


Εγώ και ο φίλος  μου ο Γιώργος

Ο φίλος μου ο Γιώργος όταν σχολάει από το σχολείο έρχεται με τους γονείς του 
δίπλα στο εργοστάσιο που φτιάχνει λεμόνια.  Κάνουμε ποδήλατο, παίζουμε μπαλα κι 
άλλα παιχνίδια.  Εγώ με τον Γιώργο ήμαστε καλοί φίλοι πάω και εγώ στο σπίτι του και 
ζωγραφίζουμε.  Είναι ο καλύτερός μου φίλος.

Αναστασία Καράμπαμπα
Ιωσήφ Μπόικος



Ο Ηλίας ο φίλος μου

Ο Ηλίας ο φίλος μου έπεσε στη θάλασσα και πήγα να τον σώσω έτρεξα να τον 
βγάλω έξω στην παραλία και τον πήγα στο νοσοκομείο.

Ηλίας
Νίκος



Η φιλία είναι θησαυρός

Η καλύτερή μου φίλη είναι η Κατερίνα.  Πάντα είναι δίπλα μου όταν τη 
χρειάζομαι. Αν είμαι στεναχωρημένη εκείνη μ' ακούει με προσοχή και προσπαθεί  να 
με  βοηθήσει.  Κι εγώ  όμως πιστεύω ότι είμαι πολύ καλή φίλη.  Θέλω πάντα να είναι 
καλά και όταν χρειαστεί θα είμαι πάντα δίπλα της.

Κατερίνα
Γιάννα 



Η φίλη μου η Μαριλια

Πέρυσι το καλοκαίρι ένα απόγευμα είχα πάει για μπάνιο με τους  γονείς  μου. 
Δίπλα μας ήρθαν μια άλλη οικογένεια με δυο παιδιά.  'Οπως έπαιζα το κοριτσάκι 
πάτησε ένα αχινό και εγω  τη βοήθησα και την πήγα στη μαμά της.  Από τότε γίναμε 
φίλες και πηγαίναμε κάθε μέρα στα μπάνια μαζί.

Μαριλία
Μαρία  



Η Αγάπη για τον φίλο μου

Ένα κυριακάτικο πρωί ήρθε ο φίλος μου ο Χρήστος να παίξουμε μπάλα.  Καθώς 
παίζαμε μπάλα, έπεσε και χτύπησε στο γόνατό του ο φίλος μου ο Χρήστος.  Εγώ 
αμέσως έτρεξα να τον βοηθήσω και να τον περιποιηθώ για τι είναι ο καλύτερος μου 
φίλος και τον αγαπώ πολύ.
Χρήστος
Ζωή



Ο φίλος μου ο Αλέξης

Όταν ήμουν μικρός γνώρισα ένα παιδί που τον λέγανε Αλέξη.  Παίζαμε όλη μέρα 
μαζί, αργότερα πηγαίναμε μαζί και στο Νηπιαγωγείο της γειτονιάς.  Στην πρώτη 
Δημοτικού βρεθήκαμε πάλι μαζί.

Σωτήρης 
Αλέξης



 Μία βόλτα στο ζωολογικό κήπο

Μία μέρα πήγα με τους γονείς μου στο ζωολογικό κήπο.  Βρήκα ένα κοριτσάκι 
να κλαίει μονο του.  Είχε χαθεί.  Μαζί με τους γονείς μου βρήκαμε την οικογένεια της. 
Παίξαμε, είδαμε τα ζώα.  Από τότε γίναμε αχώριστες φίλες.

Μαριλένα
Μαριλένα



Η περιπέτεια του Ανδρέα και του Ιωσήφ

Εγώ μαζί με τον φίλο μου τον Ιωσήφ πήγαμε βόλτα στο δάσος.  Κι ξαφνικά ο 
Ιωσήφ ταμάτησε να δει το ποτάμι.  Εκεί όμως παραπτησε και έπεσε μέσα.  Μόλις τον 
είδα έτρεξα και τον βοήθησα να βγει.  Όλα καλά τέλος καλά.

Ανδρέας
Παναγιώτης



Περιπέτεια στη θάλασσα

Εγώ και ο Αντρεας καναμε ποδήλατο κοντά στη παραλία.  Κάποια στιγμή ο 
Ανδρέας πάτησε μια πέτρα και έπεσε κάτω.  Έτρεξα αμέσως κοντά να δω αν χτύπησε. 
Ευτυχώς ήταν μια χαρά.  Σήμερα σκεφτόμαστε αυτή τη μέρα και γελάμε.

Ανδρέας Βλάχος
Ηλίας Τσεκούρας



ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ


