
Ξέρουμε ὅλοι, ἀγαπητοί μου, ἀπὸ τὸ μάθημα
τῆς λειτουργικῆς στὰ σχολεῖα, ὅτι ὑ πάρ-χουν πολλὲς Λειτουργίες. Ἡ πρώτη εἶνε τοῦ

Μεγάλου Βασιλείου ποὺ τελεῖται δέκα φο ρὲς
τὸ χρόνο. Ἡ ἄλλη, ποὺ φέρει τὸ ὄνομα τοῦ ἁ -
γί ου Ἰωάννου Χρυσοστόμου, εἶ νε αὐτὴ ποὺ γίνε -
ται ὅλες τὶς ἄλλες ἡμέρες τοῦ ἔτους. Καὶ μία
ἄλλη Λειτουργία ποὺ γίνεται μιὰ φορὰ τὸ χρό-
 νο, σήμερα 23 Ὀκτωβρίου, εἶνε αὐτὴ ποὺ φέ-
 ρει τὸ ὄνομα τοῦ ἁγίου ποὺ ἑορτάζει, τοῦ ἁ -γίου Ἰακώβου τοῦ ἀδελφοθέου.Αὐτὴ ἡ λειτουργία, ἂν προσέξετε, διαφέρει
ἀπὸ τὶς ἄλλες. Διαφέρει στὶς δεήσεις, στὰ ἀ να-
 γνώσματα, στὶς εὐχές· διαφέρει καὶ στὰ προσ -τάγματα. Ὅπως π.χ. στὴ γυμναστι κὴ ὁ γυμνα-
στὴς προστάζει «ἄλτ», «ἐμ πρός, μάρς» κ.τ.λ.,
ἔτσι καὶ στὴν Ἐκκλησία ὁ ἄγγελος δίνει προσ -
τάγματα διὰ τοῦ ἱερέως ἢ τοῦ διακόνου.

Ἕνα λοιπὸν ἀπὸ τὰ προστάγματα αὐτὰ λέ-
ει· «Σχολάσωμεν ἐκτενῶς»! Αὐτὸ θὰ ἑρμη-
νεύ σουμε καὶ σᾶς παρακαλῶ νὰ προσέξετε.

* * *Τί σημαίνει «Σχολάσωμεν ἐκτενῶς»; Τὸ «σχο -λάσωμεν» εἶνε ὑποτακτικὴ τοῦ ῥήματος «σχο-
λάζω» καὶ σημαίνει «ἂς σχολάσουμε». Τὸ «σχο -
λάζω» ἔχει διπλῆ ἔν νοια, καλὴ καὶ κακή. Ἡκακὴ ἔννοια ποιά εἶνε; Τὸ λέει κι ὁ λαός. Ὅ -
ταν κανεὶς δουλεύῃ ὡς ἐργάτης καὶ κατόπιν
τὸν ἀπολύσουν, ὁ κό σμος λέει· Αὐτὸν τὸν σχό-
 λα σαν, τὸν ἔδιωξαν ἀπ᾽ τὴ δουλειά. Κι ὅ ταν κά-
 ποιος δὲν ἔχῃ ἀπασχόλησι, κάθε ται ἀρ γὸς στὸ
καφφενεῖο ἕως ὅτου βρῇ δουλειά. Ἔ τσι ἡ λέξι
«σχο λάζω» καταντᾷ νὰ σημαίνῃ «τεμπελιάζω».
Μὲ τὴν καλὴ ἔννοια «σχολάζω» ση μαί νει ὅτι,
ἀ πὸ ἕνα πλῆθος ἀσχολιῶν ποὺ ὑ πάρχουν, δια-
 λέγω μία ποὺ ἀ γαπῶ, κι ἀ φοῦ τὴ διαλέξω, τὸ
μυαλό μου εἶνε πιὰ ἀ φωσιωμένο σ᾽ αὐτήν. Ἔτσι
τὸ «σχολάζω» καταλήγει νὰ σημαίνῃ «προσέ-χω», «εἶμαι ἐπιμε λὴς καὶ προσεκτικὸς» σὲ κάτι.

