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'Ο έν Βερολίνφ καθηγητής τής φιλοσοφίας Μ. 
Λάζαρος γράφει περί θρησκείας τούς έξής θαυμα
στούς λόγους «Ή καρδία είναι μ.ΰς όλως ιδιο
φυής. Έν ώ τά πλεΐστα τοΰ ανθρωπίνου σώματος 
όργανα έπαλλάττουσι μεταξύ έργασίας καί άνα— 
παύσεως, μόνον ή καρδία διαφέρουσα τούτων ο
φείλει αείποτε νά έργάζηται. Άπό τής πρώτης 
στιγμής τής ζωής μέχρι τής τελευταίας' άνάγκη 
νά πάλλη. ή δέ παΰσις αύτής συνεπάγεται ίν ά- 
καρεϊ τόν θάνατον. Καρδία δέ έν τώ όργανισμω 
του πνεύματος τοΰ λαοΰ είναι ή θρησκεία. Εύθύς 
δέ ώς παύση και ή καρδία αΰτη νά πάλλη, επέρ
χεται καί ένταΰθα σαπρία, διαφθορά, άποσύνθεσις.» 
Κατά ταΰτα πρέπει ίν παντί λαφ, έν παντΐ α- 
τόμω νά ύπάρχη, θρησκεία ζώσα οΐονεί πάλλουσα ώς- 
περ ή καρδία. Είναι δέ θρησκεία ό έν τή καρδίγ. 
έκάστου άνθρώπου πόθος προς τον ΰψιστον καί παν
τοδύναμον θεόν, πρός τόν άρχοντα τοΰ ούρανοϋ καί 
τής γής, τόν διοικητήν τοΰ παντός, πρός δν 
καταφεύγει ή ψυχή ζητοΰσα βοήθειαν καί σωτηρίαν 
έν τή άγωνία αύτής, ίν τφ φόβφ, ίν τή συν.φορκ' 
παρ’ ού ζητεί φωτισμόν καί δδηγίαν ίν τή άμη- 
χανία, δύναμιν νά ύπομείνγ, νά ύπερνικήση τό 
κακόν" προς όν εκφράζει τήν εύγνωμοσύνην της 
έπί τή απαλλαγή τών δεινών, ή επί τή δωοήσεε 
τών αγαθών παρ’ ού ελπίζει ό αμαρτωλός μετα- 
νοών έπί τω παραπτώματί του χάριν καί ελεος· παρ 
ού προσδοκά ό αδικούμενος ίκανοποίησιν καΐ ό ένάρε- 
τος άγάπην καί προστασίαν. Ό πόθος ούτος εύρί- 
σκει πλήρωσιν έν τή πίστε; ήτοι τή έκουσίιγ παρα

δοχή ότι υπάρχει όντως τό ύποκείμενον τοΰ θρη
σκευτικού ήμών τούτου πόθου, ό θεός, ό ΰψιστος, ό 
τελειότατος, ό άπειρος ό παρέχων συνδρομήν είς 
τούς άνθρώπους, ίκδηλοΰται δέ διά τής εύσεβείας, 
ήτις είναι άλλοτε μέν δοξολογία καί εύχαρίστησις 
πρός τόν θεόν, άλλοτε δέ ταπεινοφροσύνη καί θερμή 
πρός αύτόν δέησις.Διά τής εύσεβείας ή καρδία τοΰ άν
θρώπου ού μόνον παραδέχεται|τήν ΰπαρξιν θεοΰ ύπ- 
άρχοντος καί δρώντος έν τώ κόσμφ άλλά καί έρ
χεται είς άμεσον πρός τον θεόν επικοινωνίαν, πι
στεύει ότι άκούεται παρά τοΰ θεού, ότι δέχεται 
παρ’ αύτοϋ δύναμιν καί παρηγοριάν.

Ή φυσική αύτη άνάγκη τοΰ άνθρώπου περί τής 
ύπάρξεως Θεοΰ εύρίσκει τελειοτάτην αύτής έκφρα- 
σιν έν τή Χριστιανική θρησκεία, ήτις άποκαλυφθιΐ- 
σα παρά τοϋ Θεοΰ διά τήν σωτηρίαν τών άνθρώ
πων είναι ή θρησκεία τής ταπεινοφροσύνης καί τής 
άγάπης, κηρύττουσα είς τόν κόσμον άπαντα ότι ό 
θεός είναι πατήρ πάντων τών άνθρώπων, ότι άπαι- 
τεϊ παρά τών άνθρώποιν δικαιοσύνην καί άλήθειαν, 
καί ύπισχνεϊται νά άνταμείψη τούς πιστώς έκτε- 
λοΰντας το θέλημά του καί έν τφ κόσμφ τούτφ 
καί έν τώ άλλφ. Τήν θρησκείαν ταύτην ίδρυσε 
πρός σωτηρίαν τών άνθρώπων ό υιός τοΰ Θεοΰ ό 
Κύριος ήμών Ιησούς Χριστός, όστις εζησεν έν τφ 
κόσμφ άνευ ούδεμιάς αμαρτίας καί όστις άπέθα- 
νεν οδυνηρόν θάνατον χάριν τών άληθειών, άς έκή- 
ρυττε καΐ δι’ ών ήθελε νά σώση τόν κόσμσν. Ή 
άγάπη ή απέραντος, ήν έδειξε πρός τούς άνθρώπους, 
πληροί τήν καρδίαν παντός χριστιανού οδύνης ότι 
τοιαύτη εύγενεστάτη καί άγιωτάτη ψυχή άντΐ τής 
όφειλομένης εύγνωμοσύνης καί άμοιβής ήξιώθη 
σταυρικού θανάτου, καΐ έξεγείρει έν αύτώ τήν ό- 
φειλομένην άγάπην πρός τόν λυτρωτήν καΐ τήν 
σταθεράν άπόφασιν, διά τής άρετής καί τής εύσε-
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« βείας νχ δειχθή καθ’ δλα άξιο; της Ουσίας έκεί- 

νης. Ή θρησκεία αΰτη είναι ή τελειότατη πασών 
καί ανέφικτος, είναι τό κορύφωμα τών θρησκειών, 
Δι’ αύτής κατανοουμένης, έφαρμοζομένης έξευγενί- 
ζεται ό άνθρωπος, αποτελούνται πολιτεϊαι εύδαί- 
υ.ονες καί Οιαρκεϊς καί επέρχεται ή βασιλεία τοϋ 
Θεοΰ είς τόν κόσριον, ήν έπικαλούμεθα καθ’ έκάστην 
διά τής κυριακής προσευχής.Ένταϋθα δέ δέν κρίνομεν 
άπο σκοποΰ νά παραθέσωριεν έν ριεταφράσει τούς 
ύψηλούς λόγους περί θρησκευτικής μορφώσεως τοΰ 
μεγάλου Γερμανού παιδαγωγού, του Jean Paul, 
ούς εύρίσκομεν έν τφ παιδκγωγικφ αύτοΰ συγγράμ 
τι έχοντας ώς έξής(α)'

«Διατηρεί τήν πίστιν τών παίδων περί θεού α
γίαν, άνευ τής όποιας ούδεμία δύναται νά ύπαρξη 
άνατροφή. Μή λησμονεί ότι τό μικρόν παιδίον βλέ
πει πρός σέ ώς πρός υψηλόν ον, πρός*απόστολον  έμ- 
πνευσμένον, πρός όν άφοσιοΰται μάλλον ή πρός τούς 
όμήλικάς του καί ότι τό ψεύδος αποστόλου κατα
στρέφει ολόκληρον ηθικόν κόσμον. Ή πίστις, ήτις 
είναι οίονεί ή προηθική, το έκ τοΰ ούρανοΰ κομι- 
σθέν συστατικόν γράμμα εύγενείας τήςάνθρωπότητος, 
εύρύνει το μεκρον στήθος χάριν τής παλαιάς μεγά
λης καρδίας, “Οστις βλάπτει τήν πίστιν ταύτην, ο
μοιάζει πρός τόν Καλβϊνον, δστις εξέβαλε έκ τής εκ
κλησίας τήν μ,ουσικήν, διότι πίστις είναι ή άπή- 
χησις τής ούρανίου τών σφαιρών μουσικής. Όταν 
κατά τήν τελευταίαν ήμών ώραν, άναλογίσθητε 
τοΰτο, τό πάν έν τφ συντετριμμένοι ήμών πνεύ- 
ματι μαραίνεται καί αφανίζεται, ποίησις, νόησις, 
χαρά, μόνον τό νυκτολούλουδον τής πίστεως κατά 
τό τελευταϊον τοΰτο σκότος έξακολουθ-ϊ νά άνθη 
καί νά ζωογονή ήμάς διά τοΰ άρώματός του. Καί 
ή πίστις αΰτη είναι τό θεμέλιον τής θρησκείας. Τό 
δέ είναι θρησκεία ; Είπατε τήν άπόκρισιν έν προ
σευχή, ή πίστις προς τον &ε'ον διότι θρησκεία δέν 
είναι μόνον ή αϊσθησις τοϋ ύπερκοσμίου καί τοϋ ά
γιου καί ή πίστις προς τό άόρατον, άλλά καί ή 
προαίσθησις έκείνου, άνευ τοΰ όποιου ούδέν βασίλειον 
τοϋ άκαταλήπτου καί ούρανίου, ούδέν δεύτερον σύμ- 
παν είναι νοητόν. Έάν έκ τοΰ στήθους άφαιρέσητε 
τόν θεόν, τότε πάν, δπερ κεϊται έπί τής γής καί ύ- 
περάνω αύτής, θά είναι έπανάληψις έν μεγάλφ τών 
αύτών πραγμάτων. Το ούράνιον θά είναι άνωτέρα 
άρεθμητική μονάς τοϋ μηχανισμού, άρα γήϊνον πά
λιν καί αύτό.»

