
Τον τελευταίο καιρό ο Σπύρος και οι φίλοι του μαλώνουν συνέχεια. 

Πολλές φορές φτάνουν σε σημείο να χτυπά ο ένας τον άλλο. Ο Σπύρος 

προσπαθούσε να καταλάβει γιατί οι φίλοι του έχουν αλλάξει τόσο. Είχε 

τόση μεγάλη στενοχώρια που δεν μπορούσε να κοιμηθεί, σκεφτόταν τι 

μπορούσε να κάνει για να συμφιλιωθεί μαζί τους. Επειδή ο μπαμπάς 

του τον έβλεπε στενοχωρημένο τον ρώτησε: 

-Τι σου συμβαίνει παιδί μου, γιατί είσαι τόσο θλιμμένος; Ούτε τρως, 

ούτε κοιμάσαι, κάτι σε βασανίζει. 

-Δεν είναι σημαντικό θα το λύσω μόνος μου. 

-Μα για αυτό είναι οι γονείς, για να βοηθούν μέσω της εμπειρίας τους 

τα παιδιά. 

Εντάξει, αφού επιμένεις θα σου πω. Εδώ και δύο εβδομάδες ο Μιχάλης 

και ο Γιάννης δε μου μιλάνε, με αποφεύγουν, κανονίζουν να βγαίνουν 

χωρίς να με καλούν, είναι μυστικοπαθείς και απόμακροι. Δεν μπορώ να 

καταλάβω  τι τους έχω κάνει και μου συμπεριφέρονται έτσι. 

-Μήπως είπες κάτι που τους πείραξε; Μήπως παίζει ρόλο που στην 

παρέα σας μπήκε ο Νίκος που είναι καινούριος στην γειτονιά και μένετε 

στην ίδια πολυκατοικία περνώντας αρκετό χρόνο μαζί, σε αντίθεση με 

τον Μιχάλη και τον Γιάννη; Μήπως είσαι τόσο απασχολημένος με τον 

καινούριο σου φίλο και έχεις απομακρυνθεί από τους κολλητούς σου; 

Καλό θα είναι να τους πάρεις τηλέφωνο να ξεκαθαρίσεις την κατάσταση 

και να λύσετε την παρεξήγηση. 

-Εντάξει μπαμπά κατάλαβα και σε ευχαριστώ για τη βοήθειά σου! 

Στη συνέχεια ο Σπύρος συναντήθηκε με τους φίλους του στο πάρκο της 

γειτονιάς, για να συζητήσουν. 

 (Σπύρος): - λοιπόν παιδιά πείτε μου τι ήταν αυτό που μας έκανε να 

είμαστε τσακωμένοι; 

(Μιχάλης): -επειδή είμαστε χρόνια φίλοι, από το νηπιαγωγείο, ένιωσα 

παρείσακτος γιατί στην παρέα μας μπήκε ο Νίκος. 



(Γιάννης): -τον Νίκο τον βάλαμε στην παρέα μας γιατί ήρθε από άλλη 

πόλη-από την Θεσσαλονίκη-και δεν είχε φίλους έχοντας μετακομίσει 

στην Αθήνα πρόσφατα. 

(Σπύρος): - συμφωνώ μαζί σας παιδιά, έκανα λάθος. Να ξέρεται ότι δεν 

θα άφηνα κανένα να χαλάσει τη φιλία μας, αλλά το μόνο που ήθελα να 

κάνω με τον Νίκο ήταν να αισθανθεί φιλικά και οικεία μαζί μας. 

(Μιχάλης): - τώρα που τα ξαναβρήκαμε δεν πάμε για παγωτό γιατί μετά 

έχουμε και διάβασμα; 

(Σπύρος + Γιάννης): - σύμφωνοι! 

Τελικά οι τρεις φίλοι τα ξαναβρήκαν και υποσχέθηκαν ότι δεν αφήσουν 

κανένα να χαλάσει τη φιλία τους. 

 

 


