
  

Κάκτοι Φίλοι 
 

Μπορεί να 
προσποιούνται πως 

είναι φίλοι σου αλλά δεν 
σε φροντίζουν. Μιλούν 
άσχημα για εσένα σε 

άλλους. Δεν σε 
συμβουλεύουν για να 

γίνεις καλύτερος.  
Συχνά σου ζητούν να 

μην έχεις άλλους φίλους 
παρά μόνο αυτούς ή 
ακόμη να μην πεις σε 

κανέναν πως σε 
χτύπησαν ή σου 
φέρθηκαν βίαια. 

Δεν τους νοιάζει η 
γνώμη σου, μόνο να 
ακολουθείς την δική 

τους. 
Δημιουργούν φήμες για 
εσένα και θέλουν να σε 
βλέπουν δυστυχισμένο.  
Όταν είσαι γύρω τους 
πληγώνεσαι και δεν 
νιώθεις ασφαλής.  

 Λουλούδια Φίλοι 
 

Μπορεί να κάνουν λάθη 
αλλά ζητούν συγγνώμη. 

Μιλούν για εσένα με αγάπη 
και ενδιαφέρον. Αν κάτι δεν 

τους αρέσει στην 
συμπεριφορά σου θα το 
πουν σε σένα για να το 

αλλάξεις, όχι στους άλλους 
για να σε κοροϊδέψουν. 

Χαίρονται με την χαρά σου 
και λυπούνται με την λύπη 
σου. Λατρεύουν το να έχεις 

κι άλλους φίλους. Σε 
φροντίζουν, σε στηρίζουν 

στα δύσκολα. Νοιάζονται για 
την γνώμη σου και θέλουν 

να ασχολήστε με πράγματα 
που θα αρέσουν σε όλους. 

Σου λένε την αλήθεια.  
Στόχος τους είναι να μάθεις 
να είσαι καλά με τον εαυτό 
σου και να αγαπάς αυτό 

που είσαι.  
Όταν είσαι κοντά τους 

ανθίζεις, γίνεσαι καλύτερος. 
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Υ..Γ. Clip art από την Google. Τα δικαιώματα ανήκουν σε όσους τις 

δημιούργησαν και κανένα κόστος δεν επιφέρει η χρήση τους στον 

δημιουργό του αρχείου αυτού. 

http://www.aka-acid.com/
http://www.fonts2u.com/index.html
http://www.dafont.com/
http://playgroundlearning.weebly.com/


Terms of Use 
 Παρακαλείστε να…  

 διατηρήσετε το όνομα του δημιουργού 

 

 κάνετε χρήση του εγγράφου αυτού όπως είναι 

(χωρίς καμία αλλαγή)  

 

Επιτρέπεται να… 

 το χρησιμοποιήσετε για ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ 

ΜΟΝΟ χρήση (δεν επιτρέπεται οποιουδήποτε 

είδους πώλησή του χωρίς την άδεια του 

δημιουργού)  

 

 το δημοσιεύσετε (τμηματικά) ΜΟΝΟ αν φέρει το 

όνομα του δημιουργού και το λογότυπο (*) που θα 

ανακατευθύνει την σελίδα. 
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 Αν θέλετε να το δημοσιεύσετε ολόκληρο 

παραπέμψτε στην σελίδα για να το κατεβάσουν από 

εκεί! 

 

*Για να κατεβάσετε το λογότυπο πατήστε εδώ!! 
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