1) Η. Lotre, Mikrokosmos Τόμ. Γ σελ. 363.
(α) Πλάτ. πολιτ. β. Ε «οΰτω διακείμενος ό δίκαιος 

μαστιγώσεται, στρεβλώσεται, δεδήσεται, έκκαυθήσεται 
τωφθαλμώ, τελευτών πάντα κακά παθών άνασχινδυ/.ενθή- 
οεται».

Πώς δέ θά είσαγάγωμεν τό παιδίον είς τόν νέον κό
σμον τής θρησκείας ; βεβαίως δχι δι’ αποδείξεων. 
Έκάστην βαθμίδα τής πεπερασμένης γνώσεως άνα- 
βαίνομεν διά τής διδασκαλίας καί κατ’ ολίγον, 
Άλλά τό άπειρον, δπερ είναι ε’ις τά άκρα εκείνης 
τής κλίμακος, δύναται μόνον διά μιάς νά θεωρηθή, 
μόνον έπί πτερύγων,ούχίδιά βαθμιδών,φθάνει τις έκεϊ.

(α) I «η Paul, Levana §.72.

Τό νά άποδεικνύή τις ή νά άμφιβάλη περί τήςύπάρξεως 
τοΰθεοϋ είναι τό αύτό ώς νά άποδεικνύη ή νά άμφιβά- 
λη περί τής ύπάρξεως τής ύπάρξεως.’Η θρησκεία έχει 
τήν έστίαν αύτής έν τφ βάθει τής ψυχής τοΰάνθρώπου. 
Άν δέν ΰπνωττε όνειρευομένη ολόκληρος θρησκευτική 
μεταφυσική έν τφ παιδίφ,πώς ήτο δυνατόν νά γίνω- 
σιν αύτφ καταληπταί, αί ίδέαι τοΰ άπειρου, τοΰ 
Θεοΰ, τής αίωνιότητος, τής άγιότητος, άφ’ ού δ)’ 
ούδενός εξωτερικού δυνάμεθα νά παραστήσωμεν αύ
τάς καί ούδέν άναφορικόν πρός αύτάς έχομεν άλλο 
παρά μόνον τάς κενάς λέξεις, αΐτινες μόνον έξεγεί- 
ρουσι, άλλά δέν δημιουργούσι. Κατά τήν άθώαν 
παιδικήν ήλικίαν πρέπει νά ρίψη τάς ρίζας του τό 
παιδίον είς τόν ιερόν τοΰτον τοΰ πνεύματος κόσμον. 
Διότι πότε άλλοτε δύναται καλλίτερον νά ριζοβο- 
λήση τό άγιώτατον ή κατά τούς άγιωτάτους τής 
άθωότητος χρόνους ; ή πότε άλλοτε το μέλλον νά 
ένεργή αιωνίως κατά τήν ήλικίαν, ήτις ούδέποτε λη
σμονεί ; Ούχί τά νέφη τά πρό μεσημβρίας καί τά 
μετά τή> μεσημβρίαν άλλ’ ή συννέφεια ή ή εύδία τής 
πρωίας όρίζουσι τήν ήμέραν όποια θά είναι. Αύτό 
όμως τό ούράνιον δώρον δύναται νά δώση μόνον ό 
εχων αύτό. Άφ’ ού ό πρώτος όρο; διά τον θελοντα 
νά δώση εΐνε νά έχη αύτός, διά τούτο ούδείς άλλος 
δύναται νά διδάξη θρησκείαν, ή μόνον ό κατέχων 
αύτήν,. . Ή δέ οδός είς τό άπειρον βαίνει μόνον 
διά τοΰ πεπερασμένου. *Οσφ  νεώτερον τό παιδίον, 
τόσφ Ολιγώτερον ά; άκούη τό άνέκφραστον, δπερ 
διά μιάς λέξεως γίνεται έκφραστόν, άς βλίπη όμως 
τά σύμβολα αύτοΰ. Τό μέγα είναι ή κλϊμαξ τοΰ 
ναού τής θρησκείας ώς οί αστέρες τοΰ άναριθμήτου 
Όταν έν τή φύσει συμβαίνη τι μέγα οιον θύελλα, 
βροντή, σεισμός, θάνατος, άναφέρετε τότε τό όνο
μα τοΰ θεοΰ πρό τοΰ παιδός. Μεγάλη συμφορά, 
μεγάλη εύτυχία, μέγα αδίκημα, μέγα εύεργέτηαα 
είναι κατάλληλος χώρος πρός οικοδομήν έκκλησίας. 
Δεικνύετε πανταχοϋ είς τό παιδίον αισθήματα άγιό- 
τητο; καί εύσεβείας. Ό Νεύτων, οστι; άπεκαλύ- 
πτετο τήν κεφαλήν άκούων τό μέγα τοΰ θεοΰ ό
νομα ήδύνατο νά είναι διδάσκαλος τών ιερών πρός 
τού; παϊδας άνευ λέξεων».

Τηλικαύτην σημασίαν έχοντος τοΰ μαθήματος 
τούτου, όφείλομεν πάντες οι διδάσκαλοι, ών ή εύ- 
θύνη είναι μεγάλη ένώπιον Θεοΰ καί άνθρώπων, νά 
προσπαθήσωμεν νά μεταδώσωμεν διά τής διδασκα
λίας ήμών τάς ψυχοσωτηρίους τής θρησκείας ήμών 
άληθείας καί νά έμβάλωμεν είς τούς μαθητάς τήν 
άκλόνητον είς αύτάς πεποίθησιν καί τον ένθουσια- 
σμόν νά ζήσωσι κατά τάς ύποθήκας τοΰ Χριστια- 
νΐσμοΰ. Σκοπεί δέ ή διδασκαλία τών ιερών μαθη
μάτων έν τοϊς σχολείοις νά μορφώση τούς μαθητάς, 
ώστε νά αίσθάνωνται έν τή καρδίιη αύτών τήν ύπαρ- 
ξιν τοΰ ύπερτάτου όντος, ού ή σοφία, ή άρετή, ή 
δύναμις, ή έμφανιζομένη έν τώ κόσμφ νά κινήση 
τόν θαυμασμόν αύτών καί τήν άνυπόκριτον εύσέ- 
βειαν καί νά άποφασίσωσι νά άφιερώσωσιν έαυτούς

I εύλαβώς είς τήν προστασίαν τοΰ θεοΰ ζώντες κατά 
τό θέλημα αύτοΰ καί άποφεύγοντες τήν αμαρτίαν. 

I Διά τοΰτο πάν θρησκευτικόν μάθημα πρέπει νά 
διαθέτη τάς ψυχάς τών μαθητών καί θοησκευτικώς 
Δέν άρκεϊ μόνον νά μεταδίδωνται είς τούς μαθητάς 

I γνώσεις ίστορικαί, σαφείς,άλλά πρέπει νά συγκινώσι 
καί τήν ψυχήν, νά γεννώσιν έν αύτή χαράν, άφο- 
σίωσιν, μετριοφροσύνην, θάρρος, ελπίδα, πόθον, φό
βον, παρηγοριάν, Ικανοποίησιν κτλ Κατορθοΰται 
δέ τοΰτο διά τών ιστοριών καί διδασκαλιών τής 
άγιας Γραφής, «ήτις καί διά τοΰ μεγαλείου τών 

I εννοιών της καί τής μεγαλοπρεπούς ώραιότητος τής 
έκφράσεώς της, ής ή άπλότης έπιδρφ ίσχυρότερον 
πάσης σκοπίμου τέχνης, θά συνέχη καί θά αίχμα- 
λωτίζη άείποτε τάς καρδίας τών άνθρώπων » 
Μεγάλους λόγους έγραψε περί τούτου ό Rousseau 
τούς έξής·

« Όμολογώ σοι ώσαύτως ότι τό ύψος τής αγίας 
Γραφή; μέ έκπλήττει. Ή άγιότης τοΰ Εύαγγελίου 
λαλεΐ κατ’ εύθεϊαν πρός τήν καρδίαν μου. ’Ιδού τά 
βιβλία τών φιλοσόφων μέ όλον αύτών τόν κόμπον. 
Πόσα μικρά είναι αύτά πρός έκεϊνο ! Καί είναι δυ
νατόν ποτέ νά είναι έργον άνθρώπου βιβλίον οΰτω 
υψηλόν καί άμα οΰτω άπλοΰν ; Είναι δυνατόν νά 
είναι άπλοΰς άνθρωπος έκεϊνος, ού τήν Ιστορίαν διη
γείται ; Είναι τοΰτο ΰφος φαντασιοκόπου ή φιλο- 
δόξου τινός αίρεσιάρχόυ ; Όποια πρ^ότης, όποια 
καθαρότης είς τά ήθη του ; 'Οποία χάρις είς τήν 
διδασκαλίαν του σαγηνεύουσα ! Όποιον ΰψος είς 
τάς άρχάς του I όποιον βάθος άληθείας είς τούς λό
γους του ! όποια παρουσία πνεύματος ; όποια λε- 
πτότης καί όρθότης είς τάς άποκρίσεις του ! όποια 
έξουσία τών παθών του !

