
 Ο σζηόο Έιιελαο 

Πάληα ςεθίδεη εγσθεληξηθά θαη πνηέ γηα ην γεληθό ζπκθέξνλ. 

Θέιεη ηνπο πνιηηηθνύο ηίκηνπο θαη θαζαξνύο κε κόλε εμαίξεζε ηα ξνπζθέηηα λα 

είλαη γηα απηόλ θαη ηνπο δηθνύο ηνπ. 

Πνηέ δελ ηνπ θηάλνπλ ηα ρξήκαηα γηα ηα βαζηθά είδε αλάγθεο, αιιά πάληα ηνπ 

πεξηζζεύνπλ γηα ηα είδε πνιπηειείαο! 

Σελ Κπξηαθή πξσί θάλεη ηνλ ζηαπξό ηνπ ζηελ εθθιεζία ην απόγεπκα βξίδεη 

ηνπο πάληεο θαη ηα πάληα ζην γήπεδν! 

Κηίδεη απζαίξεηα παληνύ (λα έρεη έλα θεξακίδη πάλσ από ην θεθάιη ηνπ, έλα 

όξνθν γηα θάζε  παηδί θαη έλα γηα ελνηθίαζε) θαη κεηά δεκηνπξγεί ζπιιόγνπο 

γηα λα ηα λνκηκνπνηήζεη. 

Όπνην πόζην θαη λα έρεη ζην δεκόζην πνηέ δελ είλαη ν αξκόδηνο θαη πνηέ δελ 

εμππεξεηεί απζεκεξόλ (πεξάζηε αύξην). 

Γηα νπνηνδήπνηε ζέκα ζπλεδξηάδεη επηακειήο επηηξνπή κε ηέζζεξα άηνκα θαη 

αλαβάιεη ηελ απόθαζε γηα ηελ επόκελε ζπλεδξίαζε. 

 Έρεη άπνςε γηα όια, είλαη εηδηθόο ζε όια, θαη έρεη γηα όια κηα παξνηκία θαη κηα 

καληηλάδα. 

Δίλαη απηνδεκηνύξγεηνο θαη ηξέθεη κεγάιε εθηίκεζε γηα ηνλ δεκηνπξγό ηνπ. 

Παίξλεη δάλεηα (ζηεγαζηηθά, θαηαλαισηηθά θ.ι.π.) θαη κεηά δηακαξηύξεηαη γηα 

ηα πςειά επηηόθηα. 

 Δρεη απηνθίλεην πνπ θνζηίδεη πάλσ από 60.000 € αιιά δελ έρεη λα βάιεη 

βελδίλε! 

Κνξλάξεη πξηλ αλάςεη ην πξάζηλν. 

Οπνηνο νδεγεί πην αξγά από απηόλ  είλαη ειίζηνο, ελώ όπνηνο νδεγεί πην 

γξήγνξα είλαη ηξειόο. 

Πάεη ζην πεξίπηεξν γηα ηζηγάξα κε ην απηνθίλεην αιιά ηξέρεη θαη πάλσ ζην 

δηάδξνκν ηνπ γπκλαζηεξίνπ ηεο γεηηνληάο, γηαηί απηόλ πνπ έρεη ζην ζπίηη ηνλ 

έρεη θάλεη θξεκάζηξα. 

Όηαλ ηνλ γξάςνπλ γηα παξάλνκν παξθάξηζκα δηακαξηύξεηαη γηαηί δελ 

γξάςαλε  ηνπο δηπιαλνύο θαη κεηά ςάρλεη πσο ζα κπνξέζεη λα ζβήζεη ηελ 

θιήζε. 

Βξίδεη ηνπο αζηπλνκηθνύο, όηαλ θάλνπλ θαη όηαλ δελ θάλνπλ ηε δνπιεηά ηνπο. 

Γελ ζέιεη λα πάεη θαληάξνο αιιά κεηά ζα απνθηήζεη εθεί  ηνπο θαιύηεξνπο 

θίινπο θαη πάληα ζα κηιάεη κε λνζηαιγία γηα ηνλ ζηξαηό. 

 Σνπ παξέρεηαη δσξεάλ πγεία θαη παηδεία αιιά πάληα δίλεη θαθειάθη ζην 

γηαηξό θαη πάληα πιεξώλεη γηα λα θάλεη ην παηδί ηνπ ηδηαίηεξα 

καζήκαηα.(ζπλήζσο  κε ηνπο θαζεγεηέο ηνπ ζρνιείνπ). 

Πάεη ζην ζρνιείν θαη ζην θξνληηζηήξην, όρη γηα λα μεζηξαβσζεί θαη λα κάζεη 

πέληε πξάγκαηα, αιιά γηα λα πεξάζεη ζην παλεπηζηήκην. 

