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-Μέτρα μέχρι το 20, Σοτό να δείξεις του θείου που λέει ότι κάνεις κοπάνα 

απ’ το σχολείο και χαρτοπαίζεις... 

-Ένα, δυο, τρία, τέσσερα, πέντε... 

-Μπράβο, αγόρι μου, συνέχισε... 

-Έξι, εφτά, οχτώ, εννέα, δέκα... 

-Μπράβο, αστέρι μου, έτσι συνέχισε... 

-Βαλές, Ντάμα, Ρήγας... 

 

Ανούλα: -Γιατί πίνεις; 

Σοτός: -Για να ξεχάσω… 

Ανούλα: -Σι να ξεχάσεις; 

Σοτός: -Δε θυμάμαι… 

 

Σοτούλα: Σοτό, αν ήμουν έγκυος, θα ήθελες να ήταν; 

Σοτός: Πρωταπριλιάτικο αστείο...! 

 

Δάσκαλος : Ποιος θα μου πει από που κατάγεται ο άνθρωπος; 

Σοτός: Από τον Αδάμ και την Εύα, κύριε. 

Κώστας : Όχι , κύριε! Λάθος! Ο μπαμπάς μου, μου είπε ότι καταγόμαστε 

από τους πιθήκους. 

Σοτός: Σα οικογενειακά σας, Κώστα, δε μας ενδιαφέρουν! 

 

-Που πας, ρε Σοτέ; 

-Να κατουρήσω! 

-Κάτσε, θα'ρθω μαζί σου! 

-Γιατί; 

-Γιατί ο φίλος στην ανάγκη φαίνεται!!! 

 

- Νικολάκη, πώς κάνει η αγελάδα; 

- Μουυυυυυυ, κυρία. 

- Ελενίτσα, πως κάνει η γάτα; 
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- Νιάου, κυρία. 

- Σοτό, πώς κάνει το ποντίκι; 

- Κλικ! 

 

Ο πατέρας φωνάζει θυμωμένος στον Σοτό: 

-Έλα, φύγε από εδώ, παλιόπαιδο. 

Κι ο Σοτός: -Να έρθω ή να φύγω; 

 

Η καθηγήτρια στην τάξη του Σοτόύ φτάνει στα όριά της: 

-κασμός! Να λείπουν τα σχόλια! 

Σοτός: -Like να κάνουμε; 

 

Πηγαίνει ο Σοτός στο δάσκαλο και του λέει: 

- Κύριε, αν δε μου βάλετε καλό βαθμό θα πέσω στη θάλασσα να πνίγω! 

Και ο δάσκαλος απαντάει: 

- Δεν πειράζει παιδί μου, τα κούτσουρα επιπλέουν! 

 

Ο Σοτός ξυπνά τρομαγμένος: 

- Είδα ένα πολύ άσχημο όνειρο. 

- αν τι όνειρο δηλαδή;, ρωτά η μαμά του. 

- Να, είδα ότι έτρωγα ένα μεγάλο σάντουιτς 

- Ε, και που το βλέπεις το άσχημο; 

- Να, όταν ξύπνησα έλειπε το μαξιλάρι μου… 

 

Δασκάλα: Ποιο παιδάκι ξέρει να μετρά στα Ισπανικά; 

Σοτός: Εγώ!: Uno, dos, tres, quatro... 

Δασκάλα: Και μετά; 

Σοτός: I know you want me... 

 

το πρόχειρο διαγώνισμα της  Γεωμετρίας ο καθηγητής βαζει την εξής 

ερώτηση: «Σι ονομάζεται κύκλος;» Ο Σοτός σχηματίζει έναν κύκλο και 

δίπλα γραφει: «Αυτό!» 
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Ο Σοτός ρωτάει τη μαμα του:  

-Μαμά, τι θα πει «είσπραξη»;  

-Να, αυτό που σου δίνουμε εγώ κ ο πατέρας σου. 

 Εκείνος γράφει στο τετράδιό του: «είσπραξη=ξυλο»! 

 

Ο Σοτός μπαίνει συγχυσμένος στο δωμάτιο του παππού.  

-Μα, τέλος πάντων, παππού, δε μπορείς ν μαζέψεις λίγο το γιο σου;  

-Γιατί, τι έκανε;  

-Με δέρνει! 

 

Η μητέρα του Σοτού γέννησε τη νύχτα δίδυμα.  

-ήμερα δε θα πας σχολείο, του λέει ο πατέρας του. Και θα πεις στη 

δασκάλα σου ότι απουσίασες επειδή απέκτησες δυο αδελφάκια.  

-Όχι, θα της πω ότι απέκτησα ένα αδελφάκι και θα κρατήσω το άλλο για 

την άλλη εβδομάδα!!! 

 

Δασκάλα: Σοτέ, γιατί έχεις τη σοκολάτα στο αυτί σου παιδί μου; 

Σοτός: Ωχ, έφαγα το μολύβι!!!! 

 

Ο Σοτός την παραμονή της γιορτής του έκανε μια ευχή: 

"Θεέ μου κάνε σε παρακαλώ να μου φέρουν στη γιορτή μου μία 

τεράστια σοκολάτα" , λέει ουρλιάζοντας. 

Βγαίνει η μάνα του και του λέει: 

"Σι φωνάζεις, βρε. Ο Θεός δεν είναι κουφός." 

Και απαντά ο Σοτός: 

"Ναι, αλλά ο παππούς είναι!" 

 

το σχολείο ο δάσκαλος ρωτά για τα σημεία της στίξης: 

- Σι είναι, Σοτέ, η παύλα; 
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Κι ο Σοτός: 

- Σο θηλυκό του Παύλου, κύριε! 