Ποΰ είναι ό άνθρωπος, ποΰ ό σοφός, όστις άνευ 
άδυναμίας τινός, άνευ άλαζονίας γνωρίζει νά πράτ- 
τη, νά ύπομένη, νά άποθνήσκει; Έάν ό Πλάτων(α) 
διατυπώνη τήν εικόνα τοΰ δικαίου, βεβαρημένου 
μέ τό όνειδος τοΰ κακούργου, άλλ’ άξιου παντός 
βραβείου τής άρετής, ή είκών αΰτη είναι άκρι- 

I βεστάτη είκών τοϋ Ίησοϋ Χριστού. 'Η όμοιότης 
είναι τοσοΰτον προφανής, ώστε παρετήρησαν αύτήν 
πάντες οί πατέρες τής έκκλησίας καί είναι άδύνα- 

I τον νά άπατηθή τις είς τοΰτο. Πόσαι προλήψεις, 
οποία τύφλωσις άπαιτεϊται διά νά τολμήση τις νά 

I συγκρίνη τόν υιόν τοΰ Σωφρονίσκου πρός τον υίον 
τής Μαρίας ! Όποια άπόστασις τοΰ ένός άπό τοΰ 
άλλου ! Ό Σωκράτης άποθνήσκων άνευ βλέψεως, 
ανευ ονείδους διατηρεί εντελώς μέχρι τέλους τόν 
χαρακτήρά του, καί έάν ό εύκολος ούτος θάνατο;

I δεν έλάμπρυνε τήν ζωήν του, πας τις θά άμφέ—

βάλλε,ό’τι ύπήρξεν μέ όλον τό πνεΰμά του άλλο τι ή 
σοφιστής. Άλλά, λέγουσι, αύτός άνεκάλυψε τήν 
ήθικήν. Ναι, άλλ’ άλλοι όμως πρό αύτοΰ είχον έ- 
φαρμόση αύτήν έν τφ βίφ. ΑύτΟς ε. ζον τί
άλλοι είχον άσκηση, αύτός μετέβαλεν είς διδασκα
λίαν τό παράδειγμα εκείνων. Ό Αριστείδης είχε 
γίνη δίκαιος, πριν δ Σωκράτης είπη τί είναι δικαιο
σύνη. Ό Λεωνίδας είχεν άποθάνη ύπέρ τής πατρί
δος του, πριν ό Σωκράτης διατυπώση τό καθήκον 
τής πρός τήν πατρίδα άγάπης. 'Η Σπάρτη ήτο έγ- 
κρατής, πριν ό Σωκράτης έγκωμιάση τήν εγκρά
τειαν. Καί πριν αύτός όρίση τήν άρετήν, ή Ελλάς 
είχεν άφθονίαν άνδρών ενάρετων. Άλλά πόθεν έκ 
τών περί αύτόν έλαβεν δ ’Ιησούς τήν καθαράν ήθι
κήν, ής ύπήρξε μόνος καί διδάσκαλος καί έκτελε- 
στής. Έκ τών μανιωδεστάτων εγκάτων τοΰ φανα
τισμού ήκούσθη ή ύψίστη σοφία, καί ή άπλότης 
τών ήρωϊκωτάτων άρετών έτίμησε τόν εύτελέστατον 
πάντων τών λαών. Ό θάνατος τοΰ Σωκράτους φι- 
λοσοφοΰντος άταοάχως μετά τών φίλων του, είναι 
ό γλυκύτατος θάνατος, ον δύναται τις νά ποθήση, 
άλλ’ ό θάνατος τοΰ Ίησοΰ, όστες έκπνέει έν τφ 
μέσφ τών βασάνων ύβριζόμενος, χλευαζόμενος, κα- 
ταρώμενος παρ’ ολοκλήρου λαοΰ, είναι ό φρικωδέ- 
στατος, δν δύναται τις νά φοβήται. Ό Σωκράτης 
λαμβάνων τό ποτήριον τοΰ φαρμάκου εύλογεϊ εκεί
νον, όστις κλαίων έγχειρίζει αύτό, ό δέ ’Ιησούς έν 
τώ μέσφ τών φρικτών άλγηοόνων δέεται ύπέρ τών 
έξηγριωμένων δημίων του. Άναμφιβόλως, έάν ό 
βίος καί ό θάνατος τοΰ Σωκράτους άπαρτίζωσι τόν 
σοφόν, ό βίος καί ό θάνατος τοΰ Ίησοΰ άπαρτί- 
ζουσι τόν Θεόν αύτόν. 1)

Διά τών βιβλίων λοιπόν καί τής Παλαιάς καί 
Καινής διαθήκης, καταλλήλως διεσκευασμένων ώς 
άναγνωστικών βιβλίων, πρέπει νά έπιδιώξωμεν τήν 
θρησκευτικήν μόρφωσιν τών μαθητών. Βεβαίως 
πάντα δέν είναι δυνατόν νά διδάξωμεν έν τω δημο- 
τικφ σχολείφ, όσα περιέχονται έν τή άγια Γρα
φή. Έξαύτής πρέπει νά έκλέξωμεν τά κάλλσίτα ι
στορήματα καί τάς καλλίστας διδασκαλίας. Είς 
δύο δε κατά τήν έκλογήν ήμών ταύτην πρέπει νά 
προσέχωμεν είς τό ηθικόν μέρος καί είς το θρησκευ
τικόν δηλ. είς τήν σχέσιν τοΰ άνθρώπου πρός τόν 
θεόν.

Ή σχέσις αύτη πρέπει έξ απαλών ονύχων νά 
καλλιεογηθή έν τώ άνθρώπφ, ϊνα ούτος άνυψωθή καί 
έξευγενισθή. Είναι δέ αί ίστορίαι καί τής παλαιάς 
καί τής καινής Διαθήκης πολύτιμοι καί κατά τοΰτο, 
διότι πλεϊσται έζ αύτών άναφέρονται είς σχέσεις τής 
οικογένειας καί ό διδάσκαλος δύναται νά καταστή- 
ση καταληπτάς τάς σχέσεις τών μαθητών πρός τόν 
θεόν διά τών σχέσεων αύτών πρός τούς γονείς των, 
οΐτινες είναι οί προϊστάμενοί των, οί νομοθέται των,

1). J. J. Rousseau Emile IV. 247.



12 13

οί δικασταί των, οί αντιπρόσωποι τοΰ Θεού έπί γης. 
Διά τόν λόγον τοΰτον ή Ιστορία τοΰ ’Αβραάμ, τοΰ 
’Ιωσήφ, τοΰ Μωϋσέως, τοΰ Άβεσσαλώμ, τής Ρουθ, 
ή παιδική ηλικία τοΰ Ίησοΰ καί πολλά άλλα είναι 
άξια; άνικτιμήτου. Είναι δέ αί ίστορίαι αύται καί 
τής Παλαιάς καί τής Καινής Διαθήκης ούτως άπλαί 
κα’ εύληπτοι, ώστε δύναται τις νά κάμη έναρξιν τής 
διδασκαλία; άδιαφόρως ή άπό τής Παλαιάς ή άπο 
τής Καινής Διαθήκης. Ώς πρός δετά θαύματα μά
λιστα τής Καινής Διαθήκης πρέπει ταΰτα νά έκτί- 
θενται, όπως έχουσιν ίν τοΐς άγίοις ήμών βιβλίοις, 
χωρίς νά φαίνηται ούδέ ή ελάχιστη αμφιβολία ή δυσ
πιστία πρός αύτά. Ό διδάσκαλος εχει καθήκον νά 
διδάξη τήν θρησκείαν, οΐαν παραδέχεται αύτήν τόίθνος 
του, ούδέν δέ δικαίωμα εχει νά άντιστρατεύηται είς 
τήν πίστιν τών άνθρώπων. Τό «Ούαί είς έκεϊνον 
άι*  ον τό ϋκάνδαλον έρχεται» ισχύει καί διά τόν 
διδάσκαλον, δστις είτε διά τών λόγων του είτε διά 
τής αδιαφορίας του είτε διά των μορφασμών του τα- 
ράττει τήν φυσικήν τών παιδιών άθωόιητα, άτινα 
άνευ ούδενός δισταγμού παραδέχονται τά θαύματα. 
Χάριν δέ τών ελαφρών ίκείνων διδασκάλων, οΐτινες 
έπιπολής τά πράγματα κρίνοντες λαμβάνουσι ήθος 
σοφοΰ καί μετ’αύθαδείας καί κουφότητος άποφαίνον- 
ται περί τών εκτάκτων έν τή φύσεε φαινομένων δια- 
φιλονικοΰντες τήν ύπαρξιν αύτών άναφε'ρομεν τί ό 
πολύς τών νεωτέρων φιλοσόφων κριτικόςό Μ Drobisch 
λέγει(^). « Άποκάλυψις κατά τήν άληθινήν, κατά 
τήν πραγματικήν τής λέξεως σημασίαν, δέν πρέπει 
νά δίδη εκείνο, τό όποιον τό λογικόν τοΰ άνθρώπου 
καί άνευ άποκαλύψεως γενώσκει, άλλ’ άλλο τι πλου- 
τίζον τάς θρησκευτικάς ήμών γνώσεις. Τοΰτο βεβαίως 
πρέπει νά γίνη καταληπτόν, δηλ. έχει άνάγκην τοΰ 
νοΰ πρός άντίληψιν τής άποκαλύψεως, ίνα μεταχειρι- 
θώμεν τήν γλώσσαν τής ψυχολογίας, καί άντιστρό- 
φως ούδέν δύναται νά άποκαλυφθή πράγματι ήμΐν, 
δπερ είναι απρόσιτον είς τόν νβΰν ήμών- διότι άλ
λως μένει μία άπλή ιδέα φανταστική, έν άόριστον 
συναίσθημα ή καί κενή μόνον λέξις. Πλήν άλλ*  δ
ίχως δέν επιτρέπεται μετά σπουδής νά άπορρίπτωμεν 
τό δεδομένον έπειδή τοΰτο πρός στιγμήν είναι άκατά- 
ληπτον ίσωςδέ καί νάφαίνεται άνόητον,άλλ’άςθέτωμεν 
αύτό μάλλον κατά μέρος ώς άπρόσιτον ήμΐν έπί τοΰ 
παοόντοο, ίπιφυλαττόμενοι πάλιν νά άναλάβωμεν 
καί έζετάσωμεν αύτό, διότι ό νοΰς δέν ωριμάζει μό
νον έν τφ άτόμφ, άλλά καί έν τή άνθοωπίνη κοι
νωνία, ώς μαρτυροΰσι αί πρόοδοι αΐ έκπολιτιστικαί 
τών ίπιστημών, αϊτινες εργάζονται μεταχειριζόμεναι 
καί παλαιάς βεβαίως άρχάς καί μεθόδους, άλλά καί 
συμπληροΰσαι καί περιορίζουσαι αύτάς». Λοιπόν δέν 
έπιτρέπεται δτι δέν είναι δυνατόν νά κατανοηθή 
παρ’ ήμών κατά τάς άρχάς,άςέχομεν περί κόσμου καί 
τής πορείας αύτοΰ, νά θεωρήται ώς άνύπαρκτον ή

4) Drobisch, φιλοσοφία τής θρησκείας σ. 256. 

άδύνατον νά γίνη. Σήμερον ή πρόοδος τής έπιστή
μης κατώρθωσε πολλά θαύματα τοϋ εύαγγελίου π. 
χ. τά περί θεραπείας τών δαιμονιζομένων, τά περί 
τής θεραπείας τών παραλυτικών νά κατανόηση καί 
κάμη χρήσιν αύτών επωφελή πρός τό καλόν τών 
πασχόντων. Πιθανόν δέ καί είς τά άλλα, ών τά προ- 
καλοΰντα ταΰτα αίτια, ά μένουσιν ήμΐν σήμερον κε- 
κρυμμένα, νά άποκαλυφθώσι προϊόντος τοΰ χρό’ίφυ. 
’Αλλά καί άν ύπάρχωσί τινα ύπιρβαίνοντα τήν ή- 
μετέραν άντίληψις’ διότι ήμεϊς, ώς μέτρον τών δυ
νατών γενέσθαι έχομεν τά παρά τοΰ άνθρώπου γι
νόμενα καί πραττόμενα, ούδαμώς δικαιούμεθα νά 
θεωρώμεν άμφίβολα ταΰτα ύπ’ δψει εχοντες δτι ό 
δημιουργός τοΰ κόσμου καί τοϋ μηχανισμού τοϋ έν 
τφ κόσμφ παρατηρούμενου δύναται νά κανονίζη καί 
άλλως τήν πορείαν αύτοΰ καΐ δτι είναι δυνατά παρ’ 
αύτφ, δσα είναι παρά τώ άνθρώπφ άδύνατα καί 
ακατάληπτα Ταΰτα πάντα άν σκεφθή καλώς ό δι
δάσκαλος καί πας τις άλλος μή επιπόλαιος κριτής, 
θά πεισθή δτι πρέπει νά είναι λίαν ίπιφυλακτικός, 
δταν πρόκειται νά κρίνη πράξεις άναφερομένας ά- 
μέσως είς αύτήν τήν παντοδυναμίαν τοΰ Θεοΰ.

Ώς πρός δέ τήν γλώσσαν τοΰ βιβλίου, έν ή 
πρέπει νά έκτίθενται τά γεγονότα, έπειδή ή άρ- 
χαία ελληνική γλώσσα δυσχεραίνει τήν κατάληψιν, 
άνάγκη νά έκτίθενται έν τή συνήθει ήμών γλώσση 
μεθ’ άπλότητος καί σαφήνειας. Μόνον γνώμαί τινες 
μέγα σημαίνουσαι δύνανται καί αυτολεξεί νά έγκατα- 
πλέκωνται έν τή άρχαί^ γλώσση μεθ’ ερμηνείας δμως 
είς τήν καθ’ ήμάς γλώσσαν, άς πρέπει οί μαθηταί 
καί νά άπομνημονεύωσι. Τοιαΰτα γνωμικά είναι 
κανόνες έν τφ μελλοντι τοΰ άνθρώπου βίφ καί πρέ
πει νά γινώσκωνται παρά τών μαθητών έν τή πρω— 
τοτύπφ γλώσση.

Μεγάλην δέ σπουδαεβτητα κέκτηται ή τέχνη τής 
διηγήσεως, ήτι πρέπει νά τηρή επικόν χαρακτήρα 
μεταχειριζομένη γλώσσαν απλήν καί άπέριττον καί 
άπηλλαγμένη παντός κόμπου καί πάθους. ’Επίσης 
δέν είναι καθόλου καλόν νά όμιλή ό διδάσκαλος 
περί πραγμάτων ψεκτών έν τφ πρώτφ ποοσώπφ, 
θεωρών ούτω δτι είναιδυνατον νά διαπραχθώσι τοιαΰ- 
τα πλημμελήματα είτε παρά τοϋ διδασκάλου αύτοΰ 
είτε παρά τών μαθητών π. χ. έάν ήμεϊς φονεύσω- 
μεν ένα άνθρωπον ή συντελέσωμεν νά φονευθή παρ’ 
άλλου, πρέπει νά ύποστώμεν τήν αύτήν τιμωρίαν; 
ή πώς θά όνομάζησαι, έάν λυπήσαι βλέπων τόν γεί- 
τονά σου εύτυχοΰντα ;

Ή διδασκαλία τής ίεράς ιστορίας πρέπει νά άρ- 
χηται εύθύς άπό τού πρώτου έτους. Καί κατά μέν 
τά δύο πρώτα έτη δίδονται ίστορίαι καί έκ τής 
παλαιάς καί έκ τής νέας Διαθήκης κατ’ έκλογήν.

Κατά δέ τά άλλα έτη γίνεται συστηματική δι
δασκαλία πρώτον μέν τής παλαιάς Διαθήκης, ειτα 
δέ τής καινής. Καλόν δέ είναι ήθικαί καί θρησκευτι-

καί ίδέαι νά άπομνημονεύωνται παρά τών μαθητών 
ώς έχουν διατυπωθή έν τή άγια Γραφή *).

Είς τά θρησκευτικά δέ μαθήματα ανάγονται καί 
αί προσευχαί, αϊτινες δύνανται νά γίνωσι καί έν 
τή λαλουμένη καί έν τή αρχαία γλώσση καί νά είναι 
όσον τό δυνατόν άπόρροια τής διδασκαλίας ή τών 
συμβαινόντων κατά τόν βίον σπουδαίων γεγονότων, 
ά κλονίζουσι τήν ψυχήν τοΰ μαθητοΰ καί προδιαθέ- 
τουσι αύτήν είς προσευχήν 5).

Έν τή άνωτάτη τάξει καλόν είναι οί μαθηταί 
νά λάβωσι γνώσιν τοΰ θρησκεύματος ήμών καί τών 
μέσων, δΓ ών ή εκκλησία ήμών εργάζεται πρός τό 
κατά Χριστόν ζήν καί πολιτεύεσθαι. Τοιοΰτο μά
θημα ύπάρχει όντως έν τοΐς ήμετέροις σχολείοις ύπό 
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πρός άπο- 
αφ ού είναι ή φιλοσοφία

τό όνομα κατήχηόις, άλλ’ ούδέν μέγα έκ τής δι
δασκαλίας ταύτης κέρδος καρποΰνται οί μαθηταί, 
διότι οί διδάσκαλοι δίδουσι τό κείμενον 
στήθισιν, έν ώ έπρεπε, < 
τής ήμετέρας θρησκείας, νά προσπαθήσωσι διά ζώ- 
σης γλώσσης νά καταστήσωσιν είς τούς μαθητάς 
καταληπτήν τήν ούσίαν τής πίστεως ήμών. ’Επειδή 
δέ ή ύπόθεσις τοΰ μαθήματος είναι δύσκολος, πρέ
πει ό διδάσκαλος νά έχη διεξοδικά σχετικά βιβλία 
νά άναγινώσκη, ίνα καί αύτός κατανοή έκεϊνα, ά 
μέλλει νά διδάξη καί νά μή άναμένη νά φωτισθή 
έκ τών συντόμων εγχειριδίων, ά είναι προωρισμένα 
διά τούς μαθητάς Λρός έπανάληψιν τών προφορικώ; 
παρά τού διδασκάλου διδαχθέντων μαθημάτων.

’Επίσης είς τά ίερά καταλεκτέον καί τήν ερμη
νείαν καί άποστήθισιν εκκλησιαστικών τροπαρίων, 
ά άπαρτίζουσι τήν ίεράν ήμών ποίησιν και ά όντα 
ή έκδήλωσις τοΰ μεγάλου θρησκευτικού ενθουσια
σμού τών μεγάλων τής ήμετέρας εκκλησία; άνδρών 
είναι έπιτηδειότατα πρός διεγερσιν θρησκευτικών 
συναισθημάτων, Έν τοΐς τροπαρείοις είναι ανεκτί
μητος θρησκευτικός άλλά καί εθνικό; θησαυρό; 
κρυμμένος, δν πρέπει νά χρησιμοποιήσωμεν 
θρησκευτικήν ζωήν. Διά τής έρμηνείας δέ καί

Χ2- 
προς 
κα- 

τανοήσεως τούτων θά έγερθή ζήλος πρός τήν έκκλη
σίαν ήμών καί ή φοίτησις είς αύτήν θά άποβή 
άνάγκη πρός θρησκευτικήν οίκοδόμησιν τών άνθρώ
πων. Δέν είναι δυνατόν άνήρ τις έκ τών θεολογούν- 
των παρ’ ήμΐν νά προικίση τά δημοτικά ήμών 
σχολεία διά συλλογής τών άριστων ήμών έκλησια- 
στικών τροπαρίων, είς ήν νά συνάψη και συντόμους 
έρμηνευτικάς σημειώσεις ίστορικάς καί γλωσσικά; 
πρός άπονωτέοαν κατανόησιν τών λεγομένων ;

1 Βι6/ία κατά τάς ανωτέρω έκτεθείσας άρχάς έςεδό- 
θησαν έν τοΐς καταστήμασι Άνέστη Κωνσταντινίδου τα 
εξής·

α'.) 'Ιστορία ίερά καί οιδασκαλίαι έκ τής παλαιας Δια
θήκης ύπό II Π. Οικονόμου.

β'.) Ίσεορία ιερά καί διδασκαλίαι έκ τής καινής δια
θήκης υπό Π. Π. Οικονόμου.

2).  Περί προσευχής ιδία ίδέ «’Εκπαίδευσιν, 1892 άριθ. 
Q —Ά no

(συνεχεία) 
1”

ΪΙερΙ φιλοπονέας.
"Οτι ή άγια Γραφή, ή άρχαιοτάτη αΰτη παιδα

γωγική, λέγει περί τοϋ άνθρώπου «έν ίδρώτι τοϋ 
προσώπου σου φαγεϊν τον άρτον σου» δέν πρέπει νά 
θεωρήται μόνον κατάρα, άλλά καί παρηγοριά τοϋ 
άνθρώπου' διότι ούδεΐς άρτος είναι ήδύτερος εκείνου, 
δν τρώγει τις κατόπιν έργασίας κοπιώδους άποτε- 
λεσματικής είτε πνευματικής είτε σωματικής. Σή
μερον δέ μάλιστα μέ τήν ύπερτίμησιν τών πραγ-
[χάτων, [χέ τόν 
τοϋ άνθρώπου, 
τοϋ πολιτισμού, 
άλλά πολλάκις, 
Καί άλλοίμονον 
σκημένους

» 4 >

πολλαπλασιασμόν τών άναγκών 
άς φέρει μεθ’ έαυτοΰ ή διάδοσις 
είναι νά ίδρώση τις ούχί άπαξ, 
ϊνα έπαρκέση εις τάς άνάγκας του. 

είς τούς άνθρώπους τούς μή έξη- 
σκημένους έκ μικρά; ηλικίας είς τήν φιλοπονίαν, 
τούς μή άντέχοντας είς ε’ργασίαν διαρκή, πολύμο
χθον. Ή έργασία σήμερον είναι τό στάδιον τής δό- 
ξης τών άνθρώπων, έδώ κερδαίνουν τόν στέφανον τής 
άθανασίας τά έξοχα πνεύματα, οί ήρωες καί οί 
μάρτυρες τής έργασίας. «Πόνος γάρ, ιος λέγουοιν, 
εύκλειας πατήρ», είπεν ό Ευριπίδης· «μοχ&εΐν α 
νάγκη τους θέλοντας εύτνχείν» είπεν ό Σοφοκλής· 
«μεγαλοφυία είναι η υπομονή» είπεν δ Buffon’ 
«δ χάλνψ Οκωριάξει, όβτις μένει αχρηοτος», εί- 
πεν 0Feuchtersleben. 'Η κενότης, ή άπραξία εί
ναι συμφορά, ούτιοανία, ήν ζητοϋσιν οί άνθρωποι 
φύσει νά άποφύγωσι. Τό πνεύμα ζητεί τήν πληρώ- 
σιν, τήν ενέργειαν καί ζητούν τούτο ζητεί τό είναι 
του, τήν ζωήν του.

Βεβαίως άλλοτε δ βίος ήτο άπλούστερος καί αί 
άνάγκαι τοϋ άνθρώπου ολιγώτεραι καί ήδύνατο τις 
διά μικράς έργασίας νά έπαρκέση είς τάς άνάγκας 
τοϋ βίου. Όπόση διαφορά ύπάρχει π. χ. μεταξύ 
τής έργασίας τών άνθρώπων τών πατριαρχικών χρό
νων τής άγιας Γραφής, οΐτινε; άγοντες τά βοσκή- 
ματά των είς τούς πλουσίους τής γής τής επαγγε
λίας λειμώνα; έ'βλεπον αύτά έν βραχεί χρόνφ παχυ- 
νόμενα καί πολλαπλασιάζόμενα, καί τών εργασιών 
τών σημερινών τών βιομηχανικών, τών χρηματε- 
στικών, τών έμπορικών, τών έπιστημονικών ! Καί 
τό πλήθος τούτο τών άναγκών καί τών έπιβαλλο- 
μένων είς έκαστον εργασιών ηΰξησεν έπαισθητώς 
τόν ρυθμόν ού μόνον τής νοήσεως άλλά καί τής ε
νέργειας καί οί άνθρωποι σήμερον φαίνονται συγκριτι- 
κώ; πρός τού; άνθρώπους τής φυσικής ζωής κατα- 
ληφθέντες οίονεί ύπό πυρετού νοοϋντε; ταχύτερον, 
καί έργαζόμενοι δραστηριώτερον καί μεθοδικώτερον, 
ΐνα έπαρκώσιν είς τά; άνάγκας αύτών. ’Ανταγωνι
σμός μέγας επικρατεί έν τώ βίφ, δ άγων περί ύ- 
πάρξεως, δστις άφαιρεϊ τήν γαλήνην τοϋ οικογε
νειάρχου, τηρεί μακράν άπ’ άλλήλων τούς φίλους,
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παρεμποδίζει τήν συναναστροφήν τών άνθρώπων, 
μαραίνει τήν φαιδρότητα τής σχολής και καθιστά 
τόν βίον άνεόρταστον καΐ ανιαρόν. Καΐ ένταΰθα ι
σχύει τό λόγιον τοϋ Δισραέλη. «’ Λΰχολονμενοι sig 
τήν έζενρεΰιν τών μέαων τής ζωής λησμονούμε» 
τόν σκοπόν αύτής.» Άναμφιβόλως κάκιστον πράγ
μα είναι νά διέρχωνται οι άνθρωποι τον βίον αύτών 
σύμπαντα μονοτόνως ώς οί μύρμηκες, έπιμελώς ά- 
σχολούμενοι εις τήν έξεύρεσιν τών μέσων τής ζωής 
καΐ μή γινώσκοντες ούδεμίαν σχολήν, ούδεμίαν έ- 
λευθέραν έργασίαν, ούδεμίαν εορτήν. Όταν δέ λέγω- 
μεν σχολήν δέν έννοΰμεν οτι κατά ταύτην οί άνθρωπο: 
πρέπει νά άπέχωσιν άπό πάσαν έργασίαν, καί νά πα- 
ραδίδωνται είς τήν άπραξίαν, είς τό dolce far nien- 
te, ή μάλιστα οτι πρέπει νά διασκεδάζωσι παραδι- 
δόαενοι εις ταπεινής καί άγεννεϊς άπολαύσεις. Τό 
τοιοϋτο δέν αρμόζει εις ελευθέρους άνορας παρά μό
νον είς δούλους. Μάλιστα χαρακτηριστικόν τής μορ
φώσεως τοϋ άνθρώπου είναι πώς ούτος διάγει την 
σχολήν του. Έ σχολή είναι καΐ αύτή έργασία,· 
άλλ’ έργασία ούχί έπιβεβλημένη έξωθεν, άλλ’ έκλε- 
λεγμένη παρά τοϋ άνθρώπου αύτοϋ οίκοθεν. Οί πα
λαιοί, οιτινες είναι πανταχοϋ διδάσκαλοι τοϋ κό
σμου, διδουσιν ήμΐν παράδειγμα έξοχον χρησιμο- 
ποιήσεως τής σχολής, καΐ δύναται τις νά εΐπη ότι 
ή σχολή παρ’ αύτοις λαβοϋσα μάλιστα μεγίστην 
έκτασιν άπέβη ή μήτηρ τών μεγάλων καΐ θαυμα
στών έργων καΐ τής έπιστήμ.ης καί τής τέχνης, χ 
κατέστησαν τό όνομα τών 'Ελλήνων άθάνατον είς 
τούς άνθρώπους καθ’ άπαντας τους χρόνους. Παρά 
τοϊς "Ελλησιν ή άργία, ή έλλειψις πάσης άσχολίας 
ήτο μισητή καΐ ε’ις θεούς καΐ είς άνθρώπους. Ο 
Ησίοδος λέγει περί αύτής ·).

