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ΦΙΛΟΙ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ 

Θα σας πω μια ιστορία με δυο φίλους, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, 

που είναι πάντα μαζί, όλα τα κάνουν μαζί… 

 

Μαζί κάνουν κούνια και τραμπάλα στην παιδική χαρά, μαζί 

πηγαίνουν βόλτα στο πάρκο, μαζί κάνουν ποδήλατο… 

Όμως μια μέρα όλα αλλάζουν…Δεν είναι μαζί 

όπως ήταν πριν… 

Ξαφνικά μια μέρα η φίλη του φεύγει μακριά. Το 

μικρό αγόρι μένει μόνο του και νιώθει λυπημένο… 

 «Μου λείπει!», λέει το αγόρι. «Πρέπει να την 

βρω όπου κι αν είναι».  

 

 

Παίρνει μια βαθιά ανάσα, μετράει μέχρι το 10 και… 

https://www.youtube.com/watch?v=GxtKMer81r4
https://elix.org.gr/en/press-announcements/elix-podcast-classes-for-kids-distant-learning/#k22
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…μπλουμ! Βουτάει σε ένα μεγάλο ποτάμι.   

 

Ποπο, κρύο που είναι το νερό…Μπρρρρ! 

 

Το ποτάμι είναι πολύ μεγάλο, δεξιά κι αριστερά υπάρχουν μεγάλα 

και ψηλά δέντρα. Το μικρό αγόρι κάνει πολλή ώρα να πάει απέναντι. 

Όταν, λοιπόν, φτάνει απέναντι είναι πια νύχτα… 

 

 

Ξαπλώνει, βλέπει για λίγο τον 

ουρανό, τα αστέρια και το φεγγάρι 

και κοιμάται… 

 

Όταν πια φεύγει το φεγγάρι και το πρωί έρχεται ο ήλιος βλέπει 

μπροστά του…Τι λέτε;  

 

Βλέπει ένα μεγάλο και ψηλό βουνό! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GxtKMer81r4
https://elix.org.gr/en/press-announcements/elix-podcast-classes-for-kids-distant-learning/#k22
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Αρχίζει να πηγαίνει από τα αριστερά προς τα πάνω…Να ανεβαίνει, 

να ανεβαίνει… 

Αλλά κουράζεται πολύ. Ουφ! «Δεν μπορώ άλλο, θέλω λίγο νερό!», 

λέει το αγόρι. Όταν, όμως, φτάνει πάνω πάνΩ πάΝΩ ΠΑΝΩ 

στην κορυφή, γλιστράει και σαν να κάνει τσουλήθρα στη δεξιά 

πλευρά του βουνού πλαααφ… πέφτει κάτω! Πού;  

Πέφτει σε ένα πάρα πολύ πράσινο, 

σε ένα καταπράσινο λιβάδι που είναι 

σαν πάρκο. 

 

Κάνει πολλή ζέστη, αλλά κάτω το 

χορτάρι έχει νερό. 

Βγάζει τα παπούτσια του και αρχίζει να περπατάει στο δροσερό 

χορτάρι. Αααχ! Τι ωραίο που είναι! 

 

Ξαφνικά αρχίζει να βρέχει!!! 

 

Το αγόρι αρχίζει να τρέχει για να βρει 

κάπου να κρυφτεί. 

 

Ύστερα από λίγο κουράζεται και κοιμάται. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GxtKMer81r4
https://elix.org.gr/en/press-announcements/elix-podcast-classes-for-kids-distant-learning/#k22
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Κοιμάται και ονειρεύεται πως 

ταξιδεύει πάνω σε ένα άσπρο σύννεφο. 

 

 

 

Το πρωί ξυπνάει και είναι μέσα σε 

ένα  μεγάλο δάσος με πάρα πολλά 

ψηλά δέντρα. 

 

Όμως, φοβάται πολύ που είναι μόνος 

του εκεί. 

Έτσι φεύγει…Τρέχει γρήγορα!  

Τρέχει, τρέχει, τρέχει, φτάνει στο τέλος και βλέπει… 

 

… Ουάου! Έναν κήπο με πολύχρωμα λουλούδια!  

 

 

Κόκκινα, πορτοκαλί, μωβ, ροζ 

λουλούδια! 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GxtKMer81r4
https://elix.org.gr/en/press-announcements/elix-podcast-classes-for-kids-distant-learning/#k22
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Κόβει λίγα λουλούδια, φτιάχνει ένα 

όμορφο μπουκέτο και τότε… 

 

 

 

 

…βλέπει ξαφνικά τη φίλη του! 

 

«Επιτέλους σε βρήκα!», φωνάζει το αγόρι! 

«Το ήξερα πως θα ερχόσουν», λέει το κορίτσι! 

Οι δύο φίλοι είναι και πάλι μαζί! Παίζουν, τρέχουν, χορεύουν μαζί 

λένε σιγά τα μυστικά τους, όλα τα κάνουν μαζί… 

Όμως, ακόμα κι αν μια μέρα πάλι ο ένας είναι εδώ και ο άλλος εκεί 

θα είναι φίλοι για πάντα! 

 

Παραμύθια ή Αλήθεια; 

https://www.youtube.com/watch?v=GxtKMer81r4
https://elix.org.gr/en/press-announcements/elix-podcast-classes-for-kids-distant-learning/#k22

