
Λέγεται ότι

ο παράδεισος 
είναι εκεί... 

...όπου:

- ο αστυνοµικός είναι Άγγλος,

- ο µηχανικός αυτοκινήτων Γερµανός,

- ο µάγειρας Γάλλος, 

- ο εραστής Έλληνας, 

και όλα να είναι οργανωµένα από τους Ελβετούς.

Κόλαση
είναι εκεί όπου:

Η ατάκα

„και αύριο µέρα είναι“

είναι το εθνικό µας σύνθηµα

Δουλεύουµε
για να ζούµε και

δεν ζούµε για να...

δουλεύουµε.

Για τα µάτια µιας γυναίκας

κάναµε 10 χρόνια πόλεµο...

και µετά κάναµε άλλα 10 να...

γυρίσουµε σπίτι µας!

40  Δ Υ Ο  Ο Ψ Ε Ι Σ
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ανακάλυψε η Σοφία Καρυπίδου

Όµως έχουµε 

και τα καλά µας.
Να τα λέµε και αυτά!

Διότι:

- ο αστυνοµικός είναι Γερµανός

- ο εραστής Ελβετός

- ο µάγειρας Άγγλος

- ο µηχανικός αυτοκινήτων Γάλλος

και όλα έχουν οργανωθεί από Έλληνες.

Το µοναδικό πόλεµο
που πραγµατικά 

γουστάρουµε είναι 

το λουλουδοπόλεµο.

Η λέξη φιλότιµο

δεν υπάρχει σε καµία

άλλη γλώσσα.



Τα πιο σοβαρά πράγµατα λέγονται στην πλάκα! 

Ο άνθρωπος παντρεύεται από έλλειψη γνώσης, 
χωρίζει από έλλειψη υποµονής, και ξαναπαντρεύεται 
από έλλειψη µνήµης.

Για να ξέρεις ποιο δρόµο θα πάρεις, πρέπει πρώτα να 
ξέρεις που θέλεις να πας.

Αυτός που δεν καταλαβαίνει την σιωπή σου δεν θα 
µπορεί να καταλάβει ούτε και τα λόγια σου.

Σοφός δεν είναι αυτός που ξέρει να µιλάει, αλλά 
αυτός που σκέφτεται πρώτου µιλήσει.

Μπορείς να προβλέψεις τα γεγονότα...
αφού έχουν γίνει!

- Γιατί λέµε "κοιµάται σαν µωρό", όταν τα µωρά 
ξυπνάνε κάθε δύο ώρες;

- Αν ενας κουφός πρέπει να πάει στο δικαστήριο, 
εξακολουθεί η διαδικασία να λέγεται ακροαµατική;

- Γιατί πατάµε όλο και πιο δυνατά το τηλεκοντρόλ 
οταν ξέρουµε οτι οι µπαταρίες τα έχουν φτύσει;

- Γιατί δεν έχει µούσι ο Ταρζάν;

- Γιατί ο Σούπερµαν ενώ αποκρούει τις σφαίρες µε το 
στήθος του, σκύβει οταν του πετάνε το ίδιο το 

πιστόλι;
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- Ποιανού ιδέα ήταν η λέξη ψευδός να έχει τα 
γράµµατα Ψ και Σ;

- Αν είµαστε εδώ για να βοηθάµε τους άλλους...  
τότε ποιά ακριβώς δουλειά κάνουν οι άλλοι;

- Αν κάποιος µε διχασµένη προσωπικότητα 
αποφασίσει να αυτοκτονήσει τότε µήπως πρόκειται 
για κατάσταση οµηρίας;

- Γιατί οι πίτσες τοποθετούνται σε τετράγωνα κουτιά 
αφού είναι όλες στρογγυλές;

- Γιατί οι γιατροί γυρνάνε την πλάτη όταν πρόκειται 
να γδυθείς όταν έτσι κι αλλιώς θα σε δούν γυµνό;
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