Σχετικὴ μὲ τὸ «σχολάζω» εἶνε καὶ ἡ λέξι

«σχολεῖο». «Σχολεῖο» εἶνε τὸ κτήριο ἐ κεῖνο
ποὺ τὰ παιδιὰ μαθαίνουν γράμματα. Τὸ παιδὶ
δηλαδή, ποὺ εἶνε ἔξω στὸ δρόμο ἢ παίζει στὴν
αὐλή, μόλις ἀκούσῃ νὰ χτυπάῃ τὸ κουδούνι,ἀφήνει τὸ παιχνίδι, μπαίνει μέσα στὴν τάξι,
κάθεται στὸ θρανίο, δένει τὰ χέ ρια του, προσ -ηλώνει μάτια καὶ ἀφτιὰ στὸ δάσκαλο, καὶ ὅ,τι
ἐκεῖνος λέει τὸ τυπώνει στὸ νοῦ του.

Αὐτὸ σημαίνει «σχολάζω». Τώρα βέβαια τὰσχολεῖα δὲν λειτουργοῦν ἔτσι. Παλαιότερα οἱ
ἀγράμματοι γονεῖς μας μᾶς πήγαιναν στὸ δά-
σκαλο κ᾽ ἔλεγαν· Δάσκαλε, πάρ᾽ τον κι ἅμα δὲν
ἀκούῃ, ἄσ᾽ τον νηστικὸ καὶ χτύπα τον ὅ σο θέ᾽ς.
Τώρα ποῦ τολμάει δάσκαλος νὰ τραβή ξῃ αὐτὶ
ἢ νὰ κάνῃ ἐπίπληξη! Καὶ σήμερα οἱ δάσκα λοι
δι δάσκουν καλύτερα ἀ πὸ τοὺς δασκάλους τῆς
ἐποχῆς μας, εἶ νε περισσότερο μορφωμένοι.
Τότε ἐμεῖς εἴχαμε δασκάλους ποὺ ἤξεραν λι-
γώτε ρα πρά γμα τα· τὰ παιδιὰ ὅμως κάθονταν
ἀ κίνητα, χωρὶς ἀταξίες· κ᾽ ἔδειχναν μεγάλη ἐ -πιμέλεια, ἀπίστευτη γιὰ τὰ σημερινὰ παιδιά.

Λένε γιὰ τὸ Δημοσθένη, ποὺ ἔγινε ὁ μεγα-
 λύτερος ῥήτορας, ὅτι ὡς νέος ἀγαποῦσε τὰ
παιχνίδια καὶ τὴ διασκέδασι. Αὐτός, γιὰ ν᾽ ἀ -
ναγ κάσῃ τὸν ἑαυτό του νὰ ἀφοσιωθῇ στὴ με-
λέτη, τί ἔκανε· κούρεψε τὸ μισό του κεφάλι
καὶ ἔτσι δὲν ἔβγαινε πιὰ ἔξω. Εἴχαμε κ᾽ ἐμεῖς
ἕνα γυμνασιάρχη αὐστηρὸ ἀλλὰ σοφό, ποὺ
μᾶς κούρευε – ἂς εἶνε αἰωνία του ἡ μνήμη.

Καὶ ὁ περίφημος μαθηματικὸς φυσικὸς καὶ
μηχανικός, ὁ Ἀρχιμήδης, ὅταν μελετοῦσε εἶχε
μεγάλη ἀφο σί ωσι. Καὶ ποιό ἦταν τὸ τέλος του·
λύ νοντας ἕνα πρόβλημα εἶχε χαράξει κύκλους
στὴν ἀμ μουδιά. Μπῆκαν στὴν πόλι ἐ χθροί, μὰ
αὐ τὸς ἔμενε σκυμμένος ἐκεῖ. Τὸν πλησίασε
ἕνας στρατιώτης μὲ τὸ σπαθί, κι αὐτὸς τὸ μό-
νο ποὺ ἔκανε ἦταν νὰ τοῦ πῇ· «Μή μου τοὺς
κύκλους τάραττε», μὴ μοῦ χαλᾷς τοὺς κύ-
κλους. Ἐκεῖνος ὅμως τοῦ πῆρε τὸ κεφάλι.

