Σοτός σε ένα μαγαζί: 

Σοτός: Έχετε σφυρίχτρες; 

Τπάλληλος: Όχι! 

Ση επομένη μέρα... 

Σοτός: έχετε σφυρίχτρες; 

Τπάλληλος: Όχι… 

Αυτό γινόταν κάθε μέρα, μια από τις επόμενες μέρες... 

Σοτός: Έχετε σφυρίχτρες; 

Τπάλληλος: Ναι...!!! 

Σοτός: Να δω τώρα πως θα τις πουλήσεις!!!! 
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Ο Σοτός ρωτά την Αννούλα: 

-Αννούλα, θες μαστίχα; Η Αννούλα λέει «Ναι!» 

Σοτός: Πήγαινε, έχει το περίπτερο! 

 

Μητέρα Σοτού: Άμα κοπείς στα μαθήματα της εξεταστικής ξέχνα ότι είσαι 

παιδί μου 

.................(Μετά από μερικές ώρες)................. 

Μητέρα Σοτού: Πώς τα πήγες, παιδί μου; 

Σοτός: Γνωριζόμαστε από κάπου; 

 

Η δασκάλα έβαλε στα παιδιά να γράψουν μια εκθεση, που να τελειώνει 

με τη φράση «Μάνα είναι μόνο μία». 

Όλα τα παιδάκια έγραφαν η μαμά μου με αγαπάει, με φροντίζει και στο 

τέλος «Μάνα είναι μόνο μία» 

Ο Σοτός έγραψε: «Μια μέρα ήρθε στο σπίτι μια φίλη της μαμάς μου. Η 

μαμά μου, τη ρώτησε τι θα πιεί και η φίλη της απάντησε μια κοκα κόλα. 

Σότε η μαμά μου, μου είπε να φέρω δύο. Όταν πήγα στο ψυγείο είδα 

ότι υπήρχε μόνο μία κοκα κόλα και φώναξα: 

«Μάνα, είναι μόνο μία!» 

 

Παίρνει τηλέφωνο η μαμά τον Σοτό και του λέει να κλείσει το μάτι στην 

κουζίνα, γιατί θα αργούσε να γυρίσει. 

Υτάνει η μαμά στο σπίτι, βλέπει χαμό, καπνούς, πυροσβεστικές... 

Βλέπει και τον Σοτό κάπου να κλαίει. Πάει γρήγορα: 

- Βρε Σοτό, δεν σου είπα να κλείσεις το μάτι στην κουζίνα, για να μην 

πάρουμε φωτιά; 

- Μα μαμά, δεν φταίω εγώ... Πήγα στην κουζίνα, έκλεισα πρώτα το δεξί 

μου μάτι, μετά το αριστερό, μετά και τα δυο, αλλά τίποτε! Σο φωτάκι δεν 

έσβηνε... 

 

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, ακουγόταν ένα σιντί που πατήθηκε 

κατά λάθος.  

Καθηγήτρια: -Ποιος τραγουδάει; 

Σοτός: - Ο Νταλάρας, κυρία. 
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Καθηγήτρια: Νταλάρας έξω! 

 

Λέει ο Σοτός στον Μπόμπο: 

- Ξέρεις το ανέκδοτο με το ασανσέρ; 

- Όχι. 

- Ούτε και εγώ. Πήγα από τις σκάλες... 

 

Ο Σοτός λέει στη δασκάλα του: 

- Δεν θέλω να σας φοβερίσω, αλλά ο μπαμπάς μου είπε, πως αν στη 

συνέχεια της χρονιάς δεν φέρω καλύτερους βαθμούς, κάποιος θα φάει 

ξύλο.. 

 

Μπαίνουν σε ένα μπαρ ένας Έλληνας, ένας Γερμανός, ένας Ιταλός, δυο 

Πόντιοι, δυο ξανθιές, η μικρή Αννούλα και ο Σοτός. 

Οπότε λέει ο μπάρμαν: Καλά, πλάκα μου κάνετε, έτσι;!!! 

 

Η μαμά του Σοτού τον ρωτάει:  

- Σοτό, πως έγραψες σήμερα στο διαγώνισμα Ιστορίας; 

- Πως ήθελες να γράψω, αφού με ρωτούσαν πράγματα που έγιναν πριν 

γεννηθώ; 

 

Ο Σοτός αράζει στη βεράντα με τη γυναίκα του πίνοντας μπύρα. Αφού 

έχει πιει αρκετές, σπάει την ησυχία λέγοντας : 

- ' αγαπώ… 

Σον κοιτάει η γυναίκα του και τον ρωτάει: 

- Σώρα μιλάς εσύ, ή η μπύρα; 

- Εγώ μιλάω... τη μπύρα....! 

 

Ήταν ο Σοτός και η Αννούλα και τη ρωτάει ο Σοτός: 

Σοτός: Γιατί οι ελέφαντες βάφουν κόκκινα τα νύχια τουσ 

Αννούλα: Γιατί; 
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Σοτός: Για να κρύβονται πίσω από τις παπαρούνες... 

Σοτός: Έχεις δει κανέναν ελέφαντα να κρύβεται πίσω από τις 

παπαρούνες; 

Αννούλα: Οοοόχι… 

Σοτός: Είδες, αφού κρύβονται τόσο καλά!!! 

 


