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∆ΡΩΜΕΝΟ 43ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 

 
~Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΗΣ κας ΠΑΡΤΕΡΗ~ 

 
 
Μια φορά και έναν καιρό ήταν µια κυρία που την λέγανε Παρτέρη! 
 
Η κα Παρτέρη λέγεται πως έµενε µέσα στην αυλή ενός σχολείου σε µια πόλη που 
την λέγανε ΠΕΙΡΑΙΑΣ. 
 
Την γνωρίζετε αυτή την πόλη; 
 
Όλοι όσοι περνούσανε από την αυλή του σχολείου έβλεπαν πίσω από τα κάγκελα 
την κα Παρτέρη και έλεγαν: 
 
«Αχ γιατί είναι γεµάτη αγκάθια και ξερόχορτα αυτή η κυρία; Κοίτα µέχρι και 
πλαστικά µπουκαλάκια έχει! 
Μα γίνεται να είναι τόσο άγρια και άσχηµη µια κυρία που την λένε Παρτέρη;» 
 
Και κανένας δεν την πλησίαζε ποτέ! 
 
Η κα Παρτέρη που άκουγε τα λόγια των περαστικών στεναχωριότανε και έκλαιγε 
 
“Kανένας δεν θέλει να έρθει κοντά µου, όλοι µε λυπούνται και µε κοιτούν µε 
αδιαφορία… 
 
µα δεν τους αδικώ…ποιος θέλει µια κυρία Παρτέρη µε αγκάθια και σκουπίδια; 
 
Κάποτε ήµουν όµορφη και ανθισµένη µε καταπράσινα τα δεντράκια και νερό 
κυλούσε στις ρίζες µου… 
 
Αλλά από τότε που µε επισκέφθηκε µια κυρία που λεγότανε Α∆ΙΑΦΟΡΙΑ όλα 
αλλάξανε! 
 
Κανένας δεν µου έδινε σηµασία και κάθε φορά που κάτι άνθιζε µέσα µου το 
κλέβανε οι περαστικοί! 
 
Τώρα το χώµα µου έχει ξεραθεί και νοµίζω ότι σιγά σιγά αρχίζω να πεθαίνω…» 
 
Εκεί στην αυλή του σχολείου όµως ήταν ένα µικρό κοριτσάκι που το λέγανε 
Παλαµίτσα και είχε πλησιάσει από περιέργεια να δει ποιος κλαίει! 
 
Άκουσε τα λόγια της κα Παρτέρη και κατάλαβε ότι έπρεπε να την βοηθήσει! 
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Ήταν κρίµα να είναι στεναχωρηµένη! Σκέφτηκε ότι αν το έλεγε και σε άλλα παιδάκια 
και άρχιζαν να πλησιάζουν την θλιµµένη κα Παρτέρη ίσως τότε αυτή να άνθιζε ξανά 
και να µην πέθαινε! 
 
Όπως και να έχει θα έπαιρνε σίγουρα χαρά! 
 
Της φώναξε τότε χαρούµενη η Φωτεινή: «Μην κλαίτε κα Παρτέρη!!! 
 
Θα φέρω εγώ τους φίλους µου και θα διώξουµε την Α∆ΙΑΦΟΡΙΑ! » 
 
Κι όπως το είπε το έκανε! 
 
Από την επόµενη µέρα φώναξε όλους τους φίλους της που συγκινήθηκαν, όταν 
έµαθαν τι περνούσε η κα Παρτέρη και ήρθαν όλοι µαζί της να την δουν από κοντά! 
 
Με κλαδευτήρια και τσάπες διώξανε τα αγκάθια και βγάλανε τα ξερόχορτα που την 
κρύβανε, ενώ µαζέψανε όλα τα σκουπίδια και τα βάλανε σε ένα κάδο! 
 
Της βάλανε και νερό να δροσιστεί και υποσχεθήκανε όλα µαζί να την προσέχουνε για 
να µην πεθάνει ποτέ! Αρχίσανε να παίζουνε µπροστά της χαρούµενα και να 
τραγουδάνε! 
 
Η κα Παρτέρη τότε που ένιωσε την φροντίδα των µικρών της φίλων να την ζεσταίνει 
άνθισε ολόκληρη και άπλωσε τόσα χρώµατα και αρώµατα στην αυλή που οι 
περαστικοί σταµατούσαν και την κοιτούσαν µε περιέργεια, ενώ πουλιά άρχισαν να 
κάθονται στα κλαδιά της και να κελαηδούνε χαρούµενα! Ήταν ξανά όµορφη και 
ζωηρή! 
 
Ήταν που ήξερε πως από εδώ και στο εξής θα άνθιζε διαρκώς και ποτέ πια δεν θα 
την επισκεπτόταν η Α∆ΙΑΦΟΡΙΑ! 
 
 

~ΤΕΛΟΣ~ 
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Ποιοι είναι οι φίλοι της κυρίας Παρτέρη: Ονόµατα λουλουδιών που φυτευτήκαν 
µέσα στο παρτέρι- κάθε λουλούδι είναι διαφορετικό αλλά το ίδιο σηµαντικό για να 
αξίζει την προσοχή και την φροντίδα µας! Το ότι δεν µοιάζουµε µεταξύ µας είναι 
αυτό που µας κάνει ξεχωριστούς! 
 
Παλάµες υπόσχεσης: Κάθε τι που υπάρχει γύρω µας χρειάζεται την φροντίδα µας 
και την αγάπη µας για να παραµένει όµορφο! Με τις παλάµες δείχνουµε ότι όλοι 
πρέπει να βάζουµε ένα χέρι βοήθειας στο κόσµο γύρω µας για να παραµένει όµορφος 
και καθαρός, αλλά και στους φίλους µας για να είναι πάντα χαρούµενοι!  
 
Ενθύµιο: Ένα ψεύτικο λουλούδι µας θυµίζει ότι όλοι µας έχουµε ένα λουλούδι που 
µας ανήκει σε αυτόν τον πλανήτη! Αυτό το λουλούδι ζωντανεύει  µόνο όταν του 
προσφέρουµε όλα όσα χρειάζεται : αγάπη-φροντίδα- φιλία-συνεργασία-προστασία 
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