«Τωδε θεοί νεμεσώσι καί άνέρες, δστις άεργος 
ζώη, κηφήνεσσι κοθούροις εϊκελος οργήν 
οϊτε μελισσάων κάματον νήποινον έδουσι.» 
’Εν μαρμάρινη κίστη (κιβώτιον) εύρεθείση κατά 

τό 1744 έν Ίταλίφ παρά τό άρχαΐον Πραίνεστον, 
τήν νϋν Παλαιστρίναν. ύπο τοϋ αρχαιολόγου Φικο- 
ρώνη καί καλουμένη διά τοΰτο «Φικορωνική κίστη» 
τή φημιζομένη διά τάς ώραίας άναγλύφους αύτής 
εικόνας ύπάρχει μεταξύ τών άλλων καί ε’.κών ’Αρ
γοναύτου, όστις, άγκυροβολήσαντος τοϋ πλοίου, ί’να 
μή μένη άργός, έξέρχεται τοϋ πλοίου καί προσδέ- 
σας που άσκον πεφυσημένον άσκεϊται είς την πυγ 
μήν, ϊνα δώση είς τά μέλη του έλευθέραν κίνησιν 
καί πρός ιδίαν 
τφ καθήμενος προγάστωρ Σιληνό 

του ευχαρίστησή, έν φ δ παρ’ αύ- 
” ” ΐς χλευάζει τόν 

μωρόν, δστις ταλαιπωρείται άνευ ανάγκης. Ή σκη- 
>ή αΰτη είκονίζει τόν δλον βίον τόν Ελληνικόν, 
δστις δέν έγνώριζε τήν άργίαν, τήν άπραξίαν.

Κατά τούτο πρέπει μέν νά άσκηθώσιν οί μαθη
ταί είς τήν φιλοπονίαν, άλλά νά ληφθή καί πρό
νοια, νά έχωσι καί έλευθέρας ώρας πρός ιδίας ,ρ

γασίας, πρός παιδιάς μάλιστα, αϊτινες άρμόζουσ1 
τή ήλικίφ των καί ζφογονοϋσι πολύ καΐ σώμα κα1 
ψυχήν. Και δ ορθός κανονισμός τής έργασίας jcal 
σχολής είναι σπουδαιότατον πρόβλημα τοϋ σχο
λείου, καί έξ αύτοϋ έξαρτάται πολύ ή άγάπη ή 
το μ-ϊσος πρός τήν έργασίαν διότι ή ύπερβολική 
έργασία, ή γινομένη μάλιστα καταναγκαστικώς ά
νευ κλίσεως ούδεμιάς προς αύτήν, άνευ ούδενός έν · 
διαφέροντος, γεννά τό μίσος τών μαθητών πρός πά
σαν έργασίαν, καθιστγ αύτούς άπατεώνας ή άντάρ- 
τας κατά τοϋ σχολείου, ϊνα άποφύγωσι τάς συνέ
πειας τής άθετήσεως τών έπιτασσομένων παρά τοϋ 
διδασκάλου. Καΐ οΰτω τό σχολεΐον, δπερ είναι προ- 
ωρισμένον νά άσκήση τούς μαθητάς εις έργασίαν 
σκόπιμον, σύντονον, άκριβή, εύσυνείδητον, μεταδί
δει διά τών ύπερβολικών αύτοϋ άπαιτήσεων δλως 
τά έναντία καί άντί τής φιλοπονίας γενν^ τήν φυ
γοπονίαν καί νωθρότητα καί τάς παρομαρτούσας είς 
τήν άργίαν κακίας. Διά τούτο, έπειδή τό ζήτημα 
τούτο θεωρούμεν-σπουδαιότατον, δέν άρκούμεθα είς 
όσα γενικώς εΐπομεν περί φιλοπονίας, άλλ ’ έρχόμε- 
Οα καί μερικώτερον νά δμιλήσωμεν περί τής φιλο- 
πονίας έν τώ σχολείφ.

1) "Εργα χαΐ ήμέραι στ. 303.

Φιλοπονία τού μαθητου είναι ή ίδιότης αύτή καθ’ 
ήν προσπαθεί νά έκτελέση δ,τι διέταξεν δ διδάσκα
λος άκριβώς καί καλώς όσον ένδέχεται. Eivat δέ 
φανερόν δτι ή φιλοπονία eivat τό άριστον συστατι
κόν τοϋ σχολείου καί τό σπουδαιότατον μέσον πρός 
πρόοδον. Άλλά και έν τώ βίφ ή άρετή αΰτη, γι- 
νομένη διά τοϋ σχολείου έξις, θά έπιδράση σωτηρίως 
είς τάς πράξεις τοϋ άνθρώπου πρός τό καλόν καί 
αύτοϋ καί τών συμπολιτών του.

Τό άντίθετον τής φιλοπονίας είναι ή φυγοπονία 
δηλ. ή έλλειψις προθυμίας πρός έκτέλεσιν τών δια
τεταγμένων. Καί άν μέν ή έλλειψις αΰτη προέρχε
ται άπό εύμάρειαν, άπό φόβον έντάσεως τοϋ σώ
ματος καί τοΰ πνεύματος, τότε καλείται ρφθυμία. 
Έάν ή ραθυμία αΰτη δεικνύηται ώς διαρκής τού 
άνθρώπου ίδιότης μή κινούμενη ύπ’ ούδενός έλατη- 
ρίου ε’ις ένέργειαν, τότε καλείται άργία, οκνηρία, 
ήτις είναι σπουδαΐον ήθικόν έλάττωμα.

Σπουδαία μέσα πρός μόρφωσιν τών μαθητών είς 
τήν φιλοπονίαν είναι τά έξής·

1) Ό διδάσκαλος πρέπει νά δίδη τό παράδειγμα 
| τής φιλοπονίας και δραστηριότητος. Δεν δυνάμεθα 

άρκούντως έντόνως νά έξάρωμεν δτι δ διδάσκαλος 
μόνον πρός αύτό δύναται νά παιδεύση τούς μαθη
τάς του, πρός δ αύτός είναι ήδη πεπαιδευμένος καί 
δτι μόνον έκεΐνο δύναται νά δώση, δ έχει αύτός. Δι
δάσκαλος, δοτές άγαπ^^περισσότερον τήν άνάπαυσίν 
του άπό τό έργον του, δστις άρχεται τού έργου μ’ε 
ανορεξίαν καί μέ δυσθυμίαν καί διεξάγει τούτο μέ 
άγανάκτησιν καί μέ λύπην ώς νά είναι άγγαρευμέ- 
νος, τοεούτος διδάσκαλος δέν θά βραδύνη νά μετα- 
δώση τήν φυγοπονίαν του καί είς τούς μαθητάς του. 