Νά λοιπὸν τί θὰ πῇ «Σχολάσωμεν ἐκτε νῶς».

Τοῦ ἁγίου Ἰακώβου τοῦ ἀδελφοθέου
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Γιὰ νὰ μάθῃς γράμματα, πρέπει νὰ μαλλιάσῃ
ἡ καρέκλα σου. Αὐτὸ σημαίνει μεγάλη ἐ πιμέ-
λεια. Τὸ ἕνα εἶνε αὐτό. Ἀλλὰ ἐδῶ στὴν Ἐκ -
κλη σία ποὺ τὸ λέμε ἔχει καὶ μιὰ ἄλλη βαθύτε -
ρη ἔννοια. Ὑπάρχουν πολλὰ σχολεῖα, ἀπ᾽ τὸ
νη πιαγωγεῖο μέχρι τὸ πανεπιστήμιο. Ἀλλὰ ἐ -
γὼ ξέρω ἕνα ἄλλο πανεπιστήμιο πιὸ μεγάλο·
κι ἅ μα δὲν πᾷς σ᾽ αὐτό, ἄχρηστα εἶνε ὅλα τὰ
ἄλλα γράμματα ποὺ ἔμαθες. Ποιό εἶνε αὐτὸ
τὸ πανεπιστήμιο, τὸ ἀνώτερο; Ἀκοῦστε.

Ὅταν ἤμουν ἱεροκήρυκας στὴν Ἀκαρνανία,
πῆγα μιὰ μέρα στὸ Βάλτο, ἕνα μέρος μὲ πάμ -
πτωχους ἀλλὰ εὐφυέστατους ἀνθρώπους. Ἐ -
κεῖ βρῆ κα ἕνα τσοπᾶνο κ᾽ ἔπιασα κου  βέν τα
μα ζί του. Μοῦ ἔλεγε κάτι πράγματα ὡ ραῖα, σο-
 φά. Τοῦ λέω· –Ποῦ τά ᾿μαθες αὐτά; –Ἐμένα ἀ -
πὸ μικρό, 3 - 4 χρο νῶν, λέ ει, ἡ μάνα μου μὲ πῆ -
γε στὸ πιὸ μεγάλο παν επιστήμιο τοῦ κόσμου.
–Καὶ ποιό, λέω, εἶν᾽ αὐτό; –Ἡ Ἐκκλησία.

Ἔτσι εἶνε· στὴν Ἐκκλησία ἀκοῦς τὰ πιὸ σο -φὰ καὶ ὡραῖα λόγια. Ὅπως λοιπὸν στὸ σχολεῖο
πρέπει νὰ προσ έχῃς, ἔτσι κ᾽ ἐδῶ. Μπῆκες
στὴν ἐκκλησία; νὰ ἔ χῃς τὰ αὐτιὰ καὶ τὰ μάτια
σου προσηλωμένα σ᾿ αὐτὰ ποὺ λέγον ται καὶ
τελοῦνται, γιατὶ ὅλα αὐτὰ ἔχουν σημασία.

