
ΠΡΑΓΜΑΣΑ ΠΟΤ ΙΩ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΗΕΙ: 

 
1. Οι πιο νζοι γονείσ ςτον κόςμο ιταν 8 και 9 ετών ςτθν Κίνα το 1910. 
 
2. Κάκε βαςιλιάσ που κοςμεί τα τραπουλόχαρτα, είναι μεγάλοσ ιςτορικόσ βαςιλιάσ: 
 
ΜΠΑΣΟΤΝΙΑ- Βαςιλιάσ Δαβίδ, 
ΚΟΤΠΕ- Καρλομάγνοσ, 
ΠΑΘΙΑ -Μζγασ Αλζξανδροσ 
ΚΑΡΟ- Ιοφλιοσ Καίςαρασ 
 
3. 111.111.111 x 111.111.111 = 12.345.678.987.654.321 
 
4. Σο άγαλμα ενόσ ανκρώπου πάνω ςε άλογο όπου το άλογο ζχει και τα δυο μπροςτινά 
του πόδια ςτον αζρα ,ςθμαίνει πωσ αυτόσ πζκανε ςτθ μάχθ. 
- Εάν το άλογο ζχει το ζνα μπροςτινό πόδι ςτον αζρα ,τότε ο άνκρωποσ πζκανε από 
τραφματα που υπζςτθ ςτθν μάχθ. 
- Εάν το άλογο ζχει και τα 4 πόδια ςτθ γθ , τότε το άτομο είχε 
φυςικό κάνατο. 
 
5. 'I am.' : Είναι θ πιο ςφντομθ ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ ςτθν Αγγλικι γλώςςα. 
 
 
6. Ερώτθςθ: Αν ςυλλαβίςεισ ςτα αγγλικά τουσ αρικμοφσ, πότε κα βρεισ για πρώτθ φορά 
το γράμμα 'a' ? 
Aπάντθςθ: One thousand. 
 
7. Ερώτθςθ: Tι κοινό ζχουν , το αλεξίςφαιρο γιλζκο, ο υαλοκακαριςτιρασ αυτοκινιτου , θ 
ζξοδοσ κινδφνου και οι εκτυπωτζσ laser ? 
Aπάντθςθ: Oλα ζχουν επινοθκεί από γυναίκεσ.. 
 
8. Ερώτθςθ: Πιο είναι το μόνο φαγθτό που δεν χαλάει? 
Aπάντθςθ: Σο μζλι 
 
9. τα χρόνια του Shakespeare, τα ςτρώματα των κρεβατιών 
καταςκευάηονταν από ςχοινιά. Όταν τραβοφςαν τα ςχοινιά ,ζςφιγγε το ςτρώμα και 
ζκανε το κρεβάτι ςτακερό ,για φπνο. Ζτςι βγικε θ φράςθ 'goodnight, sleep tight'. 
 
10. τθν Βαβυλώνα 4.000 χρόνια πίςω ςυνθκιηόταν για τον μινα μετά τον γάμο ,ο 
πατζρασ τθσ νφφθσ να προςφζρει ςτον γαμπρό ζνα <υδρόμελι> για να πίνει. Σο υδρόμελι 
ιταν μπφρα με μζλι και επειδι το θμερολόγιο τότε βαςιηόταν ςτθν ςελινθ (moon), ο 
μινασ αυτόσ ονομάςτθκε honeymoon. 
 
11. τθν αρχαία Αγγλία κάποιοσ δεν μποροφςε να αποκτιςει παιδί εκτόσ και αν είχε τθν 
ςυγκατάκεςθ του Βαςιλιά (εξαιροφνταν τα μζλθ τθσ βαςιλικισ οικογζνειασ). 
Όποιοι ικελαν να αποκτιςουν παιδί, ζπαιρναν τθν ςυγκατάκεςθ του 
Βαςιλιά και ζτςι τουσ δινόταν μια μεταλλικι πλάκα που κρεμοφςαν ςτθν πόρτα τουσ 
όταν ζκαναν ςεξ. 
Θ πλάκα ζγραφε ότι διζπρατταν F.U.C.K. δθλαδι 'Fornication Under Consent of the King' 
(ςυνουςία υπό τθν ςυγκατάκεςθ του Βαςιλιά).. 



 
12. τθ κοτία , ζνα νζο παιχνίδι επινοικθκε. Ο τίτλοσ του ιταν << Gentlemen Only, 
Ladies Forbidden>> ζτςι θ λζξθ GOLF ειςιχκθ ςτθν Αγγλικι γλώςςα.  
 
 
KAI..........  
13. TO 1981 
 
1) O πρίγκιπασ Κάρολοσ παντρεφτθκε 
2) H Liverpool ζγινε πρωτακλιτρια Ευρώπθσ 
3) O Πάπασ απεβίωςε 
 
TO 2005 
 
1) O πρίγκιπασ Κάρολοσ παντρεφτθκε 
2) H Liverpool ζγινε πρωτακλιτρια Ευρώπθσ 
3) O Πάπασ απεβίωςε 
 
Eαν ο Πρίγκιπασ Κάρολοσ κελιςει να ξανά παντρευτεί  
και θ Liverpool βρεκεί πάλι ςτον τελικό του Champions League,  
παρακαλοφμε να ενθμερώςετετε τον Πάπα...  

 

 


