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ΠΛΑΙΙΑ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΣΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΓΛΩΑ 

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ : ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΩΣΑΡΙΔΑΚΗ  



 

ΜΑΝΣΙΝΑΔΕ ΒΓΑΛΜΕΝΕ ΑΠ’ ΣΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΜΑ!!! 

Φίλο δεν κάνω όποιον βρω 

που θα βρεθεί μπροστά μου  

γιατί θα είναι άφθονα  

τ’ αναστενάγματά μου! 

 

   Φίλος δεν είναι ο καθείς 

   που σου πει ένα «γεια σου» 

   άμα δεν είναι δίπλα σου 

   στ’ αναστενάγματά σου! 

 

       Φίλος λογάται που μπορεί 

       να μπει μες την καρδιά σου 

       στις πίκρες και στα βάσανα 

       αλλά και στη χαρά σου! 

 

 

 

Αντώνης Μαθιουδάκης ,Βαγγέλης Γιαννουσάκης ,Γιάννης Δάνδολος, Ζαχαρίας Πολιτάκης 

 

  



 

Η φιλία είναι κάτι ακριβό  

που μπορείς να το αγοράσεις  

δεν μπορείς όμως  

να το….. χαρίσεις!!!! 

   Φιλία είναι να νοιάζεσαι 

   να κλαις και να πονάς 

   για τον πόνο του άλλου ! 

        Φιλία είναι κάτι που γεννιέται 

        αλλά ποτέ δεν πεθαίνει! 

Φιλία είναι να τα παρατάς όλα  

για να τρέχεις να βοηθήσεις  το φίλο σου! 

Γιατί φιλία είναι τα πάντα,  

αυτό είναι φιλία. 

 

  Κωστής Δασκαλάκης  

 Άκης Κριθηνάς  

 

αν τ’ ακριβό διαμαντικό 

πρόσεχε μια φιλία 

γιατί σε δύσκολες στιγμές  

γίνεται πανοπλία. 

 

    Η ΑΚΡΟΣΙΧΙΔΑ ΣΗ ΦΙΛΙΑ 

     Υ ρόνηση 

     I ♥ my friend 

     Λ ατρεία  

     I ♥ my friend 

     Α γάπη  

 

 

 Βαγγέλης Μαθιουδάκης  

  

 Με φίλους δεν πικραίνομαι 

 με το Θεό μανίζω 

 που χαίρεται να με θωρεί 

 στον πόνο να λυγίζω!  

Χριστίνα Γαλλιάκη 

 

 

 



Φιλία είναι ν’  αγαπάς 

μα και να σ’ αγαπούνε  

κι έτσι θα ζει παντοτινά 

όσο καιρό κι αν ζούμε!  

 

    Όλα περνούν και χάνονται 

    στου χρόνου την πορεία 

    ένα μόνο δε χάνεται 

 η αληθινή φιλία! 

   Με φίλους δεν εμάλωσα 

   και ούτε θα μαλώσω 

   καλλιά ‘ χω γω να πληγωθώ 

   παρά να τους πληγώσω. 

 

 Θεέ μου που’ πες στο βυθό 

 να ζούνε τα κοχύλια 

 και για τους φίλους μου να πεις 

 να ζήσουν χρόνια χίλια. 

πύρος Λουλουδάκης 

 

Έθιμο το’ χω από παλιά   

μαχαίρι να χαρίζω 

μόνο σε φίλους που αγαπώ 

 και που τους ξεχωρίζω! 

 

     Χίλιες φορές να γεννηθείς 

     και χίλιες να ποθάνεις 

     σαν τη δικιά μας τη φιλιά 

     φιλιά δεν ξανακάνεις! 

 

         Εύκολα κάνεις μια φιλιά 

         μα δύσκολα την έχεις 

         άμα τον τρόπο τον σωστό 

         τσ’ αγάπης δεν κατέχεις!  

Μέσα στον κήπο τσι καρδιάς 

στην πιο μεγάλη μπάντα 

εκειά ‘ χω τη φιλία μας  

να κατοικεί για πάντα. 

 

     Σο αίμα μου κι αν χρειαστεί 

     εγώ θα σου χαρίσω 

     πως είσαι φίλος καρδιακός 

     απλά να σου θυμίσω! 

 

  



 

 Άμα σας ερωτήσουνε   

ήντα θα πει φιλία 

απάντηση στο ερώτημα 

δεν βρίσκεις με τη μία! 

     Μία φιλία έκοψα 

     και ήταν η δικιά σου 

     αγάπη μου σε αγαπώ 

     κι ας μην είμαι κοντά σου! 

          Φίλο δεν κάνω όποιο βρω 

          και μου χαμογελάσει 

          αν δεν τον έχω σε χαρές 

          και λύπες δοκιμάσει! 

