
Άσκηση 6η – Μικρές αγγελίες 

 
Ζητείται γαμπρός, κατά προτίμηση να ονομάζεται Αδιαφορία, 

Για μια εσωστρεφή νύφη, την Άγνοια. 

Αν δεν ενδιαφέρεστε έτσι κι αλλιώς δε σας ξέρουμε και ούτε μας 

νοιάζεται.          

 

                                                      Ειρήνη Μοσχόβου 

 

Χαρίζεται αγάπη για όλους προσιτή 

Καλέστε στον αριθμό της καρδιάς για να την αποκτήσετε 

Δεν θέλει κόπο πολύ 

Ανοίξτε μάτια, αυτιά και ψυχή 

Πληροφορίες πάρτε απ ’το γραφείο της ζωής 

  

                                                      Έλενα Τζαγκαράκη 

 

Χάθηκε ανθρωπιά 

Εάν την βρείτε, παρακαλώ διαδώστε την. 

Βλέπετε, στις μέρες μας ο εγωισμός 

Θεωρείται  καλό στοιχείο στον 

Άνθρωπο που θέλει να είναι 

Αξιοπρεπής με τους άλλους. Γι’ αυτό, 

Εάν τύχει ποτέ να την βιώσετε, ή έστω 

Να την δείτε να εφαρμόζεται, τρέξτε και 

Φωνάξτε την δυνατά. Όσο πιο δυνατά μπορείτε. 

 

                                                                      Μπάμπης 

 

Χάθηκε έμπνευση 

Παρακαλώ εάν τύχει και την βρείτε 

Γυρίστε την πάραυτα στον ιδιοκτήτη της,  

Διότι δεν με βλέπω να γράφω καλά ποιήματα 

Και θα πάθω κατάθλιψη. 

 

                                                                      Μπάμπης 



Ζητείται γάτα  

Κοκκινομάλλα με  

Φιόγκο δανειζόμενο 

Και αντάβια χαρισμένη 

Για τα γενέθλιά της 

Από τον ενοικιαζόμενο γάτο               

      

                                                            Γιώργος Πρασανάκης 

 

 

Πωλείται σπίτι 

Ενοικιάζεται τζάκι 

Βρέθηκε γατάκι 

Για πληροφορίες για το σπίτι 

Του κοσμάκι 

Για το γατάκι 

Στο « ζητείται γαμπρός.gr » 

 

                                                         Γιώργος Πρασανάκης 

 

 

Πωλούνται δυό ψυχές 

Που χάθηκαν στα σώματα 

Καθώς προσπάθησαν την άδικη ζωή τους 

Να την γεμίσουν χρώματα. 

Πληροφορίες μη ζητήσετε 

Τις έχουνε ξεγράψει 

Στου αγέρα τα κυκλώματα, 

Για να αποφύγουν της ζωής τα χαρακώματα. 

 

                                                Χρυσοβαλάντη Φραντζεσκάκη 

 

 

 

 

 



Ίσα μωρή καταιγίδα 

Ίσα μωρή καταιγίδα 

με κελσίου 13 

όξω ρε ! 

στην καρδιά μου μπήκες  

με φοβερές θερμοκρασίες . 

Τσουνάμι στο ποδάρι μου, 

με πάτησες βλαμμένη 

Με ανεμοφέρνεις . 

Επιτέλους !Ήλιος βγήκε 

Γιατί στη μαμά σου πήγες . 

Οχ !Τοπικές νεφώσεις ήρθαν 

Κύριε ελέησον μαζί σου πήγα ;  

Ίσα μωροί καταιγίδα 

με κελσίου 13 

όξω ρε ! 

Αι στο Νότο πια 

φύγε μακριά! 

Δεν αντέχω κοπέλα μου 

πως το λένε πια 

ήλιο είπα θέλω 

  όχι νοτιά! 

 

Παναγιώτα Σκυβαλάκη 

 

 

 

 

Πωλείται καθηγήτρια Τεχνολογίας! 

Προλάβετε! 

Βρίσκεται σε άριστη κατάσταση και μαζί με αυτήν θα παραλάβετε και το 

ατομικό της βαλιτσάκι ρούχων Σούπερ προσφορά! 

Αν τηλεφωνήσετε στα επόμενε 10 λεπτά παίρνεται δώρο και την έξυπνη σήτα, 

το έξυπνο λάστιχο, και τον φοβερό ντολμαδοκατασκευαστή. Μαζί θα πάρετε 

και ένα τσούρμο βλαμμένα… εννοούσαμε έξυπνα παιδιά της Β’ τάξης. 

 



Υ.Γ. Για οποιαδήποτε ζημιά προκαλέσει η καθηγήτρια Τεχνολογίας η 

GiotaA.E. δεν έχει καμία ευθύνη. Για τειχών ατυχήματα τηλεφωνήστε στο 

(sorry δεν θυμάμαι το νούμερο!) 

