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Η δική μας εφημερίδα, 
με χιούμορ και χιούμορ! 

 
 
 
 
 

T. 188   8-04-2020  με  ΙΟ  &  ΚΑΛΗ ΔΙΑΘΕΣΗ! 

Πρόσφατα καμάρωνα μία ενδιαφέρουσα έκδοση: μια  εφημερίδα φτιαγμένη από ομάδα νέων με αυτισμό κ.ά. στο ΑΛΜΑ!  

https://alma-amea.gr/alma-news-no-2/ Έχει πολλά θέματα σχετικά με τα άτομα με αναπηρία, που επιθυμούν να 

επικοινωνήσουν και να δώσουν προς τα έξω μία αισιόδοξη εικόνα από τη ζωή τους… Είναι αξιοθαύμαστη δουλειά! 
 

 ΙΔΕΑ! ΑΣ ΔΩΣΟΥΜΕ ΚΙ ΕΜΕΙΣ ΧΑΡΑ ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ & ΣΤΟΥΣ/ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΜΑΣ…  

Ας αρχίσουμε (διαδικτυακά έστω) να φτιάχνουμε κι εμείς τη δική μας εφημερίδα! Τι λέτε; ΘΕΜΑ: ΤΟ ΧΙΟΥΜΟΡ! 
 

Θα γίνετε οι Συγγραφείς / οι Συντάκτες κι εγώ θα κάνω τον Επιμελητή σας. Θα «δέσω» τα γραπτά σας σε σύνολο!  

Σε ένα μήνυμά σας, θα περιμένω να γράψετε & να μου στείλετε εσείς κάποια «έξυπνα» ανέκδοτα που ξέρετε…. Πού;  Στο 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail): kpervanas@sch.gr . Ως πότε; Μέχρι την Παρασκευή 10-04-20! Το Σαββατοκύριακο, 

θα γίνει η επεξεργασία & τη Μεγάλη Εβδομάδα θα τα χετε στα χέρια σας, ως Πασχαλινό Διασκεδαστικό Δώρο! 

Ο κος Διευθυντής ελπίζω πως θα γίνει ο Εκδότης & αυτού του τεύχους, ανεβάζοντάς το & στην ιστοσελίδα μας! 
 

Με αυτά τα ΦΡΕΣΚΑ λοιπόν, σας δίνω πρώτος το καλό παράδειγμα, κάνοντας αρχή, με σχολικά ανέκδοτα*! 
 

-Γιωργή, πες μου τους χρόνους του ρήματος «τρέχω». 

- Μάλιστα κύριε: Τρέχω, έτρεχα … σκόνταψα κι έπεσα, σηκώθηκα κι έφυγα! 
……………………………………………………………………………………………………. 

-Κλίνε μου, βρε Δημητρό, «το παράθυρο». 

- Μα, κλειστό είναι κύριε!… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

-Τι όνομα είναι «ο ναός», Σπυρίδων; 

-Επίθετο είναι, κύριε… 

- Α!!! Και για πες μου τα τρία γένη, παρακαλώ! 

- Ο ναός, η εκκλησία, το εκκλησάκι! 
………………………………………………………………………… 

-Για πες Χαρούλη, στη φράση: «Ο Κώστας σπάζει τα τζάμια», τι είναι «ο Κώστας»; 

- Πολύ παλιόπαιδο, κύριε! 
………………………………………………. 

-Αλέξιε, τι κρίμα παιδί μου… όλοι έγραψαν στο «σκέφτομαι και γράφω» 5 σελίδες κι εσύ μόνο 5 γραμμές; 

-Μα κύριε, το θέμα ήταν «Η οικονομία»! 
……………………………………………………………………………… 

Αχ, Κιάρα! Πόσο κάνουν είκοσι πλην είκοσι;     ………….     (Η απάντηση καθυστερεί…) 

- Για να καταλάβεις καλύτερα υπέθεσε πως έχεις 20 καρύδια στην τσέπη & ξαφνικά τα χάνεις. Τι θα έχεις; 

- Μία τρύπα στην τσέπη, κύριε! 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Βαγγελιώ μου, πού βρίσκεται η Αθήνα; 

- Στην Ελλάδα, κύριε! 

- Μπράβο, παιδί μου! … Και η Ελλάδα πού βρίσκεται; 

- Γύρω από την Αθήνα, κύριε! 
…………………………………………………………………………………………………………… 

- Αικατερίνη παιδί μου,  ποια είναι τα 4 στοιχεία της φύσης; 

- 1. Η γη (το χώμα δηλαδή), 2. ο αέρας, 3. η φωτιά και 4.  ..  …. 

- Και το 4
ο
 ;;; 

- … …. … … μμμ…. 

- Με τι πλένουμε παιδί μου τα χέρια μας; 

- 4
ο
 είναι το σαπούνι, κύριε! 

…………………………………………………………………………………………………. 

-Μιχαλιέ, λες να έχει κατοίκους το φεγγάρι; 

-Μα και βέβαια κύριε, δε βλέπετε πως έχει φως! 
………………………………………………………………………………. 

-Τζιόρτζι παιδί μου, τι θα συμβεί αν ένα κομμάτι σίδερο μείνει έξω, στη βροχή; 

- Θα σκουριάσει! 

- Κι αν αφήσουμε έξω ένα κομμάτι χρυσάφι; 

- Μα θα εξαφανιστεί, κύριε! 
……………….. 

- Ρανία, γιατί παιδί μου πάντα αργείς το πρωί στο σχολείο;  

- Επειδή χτυπάτε πάντα το κουδούνι πριν φτάσω! 
- ……………………………………………………………………………. 

 *Πηγή: Κ.&Χ. Μακρή (εκπ/κών): Η Χαρά και η Ψυχαγωγία των Παιδιών,  Αθήνα, Επιλογή-Επεξεργασία Κυρ. Περβανάς  
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