Μαχαίρι μέσα στην καρδιά  

ετσά’ ναι η προδοσία 

στον χάρο στέλνει οριστικά 

αγάπες και φιλία. 

     Ποτέ μου δεν εχτύπησα 

     πόρτα να μην ανοίξει 

     όπου  κι αν πάω θα βρεθεί 

     φίλος να με στηρίξει.  

 

Γιάννης Ανδρεδάκης 

Μανώλης Καλαϊτζάκης 

Ιάκωβος Γεραρχάκης  

 

Φιλία λέξη εύκολη 

λόγια να την επούνε  

μα είναι τόσο δύσκολη 

στον κόσμο να τη βρούνε. 

     Φίλος δεν είσαι όντε θα πιεις 

     θα φας και θα γελάσεις 

     μα μοναχά όταν γι’ αυτούς 

     τα πάντα θυσιάσεις. 

         Καλλιά ‘χα να’ χω δυο εχθρούς 

         να με κατηγορούνε 

         παρά δυο φίλους ψεύτικους 

         να λεν πως μ’ αγαπούνε. 

Με φίλους μου δε μάλωσα 

και ούτε θα μαλώσω  

καλλιά ‘ χω γω να πληγωθώ 

παρά να τους πληγώσω. 

     Παναγιώτης Μαθιουδάκης 

                                                                                          Γιώργος Μαρής (Κατσιφάρης)

      

  



 

 

 

Φιλία λέξη ιερή , φιλία λέξη θεία,   

φιλία που ονομάζεται : Πόπη και Αντωνία! 

Πόπη Κυσσανδράκη  

 

 

Υιλότιμος  

Ιερός 

Λόγος 

Ικανότητα  

Αγάπη  

       Φιλία λέξη εύκολη με 

   λόγια να την πούνε, 

                 μα είναι τόσο δύσκολη  

  στον κόσμο να τη βρούνε! 

           

         Αφού το θες να’ σαι φωτιά 

         θα’μαι εγώ το ξύλο 

         δεν θα με νοιάξει να καώ 

         για ‘ να καλό μου φίλο! 

  

ήφης Καραβάνος 

Παράπονο έχω , σεβντά 

κι αν χαθώ χαλάλι 

 θυσία κάνω την καρδιά  

για μια φιλιά μεγάλη. 

 

  Η φιλία υπήρχε κάποτε 

  την πάτησε το τρένο 

  γιατί ο χαζός ο οδηγός 

  δεν πάτησε το φρένο. 

      Όλα περνούν και χάνονται 

      στου χρόνου την πορεία 

      ένα όμως δεν χάνεται 

      η αληθινή φιλία. 

αράντα μέτρα γιασεμί 

θα κόψω κομποσχοίνι 

να δέσω τη φιλία μας 

αθάνατη να γίνει. 

  Φίλο δεν καλώ όποιον βρω 

  και μου χαμογελάσει 

  αν δεν τον έχω σε χαρές 

  και λύπες δοκιμάσει.   



       

 

      

 Ανθρώπους γνώρισα πολλούς 

 και για καλά δικούς μου 

 ολίγους εξεχώρισα 

          και τσι’ καμα δικούς μου.  

Σους φίλους μου θα τσ’ αγαπώ 

ίσαμε να ποθάνω 

γιατί είναι άθρωποι καλοί 

και στην καρδιά τσι βάνω. 

   Φίλος θα πει να μη ζητάς 

   μα όταν του δίνεις ένα 

   αυτός να λέει ευχαριστώ 

   με μάτια δακρυσμένα. 

       ε κάθε πόνο ο φίλος σου 

       παρηγοριά θα δώσει 

       γι’ αυτό ποτέ σου φίλε μου 

       φίλο να μην προδώσεις. 

Βαλε φωτιά μέσα να μπεις  

ν’ ανάψω σαν φιτίλι 

μόνο και μόνο για να δεις 

φίλε πώς είν’ οι φίλοι. 

  Μέσα από το γέλιο σου 

  να παίρνω ευτυχία 

  αυτό θα πει αληθινή  

  και πιστικιά φιλία. 

      Φίλος σου είμαι και αν θες 

      μπορείς να δοκιμάσεις 

      βάλε φωτιά να μπω μπροστά 

      κι ύστερα να περάσεις. 

Σι μαντινάδα να σου πω 

τι γράμμα να σου στείλω 

που καμαρώνει η σκέψη μου 

μόνο που σ ‘ έχω φίλο. 

  Αίμα δεν έχουμε κοινό 

  μα είσαι αδερφός μου 

  γιατί στις δύσκολες στιγμές 

  εσένα έχω ομπρός μου. 

Παναγιώτης Μαθιουδάκης 

  



 

ΟΙ  ΚΕΨΕΙ ΜΑ ΓΙΑ ΣΗ ΥΙΛΙΑ 

   Φιλία για εμένα σημαίνει να με εμπιστεύονται και να με ακούνε στις δύσκολές μου στιγμές . 

