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ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΤΑ ΑΪ ΣΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕ ΑΞΙΕ 
 

ΔΙΑΓΧΓΗ ΓΔΝΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ: ΔΑΑ (SSEHV) ΚΑΙ EDUCARE 
 
Αλ ζέινπκε λα θαιιηεξγήζνπκε κηα βειαληδηά, πξέπεη πξψηα λα θπηέςνπκε έλα βειαλίδη. Αλ 
ζέινπκε ηα παηδηά καο: 
 
♥ λ’ αλαπηχμνπλ έλα δπλαηφ, πγηή θαη ραξνχκελν ραξαθηήξα, 
♥ λα κπνξνχλ λα δηαθξίλνπλ κεηαμχ θαινχ θαη θαθνχ θαη 
♥ λα θαιιηεξγήζνπλ πςειέο αμίεο, κε επαηζζεζία θαη αίζζεζε ελφηεηαο κε φια ηα φληα, 
 
ηφηε πξέπεη εκείο, πξψηνη, λα εηνηκάζνπκε ην έδαθνο θαη λα ηνπο δψζνπκε έλα θνηλσληθν-
εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν λα κπνξέζνπλ λα κεγαιψζνπλ θαη λα 
επδνθηκήζνπλ. Απηφο είλαη, κε ιίγα ιφγηα, ν ζθνπφο θαη ν ζηφρνο ηεο Δθπαίδεπζεο άηπα 
άη, πνπ έρεη ζαλ βαζηθή θηινδνμία ηε δηακφξθσζε ηνπ ραξαθηήξα. 
 
«Ζ αιεζηλή παηδεία δελ επηηξέπεη ζην παηδί απιά λα κάζεη πώο λα βγάδεη πξνο ην δελ. Σνπ 
παξέρεη ηα εθόδηα γηα λα δήζεη κηα νιόθιεξε δσή.»1  
 
Η Δθπαίδεπζε άηπα άη ζηηο Αλζξψπηλεο Αμίεο – ελ ζπληνκία ΔΑΑ (SSEHV) – είλαη έλα 
απιά δνκεκέλν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα γηα δαζθάινπο, γνλείο θαη παηδηά, πνπ θαιιηεξγεί θαη 
πξνάγεη ηηο νηθνπκεληθέο Αλζξψπηλεο Αμίεο πνπ είλαη θνηλέο ζε φινπο ηνπο πνιηηηζκνχο θαη 
ηα πηζηεχσ. Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο είλαη ε πεπνίζεζε: 
 
♥ φηη ε αιεζηλή παηδεία είλαη κηα εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πνπ δηαξθεί φιε καο ηε δσή, 
♥ φηη ε ζπγθέληξσζε είλαη ε νπζία ηεο εθπαίδεπζεο θαη ε δηακφξθσζε ηνπ ραξαθηήξα ν 

ηειηθφο ζθνπφο ηεο θαη 
♥ φηη ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ αλζξψπνπ κπνξεί λα θηάζεη ηελ ηειεηφηεηα κέζσ ελφο 

δηακνξθσκέλνπ ζρεδίνπ νινθιεξσκέλεο κάζεζεο θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν, λα επηηχρεη ηελ 
έθθξαζε ηνπ χςηζηνπ δπλακηθνχ ηεο. 

 
Δθφζνλ απνηειεί αδηάζεηζηε αιήζεηα φηη νη κεγαιεηψδεηο βειαληδηέο αλαπηχζζνληαη απφ 
κηθξνζθνπηθά βειαλίδηα, αλ ζέινπκε λ’ αλζίζεη ε γαιήλε θαη ε επηπρία ζηελ θνηλσλία καο, 
ρξεηάδεηαη λα εθζέζνπκε ηα παηδηά καο ζηα χςηζηα ηδαληθά, ζε φζν κηθξφηεξε ειηθία γίλεηαη. 
Μφλν έηζη ζα κπνξέζεη λ’ αλαδπζεί ε επγελέζηεξε πιεπξά ηνπ ραξαθηήξα ηνπο θαη ζα 
κεγαιψζνπλ γηα λα γίλνπλ ππεχζπλνη ελήιηθεο πνπ λνηάδνληαη θαη είλαη ηθαλνί λ’ 
αληηκεησπίζνπλ ηηο πξνθιήζεηο ηεο δσήο, κε επηλνεηηθφηεηα θαη εζσηεξηθή δχλακε. 
 
«Τπάξρνπλ δύν εηδώλ γλώζεο: Ζ κία ζρεηίδεηαη κε ηε γλώζε όζσλ βξίζθνληαη έμσ από εκάο. 
Σν θεθάιη είλαη απηό πνπ εθδειώλεη απηή ηε δύλακε. Ζ θαξδηά επηηξέπεη ζηελ εζσηεξηθή 
γλώζε λα βγεη πξνο ηα έμσ. Ζ δσή ζα γίλεη ηδαληθή αλ θαη ηα δύν απηά είδε γλώζεο 
κπνξέζνπλ λα εθδεισζνύλ αξκνληθά. Οη δύν απηέο γλώζεηο νλνκάδνληαη Δθπαίδεπζε θαη 
Educare (Παηδεία).»  
 
Με βάζε ηε θηινζνθία ηνπ Educare,2 ε ΔΑΑ (SSEHV) απνζθνπεί ζηελ αλάδπζε ησλ 
ζεηηθψλ ηδηνηήησλ, ηαιέλησλ θαη ηεο ελ δπλάκεη θαινζχλεο πνπ βξίζθνληαη ζε ιαλζάλνπζα 
θαηάζηαζε κέζα ζηελ αλζξψπηλε θαξδηά. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ, αθνινπζεί έλα ζχζηεκα 
νινθιεξσκέλεο εθπαίδεπζεο πνπ ζπκπιεξψλεηαη απφ ηηο νηθνπκεληθέο αμίεο: 

 
 
 

                                                 
1
 Σθμείωςθ: Όλεσ οι ριςεισ είναι του Σάτυα Σάι Μπάμπα, εκτόσ αν αναφζρεται διαφορετικά. 

2
 Συνδζεται με τθ Λατινικι λζξθ educere, που ςθμαίνει αποςπώ και βγάηω προσ τα ζξω. 
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♥  Αιήζεηα, 
♥  Οξζή πκπεξηθνξά,3   
♥  Δηξήλε, 
♥  Αγάπε θαη   
♥  Με Βία. 

 
θνπφο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε δηάπιαζε νινθιεξσκέλσλ αλζξψπσλ θαη φρη ε κεηάδνζε 
πιεξνθνξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα. Μέζσ ηεο ζπζηεκαηηθήο, 
δεκηνπξγηθήο θαη βησκαηηθήο αλαδήηεζεο πάλσ ζε κηα ζεηξά ζρεηηδφκελσλ φςεσλ ησλ αμηψλ 
πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ θαζεκεξηλή δσή, αλαγλσξίδεηαη ε επξχηεξε έθηαζε απηψλ ησλ αμηψλ 
θαη ελζαξξχλεηαη ε εθαξκνγή ηνπο. Απηή ε πξνζέγγηζε ζηε κάζεζε, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ 
αθαδεκατθή δηδαζθαιία, βνεζάεη ην λνπ, ηελ θαξδηά θαη ηελ ςπρή ηνπ παηδηνχ λα 
απνθαιπθζεί, κε πιεξέζηεξε θαηαλφεζε θαη επίγλσζε, επηθέξνληαο ζχκπλνηα κεηαμχ 
θαξδηάο, λνπ θαη ρεξηψλ, θαζψο δηακνξθψλεη θαη κεηακνξθψλεη ηνλ ραξαθηήξα. 
 
«Φπηέςηε κηα ζθέςε θαη ζα ζεξίζεηε κηα πξάμε. Φπηέςηε κηα πξάμε θαη ζα ζεξίζεηε κηα 
ζπλήζεηα. Φπηέςηε κηα ζπλήζεηα θαη ζα ζεξίζηε έλα ραξαθηήξα. Φπηέςηε έλα ραξαθηήξα θαη 
ζεξίζηε έλα πεπξσκέλν.» 

 
 
 

 

                                                 
3
 Ορκι, Σωςτι, Ενάρετθ Δράςθ ι Συμπεριφορά, κακώσ και Αρετι, Ηκικι και Δικαιοςφνθ είναι ζννοιεσ που 

χρθςιμοποιοφνται ςτο κείμενο για να δθλώςουν το ίδιο πράγμα. 
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ΣΟΥΟΙ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΣΤΑ ΑΨ  
 
Σν Πξφγξακκα Δθπαίδεπζεο άηπα άη ζηηο Αλζξψπηλεο Αμίεο δελ απνζθνπεί απιά λα 
δηακνξθψζεη αιιά θπξίσο λα κεηακνξθώζεη ηνλ ραξαθηήξα. Ο ηξίπηπρνο ζθνπφο ηνπ είλαη 
λα πξνάγεη: 
 
    ♥  ηελ αξηηφηεηα ηνπ ραξαθηήξα, 
    ♥  ηελ αθαδεκατθή αξηηφηεηα θαη 
    ♥  ηελ εζηθή θαη ςπρηθή αξηηφηεηα. 
 
θνπφο ηνπ επίζεο είλαη λα πξνζθέξεη ζηα παηδηά ηηο αθφινπζεο επθαηξίεο: 
 
♥   λα γλσξίζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη λα θαιιηεξγήζνπλ έλα ζεηηθφ εζσηεξηθφ δηάινγν, 
♥   λα κάζνπλ ηε βαζχηεξε αμία ησλ θαηαβνιψλ ηνπο θαη ηεο πνιηηηζηηθήο ηνπο θιεξνλνκηάο, 
♥   λα κάζνπλ γηα άιινπο πνιηηηζκνχο, παξαδφζεηο θαη ζξεζθείεο, απνθηψληαο βαζχηεξε 

θαηαλφεζε ηεο αδειθφηεηαο ησλ αλζξψπσλ θάζε θπιήο, 
♥   λα ζέβνληαη ηηο 5 Αλζξψπηλεο Αμίεο ηεο Αγάπεο, Αιήζεηαο, Οξζήο Γξάζεο, Δηξήλεο θαη 

Με Βίαο, 
♥   λα παίξλνπλ εζηθέο απνθάζεηο, έρνληαο θαιιηεξγήζεη έλα αίζζεκα πξνζσπηθήο 

ππεπζπλφηεηαο φζνλ αθνξά ηα δηθαηψκαηα, ηε δσή θαη ηελ αμηνπξέπεηα φισλ ησλ 
αλζξψπσλ, 

♥   λ’ αλαπηχμνπλ απηνζεβαζκφ θαη απηνπεηζαξρία θαη λα κάζνπλ ηε ζεκαζία ηεο 
ζπγθέληξσζεο, 

♥   λ’ απνθηήζνπλ εθφδηα θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα επηιχνπλ 
δηαθνξέο, λα ιχνπλ πξνβιήκαηα, λα παίξλνπλ απνθάζεηο θαη λα ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο 
άιινπο, 

♥   λα θαιιηεξγήζνπλ έλαλ πγηή ζεβαζκφ γηα ην πεξηβάιινλ, 
♥   λα πξνάγνπλ κηα ηδενινγία εηξήλεο, αθνχ πξψηα έρνπλ αλαδεηρζεί ηα ίδηα ζε γαιήληα 

αλζξψπηλα φληα, 
♥   λ’ αλαπηχμνπλ Πίζηε θαη Αγάπε γηα ην Καιφ θαη 
♥   λα θαιιηεξγήζνπλ έλα αίζζεκα δένπο θαη ζαπκαζκνχ πξνο φιε ηε Γεκηνπξγία, κέζα ζε 

έλα πλεχκα Δλφηεηαο. 
 
Πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηήζεη ηνπο ζθνπνχο ηεο, ε ΔΑΑ (SSEHV) δίλεη έκθαζε ζε 
αμίεο φπσο: 
 

♥ αθεξαηφηεηα, ζνθία, θνηλή ινγηθή, δεκηνπξγηθφηεηα θαη δηάθξηζε → Αιήζεηα, 

♥ ζεβαζκφ γηα ηνπο γνλείο θαη ηνπο δαζθάινπο, εηιηθξίλεηα, θαινχο ηξφπνπο, θαιή 

ζπκπεξηθνξά θαη ζεβαζκφ πξνο ην θαζήθνλ → Οξζή πκπεξηθνξά, 

♥ ηαπεηλφηεηα, απιφηεηα, αλνρή, ππνκνλή, ηθαλνπνίεζε → Δηξήλε, 

♥ επγέλεηα, ζπκπφληα, ζπγρψξεζε, επγλσκνζχλε, θαινζχλε, έγλνηα γηα ηνπο άιινπο, 

θηιηθφηεηα → Αγάπε θαη 

♥ ελδηαθέξνλ γηα ην πεξηβάιινλ, ελφηεηα, αξκνλία, θνηλσληθή αληίιεςε, ζεβαζκφ γηα φιεο 

ηηο ζξεζθείεο → Με Βία. 
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Η ΜΔΘΟΓΟ 
 

«Ζ Αγάπε ζηηο ζθέςεηο είλαη Αιήζεηα 
Ζ Αγάπε ζηελ πξάμε είλαη Οξζή πκπεξηθνξά 

Ζ Αγάπε ζηα αηζζήκαηα είλαη Δηξήλε 
Ζ Αγάπε ζηελ θαηαλόεζε είλαη Με Βία» 

 
Δίλαη γλσζηφ, φηη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηε ζεκεξηλή επνρή πξνζαλαηνιίδεηαη θπξίσο 
πξνο ηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ, ελψ δελ αζρνιείηαη θαζφινπ κε ηελ 
θαιιηέξγεηα θαιψλ ηδηνηήησλ, φπσο ελφο θαινχ ραξαθηήξα θαη θνηλήο ινγηθήο. Έρνληαο 
ράζεη ηε δηθαηνδνζία πάλσ ζηελ εζηθή ζπκπεξηθνξά ησλ ζπνπδαζηψλ, αδπλαηεί λα 
ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε απηνειέγρνπ, αξεηψλ θαη κηαο επζπλείδεηεο ζηάζεο πξνο ηε δσή 
γεληθφηεξα. Χο εθ ηνχηνπ, δεηάκε κελ απφ ηα παηδηά καο λα κεγαιψζνπλ γξήγνξα γηα λα 
κπνξέζνπλ λα κπνπλ ζηνλ αγψλα ηεο δσήο, αιιά απφ ηελ άιιε, δελ έρνπλ θακία 
θαζνδήγεζε, αίζζεζε πξνζαλαηνιηζκνχ ή ηελ παξακηθξή ηδέα «πεξί ηίλνο πξφθεηηαη». 
 
Η ΔΑΑ (SSEHV) πξνηείλεη έλα πξφγξακκα αλάπηπμεο πνπ επηθεληξψλεηαη ζηελ 
ηνπνζέηεζε ησλ ζεκειίσλ γηα κηα θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο θαη βαζίδεηαη ζηηο αλζξψπηλεο, 
εζηθέο θαη πλεπκαηηθέο αμίεο, ζηελ αίζζεζε ζθνπνχ θαη λνήκαηνο, αγάπεο γηα ηνπο άιινπο 
θαη ηνλ θπζηθφ θφζκν. Απηφ ην επηηπγράλεη πξνηείλνληαο λέεο ζηξαηεγηθέο ζην ρψξν ηεο 
εθπαίδεπζεο. Βαζηά ξηδσκέλε ζηηο αξρέο ηνπ Educare, ε ΔΑΑ (SSEHV) εμαζθαιίδεη 
εκπεηξία κε ηηο αμίεο, νη νπνίεο, φηαλ ηεζνχλ ζε εθαξκνγή, γίλνληαη πιένλ έλαο θπζηθφο 
ηξφπνο χπαξμεο. 
 
Οη αμίεο ηεο Αιήζεηαο, ηεο Αξεηήο, ηεο Δηξήλεο, ηεο Αγάπεο θαη ηεο Με Βίαο εξεπλψληαη κε 
ηε βνήζεηα: 

 
♥ ξεηψλ, 
♥ αθήγεζεο ηζηνξηψλ, 
♥ νκαδηθνχ ηξαγνπδηνχ, 
♥ ζησπειήο ζηάζεο θαη 
♥ νκαδηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

 
Όηαλ ην ζψκα, ν λνπο θαη ε ςπρή αλζίδνπλ ζε πιήξε νκνθσλία, ην απνηέιεζκα είλαη ε 
ελφηεηα ζθέςεσλ, ιφγσλ θαη πξάμεσλ. Αλ, παξάιιεια, ηα παηδηά κεγαιψζνπλ κε ηελ 
θαηαλφεζε φηη ε δσή δελ έρεη λα θάλεη κφλν κε ηελ απφθηεζε πιηθψλ αγαζψλ θαη αμηψλ, ζα 
είλαη κεηά επθνιφηεξν λα ζηξέςνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο πξνο επγελέζηεξνπο ζηφρνπο θαη 
αλψηεξα ηδαληθά. Απηφ κπνξεί φλησο λα γίλεη κε ηελ ΔΑΑ (SSEHV), δηφηη ε θηινζνθία ηεο 
έγθεηηαη ζηελ πεπνίζεζε, φηη κέζα ζε θάζε άηνκν ππάξρεη κηα έκθπηε δχλακε νκνξθηάο πνπ 
πεξηκέλεη λα δηεγεξζεί θαη λα ελδπλακσζεί κέζσ ηεο πξάμεο. Ο ξφινο ηνπ δαζθάινπ θαη ηνπ 
γνλέα είλαη λα δηεπθνιχλνπλ ηελ αλάδπζή ηεο.  
 

«Τπάξρεη έλαο νξγαληθόο ζύλδεζκνο κεηαμύ αλζξσπίλσλ αμηώλ θαη αλζξώπηλεο 
πξνζσπηθόηεηαο. Ζ ςπρηθή επηπρία έξρεηαη από ηελ εηξήλε, ε εηξήλε έξρεηαη από ηελ αγάπε, 
ε αγάπε ζπλδέεηαη κε ηε κε βία, ε κε βία είλαη απνηέιεζκα ελάξεηεο ζπκπεξηθνξάο θαη 
ελάξεηε ζπκπεξηθνξά ρσξίο αιήζεηα είλαη αλήθνπζηε. Με απηό ηνλ ηξόπν, νη πέληε αμίεο ηεο 
αγάπεο, εηξήλεο, κε βίαο, ελάξεηεο ζπκπεξηθνξάο θαη αιήζεηαο, πνπ αληηπξνζσπεύνπλ ηηο 
ζεκαληηθόηεξεο πιεπξέο ηεο αλζξώπηλεο πξνζσπηθόηεηαο, είλαη ηα πέηαια ηνπ ίδηνπ 
ινπινπδηνύ.»  
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Η ΗΜΑΝΣΙΚΟΣΔΡΗ ΓΙΑΦΟΡΑ 
 

«Σν Educare δελ είλαη κόξθσζε πνπ ηε ιακβάλεη θαλείο κεραληθά από βηβιία θαη κεηά ηελ 
αδεηάδεη ζηηο αίζνπζεο ησλ εμεηάζεσλ. Δίλαη εθπαίδεπζε πνπ βγαίλεη από ηε δσή θαη 
κεηαηξέπεηαη ζε δηαδηθαζία δσήο θαη κεηακόξθσζεο. Απηό δίλεη θαηλνύξγην λόεκα ζην αληαξό 
κάζεκα ησλ καζεκαηηθώλ θαη ηεο γεσγξαθίαο, κία λέα δσληάληα ζηε γιώζζα, θνζκηθή 
θαηαλόεζε ζηα ζεσξεηηθά καζήκαηα θαη κηα ηδηαίηεξε νκνξθηά ζηε κνπζηθή θαη ηελ ηέρλε. Γελ 
είλαη θάηη πνπ έξρεηαη απ’ έμσ γηα λα παξαγεκίζεη ηα απηηά ησλ αζώσλ παηδηώλ. Αληίζεηα, 
έξρεηαη από κέζα. Δίλαη απνδέζκεπζε έκθπηεο δηαίζζεζεο θαη ζεόηεηαο, πνπ ππάξρεη κέζα 
ζε θάζε άηνκν… Σν Educare είλαη αθόκα ε ηέρλε ηεο δηαζθάιηζεο κηαο ζπλερνύο ηέιεηαο 
ηζνξξνπίαο κεηαμύ ησλ πέληε ζηνηρείσλ κέζα καο. Απηό επηηπγράλεηαη κε ηε δηαρείξηζε ηνπ 
λνπ θαη όζσλ εηζξένπλ από ηηο πέληε αηζζήζεηο, κε ηξόπν ώζηε ε ξνή ηεο Θείαο ελέξγεηαο 
από κέζα καο λα είλαη ζπλερήο. Με άιια ιόγηα, ε αξκνλία κεηαμύ ζθέςεσλ, ιόγσλ θαη 
πξάμεσλ πξέπεη λα είλαη ηέηνηα, πνπ ν θπζηθόο θόζκνο λα γίλεηαη αληηιεπηόο ζαλ κηα 
πξνέθηαζε ηνπ πλεπκαηηθνύ θόζκνπ… Educare είλαη όηαλ έρνπκε επαηζζεηνπνηήζεη εκάο 
ηνπο ίδηνπο θαη όηαλ επαηζζεηνπνηνύκε ηα παηδηά καο, ώζηε λ’ αξρίζνπλ λα αληαπνθξίλνληαη, 
γηα λα γίλνπλ άηνκα γεκάηα αγάπε.» 
 

Η «πιεξνθφξεζε πνπ απνζθνπεί ζηε κεηακφξθσζε» είλαη κηα δηαδηθαζία απηνγλσζίαο πνπ 
απνβιέπεη ζηε κεηαηφπηζε απφ κηα επηβεβιεκέλε πεηζαξρία ζηελ απηνπεηζαξρία. Καζψο ην 
παηδί αξρίδεη λ’ αληηιακβάλεηαη φηη ην παηρλίδη ησλ αηζζήζεσλ, ησλ αηζζεκάησλ θαη ηνπ λνπ 
ηνπ κπνξεί λα ηεζεί ππφ παξαηήξεζε, λα βειηησζεί θαη λα δηνξζσζεί, ηφηε απνθηάεη 
κεγαιχηεξε απηνεπίγλσζε, απηνπεπνίζεζε θαη αλεμαξηεζία. Σν κπζηηθφ ηεο απηνπεηζαξρίαο 
είλαη απφ ηα κεγαιχηεξα δψξα πνπ κπνξνχκε λα δψζνπκε ζηα παηδηά καο. Δίλαη 
απνηέιεζκα ηεο εμνηθείσζεο κε ηε ζνθία ηεο θαξδηάο, ε νπνία εθθξάδεηαη κέζα απφ ηε 
ζπλείδεζε. Η εθηίκεζε απηήο ηεο πιεπξάο ηνπ αλζξψπηλνπ φληνο, είλαη γλσζηή σο 
πλεπκαηηθή ζεώξεζε θαη απνθαιχπηεηαη θαζψο ην παηδί καζαίλεη λα ηελ αλαγλσξίδεη θαη λα 
ηελ ηεξεί κέζα απφ ηελ εκπεηξία ηνπ. 
 

Η ηερληθή ηεο ησπειήο ηάζεο είλαη ην θιεηδί πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε θαη απνηειεί, 
κεηαμχ άιισλ, έλα βάιζακν γηα ηε λεπξηθφηεηα θαη ηελ έιιεηςε ζπγθέληξσζεο. Βνεζάεη ηα 
παηδηά λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, δηεπθνιχλνληαο ηε ζπλαηζζεκαηηθή 
αλάπηπμε θαη αλαπηχζζνληαο ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο απηνεθηίκεζεο. Δίλαη έλα εξγαιείν 
απηνπαξαηήξεζεο, πνπ βνεζάεη ηελ θαηαλφεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ησλ πξνβιεκάησλ 
πνπ ζρεηίδνληαη κε απηή, θαη έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ. 
 

