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  Ἀνακομιδὴ λειψάνου τοῦ πρωτομάρτυρος καὶ ἀποστόλου     

      Στεφάνου. Θεοδώρου νεομάρτυρος (1690).   
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«����Η ᾖ ἐν ὑμῖν σχίσματα…». Όσο ευχάριστο είνε μία κοινωνία νάνε 
ενωμένη και τα μέλη της να αισθάνωνται σαν μια οικογένεια, αντι-
θέτως τόσο θλιβερό είνε μια πόλι νάνε διηρημένη σε παρατάξεις και 
οι πολίτες της να πολεμούν ο ένας τον άλλο. Φοβερό η διαίρεσις! 
 

 ΣΣΣΣτη διαίρεσι επιρρεπείς είμαστε εμείς οι Έλληνες από τους 
αρχαίους χρόνους. Αν διαβάση κανείς τα ποιήματα του Ομήρου, ό-
που περιγράφεται η ζωή των προγόνων μας, θα ιδή τι διαιρέσεις και 
τι πόλεμοι υπήρχαν ανάμεσά τους.  
 

 ����λλά και αργότερα, όταν η δόξα της Ελλάδος είχε φθάσει σε 
μεγάλα ύψη λόγω των αγώνων της κατά των βαρβάρων, βλέπουμε 
τη διχόνοια να απειλή να καταστρέψη ό,τι με αίματα και θυσίες είχε 
επιτευχθή. Οι δυο μεγαλύτερες τότε πόλεις, η Αθήνα και η Σπάρτη, 
ήρθαν σε σφοδρή σύγκρουσι και ο εμφύλιος εκείνος σπαραγμός ή-
ταν η αιτία της παρακμής της Ελλάδος. 
 

 ����α και όταν το ευγενές τέκνο της Μακεδονίας, ο Μ. Αλέξαν-
δρος, ένωσε τους Έλληνες και με νικηφόρους αγώνες έφθασε μέχρι 
τις Ινδίες, και πάλι η ενότητα αυτή των Ελλήνων δεν κράτησε πολύ. Ύ-
στερα από το θάνατο του Μ. Αλεξάνδρου οι Έλληνες πάλι διαιρέθηκαν.  
 

 ����αι όταν στα νεώτερα χρόνια, το 1821, οι Έλληνες επανα-
στάτησαν κατά της τουρκικής δουλείας, η επανάστασι εκείνη, παρ’ 
όλη την ανδρεία των ηρώων της, κινδύνευσε ν’ αποτύχη λόγω της 
διχονοίας των οπλαρχηγών. Ο εμφύλιος πόλεμος εμφανίσθηκε στην 
πιο ωραία ανάτασι της Ελληνικής φυλής!  
 

 ����λλά και στον αιώνα που ζούμε είδαμε τα φρικτά αποτελέ- 
σματα της διχονοίας. Ενώ πριν  από 70 χρόνια η Ελλάδα έφθασε πάλι  
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    ᾽ΑΑΑΑδελφοί, παρακαλῶ ὑμᾶς διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰη-

σοῦ Χριστοῦ, ἵνα τὸ αὐτὸ λέγητε πάντες, καὶ μὴ ᾖ ἐν ὑμῖν σχίσματα, ἦ-

τε δὲ κατηρτισμένοι ἐν τῷ αὐτῷ νοῒ καὶ ἐν τῇ αὐτῇ γνώμῃ. Ἐδηλώθη 

γάρ μοι περὶ ὑμῶν, ἀδελφοί μου, ὑπὸ τῶν Χλόης, ὅτι ἔριδες ἐν ὑμῖν εἰσί· 

λέγω δὲ τοῦτο, ὅτι ἕκαστος ὑμῶν λέγει· Ἐγὼ μέν εἰμι Παύλου, ἐγὼ δὲ 

Ἀπολλώ, ἐγὼ δὲ Κηφᾶ, ἐγὼ δὲ Χριστοῦ. Μεμέρισται ὁ Χριστός; Μὴ 

Παῦλος ἐσταυρώθη ὑπὲρ ὑμῶν; Ἢ εἰς τὸ ὄνομα Παύλου ἐβαπτίσθητε; 

Εὐχαριστῶ τῷ Θεῷ ὅτι οὐδένα ὑμῶν ἐβάπτισα εἰ μὴ Κρίσπον καὶ Γάϊον, 

ἵνα μή τις εἴπῃ ὅτι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα ἐβάπτισα. Ἐβάπτισα δὲ καὶ τὸν 

Στεφανᾶ οἶκον· λοιπὸν οὐκ οἶδα εἴ τινα ἄλλον ἐβάπτισα. Οὐ γὰρ ἀπέ-

στειλέ με Χριστὸς βαπτίζειν, ἀλλ᾿ εὐαγγελίζεσθαι, οὐκ ἐν σοφίᾳ λό-

γου, ἵνα μὴ κενωθῇ ὁ σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ.  
 