 

                                                      Παναγιώτα Σκυβαλάκη 

 
Χαρίζεται κυρία, ο Θεός να την κάνει, γύρω στα 65 με πολλά προσόντα. 

Μερικά απ’ αυτά είναι η αγάπη για τους συνανθρώπους της και ειδικότερα για 

τη νύφη της. Δεν θα σας είναι καθόλου βάρος, καθώς δεν κάνει ποτέ 

απρόσμενες επισκέψεις, δεν ψαχουλεύει ποτέ ξένα πράγματα, μιλάει 

ελάχιστα, δεν κουτσομπολεύει, δεν κατηγορεί στη γειτονιά τη νύφη της, δεν 

τρώει καθόλου, δεν πετάει μπηχτές στην αγαπημένη της κορούλα(όπως με 

αποκαλεί μπροστά σε άλλους), δεν παραπονιέται ποτέ και για να μη σας 

κουράζω με τόσα προτερήματα, αν τη θέλετε επειδή λατρεύει το φαγητό μου 

σε βαθμό που δεν φαντάζεστε, τους πρώτους δύο μήνες θα της το στέλνω 

εγώ, έτσι για να της υπενθυμίσω την παρουσία μου. Όταν την πάρετε με το 

καλό, θα γνωρίσετε και τις αγαπημένες της εκφράσεις:<< Αχ αγόρι μου, ο 

μισός έμεινες. Ε βέβαια, σε ταΐζει αυτή τίποτα της προκοπής>>. << Μην 

νομίζεις ότι ο γιός μου εξαρτάται από σένα, σε πληροφορώ στο χωριό τον 

ήθελε η Νίτσα του χασάπη, η Λένα του μανάβη, η Μαρία του ψαρά, η Σούλα 

του τσαγκάρη και η Μιρέλλα του κουρέα, αλλά εγώ φταίω  που τον έστειλα 

στην Αθήνα και εσείς, οι πρωτευουσιάνες, μη δείτε άντρα της προκοπής, 

αμέσως να τον τυλίξετε>>. <<Θα πεθάνω να φταις εσύ, είναι δυνατόν να 

πλένεις τα παντελόνια του παιδιού μου με τα δικά σου, να τον κολλήσεις 

τίποτα;>> 

Αν τη χρειάζεστε πάρτε τη όσο πιο γρήγορα μπορείτε, πριν πάθει κανένα 

ατύχημα και μείνει χωρίς γλώσσα. 

Με αγάπη   

Η νυφούλα της   

                                     Χρυσοβαλάντη Φραντζεσκάκη 

 

 

 

 



Χάθηκε όμορφος, έξυπνος, μορφωμένος 

 και με πολύ ωραίο αμάξι. 

Ζητείται αποκατάσταση.   

                                          Γωγώ 

 

Χαρίζεται δέντρο χριστουγεννιάτικο 

γιατί τέλειωσαν οι γιορτές 

 του χρόνου θα το πάρω πίσω. 

                                                   Κωνσταντίνα 

 

Χάθηκε η χαρά και η ευτυχία 

ζητείται μίσος και κακία  

ζήλεια , βρέθηκε όμως  και η αγάπη 

όποιου είναι να τηλεφωνήσει 

δεν μας είναι απαραίτητη. 

Πληροφορίες για την συνοικέσιο 

παππά Λάμπρου (ξανθιές, λεπτές) 

στο τηλέφωνο παραπάνω. 

 

                                                Κωνσταντίνα 

 

Χαρίζεται όπλο με 150 σφαίρες 

ελαφρός μεταχειρισμένο έχει μείνει μόνο η λαβή. 

 

                                                                   Κωνσταντίνα 

 

 



Χαρίζεται αμάξι ελαφρώς μεταχειρισμένο  

ο  ιδιοκτήτης πέθανε σε τροχαίο με αυτό το αμάξι 

που είχε πρόβλημα στα φρένα. 

                                               Κωνσταντίνα 

 

Πωλούνται ρούχα, παπούτσια, υπολογιστές, 

όλα 1 ευρώ από κλοπιμαία. 

                                         Κωνσταντίνα 

 

Χαρίζεται γαμπρός πλούσιος, με μαύρα μαλλιά 

και γυαλιά, η σύζυγος του βρήκε πλουσιότερο. 

Πληροφορίες προσφοράς στο τηλέφωνο παραπάνω. 

 

                                                                  Κωνσταντίνα 

 

Χαρίζονται βιβλία Β Λυκείου γραμμένα με 

σωστές απαντήσεις και σημειώσεις. Περισσότερες 

πληροφορίες στην οδό Παπαγακάκη  Ελένη 97 , τρίτος όροφος. 

 

                                                             Κωνσταντίνα 

 

Πωλείται μασέλα σε χαμηλή τιμή! Μόνο 

105 ευρώ σχεδόν αχρησιμοποίητη η προγιαγιά 

μου πέθανε. 

                                                                 Κωνσταντίνα 
 