Πρόσεχε τί λένε τὰ ἀναγνώσματα, ὁ ἀπό-
στολος καὶ τὸ εὐαγγέλιο. Πρόσεχε ἐπίσης τί
λένε οἱ εὐχές. Κοιτάξτε νὰ δῆτε στὴ θεία Λει-
τουργία τοῦ ἁγίου Ἰακώβου. Εἶνε ἕνα κομπο-
λόι χρυσὸ μὲ 115 χάν τρες. Ἡ καθεμιὰ χάντρα
εἶνε μιὰ παράκλησις, ἕνα αἴτημα· παρακαλοῦ -
με τὸν οὐράνιο Πατέρα· «Θεέ μου, δός μας τὸ
ψωμάκι μας». «Χριστέ, φύλαγε τὴ μάνα καὶ τὸν
πατέρα μας». «Χριστέ, προστάτευε τὰ ὀρ φανὰ
καὶ τὶς χῆρες». «Χριστέ, φύλαγε τοὺς δα σκά-
λους καὶ τοὺς καθηγητάς μας». «Χριστέ, κάνε
καλὰ τοὺς ἀρρώστους μας». «Χριστέ, συνό-
δευε αὐτοὺς ποὺ ταξιδεύουν». «Χριστέ, προ-
στάτευε τοὺς ξενιτεμένους, αὐτοὺς ποὺ εἶνε
στὴν Ἀμερική, στὴν Εὐρώπη, στὴν Αὐ στραλία,
καὶ ἀξίωσέ τους νὰ γυρίσουν στὴν πατρίδα».
Βλέπετε τί λόγια ἔχει ἡ θεία Λειτουργία; ποὺ
ἂν εἴχαμε λίγη συναίσθησι θὰ κλαίγαμε. Ὅλα
αὐτὰ εἶνε μέσα. Καὶ ποῦ νὰ τὰ ποῦμε ὅ λα! Σᾶς
εἶπα μόνο μιὰ - δύο - τρεῖς χάντρες, ποῦ νὰ
φτάσω στὶς 115! καὶ πρέπει νὰ τελειώνω.

Μιὰ μέρα πῆγα σ᾿ ἕνα σπίτι καὶ βρῆκα μιὰ γε-
 ρόντισσα στὸ κρεβάτι. Λέω· –Πᾷς στὴν ἐκκλη-
σία, γιαγιά; –Δὲν μπορῶ πιά. –Ἔχεις ῥαδιόφω-
  νο; –Δὲν ἔχω. ἔχω ὅμως ἕνα ἄλλο «ῥαδιόφω -
νο», ποὺ μοῦ τὰ λέει ὅλα. –Ποιό εἶνε τὸ «ῥα-
διόφωνο» αὐτό, γιαγιά; –Νά, ὁ Κώστας ὁ μι-
κρός. Κάθε Κυριακὴ πηγαίνει στὴν ἐκκλησία,
ἔχει προσηλωμένο τ᾿ αὐτί του, κι ὅ,τι ἀκούει

ἀπ᾽ τὸν παπᾶ καὶ τὸν ψάλτη, ἔρχεται μετὰ καὶ
μοῦ λέει· Γιαγιά, ἔλα νὰ σ᾿ τὰ πῶ τί εἶπε σήμε -
ρα ὁ ἀ πόστολος, τί εἶπε τὸ εὐαγγέλιο, τί εἶ πε
ὁ ἱεροκήρυκας κι ὁ δεσπότης… Τά ᾿ξερε ὅλα
ἡ γιαγιά. Τὸ «ῥαδιόφωνό» της ἦταν ὁ μικρός.