 

Ρωτάει η δασκάλα τον Σοτό: 

- Σοτέ πως κάνει το ρήμα δένω στον Αόριστο; 

- Έδεσ(σ)α. 

- Και στον παρατατικό; 

- Κοζάνη. 

 

Δασκάλα: ε αυτό το κουτί έχω ένα φίδι 10 πόδια! 

Σοτός: Δε με γελάτε! Δεν έχουν πόδια τα φίδια... 

 

Σοτός: Ρε μαμά, αυτά τα ρούχα που φοράς είναι G.T.P. 

Μαμά: Σι ναι αυτό; 

Σοτός: Για το πλύσιμο!!! 

 

Ο Σοτός ρωτάει τη μητέρα του 

-Μαμά, τι έχεις στην κοιλιά και είναι φουσκωμένη; 

-Σην αδελφούλα σου,  απαντά η μητέρα του. 

-Σην αγαπάς πολύ; την ξαναρωτάει. 

-Ναι, απαντάει η μητέρα. 

-Σότε γιατί την έφαγες; ρωτάει ο Σοτός!!! 

 

Ήταν μια φορά ο Σοτός, και ήθελε να κάνει εντύπωση στη μητέρα του με 

το ποδήλατο του. Εκεί λοιπόν που οδηγούσε το ποδήλατο του, περνάει 

απ' τη μαμά του και της λέει: 

- "Κοίτα μαμά, οδηγάω το ποδήλατό μου χωρίς πόδια!" 

Λίγο αργότερα, ξαναπερνάει και της λέει: 

- "Κοίτα, μαμά οδηγάω το ποδήλατο μου, χωρίς χέρια." 

Λίγο αργότερα, ξαναπερνάει μπροστά απ' τη μαμά του κλαίγοντας: 

- "Κοίτα μαμά, οδηγάω το ποδήλατο μου χωρίς δόντια." 
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Σοτός: Μαμά, γιατί πριν είπες ότι ο αδερφός μου ο Γιωργάκης είναι 

αγγελούδι; 

Μαμά: Μα γιατί, το χρυσούλι μου, αφού είναι! 

Σοτός: Σι λες, πριν λίγο τον πέταξα από το παράθυρο και δεν πέταξε!!! 

 

Δάσκαλος: Σοτό, λύσε μου τη σούλα! 

Σοτός: Ποια σούλα; 

Δάσκαλος: Σην άσκη-σούλα! 

Σοτός :Δεν μπορώ παίζω με τον τάκη. 

Δάσκαλος :Ποιο τάκη; 

Σοτός :Σο κίνη - τάκη!!! 

 

Αννούλα: Σοτό, πες μου κάτι... 

Σοτός: αν τι;  

Αννούλα: Δεν ξέρω... Κάτι που να με κάνει να βλέπω τα αστέρια… 

Σοτός: Σηλεσκόπιο!!! 

 

Ο Σοτός διηγείται στον Γιαννάκη: 

- Ο προπάππος μου πολέμησε εναντίον του Ναπολέοντα, ο παππούς 

μου πολέμησε με τους Αμερικάνους και ο θειος μου με τους 

Αργεντινούς. 

- Μου φαίνεται ότι η οικογένειά σου δεν τα έχει καλά με κανέναν… 

 

Ήταν ο Σοτός στην τάξη και τον ρωτά η κυρία:  

-Σοτέ, πες μας μια πρόταση με τη λέξη «αλάτι». 

Και απαντά ο Σοτός: 

-ήμερα θα φάω σούπα.  

-Και που είναι το αλάτι; 

-Μέσα στη σούπα!! 
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το μάθημα της Ιστορίας. 

Δάσκαλος: Για πες μας Σοτό πότε χτίστηκε η Ρώμη; 

Σοτός: Ση νύχτα! 

Δάσκαλος: Ση νύχτα; Πως σου ήρθε αυτό; 

Σοτός: Ο μπαμπάς μου λέει ότι δεν χτίστηκε σε μια μέρα... άρα χτίστηκε 

σε μια νύχτα!!! 

 

Ρωτάει κάποιος το μικρό Σοτό... 

-Που πας παιδί μου; χολείο; 

Και ο Σοτός απαντάει: Δεν πηγαίνω... με στέλνουν!!! 

 

Παίρνει ο Σοτός τηλέφωνο την δασκάλα του στις 2 το πρωί... 

Σοτός: υγγνώμη που σας ενοχλώ… μπορείτε να μου επαναλάβετε αυτά 

που μας διδάξατε σήμερα στο σχολείο; 

Δασκάλα: Αχ, ήταν τόσο ενδιαφέροντα; 

Σοτός: Όχι, απλώς δε μπορώ να κοιμηθώ!!! 

 

Καθηγητής: -Μη μιλάς... θα σε βγάλω έξω.... 

Σοτός: -ύμφωνοι κύριε, αλλά κερνάτε εσείς...!! 

 

 

Σοτός: Μαμά μπορείς να μου δανείσεις 30 ευρώ; 

Μητέρα: Όχι... τι νομίζεις ότι τα λεφτά φυτρώνουν στα δέντρα; 

Σοτός: Σα χρήματα από τι είναι φτιαγμένα; 

Μητέρα: Από χαρτί. 

Σοτός: Και το χαρτί από που έρχεται; 

Μητέρα: ... 

 

Παππούς: -Κρύψου, έρχεται η δασκάλα σου σπίτι επειδή έκανες κοπάνα 

σήμερα! 

Σοτός: -Εσύ κρύψου, της είπα ότι πέθανες. 

 

 