Και έάν οι μαθηταί τοιούτου διδασκάλου είναι καί 
αύτοί άμελεΐς καί δέν μανθάνωσι τίποτε, δ διδάσκα
λος δέν δικαιούται νά όργίζηται έναντίον ούδενός άλ
λου ή έαυτού καί μόνου. Τούναντίον δ φιλόπονος δι
δάσκαλος καί δ δραστήριος μεταδίδει διά τού παρα
δείγματος του τάς άρετάς του ταύτας καί είς τούς 
μαθητάς του καί έπέρχεται εύλογία είς τό σχολεΐον 
καί πρόοδος, δπερ είναι εύφρόσυνον καί διά τόν δι
δάσκαλον καί διά τήν πολιτείαν.

2) Ό διδάσκαλος πρέπει νά φροντίζη, ϊνα πάσα 
έργασία τού σχολείου εύχαριστή τούς μαθητάς καί 
έξεγείρη οΰτω τήν άγάπην αύτών πρός τήν έργα
σίαν. Προς τον σκοπον τούτον πρέπει νά γίνωνται τά 
έξής·

α’) Έκαστος μαθητής νά κατατάσσηται άναλό
γως τών γνώσεών του καί τής δεξιότητός του είς τήν 
προσήκουσαν τάξιν τού σχολείου, ώστε τά μαθήματα, 
όσα άκούει, νά μή άποβαίνουσιν αύτώ οΰτε πολύ 
δύσκολα οΰτε πάλιν πολύ εύκολα, δπερ συμβαίνει, 
άν οί μαθηταί προκεχωρηκότες κατατάσσωνται είς 
κατωτέρας τάξεις.

β’) Ή διδασκαλία νά βαίνη μεθοδικώς άπό τών 
εύκολωτέρων είς τά δυσκολώτερα.

γ) Αί άσκήσεις αί συνδεόμεναι πρός τά διδα- 
χθέντα μαθήματα νά ώσι καλώς διατεταγμένα!, ώστε 
νά δύναται δ μαθητής νά έκτελή αύτάς μόνος καί 
οΰτω νά λαμβάνη συνείδησιν τής αύξανομένης δυνά- 
μεώς του, δπερ είναι εύάρεσνον συναίσθημα καί συν- 
τελεστικόν λίαν είς τήν αύτενέργειαν καί είς τήν 
φιλοπονίαν.

δ ) Νά έκοηλοϊ δ διδάσκαλος τήν χαοάν του καί 
την εύδαιμονίαν του είς τούς φιλοπόνου; καί προο
δεύοντας μαθητάς.

ε') Τούς άδυνάτους μαθητάς νά μεταχειρίζεται 
μέ στοργήν καΐ νά άναγνωρίζη αύτών τήν προσπά
θειαν τού νά κατορθώσουν τι καί νά θαρρύνη αύτούς 
φιλοφρόνως είς τά πρόσω.

ζ· ) Αί κατ’ οίκον έργασίαι νά μή ύπερβαίνωσι 
τάς δυνάμεις τών μαθητών, ώστε νά δύνανται ούτοι 
μόνοι άνευ ξένης βοήθειας νά έκτελώσι τά διατε
ταγμένα.

Ε ζ) Να έπιθεωρή τάς κατ’ οίκον έργασίας καί νά 
κρίνη αύτάς, ϊνα βλέπωσιν οί μαθηταί δτι αί έργα- 
σίαι των είναι άξιαι προσοχής καί έκτιμήσεως.

3) Τήν έργασίαν ούδέποτε δ διδάσκαλος νά έπι- 
βάλη ώς ποινήν διότι οΰτω έξευτελίζει τήν έργα
σίαν ε’ις τά ομματα τών μαθητών καί διεγείρει αύ
τών τό μίσος.

4) Έάν μαθητής, είτε διότι δέν ένόησε καλώς, 
είτε καί έξ άμελείας δέν έμελέτησε τό μάθημά του 
κατ’ οίκον ή δέν έξετέλεσε τήν διατεταγμένην γρα
φικήν έργασίαν, άνάγκη μετά τήν λήξιν τών μαθη
μάτων νά παραμείνη έν τώ σχολείφ, ϊνα έπανορθώση 
τά ήμελημένα ύπό τήν έποπτείαν δμως καί έν ά
νάγκη καΐ δδηγίαν τού διδασκάλου. Καλόν είναι νά | 
γίνηται ή έν τώ σχολείφ κράτησες τού μαθητού γνω- I 

στή είς τούς γονείς, ϊνα γνωρίζωσι τί συμβαίνει καί 
μη άνησυχώσι.

5) Πάν μάθημα, δπερ διδάσκει δ διδάσκαλος, 
πρέπει οΰτω νά μανθάνωσιν οί μαθηταί, ώστε νά 
δύνανται νά έπαναλαμβάνωσιν ή νά έκτελώσιν αύτό 
αί μαθηταί άνευ ούδεμιάς ξένης βοήθειας. Τό πρό
βλημα π. χ. έν τή άριθμ.ητική νά δύνανται νά λύω- 
σι μόνοι άπ’ άρχής μέχρι τέλους, χωρίς τής παρα- 
μικράς τού διδασκάλου ή τού συμμαθητού των συν
δρομής· τό ιστορικόν αύτών μάθημα νά διηγώνται 
αύτοτελώς διά τής ιδίας αύτών γλώσσης άπ ’ άρχής 
μέχρι τέλους μετ’ άκριβείας καί συνεχείας καί λο- 
γικότητος· ή άνάγνωσις των νά βαίνη άπροσκόπτως, 
ή περιγραφή φυσικού τίνος άντικειμένου νά γίνηται 
ύφ’ έκάστου τών μαθητών μετ’ εύκολίας κ.τ.τ.

6) Έν τοϊς σχολείοις είς πάσαν έργασίαν πρέπει 
νά έπικρατή ταξις καί άκρίβεια καί καθαριότης· 
διότι οΰτω διευκολύνεται ή έργασία καί ευχαριστεί 
έκτελεσθεΐσα καί τόν μαθητήν αύτόν καί γίνεται 
οΰτω κέντρον είς περαιτέρω έργασίαν. Ή άκατα- 
σ’τασία, ή έπιλησμοσύνη, ή ρυπαρία, ή άναβολή, ή 
άταξία, είναι κάκισται ιδιότητες τού άνθρώπου καί 
καταστρέφουν αύτόν καί ώς μαθητήν έν τφ σχολείφ 
καί ώς έπιτηδευματίαν κατόπιν έν τφ βίφ.

7) Σπουδαία ίδιότης τού φιλοπόνου άνθρώπου εί
ναι νά μάθη ένωρίς νά ύφίσταται στερήσεις, νά άνα- 
λαμβάνη προθύμως κόπους. Τήν ιδιότητα ταύτην 
πρέπει νά προσκτήσωνται οί μαθηταί καί έν τώ 
σχολείφ καΐ έκτός αύτού. Διά τούτο δ καλός διδά
σκαλος πρέπει νά ένδιαφέρηται ούχί μόνον διά τάς 
έν τφ σχολείφ έργασίας τών μαθητών, άλλά καί διά 
τάς άλλας τάς έκτός τού σχολείου. Καί καλόν είναι 
αύτός νά ύποοεικνύη είς τούς μαθητάς πολλάς ά- 
σχολίκς νά έκλέγωσι πρός ιδίαν αύτών ένασχόλησιν 
κατ’ οίκον. Τοιαύται δέ είναι συλλογαί όρυκτών- 
άνθέων, άνάγνωσις ένοιαφερόντων τόν παϊδα βιβλίωνν 
δέσις βιβλίων, κατασκευή κοφινίων, ξυλουργία κ.τ.τ, 
Ό διδάσκαλος άς δεικνύη καί πρός τάς έργασίας 
ταύτας ένδιαφέρον καί άς έπιφέρη την γνώμην του 
περί αύτών.

