
Ο Χαρηαεηός ηης 
Φιλίας
Παναμύζη

ογγναθέαξ ,Εηθμκμγνάθμξ & Εθδόζεηξ :

Νεπηαγςγείμ Σνηθοιιίμο



Μόιηξ θύζελε ημ αενάθη θη έκαξ πανηαεηόξ άζπνμξ , μιόιεοθμξ, πςνίξ 
ζηαιίηζα πνώμα, λεθίκεζε ηαλίδη μαθνηκό.



ηα βάζε ημο μονακμύ ηη άναγε γονεύεη;
Ψάπκεη γηα κα βνεη ηα πνςμαηηζηά θμμμάηηα πμο ζθόνπηζακ θαη πάζεθακ ρειά 

ζημκ μονακό.
Σα πνςμαηηζηά αοηά θμμμάηηα ακ βάιεη δίπια –δίπια θηηάπκεη μμκμμηάξ ηε 

ζοκηαγή ηεξ Φηιίαξ .
Κη όηακ όια ζα ηα βνεη θαη ηα βάιεη δίπια –δίπια  ζε όια ηα παηδηά ηεξ Γεξ ζα 

πεη ηε ζοκηαγή  ηόηε Λύπε, Μμκαληά θαη Πόιεμμξ ζα θύγμοκ μαθνηά. 



Όηακ λεθίκεζε ημ ηαλίδη ημο είπε κοπηώζεη θαη ρειά ζημ μονακό ζοκακηήζεθε 
με ηε Σελήνη, πμο έιαμπε με ημ αζεμέκημ ηεξ πνώμα .Σμο έδςζε ημ θόθθηκμ 

πνώμα θαη ημο ρηζύνηζε  Αγάπη 



Κμκηά ζηε ειήκε  Αζηέρια ηνηγονκμύζακ θαη μόιηξ είδακ ημκ Χανηαεηό ημκ 
πιεζίαζακ θαη ημο έδςζακ ημ πμνημθαιί πνώμα θαη με μηα θςκή ημο είπακ : 

Καηανόηζη



Ο Χανηαεηόξ ζοκέπηζε ημ ηαλίδη ημο ώζπμο λεμένςζε. Ο ιαμπενόξ Ήλιος ημο 
παμμγέιαζε θαη μ Χανηαεηόξ ημκ πιεζίαζε με πμιιή πνμζμπή γηα κα μεκ θαεί. 

Ο Ήιημξ ημο έδςζε ημ θίηνηκμ πνώμα θαη ημο είπε με δοκαηή θςκή 

Σεβαζμός.



Καζώξ μ Χανηαεηόξ έθεογε από ημκ Ήιημ είδε μηα πανέα Χειηδμκηώκ κα 
πεημύκ ζημκ μονακό. Κμύκεζε γνήγμνα ηεκ μονά ημο γηα κα ηα πνμιάβεη. Σα 
Χελιδόνια μόιηξ είδακ ημκ Χανηαεηό κα ηα πιεζηάδεη όια μαδί ημο έδςζακ ημ 

πνάζηκμ πνώμα θαη ημο θειάεδεζακ :Σσνεργαζία



Έκα αθνάημ γαιάδημ Σύννεθμ πενίμεκε ημκ Χανηαεηό πημ πένα. 
-Έια θαη ζε μέκα . μο δίκς ημ γαιάδημ πνώμα .

Καη εκώ μ Χανηαεηόξ άνπηζε κα πεηά ημ ύκκεθμ θώκαλε :Αλληλοβοήθεια



Ξαθκηθά άνπηζε κα θοζά έκα δεζηό αενάθη. Ο Χανηαεηόξ πήγαηκε  μηα εδώ θαη 
μηα εθεί. Ο Αέρας ημκ πιεζίαζε με πνμζμπή , ημο παμμγέιαζε θαη ημο έδςζε 

ημ πνώμα μμβ.

-Με θεύγεηξ πνηκ  θοζήλς απαιά : Εμπηζημζύκε είπε μ Αέναξ θαη μ 
Χανηαεηόξ πέηαλε μαθνηά.