Όηαλ ηα παηδηά κάζνπλ λα ζπληνλίδνληαη κε ηε ζπλείδεζή ηνπο, ζα γλσξίδνπλ απφ κέζα ηνπο 
πνην είλαη ζσζηφ θαη πνην ιάζνο γη’ απηά. Αξγφηεξα, ζα είλαη επθνιφηεξν λα εξεκήζνπλ ηελ 
ςπρηθή αλαηαξαρή ηνπο, θαζηζηψληαο ηήλ απηνπαξαηήξεζε κηα ζεηηθή ζπλήζεηα γηα ηε δσή 
ηνπο. ην ζεκεξηλφ θφζκν, ε ηθαλφηεηα λα κπνξνχκε λ’ απνζπλδεφκαζηε απφ ηελ εμσηεξηθή 
αλαηαξαρή θαη απφ ηνλ θνξεζκφ ησλ αηζζεζηαθψλ εξεζηζκάησλ, είλαη κηα ηθαλφηεηα πνπ 
πνιινί κνρζνχλ λ’ απνθηήζνπλ. Βνεζψληαο ηα παηδηά καο λα ηελ απνθηήζνπλ, ηνπο 
παξέρνπκε έλα ζπλερέο ζεκείν αλαθνξάο θαη κηα πεγή επεμίαο θαη εζσηεξηθήο γαιήλεο πνπ 
κπνξεί λ’ απνβεί απνθαζηζηηθή, φηαλ ε βάξθα ηεο δσήο αλαηαξαρηεί απφ ηα θχκαηα πνπ 
ζεθψλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ ηνπο. 
 

Τπφ απηφ ην πλεχκα, ε εθηίκεζε ηεο πλεπκαηηθήο πιεπξάο ηνπ αλζξψπνπ είλαη θαη ε βαζηθή 
δηαθνξά ηεο ΔΑΑ (SSEHV): Δίλαη κηα πιεπξά πνπ μεηπιίγεηαη θαη αλζίδεη, 
απνθαιχπηνληαο ηελ θξπκκέλε πεγή ηεο αλζξψπηλεο αμίαο, θαλεξψλνληαο ηελ θνηλή 
ηαπηφηεηα φισλ ησλ αλζξψπσλ, ελ φςεη ηεο νπνίαο φιεο νη δηαθνξέο πνπ αλαθέξνληαη ζην 
ρξψκα ηνπ δέξκαηνο, ηνλ πνιηηηζκφ ή ηε γιψζζα, είλαη εληειψο επηθαλεηαθέο. 
 

«Ζ πλεπκαηηθόηεηα απαηηεί ηελ αλαγλώξηζε, όηη νη πνιιαπιέο ηθαλόηεηεο πνπ εθδειώλεη ν 
άλζξσπνο εθπνξεύνληαη από ην Πλεύκα θαη όρη από ην λνπ. Πλεπκαηηθόηεηα ζεκαίλεη λα 
θαζηζηάο ηθαλό ηνλ άλζξσπν λα εθδειώζεη ηε ζεόηεηα πνπ ππάξρεη κέζα ηνπ. Δίλαη ε 
ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ ξόινπ ηνπ Πλεύκαηνο ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή.» 
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ΜΙΑ ΙΣΟΡΙΑ ΠΟΤ ΘΑ ΜΑ ΚΑΝΔΙ ΝΑ ΚΔΦΣΟΤΜΔ 
 
Έλαο πινχζηνο επηρεηξεκαηίαο είρε πξνζθιεζεί λα δψζεη ηελ ελαξθηήξην νκηιία ζε κηα δηεζλή 
έθζεζε πνπ ζα ιάκβαλε ρψξα ζε θάπνην απνκαθξπζκέλν λεζί, πνιχ καθξηά απφ ηελ 
παηξίδα ηνπ. Ύζηεξα απφ έλα καθξχ θαη θνπξαζηηθφ ηαμίδη, πξνζγεηψζεθε ζηελ 
πξσηεχνπζα κηαο κεγάιεο ρψξαο, νδήγεζε κέρξη ηα φξηα ηεο πφιεο, βγήθε ζηελ χπαηζξν, 
πήγε σο ηα παξάιηα θαη ηειηθά έθηαζε ζην ιηκάλη. χκθσλα κε ην πξφγξακκα πνπ ηνπ είραλ 
ζηείιεη, εθεί ζα ηνλ πεξίκελε ην θέξξπ κπση.  
 
Σα ζρέδηά ηνπ φκσο ζχληνκα αλαηξάπεθαλ: Σα θέξξπ κπση είραλ ηειεηψζεη ηα δξνκνιφγηά 
ηνπο πξνο θαη απφ ην λεζί εθείλε ηελ εκέξα, θαη ν κφλνο ηξφπνο λα θηάζεη ζηελ ψξα ηνπ γηα 
ηελ ελαξθηήξην ηειεηή εθείλν ην βξάδπ, ήηαλ λα πάεη εθεί κε κηα βάξθα κε θνππηά. 
 
Ο βαξθάξεο – έλαο απιφο άλζξσπνο – ραηξέηεζε ηνλ αζπλήζηζην επηβάηε ηνπ. «Απηφο ν 
θχξηνο δελ είλαη φπνηνο θη φπνηνο,» ζθέθηεθε, ληψζνληαο θακάξη πνπ ζα πξφζθεξε ηηο 
ππεξεζίεο ηεο ηαπεηλήο βάξθαο ηνπ ζε έλα ηφζν δηαθεθξηκέλν θαη εθιεθηφ θχξην. 
 
Γηζηαθηηθά, ν ηαμηδηψηεο ηνπ κπήθε ζηελ εηνηκφξξνπε βαξθνχια, θάζηζε ζηε κηθξή μχιηλε 
ζαλίδα θαη έβγαιε ηελ εθεκεξίδα ηνπ απφ ηνλ θαθεηί ραξηνθχιαθά ηνπ, κε φζν κεγαιχηεξε 
απάζεηα κπνξνχζε λα επηζηξαηεχζεη. Ο βαξθάξεο θάζηζε κπξνζηά ηνπ θαη άξρηζε λα 
ηξαβάεη θνππί, πεγαίλνληαο πξνο ην λεζί. 
 
«Άθνπζεο γηα ην ηειεπηαίν πνιηηηθφ ζθάλδαιν πνπ θιπδσλίδεη ηελ Δπξψπε;» ξψηεζε ν 
επηρεηξεκαηίαο. «Σν θαληαδφζνπλα; Δίλαη ζηα πξσηνζέιηδα φισλ ησλ εθεκεξίδσλ!» 
 
Ο βαξθάξεο ςέιιηζε: «Όρη, δελ άθνπζα ηίπνηα, θχξηε. Γελ δηαβάδσ εθεκεξίδεο.» 
 
«Γελ δηαβάδεηο εθεκεξίδεο;» Ο επηρεηξεκαηίαο ηνλ θνίηαμε απφ πάλσ κέρξη θάησ. «Γελ 
θαηαιαβαίλσ πψο κπνξείο λα δεηο ρσξίο λα ελεκεξψλεζαη πάλσ ζηα δηεζλή γεγνλφηα! 
Λππάκαη πνπ ην ιέσ, αιιά ην 25% ηεο δσήο ζνπ πάεη ρακέλν.» 
 
Ο βαξθάξεο παξέκεηλε ζησπειφο θαη ζπλέρηζε λα ηξαβάεη θνππί πξνο ην λεζί.  
 
«Φαληάδνκαη φηη δηάβαζεο ηνπιάρηζηνλ γηα ηελ πξφζθαηε θαηάξξεπζε ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ!» 
είπε ν επηρεηξεκαηίαο κε πεξηθξφληα. 
 
«Η αιήζεηα είλαη, θχξηε,» απάληεζε ν βαξθάξεο, «φηη δελ μέξσ λα δηαβάδσ. Λππάκαη, θχξηε.»  
 
«Θέιεηο λα πεηο, φηη είζαη αγξάκκαηνο; Πνπ μαλαθνχζηεθε! Σφηε, ινηπφλ, ην 50% ηεο δσήο 
ζνπ πάεη ρακέλν!» ηνπ πέηαμε ν επηρεηξεκαηίαο. «Καη ηψξα, βηάζνπ… Υάλσ ην ρξφλν κνπ 
καδί ζνπ!» 
 
Κνίηαμε γχξσ ηνπ. Ο νπξαλφο είρε μαθληθά ζθνηεηληάζεη. «Σν ξνιφη κνπ πξέπεη λα ράιαζε. Ση 
ψξα είλαη;» ηξαχιηζε. 
 
Ο βαξθάξεο ζπλέρηζε λα ηξαβάεη θνππί. «Ση ψξα είλαη; Καη πνχ λα μέξσ, θχξηε… Γε θνξάσ 
ξνιφη. Βαζηθά… δελ έκαζα πνηέ λα δηαβάδσ ηελ ψξα… Έλαο απιφο άλζξσπνο είκαη, 
θχξηε.» 
 
«Μα, απηφ είλαη άλσ πνηακψλ!» είπε έμαιινο ν επηρεηξεκαηίαο. «Πψο κπνξείο λα δεηο ρσξίο 
ξνιφη…; Δίζαη αμηνζξήλεηνο! Σν 75% ηεο δσήο ζνπ πάεη ρακέλν, ην μέξεηο απηφ;» 
 
Ο βαξθάξεο έζθπςε ην θεθάιη. Γελ κπνξνχζε λα θαηαιάβεη γηαηί απηφο ν ηφζν θνκςφο 
θχξηνο είρε θαηαληήζεη ηφζν δπζηπρηζκέλνο. 
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«Έη, εζχ! Γηα θνίηα εδψ!» θψλαμε ν επηρεηξεκαηίαο, δείρλνληαο ηνλ πάην ηεο βάξθαο. «Κνίηα 
ηα παπνχηζηα κνπ! Πξέπεη λα ππάξρεη ηξχπα ζηε βάξθα ζνπ! Σα πφδηα κνπ έγηλαλ 
κνχζθεκα!» 
 
Μαχξα ζχλλεθα γέκηζαλ γξήγνξα ηνλ νπξαλφ, αθνχζηεθε δπλαηή βξνληή θαη άξρηζε μαθληθά 
λα βξέρεη θαηαξξαθησδψο. Σα θχκαηα έγηλαλ δπλαηφηεξα θαη πην απεηιεηηθά, θαη άξρηζαλ λα 
ρηππάλε ηε βάξθα κπξνο-πίζσ, πάλσ-θάησ. 
 
Ο βαξθάξεο ζηακάηεζε λα ηξαβάεη θνππί θαη θνίηαμε ηνλ επηβάηε ηνπ. «Ξέξεηε θνιχκπη;» 
ξψηεζε. 
 
«Κνιχκπη;!» ηνπ θψλαμε ν επηρεηξεκαηίαο. «Δίρα λ’ αζρνιεζψ κε πνιχ ζνβαξφηεξα 
πξάγκαηα απφ ην λα κάζσ θνιχκπη… Δίρα λ’ απνθηήζσ πηπρία, λα εθπνλήζσ δηαηξηβέο, λα 
παξαθνινπζήζσ κεηαπηπρηαθά… Πνηέ δελ είρα ρξφλν λα κάζσ θνιχκπη!» 
 
Ο βαξθάξεο θνίηαμε ηνλ επηβάηε ηνπ ήξεκα θαη ηνπ είπε: «Λππάκαη πνιχ, θχξηε, αιιά 
δπζηπρψο έρσ κφλν άζρεκα λέα λα ζαο πσ: Η δσή ζαο φιε πήγε εληειψο ρακέλε, δηφηη 
ηψξα ζίγνπξα ζα πληγείηε!» 
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ΟΙ ΠΔΝΣΔ ΑΝΘΡΧΠΙΝΔ ΑΞΙΔ → ΑΛΗΘΔΙΑ  
 
«Ζ εθπαίδεπζε πξέπεη λα ελζηαιάδεη ηηο ζεκειηώδεηο αλζξώπηλεο αμίεο. Ζ εθπαίδεπζε πξέπεη 
λα πξνάγεη ηελ εζηθή ζπκπεξηθνξά θαη πξέπεη λα ελζαξξύλεη ηνλ απηνέιεγρν. Απηόο είλαη ν 
νπζηαζηηθόο ξόινο ηεο εθπαίδεπζεο.»   
 
Παξάιιεια κε ηηο ζσκαηηθέο ηθαλφηεηεο, δεμηφηεηεο θαη ηαιέληα, ηα ραξίζκαηα κε ηα νπνία 
είλαη πξνηθηζκέλν θάζε αλζξψπηλν νλ, φπσο π.ρ. έλα παηδί, αλεμάξηεηα απφ ην κέξνο πνπ 
έρεη γελλεζεί, είλαη: 
 

♥   ν λνπο,  
♥   ε θαξδηά θαη 
♥   ην πλεχκα. 