Ο ΚΑΘΑΡΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

*0 νέοςΎπουργός τής Έκπαιδεύσεως έθεράπευσεν 
έντός τοϋ βραχύτατου χρόνου, έξ ού άνελαβε τό 
αξίωμά του, δύο μέγιστα κακά παρακωλύοντα 
σπουδαίως τήν πρόοδον τών σχολείων’ τό μέν εν 
είναι ή κατάργησες τών γραμματοσχολείων, ά ήσαν 
όνειδος είς τήν Ελλάδα, διατηρούσαν σχολεία τοιαΰ- 
τα, τά δποία ήσαν καθαρά άπώλεια χρημάτων καί 
απάτη τοϋ έ’θνους ότι δήθεν έχει σχολεία, έν ω αύτά 
πάν άλλο είνε ή σχολεία’ τθ δέ έτερον έπίσης 
κακόν είναι ή κατάργησες τών στρατιωτικών λεγο
μένων ασκήσεων, αίτενες άπό πολλών έτών είσή-
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χθηίχν εί; τά ήμέτερα γυμνάσια παραγκωνίσασχι 
τήν γυμναστικήν, ήτις μόνη είναι κατάλληλος ά
σκησες πρός την ήλικίαν τών μαθητών παρασκευά- 
ζουσα αύτούς καί είς τόν πόλεμον καί είς τήν είοή- 
νην. ’Ιδιαιτέρως δέ χαίρομεν διά τοΰτο, διότι ήμεϊς 
άπό πολλών ετών κατ’ άμφοτέρων εχομεν κηρύξη 
άμείλικτον πόλεμον γινώσκοντες πόσης καταστροφής 
πρόζενα άμφότερα έγένοντο είς το έθνος. Καί έν ω 
περιέμενέ τις νά Ιδη τούς προκατόχους τοΰ νΰν Υ
πουργού σταθμίζοντας τού; κατά τών γραμματο- 
σχολείων λόγους ώς καί τού; κατά τών στρατιωτι
κών γυμνασίων τών έν τοϊς σχολείοις,νά λάβωσι μίαν 
άπόφασιν κατ’ αύτών, παραδόξως συνέβαινε τό εναν
τίον. Μάλιστα δέ γινώσκουσιν οί άναγνώσται τής 
Έκπαιδεύσεως τί διενοήθησαν νά κάμωσιν οί πρό ο
λίγου πεσόντες ύπουργοί δίδοντες πίστην τυφλήν είς 
εισηγήσεις μωράς περιβαλλόμενα; μέ τόν τύπον δήθεν 
τής είδικότητος. τίποτε όλιγώτερον ή νά καταργή
σουν τά Διδασκαλεία καί νά αντικαταστήσουν αύτά 
διά γραμματοδιδασκαλείων, ών τό προσωπικόν ήτο 
δύο δημοδιδάσκαλοι καί ή φοίτησις μονοετής. Καί 
δέν έδίστασαν κατόπιν μάλιστα του ελέγχου γινομέ
νου και έν τή Βουλή καί εκτός αύτής, ότι τοιοΰτο 
μέτρον θά έξηφάνιζε ό,τι καλόν έγένετο έν τή παι· 
δεία, θά έπανέφερε δέ τήν Ελλάδα είς τόν μεσαιώνα 
■καί θά έπέδρα όλεθρίως εις τήν τύχην πάντων τών 
σχολείων ήμών καί είς τήν τύχην τοΰ έθνους, νά 
προβώσιν εις τήν σύστασιν τών έπιβοήτων γραμ- 
υ.ατοδιδασκαλείων τοΰ Κότρωνα καί τής Κέρτεζης 
καί τών άλλων όνο μαστών διά τοΰτο καί μόνον γε- 
νομένων χωριδίων, νά διαγράψωσι δέ έκ τοΰ προϋ
πολογισμού τήν πίστωσιν πρός συντήρησιν τών Δι
δασκαλείων καί ούτως ύπούλως νά καταστρέψωσι 
μεγάλα εθνικά καθιδρύματα, άπερ είναι τό κόσμημα 
τής νεωτέρας Ελλάδος. Άλλά φαίνεται ότι έπί τής 
τύχη; τήι άναξιοπαθούσης Ελλάδος αγρυπνεί ό φι- 
λεύσπλαγχνος Θεός, όστις διά τής έπελθούσης μετα
βολής ού μόνον σφζει τά Διδασκαλεία, άλλά καί 
καθαίρεε τά σχολεϊα έκ τών παρασίτων, άτινα 
ήσαν ή λήμη αύτών.

Ούχί μικοότερον αγαθόν θεωροΰμεν τήν κατάρ- 
γησιν τών στρατιωτικών ασκήσεων έκ τών γυμνα
σίων, άτινα καί σωματικώς έβλαπταν τούς μαθητάς 
καί έκ τών μαθημάτων άπέτρεπον αύτούς καί καθί- 
στων αμελείς κατά τήν ομόφωνον ομολογίαν πάν
των τών γυμνασιαρχών τής 'Ελλάδος. Τινα δέ 
βλάβην ταΰτα έπέφερον θά ίδη ό αναγνώστης έν τώ 
ύπομνήματι, όπερ ύπεβάλλομεν έν έτει 1883 εί; 
τόν τότε Υπουργόν τής Έκπαιδεύσεως άποτρέπον- 
τε; αύτόν νά είσαχθώσι είς τά σχολεϊα μαθήματα 
δλως ξένα πρό; τήν έννοιαν αύτών,καί δπερ θά δημο- 
σιεύσωμεν έν τφ έπομ.ένω φύλλω τήςΈκπαιδεύσεως. 
Άλλ’ ή άγυρτεία καί ή κουφότης καί ή αμάθεια, 
ή απρόσιτος είς πάσαν λογικήν, επικράτησε και 
ένταϋθα καί έφηρμόσθη θεσμός, δστις άπό τοΰ 1804 
πολλάκις ύπό τών κορυφαίων τής έπιστήμης άνδρών 

^Εν Άθήναις έχτοϋ Τυπογραφείου ΑΝΕΚΤΗ

καί τής στρατιωτικής συνεζητήθη καί άπερίφθη έν 
Γερμανία δΓ άκαταμαχήτων επιχειρημάτων, ά θά 
ϊδη ό αναγνώστης έν τώ δημοσιευθησομένφ ΰπομνή- 
ματι ήμών.

Διά τοΰτο δέν δυνάμεθα ή νά θεωρήσωμεν τήν 
καταργησιν καί τών γραμματοδιδασκαλείων καί τών 
στρατιωτικών άσκήσεων ώς δύο μέγιστα αρνητικά δ
μως αγαθά,θά είναι δέ πλήρης ή εύεργεσία τοΰ έθνους, 
άν τήν θέσιν τών καταργηθέντων καταλάβωσι ένθεν 
μέν σχολεϊα δημοτικά μέ διδασκάλους μορφωμένους, 
ένθεν δέ γυμναστική, οία άνεπτύχθη καί διετυπώθη 
έν Γερμανίι»:. 'Ω; πρός τό τελευταϊον δέ τοΰτο νομί
ζομεν ότι έν Έλλάδι καλλιεργείται τό πνεΰμα τοΰ 
αύτοσχεδιασμοΰ καί τοϋ κομπογιαννιτισμοΰ καί κα
λόν είναι νά έπιστήση ό κ. 'Υπουργός τής Παιδείας 
καί είς τοΰτο τήν προσοχήν του, άφ ’ ού διά τής 
καταργήσεως τών στρατιωτικών άσκήσεων μέλλει ή 
γυμναστική νά καταλάβη τήν προσήκουσαν θέσιν εν 
τοϊς σχολείοις. Ή άγυρτεία πρέπει νά παταχθή 
καί τά γινόμενα έν τή γυμ.ναστική πρέπει νά στο- 
χάζωνται τής σωματικής τών μαθητών μορφώσεως 
καί τής διεγέρσεως τών άρετών, άς τό μάθημα τοΰτο 
μόνον δταν διδάσκεται καλώς εξεγείρει. ΙΙερί τού
του θά γράψωμεν είδικώτερον έν τή ’Εκπαιδεύσει

Ό διδάσκαλος κ. Λύρας έκ Ναυπλίου κάμνει λίαν 
όρθάς παρατηρήσεις είς τάς σκεψεις ήμών περί διορ- 
γανισυ.οΰ τών σχολείων, άς θά δημοσιεύσωμεν έν 
τώ έπομένφ φύλλφ άναπτύσσοντες τήν γνώμην ήμών 
έπί τών γενομενων παρεξηγήσεων.

Ή Έκπαίδευσις θά άσχοληθή κατά τό έτος 
τοΰτο ώς έπί το κλειστόν είς καθαρώς παιδα
γωγικά καί ψυχολογικά ζητήματα- διότι φρονεί 
ότι πρό παντός έχουσιν άνάγκην οί διδάσκαλοι 
νά γνωρίζωσι μετ' ακρίβειας τί πρέπει νά στο- 
χάζωνται έργαζόμενοι έν τώ σχολείω κοί τί είναι 
δυνατόν νά γίνη. Ούτω δέ δια τής μικρός συν
δρομής των οί διδάσκαλοι θά έχωσι έκτενή 
πρακτικήν καί θεωρητικήν παιδαγωγικήν καί έκ
τενή ψυχολογίαν.

Σύγγραμμα δέ οΤον ή Έκπαίδευσις παρέχον 
άντί ευτελούς συνδρομής τά χρήσιμα είς πάντα 
διδάσκαλον μαθήματα, πρέπει νά θεωρήται ώς τό 
έγκόλπιον πάντων τών διδασκάλων. Καί διά 
τούτο έλπίζω ότι οί κ. κ. διδάσκαλοι θά δειχθώσι 
κατά τό έτος τούτο προθυμότεροι καί γενναιό
τεροι είς τήν Έκπαίδευσιν.

Οί μή έπιοτρέφοντες τό'-’ψύλλον θεωρούνται 
συνδρομηταί.
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