
Στα πλαίσια του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας Β΄ Γυμνασίου και την 

ενότητα “Φίλοι για πάντα”, αφού διαβάσαμε ποιήματα για τη φιλία και ακούσαμε 

τραγούδια, με αφορμή το μελοποιημένο ποίημα της Κατερίνας Γώγου “Εμένα οι φίλοι 

μου είναι…” έγραψαν το δικό τους ποίημα για τη φιλία. 

 

 

Εμένα οι φίλοι μου  

είναι άσπρα πανιά 

ταξίδια να κάνουμε  

σε πέλαγα ‘νοιχτά. 

 

Τα πανιά μας ανεμίζουν 

σαν τους χτύπους της καρδιάς 

τα όνειρά μας ταξιδεύουν 

στα σύννεφα ψηλά. 

 

Οι καρδιές μας ενωμένες 

η φιλία μας πιστή 

τα ταξίδια μας θα είναι 

το ταξίδι μιας ζωής. 

 

                    Ελένη Καραγεωργάκη, Β1 

 

                   ------------------ 

 

 

Εμένα οι φίλοι μου είναι άγρια πουλιά 

Εμένα οι φίλοι μου είναι φως στο σκοτάδι 

Εμένα οι φίλοι μου είναι σαν οικογένεια 

Εμένα οι φίλοι μου είναι πιστοί  

 

                Ανδρέας Ανδρουλιδάκης, Β1 

 

                    -------------- 

 

Εμένα οι φίλοι μου λέξη ιερή  

μα τη χαλούμε   

όταν τη λέμε εύκολα  

σ΄ όσους μας το ζητούνε  

 

               Κώστας Καλυβιανάκης, Β1 

 

                 -------------- 

 



Γνωστοί υπάρχουνε πολλοί 

μα φίλοι υπάρχουν λίγοι 

γιαυτό μην τους στεναχωρείς 

κάποτε θα τους χρειαστείς. 

 

                           ήφης Μανωλιούδης, Β1 

 

       ----------------- 

 

Εμένα οι φίλοι μου είναι ένας μεγάλος πλανήτης  

Εμένα οι φίλοι μου είναι μια δυνατή γροθιά. 

 

                                            Κώστας Παρασύρης. Β2 

 

       ---------------- 

 

Εμένα οι φίλοι μου είναι καλοί και λίγοι 

και στέκονται στα δύσκολα και διώχνουνε τη λύπη. 

Εμένα οι φίλοι μου μπορούν να με κατανοήσουν 

και τις κακές στιγμές μπορούν πίσω να τις αφήσουν. 

 

                         Μανώλης Κουτσουρούμπης, Β1 

 

            ---------------- 

 

Η καλοσύνη είναι αρετή και η φιλία αξία,  

γι΄αυτά πρέπει ο άνθρωπος, να γίνεται θυσία. 

 

                                           Αθηνά Παπουτσάκη, Β1 

             -------------- 

 

Εμένα οι φίλοι μου είναι αυτοί που αγαπώ 

μακάρι όλη μου την μέρα μαζί τους να περνώ  

 

                                          Κώστας Παρασύρης, Β2 

 

                 ------------------- 

 

 

 

 

 

 

 



Εμένα οι φίλοι μου είναι ένα σπίτι.  

Έχει καλά θεμέλια, δεν θα καταστραφεί ποτέ από  σεισμό. 

Στην φιλία πρέπει να χτίσεις μια σχέση αγάπης και εμπιστοσύνης,  

όπως ένα σπίτι πρέπει να είναι γερά κτισμένο για να αντέξει.  

Εμένα οι φίλοι μου είναι οι άνθρωποι που με καταλαβαίνουν  

στιγμές που κανένας άλλος δεν μπορεί.  

Εμένα οι φίλοι μου είναι η δεύτερή μου οικογένεια,  

άτομα που με αγαπάνε και νιώθω καλά μαζί τους, 

που βγάζουν τον καλύτερό μου εαυτό προς τα έξω.  

Εμένα οι φίλοι μου είναι το φάρμακο όταν έχω μια πληγή,  

ένα πρόβλημα, άγχος, στεναχώρια,  

με κάνουν πάντα να νιώθω καλύτερα.  

Βγες έξω και κάνε φίλους, νιώσε αυτό τη φιλία! 

 

                                                             Φωτεινή Σσαγλιώτη, Β2 

 

------------------------------------- 

 

 

Εμένα οι φίλοι μου είναι πουλιά στο ηλιοβασίλεμα,  

εμένα οι φίλοι μου είναι ο καλύτερος κόσμος μου 

εμένα οι φίλοι μου είναι μια μεγάλη αγκαλιά. 

 

                                                      Γιώργος Παρασύρης, Β1 

 

------------------------------------- 

 

Εμένα οι φίλοι μου είναι το κρύο νερό που με ξεδιψάει από τη δίψα 

Εμένα οι φίλοι μου είναι το όμορφο όνειρο που με προστατεύει από τους εφιάλτες 

εμένα οι φίλοι μου είναι τα χαρούμενα χρώματα σε ένα κόσμο βαμμένο γκρι 

Αυτοί είναι οι φίλοι μου. 

                                                          Μάγδα Ρασούλη, Β2 