Να μη λένε τα μυστικά μου, να μη με κοροϊδεύουν πίσω από την πλάτη μου και να με 

αγαπούν. Και εγώ θα κάνω το ίδιο για τις φίλες μου. 

 

 

Θέκλα Σζελάι 

 

    

   Φιλία σημαίνει να εμπιστεύεσαι τον άλλο , να του λες τα μυστικά σου και αυτός να λέει τα 

δικά του σε εσένα. Να νοιάζεται ο ένας για τον άλλο, να τον φροντίζει , να του δείχνει αγάπη 

και στοργή . Οι φίλοι δεν πρέπει να χωρίζουν ούτε να προδίδουν ο ένας τον άλλο . τη φιλία 

πρέπει να υπάρχει χαρά και όχι καβγάδες , ο ένα να υποστηρίζει τον άλλο και να είναι 

χαρούμενος για αυτόν. Να συζητάνε τα προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν στη φιλία τους 

και να μένουν πάντα φίλοι και στα καλά και στα άσχημα. Πάντα μαζί , ποτέ χώρια , ακόμα 

και στους καβγάδες. Αυτό είναι φιλία! 

 

 

 

 

 

 

 Αλεξάνδρα Δημήτρη  

 

 

 



Η φιλία σήμερα είναι άλλοτε αληθινή και άλλοτε ψεύτικη.  

   Μια αληθινή φιλία είναι τα πάντα για ένα άτομο! Όταν έχεις ένα αληθινό φίλο έχεις 

κάποιον να εμπιστευτείς , κάποιον να του εκμυστηρεύεσαι τα μυστικά και τα θέματα που σε 

απασχολούν και είναι ο μόνος που μπορεί να σε βοηθήσει και να σε συμβουλεύσει σε κάθε 

σου πρόβλημα χωρίς να περιμένει κάποιο αντάλλαγμα.  

 Επίσης, ένας αληθινός φίλος , ακόμη και αν τον πληγώσεις με οποιοδήποτε τρόπο, 

εκείνος θα σε δεχθεί πίσω και θα σε συγχωρέσει. Αντίθετα, μια ψεύτικη φιλία μπορεί να 

υποβιβάσει το άτομο στην κοινωνία. Για παράδειγμα, ένα άτομο που εμπιστεύεσαι αν 

καταλάβεις στο μέλλον ότι σε πρόδωσε ή σε εκμεταλλεύτηκε ή ότι ήταν μαζί σου από 

συμφέρον, τελικά το μόνο που κερδίζεις είναι απογοήτευση και απόρριψη και αυτό σε οδηγεί 

στο φόβο να ξαναεμπιστευθείς κάποιον, νομίζοντας ότι θα σου κάνει κι αυτός το ίδιο. 

Επιπροσθέτως, σε παροτρύνει να κάνεις κακές πράξεις και να χάνεις την αυτοεκτίμησή σου. 

Εξάλλου μια ψεύτικη φιλία μας οδηγεί τις περισσότερες φορές σε «κατάθλιψη». 

Γεωργία Βεργιανάκη 

Πόπη Βαβουδάκη  

 

 

 

 

 

 

  

   Η φιλία είναι πολύ σημαντική για εμένα αλλά νομίζω και για όλους μας.  

Σο να έχεις ένα φίλο , μία φίλη , είναι πολύ σπουδαίο γιατί έτσι μπορείτε να είστε όλη 

την ημέρα μαζί , να λέτε όλα τα μυστικά σας, να πηγαίνετε μαζί για καφέ, για ψώνια και 

γενικά να περνάτε καλά. 

 Εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει η εξωτερική εμφάνιση του φίλου ή της φίλης μου, 

αν δηλαδή είναι ψηλή, κοντή , χοντρή, αδύνατη, άσχημη ή όμορφη . Με ενδιαφέρει να είναι 

αληθινή και όχι διπρόσωπη , να ακούει όλα τα προβλήματά μου όπως και εγώ θα ακούω τα 

δικά της. Και να πιστεύει σε αυτή μας τη φιλία, όπως θα κάνω και εγώ. Θέλω επίσης να μην 

τσακωνόμαστε και να μην επηρεαζόμαστε από τους άλλους , που θα μας ζηλεύουν και θα 

προσπαθούν να κάνουν κακό στη φιλία μας. Και κυρίως, δεν θέλω οι φίλοι μου να με 

κοροϊδεύουν αλλά να με δέχονται για αυτό που είμαι! 

 Όταν ακούω τη λέξη «φιλία» νιώθω πραγματικά ευτυχισμένη! Είναι σημαντική, 

πιστεύω σε αυτήν και θέλω το ίδιο να κάνετε και εσείς! 

Νικολέτα Πλαΐτη 

 
 


