
Αγαπηµέν_ µας ……………………………….., 
Χαιρόµαστε πολύ που σε είχαµε στην «παρεούλα» µας αυτή τη σχολική 
χρονιά! Είµαστε υπερήφανες για την πρόοδο σου και ευχόµαστε να 
συνεχιστεί και στην υπόλοιπη ζωή σου!
Μην σταµατήσεις ποτέ να ονειρεύεσαι …………………και όταν κάποτε 
ξεφυλλίσεις ξανά τούτο το φάκελο θα θέλαµε να θυµάσαι:
«   ΟΣΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΞΕΡΩ ΤΑ ΕΜΑΘΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ... 
Όσα πραγµατικά πρέπει να ξέρω για το πώς να ζω, τι να κάνω και πώς να είµαι, τα 
έµαθα στο νηπιαγωγείο. Η σοφία δε βρισκόταν στην κορυφή του σχολικού βουνού, 
αλλά εκεί, στα βουναλάκια από άµµο, στο νηπιαγωγείο.
Αυτά είναι τα πράγµατα που έµαθα:
1. Να µοιράζεσαι τα πάντα.
2. Να παίζεις τίµια.
3. Να µη χτυπάς τους άλλους.
4. Να βάζεις τα πράγµατα πάλι εκεί που τα βρήκες.
5. Να καθαρίζεις τις τσαπατσουλιές σου.
6. Να µην παίρνεις τα πράγµατα που δεν είναι δικά σου.
7. Να λες συγγνώµη, όταν πληγώνεις κάποιον.
8. Να πλένεις τα χέρια σου πριν από το φαγητό.
9. Να κοκκινίζεις.
10. Ζεστά κουλουράκια και κρύο γάλα κάνουν καλό.
11. Να ζεις µια ισορροπηµένη ζωή, να µαθαίνεις λίγο, να σκέπτεσαι λίγο, να σχεδιάζεις, 
να
ζωγραφίζεις, να τραγουδάς, να χορεύεις, να παίζεις και να εργάζεσαι κάθε µέρα από 
λίγο.
12. Να παίρνεις έναν υπνάκο το απόγευµα.
13. Όταν βγαίνεις έξω στον κόσµο, να προσέχεις την κίνηση, να κρατιέσαι από το χέρι 
και να
µένεις µαζί µε τους άλλους.
14.Να αντιλαµβάνεσαι τα θαύµατα. Να θυµάσαι το µικρό σπόρο µέσα στο δοχείο από 
φελιζόλ. 
Οι ρίζες πάνε προς τα κάτω και το φυτό προς τα πάνω. Κανείς πραγµατικάδεν ξέρει 
πώς
και γιατί, αλλά όλοι µας µοιάζουµε σ’ αυτό.
15. Τα χρυσόψαρα, τα χάµστερς, τα άσπρα ποντίκια, ακόµη κι ο µικρός σπόρος µέσα 
στο πλαστικό δοχείο, όλα πεθαίνουν. Το ίδιο κι εµείς. Να θυµάσαι τελικά τα βιβλία και 
την πρώτη λέξη που έµαθες την πιο µεγάλη απ’ άλλους: τη λέξη ΚΟΙΤΑ.
Όλα όσα πρέπει να ξέρετε βρίσκονται κάπου εδώ µέσα. Ο χρυσός κανόνας, η αγάπη 
και οι βασικές αρχές υγιεινής, η οικολογία, η πολιτική, η ισότητα και η υγιεινή ζωή...
Πάρτε µια απ’ αυτές τις συµβουλές, εκφράστε την µε επιτηδευµένη ορολογία ενηλίκων 
και εφαρµόστε τη στην οικογενειακή σας ζωή, στην εργασία σας, στην κυβέρνησή σας,  
στον κόσµο σας και θα παραµείνει αληθινή, ξεκάθαρη, σταθερή.
Σκεφτείτε πόσο καλύτερος θα ήταν ο κόσµος, αν όλοι εµείς οι άνθρωποι τρώγαµε γάλα 
µε κουλουράκια γύρω στις τρεις το απόγευµα και µετά ξαπλώναµε κάτω από τις 
κουβέρτες για έναν υπνάκο. Ή, αν όλες οι κυβερνήσεις είχαν ως βασική αρχή να 
βάζουν πάντα τα πράγµατα εκεί που τα βρήκαν και να καθαρίζουν τις τσαπατσουλιές 
τους.
Είναι ακόµη αλήθεια, ανεξάρτητα από την ηλικία σας, πως όταν βγαίνετε έξω στον 
κόσµο είναι καλύτερα να κρατιέστε από το χέρι και να µένετε µαζί µε άλλους.
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