 
Μέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο ΔΑΑ (SSEHV), νη βαζηθέο νηθνπκεληθέο αμίεο ηεο Αιήζεηαο, 
Οξζήο Γξάζεο, Δηξήλεο, Αγάπεο θαη Με Βίαο έξρνληαη λα ζπκπιεξψζνπλ απηά ηα 
ραξίζκαηα, κε ζθνπφ λα ηα εκςπρψζνπλ θαη λα ηα κεηακνξθψζνπλ. Απηφ επηηπγράλεηαη 
ράξε ζηελ θαηαλφεζε θαη ηελ πξνζσπηθή εκπεηξία ησλ ηδηνηήησλ ηνπ ραξαθηήξα πνπ απηέο 
νη αμίεο ζπλεπάγνληαη. Οη ηδηφηεηεο απηέο απνηεινχλ νπζηψδε ζπζηαηηθά γηα ηελ πιήξε 
θαηαλφεζε ηεο πςειφηεξεο θαη απφιπηεο ζεκαζίαο ηνπο. 
  
Οη αξεηέο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ αλζξψπηλε αμία ηεο Αιήζεηαο είλαη πνιιέο. Σν παηδί 
αξρίδεη λα ζπλδέεηαη κε ηελ έλλνηα καζαίλνληαο λα κελ ςεχδεηαη – πξψηα πξνο ηνπο άιινπο, 
αξγφηεξα πξνο ηνλ ίδην ηνλ εαπηφ ηνπ. Σν λα ζπκκνξθσζεί θαλείο κε ηελ αιήζεηα ζεκαίλεη λα 
θαιιηεξγήζεη θηιαιήζεηα, ηηκηφηεηα θαη εηιηθξίλεηα, απηναλάιπζε θαη αγλφηεηα, νξζφηεηα θαη 
ακεξνιεςία, αθνβία θαη αθεξαηφηεηα. Όηαλ ε αιήζεηα έγθεηηαη ζηελ ‘αιήζεηα κνπ’ θαη ηελ 
‘αιήζεηα ζνπ’ (δει. ππνθεηκεληθή ή ζρεηηθή), ην παηδί καζαίλεη φηη ε αιήζεηα ζρεηίδεηαη κε 
πνιιέο φςεηο. Απηή ε αιήζεηα κπνξεί λ’ αιιάδεη θαη λα ζπλερίζεη λ’ αιιάδεη, ζχκθσλα κε ηελ 
εκπεηξία, ηελ ειηθία, ηελ νπηηθή γσλία, ηελ θνπιηνχξα θαη ην ζχζηεκα πεπνηζήζεσλ. Όηαλ, 
φκσο, ςάρλεη θαλείο γηα κηα αιήζεηα πνπ λα δηαξθεί θαη πνπ λα κπνξεί λ’ αληηζηαζεί ζηε 
ζρεηηθφηεηα, ηφηε ηξνθνδνηνχληαη θαη απμάλνληαη νη αμίεο ηεο δηάθξηζεο, δηαίζζεζεο, 
δηθαηνζχλεο, αλαδήηεζεο ηεο γλψζεο, ηνπ δηεξεπλεηηθνχ πλεχκαηνο θαη ηεο ζχλζεζεο 
 
«Ση αθξηβώο είλαη Αιήζεηα; Δίλαη ε πεξηγξαθή θάπνηνπ πξάγκαηνο όπσο θαλείο ην βιέπεη, 
ρσξίο λα ππεξβάιιεη ή λα κεηώλεη ηε ζεκαζία ηνπ; Όρη. Μήπσο είλαη ε αθήγεζε ελόο 
ζπκβάληνο θαηά ηνλ ίδην ηξόπν πνπ θάπνηνο άθνπζε λα ηνπ ην αθεγνύληαη; Όρη. Ζ Αιήζεηα 
εμπςώλεη. Δκπεξηέρεη ηδαληθά. Δκπλέεη ηα άηνκα ηεο θνηλσλίαο. Δίλαη ην θσο πνπ θσηίδεη ην 
κνλνπάηη ηνύ αλζξώπνπ πξνο ηνλ Θεό.» 

 
Δδψ θαη αηψλεο πνιινί αλαδεηνχλ ηελ αιήζεηα. Οη θηιφζνθνη 
επηβεβαίσζαλ φηη, πέξα απφ ηα φξηα ηνπ αηφκνπ θαη ηνπ εγσθεληξηθνχ 
εαπηνχ, ππάξρεη κηα βαζχηεξε πξαγκαηηθφηεηα θαη έλαο αλψηεξνο 
εαπηφο, πνπ είλαη πνιχ πην πξαγκαηηθφο. Η ΔΑΑ (SSEHV) θαιχπηεη 
φιεο απηέο ηηο πιεπξέο ηεο αιήζεηαο, εξεπλψληαο ηνλ εμσηεξηθφ, 
θαηλνκεληθφ θφζκν – ηνλ θφζκν πνπ βιέπνπκε, πηάλνπκε θαη 
αηζζαλφκαζηε – θαη ηνλ εζσηεξηθφ θφζκν – ηνλ θφζκν ηεο ύπαξμεο, 
ηεο ζπλείδεζεο θαη ηεο ζπλεηδεηόηεηαο, πνπ είλαη ε βαζηθή αηηία φισλ 
ησλ άιισλ, φπσο είλαη νη ξίδεο ελφο δέληξνπ, κε ηνλ θνξκφ, ηα θιαδηά, 
ηα θχιια θαη ηνπο θαξπνχο ηνπ.  
 
«Δπηζπκώληαο λα πξνζθέξεη ζην γην ηνπ, βεηαθέηνπ, ηελ ηδέα θαη ηε γεύζε ηεο Αιήζεηαο, ν 
ζνθόο Οπληάιαθα Αξνύλη έζηεηιε ην αγόξη λα θέξεη έλα θόθθηλν θαξπό από έλα δέληξν 
κπάλπαλ. Όηαλ ην παηδί έθεξε ηνλ θαξπό, ν παηέξαο είπε: «Κός’ ηνλ ζηε κέζε.» Ο γηνο ηνπ 
έθαλε όπσο ηνπ είπε. «Ση βιέπεηο κέζα;» ξώηεζε ν παηέξαο. «Πνιινύο ζπόξνπο.» «Πάξε 
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έλα ζπόξν θαη θός’ ηνλ ζηε κέζε,» είπε ν παηέξαο ηνπ παηδηνύ. Ύζηεξα από κεγάιε 
πξνζπάζεηα θαη ππνκνλή, ν βεηαθέηνπ θαηόξζσζε λα θόςεη ηνλ κηθξό ζπόξν. «Ση βιέπεηο 
κέζα;» μαλαξώηεζε ν παηέξαο. «Γελ ππάξρεη ηίπνηα κέζα, παηέξα.» «Παηδί κνπ, έλα δέληξν 
ζαλ θη απηό δελ γίλεηαη λα θπηξώλεη από ην ηίπνηα.» «Μα παηέξα, ζη’ αιήζεηα, δελ ππάξρεη 
ηίπνηα κέζα.» «Απηό πνπ απνθαιείο ‘ηίπνηα’, είλαη θάηη πνπ δελ κπνξνύλ λα δνπλ ηα κάηηα – 
θάηη αόξαην, από ην νπνίν θύηξσζε απηό ην ηεξάζηην δέληξν. Απηό είλαη δύλακε. απηό είλαη ην 
αόξαην πλεύκα πνπ δηαπεξλάεη ηα πάληα θαη απνηειεί ηε βάζε ησλ πάλησλ.» 

Σζαληόγθπα Οππαληζάλη 
 
Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα ςάρλεη θαλείο θαη λ’ αλαθαιχπηεη ηη είλαη πξαγκαηηθφ θαη αιεζηλφ, 
ζηνλ θφζκν πνπ δνχκε ζήκεξα, ν νπνίνο πξνζθέξεη ζηα παηδηά καο κηα πιαζκαηηθή θαη 
ηερλεηή θνηλσλία. Φέξνληαο ζην θσο φςεηο ηηο αιήζεηαο, ε ηθαλφηεηα δηάθξηζεο – ε νπνία 
επηηξέπεη ηε ιήςε θαιψλ θαη επεξγεηηθψλ απνθάζεσλ, θαζψο θαη ηελ αζθαιή πινήγεζε 
κέζα ζηε δσή – ζα επλνεζεί θαη ζα αλαπηπρζεί.  
         

 
 
ΟΙ ΠΔΝΣΔ ΑΝΘΡΧΠΙΝΔ ΑΞΙΔ → ΟΡΘΗ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ 
 

«Τπάξρεη αλάγθε λα μαλαζθεθηνύκε θαη λα δηεπξύλνπκε ηελ 
ηδέα ηεο δηα βίνπ κάζεζεο. Γελ πξέπεη απιά λα 
πξνζαξκόδεηαη ζηηο αιιαγέο ηεο θύζεο ηεο εξγαζίαο, αιιά  
σο επί ην πιείζηνλ, λ’ απνηειεί κηα ζπλερή δηαδηθαζία 
δηακόξθσζεο νινθιεξσκέλσλ αλζξώπσλ – σο πξνο ηηο 
γλώζεηο θαη ηηο ηθαλόηεηέο ηνπο, αιιά θαη σο πξνο ηελ 
ηθαλόηεηά ηνπο λα θξίλνπλ θαη λα δξνπλ. Πξέπεη λα παξέρεη 
ηε δπλαηόηεηα ζηνλ άλζξσπν λ’ απνθηήζεη ζπλείδεζε ηνπ 
εαπηνύ ηνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληόο ηνπ, θαη λα ηνλ ελζαξξύλεη 
λα παίμεη ηνλ θνηλσληθό ηνπ ξόιν ζην ρώξν ηεο εξγαζίαο, 
αιιά θαη κέζα ζηελ θνηλόηεηά ηνπ.»            

Εαθ Νηειόξ, από ην βηβιίν «Δθπαίδεπζε: Ζ Απαξαίηεηε 
Οπηνπία» 

 
Σα παηδηά καζαίλνπλ γηα ηελ Οξζή πκπεξηθνξά απφ ηηο ηζηνξίεο αλζξψπσλ πνπ 
δηαθξίζεθαλ γηα ηελ αξεηή ηνπο θαη ηελ ελάξεηε δσή ηνπο. Οη ηζηνξίεο απεηθνλίδνπλ ηελ 
δσληαλή εθαξκνγή ησλ αλζξσπίλσλ αμηψλ κε παξαδείγκαηα κέζα απφ ηε δσή θαη έρνπλ 
κεγάιε επίδξαζε πάλσ ζηα παηδηά. Γηα ηα παηδηά, είλαη εχθνιν λα ζπγθξαηνχλ ηα κελχκαηα 
πνπ απεηθνλίδνπλ νη ηζηνξίεο. Όηαλ ε νξζή ζπκπεξηθνξά ζρεηίδεηαη κε ην άηνκφ καο, 
πηνζεηνχληαη ηδηφηεηεο ηνπ ραξαθηήξα, φπσο πξνζσπηθή θξνληίδα, πγηεηλή, ζσζηέο 
δηαηηεηηθέο ζπλήζεηεο, θαζαξηφηεηα, ζηάζε, επηλνεηηθφηεηα θαη απηάξθεηα. Σα παηδηά 
καζαίλνπλ λα θξνληίδνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ην ζψκα ηνπο, αλαγλσξίδνληαο ηελ αλάγθε 
λα είλαη δπλαηά, πγηή θαη θαιά ζπληνληζκέλα πξνθεηκέλνπ λα εθηειέζνπλ ηελ νπνηαδήπνηε 
εξγαζία ζηε δσή. Καηά ηνλ ίδην ηξφπν, καζαίλνπλ λα εθηηκνχλ ηνλ θαζαξφ αέξα, ηελ άζθεζε 
θαη ηελ ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή. 
 