 

σε δόξα και τα στρατεύματά της βρίσκονταν έξω από την Κωνστα-
ντινούπολι έτοιμα να την καταλάβουν, η φοβερή διαίρεσι που ξέ-
σπασε ήταν η κυριώτερη αιτία της μικρασιατικής καταστροφής. Αλ-
λά και πριν 40 περίπου χρόνια και πάλι φρικτή διαίρεσις εμφανίσθη-
κε και αμαύρωσε τη δόξα της Πίνδου, και έγινε πρόξενος τόσων 
συμφορών στην πατρίδα. 

 

 ∆∆∆∆ιαίρεσι, διχόνοια, συ κρατάς το σκήπτρο! Κάποιος ξένος ι-
στορικός που διάβασε όλη την ιστορία του ελληνικού έθνους έβγαλε 
το συμπέρασμα ότι οι Έλληνες, αν δεν είχαν τη διαίρεσι, θα ήταν το 
ενδοξότερο έθνος του κόσμου. Και παρ’ όλα αυτά τα πικρά μαθήμα-
τα της ιστορίας, δεν φαίνεται να σωφρονισθήκαμε. […] 
 

 Σ’Σ’Σ’Σ’ εμάς, λοιπόν, τους σημερινούς Έλληνες πρέπει να στραφή 
ο Παύλος και να φωνάξη· Έλληνες, μη σχίσματα, μη διαιρέσεις!   

* * * 
����ΛΛΑ η φωνή του Παύλου, αν δεν γίνεται εισακουστή από τους 
Έλληνες που σκέπτονται πολιτικώς, ας εισακουσθή, και πρέπει να 
εισακουσθή, τουλάχιστον από τους χριστιανούς, που αρχηγό τους έ-
χουν, πρέπει να έχουν, ένα και μόνο, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. 
Χριστιανοί, μη σχίσματα, μη διαιρέσεις! 
 

""""ρωτούμε·    Η    εναγώνια    αυτή    φωνή    του    Παύλου,    που   προτρέ- 
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πει το χριστιανικό κόσμο σε ενότητα, εισακούεται; Δυστυχώς ο σατα-
νάς, που μισεί την ενότητα και έχει σύνθημα το «διαίρει και βασί-
λευε», κατορθώνει να ενσπείρη τα ζιζάνια της διαιρέσεως και μέσα 
στην Εκκλησία. Ενώ στην περίοδο των τριών πρώτων αιώνων ο λαός 
του Θεού, ο χριστιανικός λαός, παρ’ όλους τους διωγμούς, διατηρού-
σε ενότητα που προκαλούσε το θαυμασμό του κόσμου, μετά την κα-
τάπαυσι των διωγμών παρουσιάσθηκε η φοβερή διαίρεσι. Όργανο δε 
διαιρέσεως ο σατανάς, χρησιμοποίησε έναν άνθρωπο που ήταν μέσα 
στην Εκκλησία ιερεύς και κήρυκας. Ήταν ο Άρειος. Αυτός διαφώνη-
σε προς ό,τι επίστευε όλος ο χριστιανικός κόσμος, όλη η Εκκλησία. Η 
Εκκλησία από τις πρώτες μέρες της ιδρύσεώς της κήρυττε ότι ο Χρι-
στός δεν είνε μόνο άνθρωπος, αλλ’ είνε και Θεός, το δεύτερο Πρόσω-
πο της αγίας Τριάδος. Είνε Θεάνθρωπος. Ναι, ο Χριστός είνε Θεάν-
θρωπος, Κύριος των ουρανών και της γης, ποιητής «ὁρατῶν τε καὶ ἀ-
οράτων». Αυτό κήρυτταν οι απόστολοι και μάλιστα ο κορυφαίος των 
αποστόλων, ο απόστολος Παύλος. Αυτό κήρυτταν οι μάρτυρες, που 
έχυσαν το αίμα τους. Αυτό κήρυτταν οι χιλιάδες και μυριάδες των 
χριστιανών. Αυτό κηρύττουν άγγελοι και αρχάγγελοι. Αυτό κηρύττει 
με το δικό του τρόπο ολόκληρο το σύμπαν, τα ορατά και τα αόρατα. 
Και αν οι άνθρωποι σιωπήσουν, κι αυτές οι πέτρες θα φωνάξουν· 
«Εἷς ἅγιος, εἷς Κύριος, Ἰησοῦς Χριστός, εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός».  
 