Καζώξ πεημύζε μ Χανηαεηόξ είδε από ρειά όηη ηα ύκκεθα είπακ  νίλεη ζηαγόκεξ 
βνμπήξ θαη θαζώξ μ Ήιημξ ήηακ ρειά ζημ μονακό έκα πακέμμνθμ πνςμαηηζηό Οονάκημ 

Σόλμ λεπνόβαιε.
-Ση όμμνθμ πμο είζαη! Είπε μ Χανηαεηόξ θαη πιεζίαζε ημ Οονάκημ Σόλμ.

-Καη εζύ μπμνείξ κα γίκεηξ όμμνθμξ πμιύ ακ με αθήζεηξ ηα 7 πνώμαηα μμο κα ζμο δώζς 

θαη όια ζηεκ μονά ζμο κα ηα έπεηξ .Καη μεκ λεπκάξ ηεκ ΔΙΑΦΟΡΕΣΙΚΟΣΗΣΑ. Είπε ημ 
Οονάκημ Σόλμ.

Ο Χανηαεηόξ πνςμαηηζηόξ θαη πανμύμεκμξ πμιύ πέηαλε κα βνεη ηα παηδηά γηα 
κα ημοξ δώζεη ηε παμέκε  ζοκηαγή.



Ο Χανηαεηόξ όιμ πανά θάκεη θύθιμοξ γύνς από  ηε Γε θαη μαδί ημο 
ε ειήκε,ηα Αζηένηα , μ Ήιημξ , ηα Χειηδόκηα ,ημ ύκκεθμ , μ Αέναξ θαη ημ 

Οονάκημ Σόλμ .Χμνεύμοκ θαη ηναγμοδμύκ ηε ζοκηαγή ηεξ Φηιίαξ κα ηεκ  
αθμύζμοκ  όια ηα παηδηά.



Καη όια ηα παηδηά ηεξ Γεξ πηάκμοκ γενά ηα πένηα , θμνίηζηα αγόνηα ζηε ζεηνά 
θαη ζηήκμοκε πμνό….



……θαη μ θύθιμξ γίκεηαη πμιύ –πμιύ μεγάιμξ θαη μιόθιενε ηε Γε αγθαιηάδεη με 

Φηιία.



Καη όια ηα παηδηά ηεξ γεξ θςκάδμοκ θαη ημοξ μεγάιμοξ 
κα αθήζμοκ ηα γναθεία ημοξ κα μπμοκ μεξ ζημ πμνό.

Σμκ άκεμμ κ’ αθμιμοζείξ ’όζμοξ ηόπμοξ θη ακ ηνηγονκάξ Θα ζμο ακμίγς ηεκ αγθαιηά μμο
Γέια μαδί ημο όζμ μπμνείξ Ό,ηη θη ακ ζημ δνόμμ ζμο δύζθμιμ βνεηξ ζημ πνςηκό , ζημ δεηιηκό
μ άκεμμξ παίδεη μ’ όια,                                   θίιε μμο, θίιε μμο, μεκ λεπκάξ,                   ζα ζμο ακμίγς, ηεκ αγθαιηά μμο
ζα δεηξ πόζμ ζα κηώζεηξ θη εζύ ειαθνύξ.        Θα ‘μαη εδώ , κα ζηενηπηείξ.                        Θα ‘μαη ‘θεη  , ζα ‘μαη ‘θεη 

ζα ‘μαη ‘θεη , ζα ‘μαη ‘θεη  κα ζ’ αγαπώ. 
Για ζένα θα ‘μια πάνηα εδώ Σμκ άκεμμ κ’ αθμιμοζείξ 
πόρηες θα ζ’ ανοίγω , μέζα να μπεις Γέια μαδί ημο όζμ μπμνείξ

μ άκεμμξ παίδεη μ’ όια,
ζα δεηξ πόζμ ζα κηώζεηξ θη εζύ ειαθνύξ
Για ζένα θα ‘μια πάνηα εδώ
πόρηες θα ζ’ ανοίγω , μέζα να μπεις