Οη θαιέο ζθέςεηο θαη ε ζπληξνθηά θαιψλ αλζξψπσλ είλαη απαξαίηεηεο γηα κηα δσή γεκάηε 
πγεία, θαζψο θαη γηα κηα νξζά ηζνξξνπεκέλε αλάπηπμε. Σν λα πξνζέρεη θαλείο ηηο ζθέςεηο 
ηνπ είλαη νπζηαζηηθφ κέξνο ηεο Οξζήο πκπεξηθνξάο. Η ζθέςε είλαη έλα απφ ηα ζεκειηψδε 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο θαη ηα παηδηά πξέπεη λα αλαγλσξίζνπλ ηε δχλακή 
ηεο. Οη ζθέςεηο νδεγνχλ ζε ηδέεο, αληηιήςεηο, πξφηππα ζπκπεξηθνξάο θαη ηξφπνπο δσήο. Δλ 
θαηξψ, απηέο είλαη πνπ δηακνξθψλνπλ ηηο θνηλσλίεο καο. Δίλαη άθξσο απαξαίηεην λα δηδάμεη 
θαλείο ηα παηδηά λα είλαη ππεχζπλα σο πξνο ην είδνο ή ηελ πνηφηεηα ησλ ζθέςεσλ πνπ 
επηζπκνχλ λα ηξέθνπλ ή λα θαιιηεξγνχλ. 
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Όηαλ ε Οξζή πκπεξηθνξά ζρεηίδεηαη κε ηνπο άιινπο, ε αμία παίξλεη ηε κνξθή θαιήο 
ζπκπεξηθνξάο, ζεβαζκνχ πξνο ηνπο άιινπο, εμππεξεηηθφηεηα θαη ηθαλφηεηα θαιιηέξγεηαο 
θαιψλ ζρέζεσλ. Απηφ αξγφηεξα δηεπξχλεηαη ζε εζηθέο δεμηφηεηεο, ζηελ θαιιηέξγεηα αξεηψλ 
φπσο ην ζάξξνο, ε νηθνινγηθή επαηζζεηνπνίεζε, ε 
απνθαζηζηηθφηεηα, ε πξσηνβνπιία, ε αίζζεζε 
θαζήθνληνο. Σειηθά, ην αλψηαην επίπεδν ηεο Οξζήο 
πκπεξηθνξάο επηηπγράλεηαη φηαλ δξνχκε ζχκθσλα 
κε ηε ζπλείδεζή καο θαη θέξλνπκε ζηελ πξάμε, 
ζθέςεηο θαη πξνζέζεηο πνπ είλαη ξηδσκέλεο ζηελ 
αγάπε. Αλ ην παηδί κεγαιψζεη κε ηε θηινζνθία ηνπ 
Educare, ε θπζηθή ηνπ θαηάιεμε ζα είλαη λα 
ζπκβνπιεχεηαη ηε ζπλείδεζή ηνπ, λα θαζηεξψζεη ηνλ 
εζσηεξηθφ δηάινγν θαη ηελ θαιή ζπκπεξηθνξά, θαη 
λα θάλεη επηινγέο κε βάζε ηελ εζηθή. 
 

Σν παηδί ζα παίξλεη πξσηνβνπιίεο, ζα είλαη ηθαλφ λα θάλεη εζσηεξηθέο επηινγέο ζπλεηδεηά, 
αληί λα δξα αζπλείδεηα ή απφ ζπλήζεηεο ή γλσζηέο ηνπ ζπκπεξηθνξέο πνπ δελ έρεη πνηέ 
ακθηζβεηήζεη. 

 
 
ΟΙ ΠΔΝΣΔ ΑΝΘΡΧΠΙΝΔ ΑΞΙΔ → ΔΙΡΗΝΗ 

 

«Δίζε λα εγθαζηδξπζεί ε εηξήλε ζηνλ θόζκν, αξρήο γελνκέλεο από εκέλα.» 
Γξ. Ρόκπεξη Μύιιεξ – Βξαβείν Οπλέζθν 1989 γηα ηελ Δθπαίδεπζε ζηελ Δηξήλε 

 
Όπσο φιεο νη άιιεο αμίεο, ε Δηξήλε είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηηο ππφινηπεο θαη έρεη 
δηάθνξα ελλνηνινγηθά επίπεδα. πλήζσο, φηαλ θαλείο ζθέθηεηαη ηε ιέμε ‘εηξήλε’, ηνπ έξρεηαη 
ζην λνπ ε απνπζία ηεο, πνπ επηθεληξψλεηαη ζηελ έλλνηα ηεο ζχγθξνπζεο θαη ηνπ πνιέκνπ, 
θαζψο επίζεο θαη ζηελ ειπίδα ηεο αλζξσπφηεηαο γηα ελφηεηα κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ θαη ηελ 
εμάπισζε ηεο εηξήλεο ζε παγθφζκην επίπεδν. Πνιχ ζπάληα αληηιακβάλεηαη θαλείο φηη ε 
επηδίσμε εηξήλεο γηα ηνλ θφζκν δελ είλαη πνιηηηθφ ζέκα, αιιά αηνκηθή επηινγή 
απηναλάπηπμεο. Δμάιινπ, απαηηεί κεγάιε πξνζσπηθή δέζκεπζε πξνο ηηο αμίεο πνπ ε έλλνηα 
ηεο εηξήλεο ζπλεπάγεηαη θαη έξρεηαη ζαλ απνηέιεζκα ηεο εζσηεξηθήο εηξήλεο πνπ έρεη θαλείο 
εμαζθαιίζεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. 
 
Σν πξψην βήκα γηα ηε γαινχρεζε ηεο εζσηεξηθήο καο εηξήλεο, είλαη λα κάζεη θαλείο λα 
γαιελεχεη ηα ζπλαηζζήκαηα θαη λα ραιαξψλεη ην λνπ. Γηα λα δηεπθνιχλεη απηή ηε δηαδηθαζία, 
ε ΔΑΑ (SSEHV) εηζάγεη ην εθπαηδεπηηθφ βνήζεκα ηεο ησπειήο ηάζεο. ηελ αξρή, ην 
παηδί κπνξεί λα ληψζεη άβνια, λα αθαηξείηαη απφ ην αλεμέιεγθην ζψκα θαη ηνλ θιχαξν λνπ. 
Καζψο, φκσο, καζαίλεη λα θάζεηαη γηα κεξηθά ιεπηά, αξρίδεη ζηγά-ζηγά θαη ζηαζεξνπνηείηαη 
κέζα ηνπ ε ζησπή. Όηαλ ε άζθεζε ηεο ζησπειήο ζηάζεο γίλεηαη ζε έλα ήξεκν πεξηβάιινλ 
θαη κε ηε βνήζεηα ελφο θεξηνχ, θαηαιήγεη ζε εκπεηξία κνλαδηθή. ηνπο καζεηέο αξέζνπλ ηα 
ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ θέξλεη θαη αλαγλσξίδνπλ ηα νθέιε ηεο. Η ζησπειή ζηάζε έρεη ηελ 
ηθαλφηεηα λα γαιελέςεη θαη λα αλαπξνζαλαηνιίζεη παξνξκεηηθέο θαη απξφζεθηεο ηάζεηο, 
βειηηψλεη ηε κλήκε θαη ηε ζπγθέληξσζε, θαη πξνζδίδεη ππνκνλή, απνηαχηηζε θαη 
απηνπεπνίζεζε. 
 
Όηαλ ν λνπο καο είλαη γαιήληνο, ηα ζπλαηζζήκαηά καο είλαη ζε θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο. Όηαλ 
πάςεη ν εζσηεξηθφο πφιεκνο θαη νη επηζπκίεο καο είλαη ππφ έιεγρν, έλα αίζζεκα εηξήλεο θαη 
ηθαλνπνίεζεο γεκίδεη ηελ θαξδηά καο. Απηά ηα αηζζήκαηα αληαπνθξίλνληαη κε αηζζήκαηα 
αξκνλίαο, επηπρίαο θαη βαζηάο επγλσκνζχλεο. Καζψο, κε ην ρξφλν, αλεβαίλνπκε ζε επίπεδα 
πην δηαηζζεηηθά, θάπνηα ζηηγκή ε δηαίζζεζή καο αθππλίδεηαη θαη κπνξνχκε πιένλ λα ηελ 
εθθξάδνπκε. 
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Η ζησπειή ζηάζε απνθαιχπηεη ηε δπλαηφηεηα πνπ έρνπκε γηα απηνεθηίκεζε. Όηαλ ηα παηδηά 
κάζνπλ λα δίλνπλ πξνηεξαηφηεηα ζ’ απηή ηελ αμία ζηε δσή ηνπο, κεγαιψλνπλ κέζα ζε 
απηνζεβαζκφ, αμηνπξέπεηα, αθεξαηφηεηα θαη αλαπηχζζνπλ ηε δέζκεπζή ηνπο πξνο ηηο 
ζεκειηψδεηο αλζξψπηλεο αμίεο. 
 
Η ζησπειή ζηάζε κπνξεί εχθνια λα θαζηεξσζεί γηα κεξηθά ιεπηά ζηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο 
εκέξαο, θαζψο θαη ζαλ ηελ ηειεπηαία δξαζηεξηφηεηα νπνηνπδήπνηε καζήκαηνο. Η εηξήλε 
εθδεισκέλε ζηελ πξάμε, εθθξάδεηαη φηαλ ην άηνκν δξα ζχκθσλα κε ηηο πξνζηαγέο ηεο 
θαξδηάο ηνπ. Μφλν κέζα ζηελ εζσηεξηθή ζησπή κπνξεί λα αθνπζηεί ε θσλή ηεο ζπλείδεζεο.  
 
«Όηαλ ππάξρεη γαιήλε κέζα ζην άηνκν, ζα 
ππάξμεη γαιήλε κέζα ζηελ νηθνγέλεηα. 
Όηαλ ππάξρεη γαιήλε ζηελ νηθνγέλεηα, ζα 
ππάξμεη γαιήλε κέζα ζηελ θνηλόηεηα. 
Όηαλ ππάξρεη γαιήλε ζηελ θνηλόηεηα, ζα 
ππάξμεη γαιήλε ζην έζλνο. 
Όηαλ ππάξρεη γαιήλε ζην έζλνο, ζα ππάξμεη 
γαιήλε ζηνλ θόζκν.» 

 

 
 
ΟΙ ΠΔΝΣΔ ΑΝΘΡΧΠΙΝΔ ΑΞΙΔ → ΑΓΑΠΗ  
 

«Σα παηδηά δηδάζθνληαη αγάπε κόλν κέζα από ηελ αγάπε.» 
 
Η Αγάπε είλαη ζαλ έλαο ιακπεξφο ήιηνο πνπ απιψλεη ηηο αθηίλεο ηνπ πξνο φιεο ηηο 
θαηεπζχλζεηο, ηξέθνληαο θαη αλαδσνγνλψληαο ηα πάληα κε ηε δεζηαζηά θαη ην θσο ηνπ. Δίλαη 
ην ππφγεην ξεχκα θάησ απφ φιεο ηηο άιιεο αμίεο. Σα παηδηά καζαίλνπλ γη’ απηήλ κε ην λα 
εθηίζεληαη ζηνπο ζηνξγηθνχο ηεο ηξφπνπο θαη ηα γιπθά ηεο ιφγηα. Η αγάπε εθδειψλεηαη ζε 
δηάθνξα επίπεδα: κε ηε κνξθή ηεο αγάπεο ηεο κεηέξαο θαη ηνπ παηέξα γηα ηα παηδηά ηνπο, 
ηνπ ηξπθεξνχ ζπλαηζζήκαηνο κεηαμχ ησλ ζπδχγσλ, ηεο ζπκπάζεηαο κεηαμχ ησλ κειψλ κηαο 
νηθνγέλεηαο θαη ησλ θίισλ, ηεο αθνζίσζεο πξνο ηελ παηξίδα, ηεο επγλσκνζχλεο πξνο ηε 
θχζε, ηεο ιαρηάξαο γηα ηνλ Θεφ. 
 
Παξφιν πνπ ε αγάπε εθθξάδεηαη κέζα απφ ην ζπλαίζζεκα, είλαη, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, 
ελέξγεηα: ξέεη, ζπλελψλεη, ζεξαπεχεη θαη κεηακνξθψλεη. Όηαλ είλαη αγλή, είλαη ακεηάβιεηε. 
Απηνχ ηνπ είδνπο ε αγάπε αληηζηνηρεί ζηελ χςηζηε αιήζεηα θαη ηελ αγλφηαηε θαινζχλε. 
Όπνπ ππάξρεη αγάπε, απνπζηάδεη ν εγσηζκφο θαη ε ραξά είλαη άθζνλε. 
 
