ΕΙΜΑΣΕ ΤΠΕΡΗΦΑΝΟΙ Ω ΕΛΛΗΝΕ ΓΙΑΣΙ:
1. Γζαηί ιαξ ανέζεζ ηα θεθηά ηαζ ηα ράνζα κα ηα ηνώιε πάκηα
θνέζηα.
2.Γζαηί ημ ηανπμύγζ ημ αβμνάγμοιε μθόηθδνμ ηαζ όπζ ζε θέηεξ
3. Γζαηί ζηδκ Εθθάδα ηάεε κύπηα ηεθεζώκεζ ημ επόιεκμ πνςί
4. Γζαηί «θμοθμοδμπόθειμξ» δεκ οπάνπεζ ζε ηαιζά άθθδ πώνα
5. Γζαηί πίκμοιε ηζ έκα πμηδνάηζ παναπάκς πςνίξ κα ιαξ πίκεζ
6. Γζαηί ζηδκ Εθθάδα όθμζ ανίγμοιε ημ Δδιόζζμ ηαζ ηαοηόπνμκα
ζημηςκόιαζηε βζα ιζα εέζδ εηεί
7. Γζαηί έπμοιε δεκ έπμοιε θεθηά, έκα ιπμογμοηάηζ εα ημ πάιε
8. Γζαηί έπμοιε κμμηνμπία «ηαζ αύνζμ ιένα είκαζ»
9. Γζαηί όηακ ιπαίκμοιε ζε θεςθμνείμ ηάκμοιε ηα πάκηα βζα κα
ανμύιε εέζδ κα ηαείζμοιε
10. Γζαηί δεκ ημ παίγμοιε ρεοημπμονζηακμί. Σζξ «θαδζέξ» ιαξ ηζξ
ηάκμοιε ιε ενάζμξ
11. Γζαηί είιαζηε πνώημζ ζημ θακάνζ ηαζ ημνκάνμοιε ημκ εαοηό
ιαξ από ζοκήεεζα
12. Γζαηί λένμοιε ηαθύηενα κα λμδεύμοιε πανά κα απμηαιζεύμοιε
13. Γζαηί δε ιμζναγόιαζηε ηδ αεκγίκδ ζημ αοημηίκδηό ιαξ ιε
αοημύξ πμο αάγμοιε ιέζα
14. Γζαηί δεκ ηάκμοιε πμηέ επίζηερδ «ιε άδεζα πένζα»
15. Γζαηί δ θέλδ «ηενκάς» οπάνπεζ ζημ θελζθόβζό ιαξ
16. Γζαηί ζηδκ Εθθάδα δ μζημβέκεζα έπεζ αηόια αλία
17. Γζαηί ηα ηαηαθένκμοιε πάκηα...έζης ηαζ ηδκ ηεθεοηαία ζηζβιή
18. Γζαηί δ θέλδ θζθόηζιμ δεκ οπάνπεζ ζε ηαιία άθθδ βθώζζα
19. Γζαηί ηαθή δ ηζεάνα ηαζ ημ όιπμε αθθά ημ ιπμογμύηζ αβάγεζ
άθθμ ήπμ
20. Γζαηί ηζξ δύζημθεξ ζηζβιέξ ηζξ πενκάιε ιε θίθμοξ πςνίξ κα
πνεζαγόιαζηε ροπίαηνμ
21. Γζαηί δ Μενημύνδ, μ Υαηγζδάηζξ ηαζ μ Εθύηδξ είκαζ Έθθδκεξ
22. Γζαηί δ θέηα ηαζ ημ εθαζόθαδμ ιεηαθνάζηδηακ ζε εθθδκζηό
ηαιπεναιέκημ
23. Γζαηί αθθάγμοιε ηζκδηό ηάεε πνόκμ, αοημηίκδημ ηάεε ηνία
πνόκζα ηαζ ενςηζηό ζύκηνμθμ ηάεε ηνεζξ ηαζ θίβμ
24. Γζαηί δε αάγμοιε ηέηζαπ ζημ θαβδηό ιαξ. Έπεζ από ιόκμ ημο
οπένμπδ βεύζδ
25. Γζαηί όηακ πμκάιε λένμοιε κα ηθαίιε ηαζ κα πμνεύμοιε ηδ
γειπεηζά ιε πενδθάκζα
26. Γζαηί ιπμνεί κα είιαζηε μλύεοιμζ αθθά πμηέ δεκ ηναηάιε ηαηία
27. Γζαηί πανόθμ πμο βκςνίγμοιε ημκ ηίκδοκμ ημθιάιε
28. Γζαηί δ ηνέθα ζηδκ Εθθάδα πάεζ ιε πίθζα....Γζ αοηό όθμζ ηνέπμοκ