Πνζηάξεη ζην twitter: ΡΔΔ ΗΚΩΘΔΙΣΔ ΔΠΙΣΔΛΟΤ ΑΠΟ ΣΟΤ 



ΚΑΝΑΠΔΓΔ, από ηνλ θαλαπέ ηνπ ζπηηηνύ ηνπ. 

Γελ θόβεη απνδείμεηο, δελ πιεξώλεη Φ.Π.Α. ,θξύβεη έζνδα από ηελ εθνξεία θαη 

θσλάδεη γηαηί ην θξάηνο ηνλ θιέβεη. 

Ο δηθόο ηνπ γηαηξόο, δηθεγόξνο, κεραληθόο, κάζηνξαο, θξενπώιεο, θ.ι.π. είλαη 

πάληα ν θαιύηεξνο . 

Σα παηδηά ηνπ είλαη ηα πην έμππλα θαη ηα πην ραξηησκέλα. 

Πηζηεύεη όηη ε κεηξηνθξνζύλε είλαη κηα από ηηο επηά ρηιηάδεο αξεηέο ηνπ. 

Θέιεη λα πάεη ζην παξάδεηζν αιιά ρσξίο λα πεζάλεη. 

Αθνύεη κόλν απηά πνπ θαηαιαβαίλεη. 

Υεηξνθξνηεί  ηνλ πηιόην όηαλ πξνζγεησζεί! 

Γηα όια  θηαίλε νη άιινη. Σν θξάηνο, ην ζύζηεκα, ε θπβέξλεζε ηα θόκκαηα, ν 

γείηνλαο. Απηόο θάλεη όηη κπνξεί. 

θέθηεηαη πσο λα αιιάμεη ηνλ θόζκν αιιά πνηέ ηνλ εαπηό ηνπ. 

Σα ιάζε ηνπ ηα νλνκάδεη εκπεηξίεο. 

Πηζηεύεη όηη είλαη απόγνλνο ησλ αξραίσλ Διιήλσλ θαη γηα ην ιόγo απηό  έρεη 

μεπιεξώζεη ην ρξένο ηνπ πξνο ηελ αλζξσπόηεηα θαη κε ην παξαπάλσ. 

Μπνξεί νη Δπξσπαίνη λα έρνπλ πνιηηηζηηθά ελδηαθέξνληα αιιά απηόο έρεη 

παγσκέλν θξαπέ. 

Πίλεη ηνλ θαθέ espresso ζε δύν ώξεο. 

Όηαλ θαηαθέξεη λα μεθιέςεη ιίγν ρξόλν από ηελ δνπιεηά ηνπ γηα έλα θαθέ, 

δηεξσηάηαη ηη δνπιεηά θάλνπλ όινη απηνί πνπ θάζνληαη ζηηο θαθεηέξηεο. 

Αλ ζην δξόκν θσλάμεηο  «Πξόεδξε» νη επηά ζηνπο δέθα ζα γπξίζνπλ. 

 Φσλάδεη γηαηί ηνπ παίξλνπλ ηηο ζέζεηο εξγαζίαο νη μέλνη αιιά ην Έιιελαο 

νηθνδόκνο θαη Διιελίδα θαζαξίζηξηα έρνπλ γίλεη ζύληνκα αλέθδνηα. 

Πηζηεύεη ζην «παο κε Έιιελ, βάξβαξνο»  γηαηί απηόο δελ είλαη ξαηζηζηήο, 

απηνί είλαη καύξνη. 

Έρεη δηαβάζεη ηόζα πνιιά γηα ην θάπληζκα θαη ην πνηό πνπ απνθάζηζε λα 

θόςεη ην δηάβαζκα. 

Πάληα όηαλ ζπδεηά γηα δίαηηα θάζεηαη ζε έλα ηξαπέδη θαη ηξώεη. 

ην εζηηαηόξην πάληα παξαγγέιλεη πεξηζζόηεξα από απηά πνπ ζα 

θαηαλαιώζεη.(Απηά πνπ ζα πεξηζζέςνπλ ζα ηα πάξεη γηα ην ζθπιάθη). 

Σξώεη ηνπ ζθαζκνύ αιιά πίλεη coca cola light. 

Σν ρσξηό ηνπ είλαη ην θέληξν ηνπ θόζκνπ. 

Πηζηεύεη όηη ε ρώξα ηνπ είλαη ε νκνξθόηεξε ηνπ θόζκνπ θαη  γη’ απηό ηελ 

δηάιεμαλ γηα ζπίηη ηνπο νη δώδεθα ζενί ηνπ Οιύκπνπ. 

Δπηπρώο πνπ ππάξρεη θαη ε ηειεπηαία ζηηγκή, αιιηώο ηίπνηα δε ζα γηλόηαλ. 

 

 

 

 