Δμεξεπλψληαο ηελ αμία ηεο αγάπεο, φπσο απηή ππνζηεξίδεηαη απφ ην πξφγξακκα 
Δθπαίδεπζεο άηπα άη, ηα παηδηά αληηιακβάλνληαη ηηο δηάθνξεο φςεηο θαη ηα λνήκαηά ηεο. 
Ιζηνξίεο, ζεηηθέο ζθέςεηο θαη ξεηά, νκαδηθφ ηξαγνχδη θαη δξαζηεξηφηεηα, είλαη δηάθνξνη 
ηξφπνη κέζα απφ ηνπο νπνίνπο κπνξεί θαλείο λα δηεγεζεί ηελ ηζηνξία ηεο αγάπεο. Δίλαη 
εχθνιν γηα ηα παηδηά λα κάζνπλ φηη, φηαλ έρεηο θαιέο θαη ζηνξγηθέο ζθέςεηο, ε θαξδηά ζνπ 
γεκίδεη ραξά θαη ην πξφζσπφ ζνπ θσηίδεη απφ επηπρία. Δίλαη εμίζνπ εχθνιν λα εθηηκήζεη ηηο 
φςεηο ηεο. Σα παηδηά θαηαβαίλνπλ απηφκαηα φηη ε αγάπε θαηνηθεί ζηνλ ππξήλα ηεο χπαξμήο 
ηνπο. Καζψο καζαίλνπλ λα δεηνχλ θαζνδήγεζε απφ ηελ θαξδηά ηνπο (πξνηνχ ε νπνηαδήπνηε 
ζθέςε κεηαηξαπεί ζε πξάμε…), κπνξνχλ λα εκβαζχλνπλ ζηελ αληίιεςε αμηψλ φπσο ε 
ηαπεηλφηεηα, ε αβξφηεηα θαη ε επγέλεηα. 
 
Η πξαγκαηηθή αγάπε δελ έρεη ίρλνο εγσηζκνχ θαη ηα παηδηά θαηαιαβαίλνπλ ακέζσο πφηε 
είλαη αληδηνηειήο. Δίλαη ε κφλε δχλακε πνπ κπνξεί λα θαηαθηήζεη θαη λα κεηακνξθψζεη ηνπο 
πην ηξνκεξνχο ερζξνχο ηεο αλζξσπφηεηαο: ηνλ εγσηζκφ, ην ζπκφ, ηελ απιεζηία, ηε δήιηα, 
ηελ ππεξεθάλεηα, ην κίζνο, ηελ πξνζθφιιεζε θαη ην θφβν. Τπνθηλεί αηζζήκαηα πξνζήισζεο 
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πξνο θαη θξνληίδαο γηα ηνπο άιινπο, αλεθηηθφηεηα, θαηαλφεζε θαη ζπγρψξεζε, επζχηεηα θαη 
εκπηζηνζχλε. 
 
Όηαλ ηα παηδηά καζαίλνπλ φηη ε αγάπε είλαη ίδηα γηα φινπο θαη φηη ε ίδηα ελέξγεηα ελνηθεί ζε 
φια ηα φληα, θαηαιαβαίλνπλ ελζηηθησδψο φηη είλαη ε θαξδηά φισλ ησλ αμηψλ. Μέζσ ηεο 
αγάπεο καζαίλνπλ λα εθηηκνχλ ηνλ πινχην ηεο πνιιαπιφηεηαο θαη λα ππνινγίδνπλ ηελ αμία 
ηεο ζπλεξγαζίαο, ηεο βνήζεηαο θαη ηνπ κνηξάζκαηνο. Η αγάπε νδεγεί ηα παηδηά πξνο ην 
θαηψθιη κηαο λέαο πξννπηηθήο: βιέπνπλ ηνλ θφζκν ζαλ κηα νηθνγέλεηα θαη ζηαδηαθά 
αξρίδνπλ λ’ αληηιακβάλνληαη πσο ηα πάληα κέζα ζηε δεκηνπξγία αιιεινζπλδένληαη.  
 
 «Όηαλ ε Αγάπε εθθξάδεηαη ζηελ πξάμε, ηόηε γίλεηαη Οξζή Γξάζε. 
  Όηαλ ε Αγάπε εθθξάδεηαη ζηε ζθέςε, γίλεηαη Αιήζεηα. 
             Όηαλ ε Αγάπε εθθξάδεηαη ζην ζπλαίζζεκα, γίλεηαη Δηξήλε. 
  Όηαλ ε Αγάπε εθθξάδεηαη ζηελ θαηαλόεζε, γίλεηαη Με Βία.» 

 

 
 
ΟΙ ΠΔΝΣΔ ΑΝΘΡΧΠΙΝΔ ΑΞΙΔ → ΜΗ ΒΙΑ 
 

«Σε ζεκεξηλή επνρή, ε αλζξσπόηεηα βξίζθεηαη ζε πηώζε, επεηδή ε δσή ζηεξείηαη 
ηζνξξνπίαο. Με ηελ πξνώζεζε ησλ Αλζξσπίλσλ Αμηώλ, ζα κπνξέζνπκε λα δηαηεξήζνπκε ηε 
ζσζηή ηζνξξνπία ζηε δσή.» 
 

Όηαλ ππαθνχεη θαλείο ηελ εζσηεξηθή ηνπ αιήζεηα θαη νη πξάμεηο ηνπ είλαη θαιέο, ηφηε ππάξρεη 
ελφηεηα αλάκεζα ζηηο ζθέςεηο, ηα ιφγηα θαη ηηο πξάμεηο θαη ην άηνκν δηαθαηέρεηαη απφ έλα 
αίζζεκα ηθαλνπνίεζεο θαη γαιήλεο. Όηαλ ε νηθνγέλεηα είλαη γεκάηε απφ αηζζήκαηα 
ζπκπάζεηαο, θαηαλφεζεο θαη αγάπεο, απηφ επεθηείλεηαη ζηελ θνηλφηεηα, ην έζλνο θαη ηνλ 
ππφινηπν θφζκν. Σν απνηέιεζκα απηνχ ηνπ ελάξεηνπ θχθινπ είλαη ε Με Βία. Η κε βία είλαη 
ην δελίζ ησλ αλζξψπηλσλ επηηεπγκάησλ θαη ε εθαξκνγή ηεο απνηειεί ηελ ππέξηαηε έθθξαζε 
ηεο αξκνλίαο κεηαμχ ζθέςεσλ, ζπλαηζζεκάησλ θαη πξάμεσλ (λνπ, θαξδηάο, ρεξηψλ). Δίλαη 
αληηιεπηή ζε ηξία επίπεδα: πξνζσπηθφ, θνηλσληθφ θαη παγθφζκην. 
 

Η πξνζσπηθή κε βία ζπλεπάγεηαη ζεβαζκφ γηα ηελ πξνζσπηθή καο πγεία/επεκεξία, θαζψο 
θαη γηα εθείλε ησλ άιισλ. Σα παηδηά απνθηνχλ ζπλείδεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ πξάμεσλ 
θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο, καζαίλνπλ απηνέιεγρν πάλσ ζηηο αξλεηηθέο ζθέςεηο ηνπο, 
θαζψο θαη ηε ζεκαζία ηεο εγθαξηέξεζεο θαη ηεο ζπγλψκεο. 
 
Η θνηλσληθή κε βία πξνυπνζέηεη ζεβαζκφ γηα ηε δσή γεληθφηεξα. Δκπεξηέρεη ηελ απνρή απφ 
θαθέο ζπλαλαζηξνθέο, θξηηηθή θαη αδηάθξηηε νκηιία. 
 

Η παγθόζκηα κε βία ππξνδνηείηαη απφ έλα αίζζεκα ζπγγέλεηαο κε θάζε κνξθή δσήο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο γεο, θαη νδεγεί ζηελ θαηαλφεζε ηεο ελφηεηαο κέζα ζηελ 
πνιιαπιφηεηα. 
 

Η κε βία γίλεηαη εχθνια θαηαιεπηή απφ ηα παηδηά, φηαλ αλαθεξφκαζηε ζην λα κε 
πξνθαινχκε πφλν ζηα θπηά, ζηα δψα ή ζηα αηζζήκαηα ησλ άιισλ, ή φηαλ ζρεηίδεηαη κε 
ν,ηηδήπνηε είλαη αληίζεην πξνο ηελ αγάπε, δει. βία, ζχγθξνπζε θαη πφιεκν. Πηάλνπλ ακέζσο 
ηελ έλλνηα, φηη ε άζθεζε ηεο κε βίαο δελ έρεη λα θάλεη κφλν κε ηελ απνθπγή ηεο ζσκαηηθήο 
βίαο, αιιά κε ην λα κε πξνθαιεί θαλείο πφλν κε κηα ηνπ ιέμε, κηα καηηά ή θάπνηα ρεηξνλνκία.  
 

Η κε βία εκπλέεη κηα αίζζεζε εζηθήο, ηζφηεηαο θαη ζεβαζκνχ γηα ηα δηθαηψκαηα φισλ ησλ 
αλζξψπσλ. Τπνθηλεί έλα αίζζεκα εθηίκεζεο γηα φινπο ηνπο πνιηηηζκνχο θαη ηηο ζξεζθείεο, 
θαζψο θαη κηα νηθνινγηθή ζπλείδεζε. Δίλαη κηα έθθξαζε νηθνπκεληθήο αγάπεο πνπ πξνάγεη 
ηελ ελφηεηα κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ θαη ηελ αίζζεζε φηη είζαη κέξνο ελφο ζπλφινπ. Η κε βία 
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μεπεδάεη απφ έλα αίζζεκα εζσηεξηθήο ηαχηηζεο κε ηε δσή γεληθφηεξα θαη, ππφ απηή ηελ 
έλλνηα, εθπξνζσπεί ηελ πλεπκαηηθή πιεπξά ηνπ αλζξψπηλνπ φληνο. Απηή αθξηβψο ε 
δηάζηαζε εκπλέεη θαη ζέηεη ζε θίλεζε: 
 

 έλα αίζζεκα δένπο θαη ζαπκαζκνχ γηα ην ζχκπαλ, 

 ηελ επηζπκία λα βειηηψζεηο ηελ πνηφηεηα δσήο φισλ ησλ αλζξψπσλ, 

 ηελ αίζζεζε φηη είζαη έλα κε ηνλ πιαλήηε θαη αγαπάο φ,ηη απηφο πεξηιακβάλεη,  

 ηε ζπλεηδεηνπνίεζε φηη ε δεκηνπξγία δηέπεηαη απφ κηα ηάμε, θαζψο θαη 

 αγάπε θαη ζεβαζκφ γηα ηε δηαθνξεηηθφηεηα 
ηεο αλζξψπηλεο νηθνγέλεηαο.  

 

Ο ηνκέαο Οκαδηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ ηεο 
ΔΑΑ (SSEHV) δίλεη ηελ επθαηξία ζην παηδί λα 
ζέζεη ζ’ εθαξκνγή θαη λα κάζεη κέζα απφ ηελ 
εκπεηξία. Οη αλζξψπηλεο αμίεο έξρνληαη ζην 
πξνζθήλην, φηαλ ηα παηδηά ζπλεξγάδνληαη, 
βξίζθνπλ ιχζεηο καδί θαη ζπκβηβάδνληαη 
πξνθεηκέλνπ λα ιχζνπλ ηηο δηαθνξέο ηνπο.  
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Η ΣΡΙΠΛΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ 
 
ΣΟ ΠΑΙΔΙ 
«Σα παηδηά είλαη βαζηθά θαιά από ηε θύζε ηνπο, ζέινπλ λα θάλνπλ ην θαζήθνλ ηνπο θαη λα 
δηαπξέςνπλ ζηα καζήκαηά ηνπο. Οη ηδηνηξνπίεο ηνπο θαη ε έιιεηςε πεηζαξρίαο πνπ 
εκθαλίδνπλ θάπνηεο θνξέο, νθείιεηαη ζηνπο γνλείο ηνπο πνπ δίλνπλ θαθά παξαδείγκαηα ζηελ 
άζθεζε ηεο αιήζεηαο θαη ηνπ απηνειέγρνπ.» 
 