 Σ’Σ’Σ’Σ’ αυτή την καθολική φωνή της πίστεως διεφώνησε ο Άρειος 
και είπε ότι ο Χριστός δεν είνε ομοούσιος, αλλά ομοιούσιος προς 
τον Πατέρα. Και με τη βλάσφημη αυτή διδασκαλία του έγινε αιτία 
να διαιρεθή ο χριστιανικός κόσμος. Αυτοί που ακολούθησαν τον Ά-
ρειο δημιούργησαν δική τους εκκλησία, σχίσμα και αίρεσι, που οι ο-
παδοί της, φανατικοί σαν λυσσασμένα σκυλιά, επιτίθενταν εναντίον 
της Εκκλησίας του Χριστού. Φοβερή διαίρεσις, που διήρκεσε αιώνα 
και πλέον και αναστάτωσε την οικουμένη. Η ενότητα της Εκκλησίας 
είχε υποστή ρήγμα. Αυτό το ρήγμα εικονίζει μια αρχαία βυζαντινή 
εικόνα. Ο Χριστός εικονίζεται με τον άρραφο χιτώνα του. Αλλά ο 
χιτώνας αυτός, που δεν ετόλμησαν να τον σχίσουν οι σταυρωταί 
του, εμφανίζεται στην εικόνα σχισμένος. Και στην ερώτησι «Ποιος, 
Χριστέ, σου έσχισε το χιτώνα;» ακούγεται η απάντησι· «Ο Άρειος!». 

* * * 
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����Η σχίσματα, μη διαιρέσεις! Δυστυχώς και στις μέρες μας η ενότη-
τα της Εκκλησίας, που συμβολίζεται από τον άρραφο χιτώνα του Χρι-
στού, εξακολουθεί να διασπάται. Φανατικοί αιρετικοί, φανατικώτεροι 
από τον Άρειο, παρουσιάσθηκαν. Είνε αυτοονομαζόμενοι Μάρτυρες 
του Ιεχωβά. Αυτοί μας ήρθαν από την Αμερική με τα δολλάριά τους, 
αναπτύσσουν μεγάλη προπαγάνδα, αποσπούν από τους κόλπους της 
Εκκλησίας τους χριστιανούς και διαιρούν τον ελληνικό λαό, που αιώ-
νες ήταν ενωμένος κάτω από τη σημαία του Εσταυρωμένου.  
 

 ����δελφοί μου, μη σχίσματα, μη διαιρέσεις!   
 

(από το βιβλίο «Σπινθήρες από τον Απόστολο», του μακαριστού Μητρ. Φλωρίνης, Αυγουστίνου 
Καντιώτου, γ΄ έκδ. Αθήναι 1993, σελ. 187-192, Ορθόδοξος Ιεραποστολική Αδελφότης «Ο Σταυρός») 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

1)     ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ  ΠΡΟΣ  ΤΗΝ  ΥΠΕΡΑΓΙΑ  ΘΕΟΤΟΚΟ 

Κατά την περίοδο του Δεκαπενταύγουστου θα γίνεται στο Ναό μας κά-
θε απόγευμα εσπερινός & παράκληση (6:30 μ.μ. - 8:00 μ.μ.). Παρά-
κληση δε θα γίνεται το Σάββατο, καθώς και την παραμονή των εορτών 
της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος και της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. 
2)       ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΕΙΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ     
Δευτέρα 3 Αυγούστου 2020, Παρεκκλήσι Υπαπαντής 7:00 π.μ. 
Τρίτη 4 Αυγούστου 2020, Κοίμηση Θεοτόκου Π. Ράφτη 7:00 π.μ. 
Τετάρτη 5 Αυγούστου 2020,  Άγιος  Νικόλαος  Μαρκ/λου  7:00 π.μ.  
Πέμπτη    6  Αυγούστου  2020,   Ι.   Ν.  Μεταμορφώσεως   του  Σωτήρος  
στις    κατασκηνώσεις  στη  Χαμολιά  & Άγ. Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
Παρασκευή 7 Αυγούστου 2020, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
Σάββατο  8 Αυγούστου 2020, Άγιος Νικόλαος   Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
3)    Ο  ΣΕΒ.  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ  ΜΑΣ  ΣΤΟ  ΠΟΡΤΟ  ΡΑΦΤΗ 
Την Τρίτη 4 Αυγούστου 2020, στον Ι. Ν. Κοιμήσεως της Θεοτό-
κου στο Πόρτο Ράφτη θα χοροστατήσει στην παράκληση (7:00 μ.μ. 
- 8:00 μ.μ.) ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος.   
4)    ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ Ι. Ν. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ           
                    ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΧΑΜΟΛΙΑ 
Τετάρτη 5 Αυγούστου 2020, 6:30 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός                                                                 
Πέμπτη 6 Αυγούστου 2020, 7:00 π.μ. Όρθρος & Πανηγυρική Θεία  
                                                                   Λειτουργία  
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