Σήμερα τὸ σχολεῖο εἶνε «σχολεῖο», ἐντὸς
εἰσαγωγικῶν, ὁ μαθητὴς εἶνε «μαθητής», ἐν -
τὸς εἰσαγωγικῶν, ὁ δάσκαλος ὅμως δὲν εἶνε
ἐντὸς εἰσαγωγικῶν. Οἱ δάσκαλοί μας κοπιά-
ζουν, ἀγωνιοῦν, ἀναστενάζουν. Κάποιοι φτά-
νουν στὸ σημεῖο νὰ παραιτοῦνται. Τί νὰ κά-
νουν; Ὁ δάσκαλος νὰ κάθεται τὴ νύχτα νὰ
προετοιμάζεται καὶ στὸ μάθημα νὰ βγάζῃ ἀπ᾿
τὴν καρδιά του ὅ,τι τὸ καλύτερο, κ᾽ ἐσὺ νὰ τὸν
κοροϊδεύῃς; Προτιμᾷ νὰ κάνῃ κάτι ἄλλο παρὰ
ν᾽ ἀσχολῆται μὲ τὸ παιδὶ σὲ τέτοια διεφθαρ-
μένη γενεά. Σὲ λίγο ἐπαγγέλματα - λειτουρ-
γήματα σὰν αὐτὸ θὰ ἔχουν ἔλλειψι· δὲν θὰ ὑ -
πάρχουν δάσκαλοι, νοσοκόμοι, ἱερεῖς. Σήμε-
ρα ὁ δάσκαλος, ἡ πιὸ ἱερὴ ἀποστολή, δὲν ἔχει
καμμιά τιμή. Παπᾶς καὶ δάσκαλος ἦταν ἄλλο-
τε τὰ στηρίγματα τοῦ ἔθνους, τώρα αὐτοὶ δὲν
ἀπολαύουν τιμῆς καὶ ὑπολήψεως. Ἂν θέλου-
με νὰ μιλᾶ με γιὰ πολιτισμό, πολιτισμένη εἶνε
μιὰ χώρα ἂν τιμᾷ τὸν παπᾶ καὶ τὸ δάσκαλο.

* * *Σᾶς ἑρμήνευσα, ἀγαπητοί μου, τὸ «Σχολά-
σωμεν ἐκτενῶς» καὶ ὑπὸ ἔννοια παιδαγωγικὴ
καὶ ὑπὸ ἔννοια ἐκκλησιαστική. Τελειώνω ἀνα-
φέροντας ἕνα παράδειγμα.

Κάποτε, στὰ παλιὰ τὰ χρόνια, ἦταν ἕνας βα-
 σιλιᾶς σκληρός, ὁ φαραώ. Εἶχε βάλει μερι-
κοὺς ὑπηκόους του, τοὺς Ἑβραίους, ἀπ᾽ τὸ
πρωὶ μέχρι τὸ βράδυ νὰ σκάβουν, νὰ βγάζουν
χῶμα, νὰ τὸ ζυμώνουν καὶ νὰ κάνουν πλιθιά,
γιὰ νὰ χτίζῃ αὐτὸς παλάτια καὶ τάφους. Ἀπο-
καμωμένοι πῆγαν καὶ τοῦ εἶ παν· –Βασιλιᾶ, μιὰ
χάρι σοῦ ζητᾶμε. –Τί θέλετε; –Ἄφηνέ μας, μιὰ
φορὰ τὴν ἑβδομάδα νὰ σταματᾶμε τὴ δου λειά,
νὰ βγαίνουμε ἔξω καὶ νά κάνουμε τὴν προσ -
ευχή μας, νὰ λατρεύουμε τὸ Θεό μας. –Τί εἴ -
πατε; Ὄχι. Εἶστε τεμπέληδες! Ἀπὸ αὔριο θὰ
σηκώνεστε πιὸ πρωὶ καὶ θὰ δουλεύετε περισ-
σότερο… Δὲν τοὺς ἔδωσε καθόλου περιθώ-
ριο νὰ «σχολάσουν» γιὰ τὸν Κύριο.

Σήμερα τέτοιος βασιλιᾶς δὲν ὑπάρχει. Καν -
είς δὲν ἐμποδίζει τὴ λατρεία καὶ τὴν ἀφοσίω-
σι στὴν προσευχή. Ἀντιθέτως, ὅλα βοηθοῦν
σ᾽ αὐτό. Ἐκμεταλλευθῆτε, ἀγαπητοί μου, αὐ -
τὴ τὴ δυνατότητα, ἀξιοποιῆστε τὴν εὐκαιρία.
Φανῆτε λαὸς ἀνώτερος, ὑψηλός, παιδιὰ τοῦ
Θεοῦ ἐκλεκτά, ἀμόλυντα, καθαρά. Ὁ δὲ Κύ-
ριος Ἰησοῦς Χριστὸς ἂς εἶνε μαζί σας.
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