ΕΙΜΑΣΕ ΤΠΕΡΗΦΑΝΟΙ Ω ΕΛΛΗΝΕ ΓΙΑΣΙ:
ζημ δνόιμ
29. Γζαηί ημ 95% ηςκ αζηενζώκ ηαζ ηςκ πθακδηώκ έπμοκ εθθδκζηή
μκμιαζία
30. Γζαηί δμοθεύμοιε βζα κα γμύιε ηαζ δε γμύιε βζα κα δμοθεύμοιε
31. Γζαηί έπμοιε ημο ηόζιμο ηα εθαηηώιαηα ηαζ πανόθα αοηά
είιαζηε αηαηαιάπδημζ
32. Γζαηί δ γςή ιαξ είκαζ ζημ «δοκαηό» εκώ ηςκ λέκςκ ζημ
«αεόνοαμ»
33. Γζαηί ακ δ πώνα ιαξ δεκ ήηακ δ μιμνθόηενδ ημο ηόζιμο, εα
ηδ δζάθεβακ βζα ζπίηζ ημοξ μζ δώδεηα εεμί ημο Οθύιπμο;
34. Γζαηί όηακ θςκάγμοιε «αδεθθέ» ζημ δνόιμ, όθμζ βονκάκε
35. Γζαηί ηάκμοιε ηζξ πενζζζόηενεξ ηαηαπνήζεζξ ηζ όιςξ γμύιε
πενζζζόηενμ
36. Γζαηί αηόια ηζ μ Ασκζηάζκ παναδέπηδηε όηζ μθείθεζ πμθθά ζε
έκακ Έθθδκα
37. Γζαηί όηακ ζογδηάιε βζα δίαζηα είιαζηε πάκηα ζημ ηναπέγζ ηαζ
ηνώιε
38. Γζαηί ιζθάιε δοκαηά ηαζ βεθάιε ιε ηδκ ηανδζά ιαξ
39. Γζαηί είιαζηε μζ ιόκμζ πμο λεηζκάιε ημ ιεζδιένζ βζα ηαθεδάηζ
ηαζ ηαηαθήβμοιε κα πίκμοιε μύγμ ιέπνζ πνςίαξ
40. Γζαηί λένμοιε κα εηθνάγμοιε ημ ζ' αβαπώ ιε ηάεε πζεακό
ηνόπμ
41. Γζαηί ηοηθμθμνμύιε ζημ δνόιμ ζηζξ δύμ ημ ανάδο ηαζ δε
κζώεμοιε όηζ είιαζηε ζε ζημζπεζςιέκδ πόθδ
42. Γζαηί ζμοαθάηζ, ζμοηγμοηάηζ ηαζ θμζπέξ εθαθνζέξ βεύζεζξ είκαζ
δ αδοκαιία ιαξ
43. Γζαηί ηα θέιε έλς απ΄ ηα δόκηζα
44. Γζαηί λένμοιε κα «ηθέαμοιε» αθθά ηαζ κα ιδκ «ηανθώκμοιε»
αοηόκ πμο «ηθέαεζ» ζηζξ ελεηάζεζξ
45. Γζαηί έπμοιε πάκηα ιζα θύζδ- έζης ηαζ πθάβζα- ζε όθα
46. Γζαηί μζ βμκείξ ιαξ δεκ λεπκάκε όηζ οπάνπμοιε ιόθζξ ηθείζμοιε
ηα δεηαμηηώ
47. Γζαηί είιαζηε ηςκ άηνςκ
48. Γζαηί ηδκ ηάεε δοζημθία ηδκ ακηζιεηςπίγμοιε βζα πζμύιμν
49. Γζαηί ημ ακηζπνμζςπεοηζηόηενμ εθθδκζηό ζύκεδια είκαζ: «Γζα
ηδκ Εθθάδα, νε ******!»
50. Γζαηί μζ Οθοιπζαημί Αβώκεξ βεκκήεδηακ εδώ
51. Γζαηί όηακ εέθμοιε κα θζαζημύιε, έπμοιε αιιμοδζά ηαζ
εάθαζζα. Δεκ λεποκόιαζηε ζηα βναζίδζα μύηε αμοηάιε ζηα
ζζκηνζαάκζα

ΕΙΜΑΣΕ ΤΠΕΡΗΦΑΝΟΙ Ω ΕΛΛΗΝΕ ΓΙΑΣΙ:
52. Γζαηί λένμοιε ηζ εα πεζ ηέθζ
53. Γζαηί ιζθάιε ηαθά ηζξ λέκεξ βθώζζεξ ...αθθά πμζμζ ιζθμύκ ηαθά
ηα εθθδκζηά;
54. Γζαηί πίκμοιε ηαζ ηαπκίγμοιε πενζζζόηενμ από όθμοξ ηαζ γμύιε
πενζζζόηενμ από όθμοξ.
55. Γζαηί πθδνςκόιαζηε Παναζηεοή ηαζ Κονζαηή πνςί δεκ έπμοιε
θεθηά μύηε βζα ηζζβάνα.

 ΝΙΩΘΟΤΜΕ ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ Ω ΕΛΛΗΝΕ ΓΙΑΣΙ:
Γζαηί δε «ιαζάιε» από 400 πνόκζα ζηθααζάξ
Γζαηί βζα ηα ιάηζα ιζαξ βοκαίηαξ ηάκαιε 10 πνόκζα πόθειμ
Γζαηί όηακ μζ λέκμζ δεκ έανζζηακ θέλεζξ έηθεαακ ηζξ δζηέξ ιαξ
Γζαηί όηακ μζ άθθμζ ακαηάθοπηακ ημ ηνέαξ ειείξ είπαιε ήδδ
πμθδζηενίκδ
 Γζαηί όηακ ειείξ θηζάπκαιε ημκ Πανεεκώκα μζ άθθμζ
ημζιόκημοζακ πάκς ζηα δέκηνα
 Γζαηί ειείξ βνάθμοιε ηδκ Ιθζάδα, ηαζ μζ λέκμζ ηδκ ηάκμοκ
ένβμ πζθζάδεξ πνόκζα ιεηά
 Γζαηί όηακ μζ άθθμζ θμνμύζακ πνμαζέξ θύηςκ ειείξ οθαίκαιε
αναπκμΰθακημοξ πζηώκεξ