Σα παηδηά πνπ κεγαιψλνπλ ζην ζεκεξηλφ θφζκν εθηίζεληαη ζε πνιιαπιέο επηξξνέο. Γελ είλαη 
κφλν νη δάζθαινη θαη νη γνλείο πνπ ηα επεξεάδνπλ, αιιά θαη ην πεξηβάιινλ ηνπο, πνπ 
πεξηιακβάλεη ηελ ηειεφξαζε, ηαηλίεο, βίληεν, δηαδίθηπν, παηρλίδηα ζην δηαδίθηπν, θηλεηά, θ.ιπ. 
ην ζρνιείν, νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο ππνβάιινληαη ζε ηξνκαθηηθή πίεζε πξνθεηκέλνπ λα 
‘επηηχρνπλ’ θαη λα πεξάζνπλ ηηο εμεηάζεηο ηνπο. Δθπαίδεπζε πνπ δελ δίλεη έκθαζε ζηελ 
αλάπηπμε ηνπ ραξαθηήξα ή πνπ δελ πξνζαλαηνιίδεηαη πξνο ηηο αμίεο, επηηξέπεη ζηα παηδηά 
λα κεγαιψζνπλ κε έλα παθέην ιαλζαζκέλσλ πξνηεξαηνηήησλ θαη αμηψλ, θαη δελ γλσξίδνπλ 
πψο λα ηα βγάινπλ πέξα νχηε κε ηε δσή νχηε κε ηνλ θφζκν γχξσ ηνπο. Σα παηδηά ζπλήζσο 
καζαίλνπλ φηη επηηπρία ζεκαίλεη εμαζθάιηζε κηαο θαιήο δνπιεηάο θαη πνιιψλ ρξεκάησλ, αληί 
λα επηζπκνχλ λα δνπιέςνπλ γηα κηα θαιχηεξε θνηλσλία θαη έλα θαιχηεξν θφζκν. 
 
Ο ΔΑΚΑΛΟ 
«Ο Γάζθαινο έρεη ηνλ ζεκαληηθόηεξν ξόιν ζηε δηακόξθσζε ηνπ κέιινληνο ηεο ρώξαο. Απ’ 
όια ηα επαγγέικαηα, απηό ηνπ δαζθάινπ είλαη ην πιένλ αμηνζέβαζην, ην πην δύζθνιν θαη ην 
πην ζεκαληηθό. Αλ ν δάζθαινο είλαη αθνζησκέλνο ζην έξγν ηνπ θαη είλαη αγλόο, ρηιηάδεο 
παηδηά ζα βειηησζνύλ θαη ην έζλνο ζα επσθειεζεί από ηνπο κνξθσκέλνπο πνιίηεο ηνπ αύξην 
πνπ έρνπλ αθέξαην ραξαθηήξα.» 
  
Καινί δάζθαινη είλαη εθείλνη πνπ αληηιακβάλνληαη ηελ αμία θαη ηε ζεκαζία ηεο δνπιεηάο ηνπο 
θαη ζπκπεξηθέξνληαη ζηα παηδηά πνπ δηδάζθνπλ ζαλ λα ήηαλ δηθά ηνπο. Πξνθεηκέλνπ ηα 
παηδηά λα εκπνηηζηνχλ κε θαιέο αμίεο, είλαη ζεκαληηθφ νη δάζθαινη λα ηηο ζέηνπλ νη ίδηνη ζε 
εθαξκνγή θαη λα είλαη παξάδεηγκα γηα ηνπο καζεηέο. Απηφ είλαη θάηη πνπ πξέπεη δηαξθψο λα 
ην ζπκάζηε. Έλαο δάζθαινο πνπ είλαη γεκάηνο αγάπε θαη επγέλεηα, πνπ είλαη ππνκνλεηηθφο 
θαη γεκάηνο ηαπεηλνθξνζχλε, ζα παίμεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηνπ θαινχ 
ραξαθηήξα ησλ καζεηψλ ηνπ. 
 
ΟΙ ΓΟΝΕΙ  
«Ζ πεηζαξρία είλαη ην ζεκάδη ηνπ έμππλνπ δελ. Οη γνλείο δελ πξέπεη λα επηηξέπνπλ ζηα 
παηδηά ηνπο λα μεθεύγνπλ από ηνλ έιεγρό ηνπο θαη λα πεξηπιαλώληαη ρσξίο ππμίδα ή άγθπξα. 
Πνιινί γνλείο ηξέθνπλ θαη ρατδεύνπλ ηα παηδηά ηνπο, κεηά όκσο, ζην όλνκα ηεο ειεπζεξίαο, η’ 
αθήλνπλ λα βξνπλ κόλνη ηνύο θίινπο θαη ηηο απνιαύζεηο ηνπο. Σα πεγαίλνπλ λα δνπλ έξγα, 
ρσξίο λα ππνινγίδνπλ ηελ εληύπσζε πνπ απηά κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ ζην ηξπθεξό ηνπο 
κπαιό. Πεξηπνηνύληαη ηνπο θίινπο ησλ παηδηώλ ηνπο, ρσξίο όκσο λα ξσηνύλ γηα ην παξειζόλ 
ή ηηο ζπλήζεηέο ηνπο. Δλζαξξύλνπλ ηα παηδηά ηνπο αθόκα θαη λα θαπλίδνπλ θαη λα πίλνπλ, 
ρσξίο λα γλσξίδνπλ όηη κηα κέξα ζα κεηαληώζνπλ γη’ απηέο ηνπο ηηο πξάμεηο.» 
  
Η επίδξαζε ησλ γνλέσλ πάλσ ζην λνπ ησλ παηδηψλ ηνπο είλαη πνιχ βαζηά. Δίλαη ε 
πξσηαξρηθή θαη επηθξαηέζηεξε επίδξαζε ζηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 
παηδηψλ. Σα πξψηα ρξφληα ζηε δσή ελφο παηδηνχ είλαη ηα πην ζεκαληηθά γηα ηελ αλάπηπμε 
ηνπ ραξαθηήξα ηνπ. Άξα, ν ξφινο ησλ γνλέσλ είλαη θεθαιαηψδεο, δεδνκέλνπ φηη είλαη νη 
πξψηνη δάζθαινη. Οη γνλείο έρνπλ ηελ επζχλε λα είλαη ζσζηά πξφηππα, ην νπνίν ζεκαίλεη φηη 
πξέπεη λα ζέηνπλ ζε εθαξκνγή απηφ πνπ νη ίδηνη επηζπκνχλ ηα παηδηά ηνπο λ’ αθνινπζήζνπλ. 
Αλ νη γνλείο θαη νη δάζθαινη δψζνπλ ην θαιφ παξάδεηγκα, νη καζεηέο απηφκαηα ζα αλζίζνπλ 
θαη ζα γίλνπλ πξφηππα ηειεηφηεηαο.  
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Ο ΙΓΡΤΣΗ 
 
«Καηά ηνλ ίδην ηξόπν πνπ δύν θηεξά είλαη απαξαίηεηα ζην πνπιί γηα λα πεηάμεη ςειά ζηνλ 
νπξαλό, δύν ξόδεο γηα κηα άκαμα λα θηλεζεί, έηζη θαη γηα ηνλ άλζξσπν ρξεηάδνληαη δύν είδε 
εθπαίδεπζεο γηα λα επηηύρεη ην ζθνπό ηεο δσήο: Ζ πλεπκαηηθή εθπαίδεπζε είλαη γηα όιε ηνπ 
ηε δσή, ελώ ε εγθόζκηα εθπαίδεπζε είλαη γηα ηα πξνο ην δελ. Μόλν όηαλ είλαη εθνδηαζκέλνο 
κε ηηο δύν απηέο όςεηο ηεο εθπαίδεπζεο, ζα κπνξέζεη ν άλζξσπνο λα γίλεη άμηνο ζεβαζκνύ 
θαη ζαπκαζκνύ ζηελ θνηλσλία.» 
 
Σν πξφγξακκα ηεο Δθπαίδεπζεο άηπα άη ζηηο Αλζξψπηλεο Αμίεο εκπλέεηαη απφ ηηο εζηθέο 
θαη πλεπκαηηθέο δηδαζθαιίεο ηνπ άηπα άη Μπάκπα (1926-2011), ηνπ πιένλ αμηνζέβαζηνπ 
θαη επξέσο γλσζηνχ παηδαγσγνχ ηεο ζχγρξνλεο Ιλδίαο, δηεζλψο θαηαμησκέλνπ σο 
δηαθεθξηκέλνπ νηθνπκεληθνχ δαζθάινπ. Χο Πξχηαλεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ξη άηπα άη ζην 
Πξαζάληη Νίιαγηακ ηεο Πνιηηείαο Άληξα Πξαληέο, ν άηπα άη Μπάκπα ίδξπζε ζρνιεία, 
θνιιέγηα θαη παλεπηζηήκηα ζε πνιιέο πνιηηείεο ηεο Ιλδίαο, πνπ είλαη θεκηζκέλα γηα ηελ 
αθαδεκατθή ηνπο αξηηφηεηα, θαζψο θαη γηα ηα πςειά εζηθά ηνπο πξφηππα. Ο ίδηνο είπε: 
«Καιή εθπαίδεπζε είλαη απηή πνπ δηδάζθεη ηε κέζνδν γηα ηελ επίηεπμε εηξήλεο ζηνλ θόζκν, 
εθείλε πνπ θαηαζηξέθεη ηε ζηελνθεθαιηά θαη πξνάγεη ηελ ελόηεηα, ηελ ηζόηεηα θαη ηελ εηξεληθή 
ζπλύπαξμε αλάκεζα ζε όια ηα αλζξώπηλα όληα.»  
 

Γηα ηα ηειεπηαία 70 ρξφληα, ν άηπα άη Μπάκπα έδσζε ην παξάδεηγκα ζε αλαξίζκεηνπο 
αλζξψπνπο αλά ηελ πθήιην, εθδειψλνληαο ηα ηδαληθά πνπ πξέζβεπε, φρη κφλν ζε ακέηξεηεο 
δεκφζηεο νκηιίεο θαη γξαπηά, αιιά θαη εκπξάθησο, κέζα απφ πξσηνθαλή θνηλσληθά έξγα θαη 
αθαηάπαπζηεο δξαζηεξηφηεηεο πξνζθνξάο πξνο ηνπο άιινπο. 
 
Δθηζηψληαο ηελ πξνζνρή ζηε κεγάιε ζξεζθεπηηθή θιεξνλνκηά πνπ ππάξρεη παγθνζκίσο, 
απνζθνπνχζε λα θαιιηεξγήζεη κηα βαζχηεξε θαηαλφεζε ηεο θνηλήο βάζεο θαη ησλ αμηψλ πνπ 
κνηξάδνληαη φιεο νη ζξεζθείεο. Απηφ ην έθαλε πξνο φθεινο ησλ αληίζηνηρσλ πηζηψλ θαη φινπ 
ηνπ θφζκνπ. Πεγαίλνληαο έλα βήκα παξαπέξα, αλέθεξε φηη νη παγθφζκηεο αμίεο ηεο αγάπεο, 
ηεο αξεηήο, ηεο εηξήλεο, ηεο αγάπεο θαη ηεο κε βίαο δελ αλήθνπλ ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε 
ζξεζθεία, αιιά φηη είλαη ε ίδηα ε αλάζα δσήο φισλ ησλ αλζξψπηλσλ φλησλ, ρσξίο ηελ νπνία 
ε δσή ε ίδηα ζα ήηαλ θελή λνήκαηνο, θαηεχζπλζεο θαη ζθνπνχ. 
 

Απνβιέπνληαο ζε κηα πςειήο ζηάζκεο αθεξαηφηεηα, θαηά ηελ νπνία νη ζθέςεηο, ηα ιφγηα θαη 
νη πξάμεηο ελψλνληαη θαη επζπγξακκίδνπλ κε ηε ζπλείδεζε, ν άηπα άη Μπάκπα: 
 
♥ εμήξε ηε ζεκαζία πνπ έρεη ν ραξαθηήξαο, ν νπνίνο – ζχκθσλα κε ηα ιεγφκελά ηνπ – 

απνηειεί «ηνλ απφιπην ζθνπφ ηεο εθπαίδεπζεο» θαη 
♥ αλαθεξφκελνο ζηνλ Σέλλπζνλ, ηφληζε, φηη ν απηνζεβαζκφο, ε απηνγλσζία θαη ν 

απηνέιεγρνο είλαη απφ ηνπο θπξηφηεξνπο ζθνπνχο κηαο ελάξεηεο δσήο, ε νπνία απνηειεί 
ην ζεκέιην ηεο επεκεξίαο ηεο αλζξσπφηεηαο.  

