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ΟΜΟΡΦΑΙΝΟΤΜΕ  ΣΙ  ΛΤΟΜΕΝΕ ΑΙΘΟΤΕ 

 
Πιγαινε να δεισ τα τριαντάφυλλα», είπε θ αλεποφ...  
Ο μικρόσ πρίγκιπασ ζφυγε να δει ακόμθ μια φορά τα τριαντάφυλλα. 
«Δε μοιάηετε κακόλου με το δικό μου τριαντάφυλλο», είπε... «Είςτε 
όμορφα, αλλά κενά... Αν κάποιοσ τυχαίοσ περαςτικόσ ζβλεπε το 
τριαντάφυλλό μου, κα νόμιηε ότι ςασ μοιάηει. Εκείνο όμωσ είναι πολφ 
πιο ςθμαντικό από όλα ςασ, γιατί είναι το τριαντάφυλλο που ζχω εγϊ 
ποτίςει. Γιατί είναι το λουλοφδι που προςτάτεψα. Γιατί ζχω ςκοτϊςει 
τα ςκουλικια του, γιατί είναι το τριαντάφυλλο που ζχω ακοφςει να 
παραπονιζται, να καμαρϊνει ι να ςιωπά. Γιατί είναι το τριαντάφυλλό 
μου το καλφτερο απ' όλα.  
«Βλζπεισ μόνο με τθν καρδιά» είπε θ αλεποφ... 
 
 Επειδι όμωσ ακόμα και οι μικροί πρίγκιπεσ και οι μικρζσ 
πριγκίπιςςεσ του δυτικοφ κόςμου του 21ου αιϊνα ζχουν ιδθ αρχίςει να 
ξεχνοφν να βλζπουν με την καρδιά, δθλαδι να δθμιουργοφν ςχζςεισ και 
δεςμοφσ είτε με τουσ ςυνανκρϊπουσ τουσ είτε με τθ φφςθ ςτθν οποία 
ανικουν, κεωριςαμε πολφ χριςιμο, ζωσ και αναγκαίο, να αφιςουμε 
ςτθν άκρθ για λίγεσ ϊρεσ τθν παροχι επιςτθμονικϊν γνϊςεων ι 
γραμματικϊν φαινομζνων και να τισ αφιερϊςουμε ςτθν καλλιζργεια 
κάποιων δεξιοτιτων που ςυνθκίηουν να καλλιεργοφνται –τουλάχιςτον 
ςτο ελλθνικό ςχολείο- αντιςτρόφωσ ανάλογα των αναγκϊν τθσ 
ςφγχρονθσ εποχισ και των ανκρϊπων τθσ.  
 Το πρόγραμμα που εφαρμόςτθκε είναι το εξισ: Ο χωμάτινοσ 
χϊροσ μπροςτά από τισ λυόμενεσ αίκουςεσ όπου κάνουν μάκθμα οι Δ1, 
Ε1 και Ε2 τάξεισ ςκαλίςτθκε από τα παιδιά, ϊςτε να γίνει το χϊμα 
κατάλλθλο για τθ φφτευςθ λουλουδιϊν και εμπλουτίςτθκε με νζο 
φυτόχωμα, που πρόςφερε ςτο ςχολείο μασ ο γονζασ κ. Γεώργιοσ 
Φώτοσ. Στθ ςυνζχεια όλα τα παιδιά φφτεψαν το κακζνα το λουλοφδι 
του, το οποίο φζρει τθν ταμπελίτςα με το όνομα του παιδιοφ και είναι 
το δικό του λουλοφδι, για το οποίο είναι υπεφθυνο, ανάμεςα ςε τόςα 
άλλα λουλοφδια, που ναι μεν είναι «ξζνα», αλλά απαραίτθτα, γιατί 
μόνο του το λουλοφδι τουσ δε κα αρκοφςε για να δϊςει αυτι τθν 
ομορφιά. Κάκε μζρα λοιπόν και κάκε αρχι και τζλοσ κάκε ςχολικισ 
ϊρασ τα παιδιά μπαίνοντασ και βγαίνοντασ από τισ τάξεισ τουσ δεν 
μποροφν να αγνοιςουν τθν φπαρξθ των μικρϊν αυτϊν ηωϊν, οι οποίεσ 
κακθμερινά μεγαλϊνουν, ανκίηουν και ομορφαίνουν, χάρθ ςτθ δικι 
τουσ φροντίδα και αγάπθ. Συνεπϊσ, τα παιδιά καλλιεργοφν μια 
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κακθμερινι ςχζςθ με κάτι μθ ανκρϊπινο, αλλά ζμβιο, που ζχει πιο 
πολλά κοινά με τα ίδια απ’ ότι νόμιηαν, που εξαρτάται από αυτά αλλά 
και τουσ προςφζρει τόςα πολλά (ομορφιά, χαρά, άρωμα) και που μια 
μζρα κα πεκάνει, όπωσ οτιδιποτε και οποιοςδιποτε αποτελεί μζροσ 
τθσ φφςησ, ςτθν οποία ζχουμε ξεχάςει ότι ανικουμε. Καλλιεργοφν 
όμωσ και το ςεβαςμό προσ τισ άλλεσ οντότθτεσ, τισ «ξζνεσ», που δεν 
είναι δικζσ τουσ αλλά ηουν και αναπνζουν δίπλα ςτισ δικζσ τουσ.  
 Πρόκειται για μια πολφ απλι δράςθ. Ωςτόςο, ασ μθν ξεχνάμε ότι 
θ παιδεία –όπωσ και θ επιτυχία- είναι το άκροιςμα μικρϊν 
προςπακειϊν, που επαναλαμβάνονται κάκε που μπαίνει και βγαίνει θ 
μζρα…  

(δ/λα Εφα Εμμανουθλίδου) 
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