 
Η Δθπαίδεπζε άηπα αη ή Educare ζρεδηάζηεθε κε ηελ επίγλσζε, φηη κηα νινθιεξσκέλε 
δηαδηθαζία εθπαίδεπζεο πξνυπνζέηεη ηε δηάδνζε γλψζεο, ε νπνία έρεη ηειεηνπνηεζεί απφ ηηο 
αλζξψπηλεο αμίεο. Γίλεη έκθαζε ζην γεγνλφο φηη ε εθαξκνγή ηεο αξεηήο κπνξεί εχθνια λα 
αλαθιεζεί θαη λα εθκαηεπηεί κέζα απφ θάζε παηδί, φηαλ ε εθπαίδεπζε πξνζαλαηνιίδεηαη πξνο 
ηηο αμίεο θαη ζηεξίδεηαη απφ έλα πξφγξακκα πνπ ζέηεη φξην ζηηο επηζπκίεο. 
 
«Ση είλαη πνιηηηζκόο; Ννκίδεηε όηη είλαη ηξόπνο δσήο. Όρη. Πνιηηηζκόο απηό πνπ θάλεη ηε δσή 
ηδαληθή.» 
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 
 
«θνπόο ηεο ζνθίαο είλαη ε ειεπζεξία. θνπόο ηνπ πνιηηηζκνύ είλαη ε ηειεηόηεηα. θνπόο ηεο 
γλώζεο είλαη ε αγάπε. θνπόο ηεο εθπαίδεπζεο είλαη ν ραξαθηήξαο.» 
 
πλήζσο, βιέπνπκε ηε δσή ζαλ λα θνηηάδακε ηελ επηθάλεηα ηνπ σθεαλνχ θαη λα 
δηαζθεδάδακε κε ην πήγαηλ’ έια ηνπ θπκαηηζκνχ ηεο ζάιαζζαο θαη ησλ θπκάησλ. Ξερλάκε 
ζπρλά ην γεγνλφο, φηη θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ππάξρεη βάζνο θαη έλα ηεξάζηην θνκκάηη δσήο 
πνπ παξακέλεη αλεμεξεχλεην. Κάπνηνη, φκσο, ηπρεξνί πεξαζηηθνί, επηιέγνπλ λα εξεπλήζνπλ 
ηνλ αλεθηίκεην πινχην ηεο δσήο θαη δηαθηλδπλεχνπλ λα βνπηήμνπλ κέζα ζην κπζηήξην ηνπ 
σθεαλνχ. Απηφ πνπ επηζπκνχλ λα εμαζθαιίζνπλ είλαη νη αφξαηνη ζεζαπξνί πνπ θξχβνληαη 
κέζα ηνπ ζαλ θξπκκέλα καξγαξηηάξηα. Απηφο είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε ΔΑΑ (SSEHV) 
επηζπκεί λα ππξνδνηήζεη ζηα παηδηά ηνχ ζήκεξα έλα πλεχκα δηεξεχλεζεο, δίλνληάο ηνπο 
θίλεηξν θαη ζάξξνο λ’ απνηνικήζνπλ ην ηαμίδη ηεο δσήο κε πίζηε θαη εκπηζηνζχλε. 
Δπηθεληξσκέλε ζ’ έλαλ ελνπνηεηηθφ ππξήλα χπαξμεο πνπ θέξλεη θνληά ηελ επηζηήκε θαη ηελ 
πλεπκαηηθφηεηα, ε ΔΑΑ (SSEHV) πξνζθέξεη έλα ζηαζεξφ θαη ακεηάβιεην ζεκείν 
αλαθνξάο, ζπέξλνληαο ην ζπφξν ηεο απηνθαηαλφεζεο θαη ηεο απηνεπίγλσζεο. 
 
Σν κήλπκα πξνο ηνπο γνλείο θαη ηνπο δαζθάινπο είλαη, φηη δελ πξέπεη λα εθεζπράδνπλ φηαλ 
νη καζεηέο γεκίδνπλ κε γλψζε θαη εθφδηα πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ απιά θαη κφλν λα 
βγάινπλ ηα πξνο ην δελ. Πξέπεη εμίζνπ λα λνηαζηνχλ λα ηνπο δψζνπλ κηα κφξθσζε πνπ ζα 
ηα βνεζήζεη λ’ αλαπηχμνπλ φ,ηη θαιχηεξν έρνπλ κέζα ηνπο. Απηφ ζα επηηξέςεη ζηα παηδηά λα 
επηηχρνπλ ην χςηζην δπλακηθφ ηνπο. Απηφ απνηειεί επηινγή πνπ βαζίδεηαη ζην γεγνλφο φηη: 
«Σν λα καζαίλεη θαλείο γηα ράξε ηεο γλώζεο, λα κειεηάεη έηζη ώζηε λα γλσξίζεη ηα κπζηηθά 
ηεο θύζεο θαη ηεο δσήο, λα επηκνξθώλεηαη ώζηε λα δηεπξύλεη ηε ζπλεηδεηόηεηά ηνπ, λα ηεξεί 
πεηζαξρίεο ώζηε λα γίλεη θύξηνο ηνπ εαπηνύ ηνπ, λα μεπεξάζεη ηηο αδπλακίεο ηνπ, ηηο 
αληθαλόηεηέο ηνπ θαη ηελ άγλνηά ηνπ, λα πξνεηνηκάζεη ηνλ εαπηό ηνπ πξνθεηκέλνπ λα 
πξνρσξήζεη ζηε δσή πξνο έλαλ επγελέζηεξν, αλώηεξν ζθνπό, έλα ζθνπό πεξηζζόηεξν 
κεγαιόςπρν θαη αιεζηλό… δελ απνηειεί νπηνπία.»4   
 
Οη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΑΑ (SSEHV) είλαη αξθεηά επέιηθηνη ψζηε λα 
πξνζαξκφδνληαη ζε φιεο ηηο θνπιηνχξεο θαη φιεο ηηο παξαδφζεηο. Παξάιιεια, έρνπλ κηα 
νινθιεξσκέλε θαη νιηζηηθή ζεψξεζε. Σν πξφγξακκα δελ αλπςψλεη κφλν ηελ αλζξψπηλε 
πξνζσπηθφηεηα, θιείλνληαο ηνλ θχθιν ηεο εμσηεξηθήο έξεπλαο κε ηελ εζσηεξηθή δηεξεχλεζε, 
αιιά πξνάγεη, ζπγρξφλσο, ηε ζπλεξγαζία, ηελ ελφηεηα θαη ηελ παγθφζκην εηξήλε. Η ΔΑΑ 
(SSEHV) κπνξεί λα εθαξκνζηεί άκεζα ή έκκεζα, είηε κε ηνλ ζρεδηαζκφ καζεκάησλ πάλσ 
ζηηο αμίεο είηε ελζσκαηψλνληαο ηηο αμίεο ζηα θαλνληθά καζήκαηα ηνπ ζρνιείνπ. Δπίζεο, 
κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί ζε πνιιέο εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Γάζθαινη θαη καζεηέο πνπ 
έρνπλ εθπαηδεπηεί ζηελ ΔΑΑ (SSEHV), θξαηνχλ απφ θνηλνχ ην θιεηδί ηεο 
απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Η δέζκεπζή ηνπο λα εθαξκφδνπλ ηηο αμίεο ζηε δηθή 
ηνπο δσή θαη λα δνπλ ζχκθσλα κε απηέο, ζα δηαζθαιίζεη ηελ επίδξαζε πνπ ζα έρεη πάλσ 
ζηα παηδηά, ηα νπνία θαηά θαλφλα κηκνχληαη ηα παξαδείγκαηα ζηα νπνία εθηίζεληαη.   
 
Σν πξφγξακκα ηεο ΔΑ: 
 

 πξνηξέπεη ηα παηδηά λα παξαηεξνχλ ηα ιφγηα, ηηο πξάμεηο, ηηο ζθέςεηο, ηνλ ραξαθηήξα 
θαη ηελ θαξδηά ηνπο, 

 πξνάγεη ηελ απηνπεπνίζεζε, πνπ απνηειεί βάζε ηνπ νηθνδνκήκαηνο ηεο αλζξψπηλεο 
δσήο, 

 δίλεη έκθαζε ζην γεγνλφο, φηη ε εθπαίδεπζε δελ ζηνρεχεη ζηελ εμαζθάιηζε ησλ πξνο ην 
δελ, αιιά είλαη γηα κηα νιφθιεξε δσή, θαη 

 επηθπξψλεη ηε δπλαηφηεηα ηνπ αλζξψπνπ λα επηηχρεη.  

                                                 
4
 The Mother – Education part I – 1989. 
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«Υσξίο λα ην ζπλεηδεηνπνηεί θαλ, ν θόζκνο έρεη ζπρλά κηα – αλέθθξαζηε, σο επί ην πιείζηνλ 
– ιαρηάξα γηα έλα ηδαληθό θαη γηα αμίεο πνπ ζα νλνκάζνπκε ‘εζηθέο’. Δίλαη ινηπόλ επγελήο 
ζηόρνο ηεο εθπαίδεπζεο λα ελζαξξύλεη ηνλ θαζέλα από εκάο, λα πςώζεη ην λνπ θαη ην 
πλεύκα ηνπ ζε έλα νηθνπκεληθό επίπεδν – δξώληαο ζύκθσλα κε ηηο παξαδόζεηο θαη ηηο 
πεπνηζήζεηο ηνπ θαη κε πιήξε ζεβαζκό πξνο ηελ πνιιαπιόηεηα – μεπεξλώληαο, ζε θάπνην 
βαζκό, ηνλ εαπηό ηνπ. Γελ απνηειεί ππεξβνιή εθ κέξνπο ηεο Δπηηξνπήο λα πνύκε όηη ε 
επηβίσζε ηεο αλζξσπόηεηαο εμαξηάηαη από απηό.» 

Εαθ Νηειόξ, ζηελ Έθζεζε ηεο Γηεζλνύο Δπηηξνπήο Δθπαίδεπζεο 
 γηα ηνλ 21ν Αηώλα πξνο ηελ ΟΤΝΔΚΟ    

 

 
ΤΜΠΔΡΑΜΑ  
 
Η ΔΑΑ (SSEHV) δελ έρεη θαλέλα δνγκαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη είλαη ζπκβαηή κε φιεο ηηο 
πνιηηηζκηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο. Η νπζία θαη ε ζεκαζία πνπ έρεη ζε έλα 
παγθφζκην επίπεδν κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε ηνλ ππξήλα ελφο θαξπνχ: φηαλ ηνπνζεηείηαη ζε 
εγρψξην ρψκα, βγάδεη βιαζηάξηα θαη δίλεη δσή ζην δέληξν ΔΑΑ (SSEHV). Απηφ ην δέληξν 
αλζίδεη ζε αξκνλία κε ην πεξηβάιινλ ηνπ, ηελ θνπιηνχξα ηνπ θαη ηηο παξαδφζεηο ηνπ. Σν 
πξφγξακκα πξνζαξκφδεηαη ζε φια ηα πξνγξάκκαηα καζεκάησλ θαη απνηειεί ζεκείν 
ζπλάληεζεο φισλ ησλ ζχγρξνλσλ ηάζεσλ ηεο εθπαίδεπζεο πνπ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε 
πξνο ηηο αμίεο. Δμάιινπ, είλαη ζε ζπκθσλία κε ηε Γηεζλή Γηαθήξπμε πεξί Αλζξσπίλσλ 
Γηθαησκάησλ ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ (Άξζξν 26 – 10 Γεθεκβξίνπ, 1948), πνπ ιέεη ηα εμήο: 
 
«Ζ εθπαίδεπζε πξέπεη λ’ απνζθνπεί ζηελ πιήξε αλάπηπμε ηεο αλζξώπηλεο πξνζσπηθόηεηαο 
θαη ζηελ ελδπλάκσζε ηνπ ζεβαζκνύ γηα ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα θαη ηηο βαζηθέο ειεπζεξίεο 
ηνπ αηόκνπ. Πξέπεη λα πξνάγεη ηελ θαηαλόεζε, ηελ αλνρή θαη ηε θηιία αλάκεζα ζηα έζλε, ηηο 
θπιεηηθέο ή ζξεζθεπηηθέο νκάδεο, θαζώο θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ γηα ηε 
δηαηήξεζε ηεο εηξήλεο.»  
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