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Κοµποσχοίνι στὸ Κελλί, ἀντὶ Ἀκολουθιῶν στὴν Ἐκκλησία;  
τοῦ Παναγιώτου ∆. Παπαδηµητρίου 

 
«Ἀπατᾷς σαυτόν ἄνθρωπε· εὔξασθαι µὲν γὰρ καὶ ἐπὶ τῆς οἰκίας δυνατόν, 

οὕτω δὲ εὔξασθαι ὡς ἐπὶ τῆς Ἐκκλησίας ἀδύνατον» 
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστοµος, PG 48,725. 

 
«Ἦλθε ἡ ὥρα τοῦ ἑσπερινοῦ. Νὰ τὸν κάνουµε µὲ κοµποσχοίνι.  
Πήγαινε σ’ ἐκεῖνο τὸ δωµάτιο καὶ προσευχήσου µὲ τὴν ‘εὐχή’,  
ἕως ὅτου σὲ φωνάξω γιὰ νὰ συνεχίσουµε τὴν συνοµιλία»  
(Μιὰ βραδυὰ στὴν ἔρηµο τοῦ Ἁγίου Ὅρους, σ. 105) 
 
«κάµνεις ἑσπερινόν µὲ τὸ κοµβοσχοίνι καί, ἀφοῦ τελειώσῃς,  
πίνεις ἕναν καφὲ ὡς βοήθηµα τῆς ἀγρυπνίας καὶ οὕτως  
ἀρχίζεις τὸ ἀπόδειπνον ἡσύχως, ἐν σκοτίᾳ,  
χωρὶς φωνήν, λέγων καὶ τοὺς χαιρετισµοὺς  
τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου» (α’ κεφάλαιον «∆εκαφώνου Σάλπιγγος») 
 

«Εἴ τις διδάσκει τὸν οἶκον τοῦ Θεοῦ  
εὐκαταφρόνητον εἶναι,  

καὶ τὰς ἐν αὐτῷ συνάξεις,  
ἀνάθεµα ἔστω» 

Κανών Ε’ τῆς ἐν Γάγγρᾳ Τοπικῆς Συνόδου 
 
«Ὅταν δὲ τελειώσῃς ἀκολουθίαν καὶ ὧρες ὁµοῦ καὶ παράκλησιν  
µὲ τὸ κοµβοσχίνιον, τότε καθίζεις καὶ ξεκουράζεσαι  
καὶ κοιµᾶσαι λίγον, ἕως νὰ ξηµερώσῃ» 
(α’ κεφάλαιον «∆εκαφώνου Σάλπιγγος») 
 

«Εἴ τις αἰτιῷτο, ὑπερηφάνῳ διαθέσει κεχρηµένος  
καὶ βδελυσσόµενος τὰς συνάξεις τῶν Μαρτύρων,  

ἢ τὰς ἐν αὐτοῖς γινοµένας λειτουργίας,  
καὶ τὰς µνήµας αὐτῶν, ἀνάθεµα ἔστω» 

Κανών Κ’ τῆς ἐν Γάγγρᾳ Τοπικῆς Συνόδου 
 
«Γι’ αὐτὸ καὶ οἱ ἡσυχαστὲς περισσότερο ἐξασκοῦνται  
σ’ αὐτὸ τὸ εἶδος, ποὺ οἱ Πατέρες µᾶς δίδαξαν καὶ  
κάνουν τὸν ὄρθρο καὶ τὸν ἑσπερινὸ µὲ τὸ κοµποσχοίνι,  
λέγοντας δηλ. τὴν ‘εὐχή’» (Μιὰ βραδυὰ στὴν ἔρηµο τοῦ Ἁγίου Ὅρους, σ. 50) 
 

«Τεκνία µου ὑποχωρήσατε µικρόν· ἔχω γὰρ δύο παιδία ἐνταῦθα,  
πρὸς ἑσπέραν ἐρχόµενα· µήπως ξενισθέντα ἐν ὑµῖν ἀδικήσωσιν ὑµᾶς.  

Καὶ ἰδοῦ δύο λέοντες, ἐλθόντες ἐκ τῆς ἐρήµου δροµαῖοι, ἔπεσον  
εἰς τοὺς πόδας αὐτοῦ, ὠρυόµενοι· ἐκεῖνοι δὲ πάλιν ἀπὸ τοῦ φόβου  

ἔπεσον χαµαί. Ὁ δὲ γέρων, ἐπιθεὶς τὰς χείρας τοῖς θηρίοις, λέγει  
πρὸς αὐτά· Τεκνία µου, ἐκ τῆς γῆς τῶν ἀνθρώπων ἐληλύθασί 

 τινες πρός µε, ἀλλὰ µηδὲν αὐτοὺς βλάψητε.  
 

Καὶ εὐθὺς στραφεὶς πρὸς τοὺς Μοναχούς, λέγει·  
∆εῦτε ποιήσωµεν, ἀδελφοί, ἑσπερινὸν ὕµνον» 

Μηναῖον Ὀκτωβρίου, κγ’. τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡµῶν Μακαρίου τοῦ Ρωµαίου· 
Στίχοι: Ἔρηµον ἠγάπησας οἰκεῖν παµµάκαρ,  

Θεῷ ὁµιλεῖν καταµόνας τῷ µόνῳ. 
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Μὲ πόνο καρδιᾶς βλέπω στὶς µέρες µας, τὴν δηµοσίευση βιβλίων τὰ ὁποῖα 
καταρρίπτουν ἀντικανονικῶς πᾶσα ἔννοια ἐκκλησιαστικῆς Τάξεως, καὶ τὸ 
χειρότερο εἶναι ὅτι αὐτὰ προέρχονται ἀπὸ τὴν µοναχικὴ πολιτεία (εὐτυχῶς, ἀπὸ 
µικρὴ µερίδα αὐτῆς), τῆς ὁποῖας τὸ Τυπικὸν (Ἐκκλησιαστικὲς Ἀκολουθίες) 
ἀγάπησε τόσο πολὺ ὁ εὐσεβὴς λαὸς ὥστε ἀπὸ τὴν εἰκονοµαχία καὶ µετὰ τὸ 
ἀσπάστηκε ἀπορρίπτοντας σταδιακὰ τὸ Τυπικὸν τῶν «ᾀσµατικῶν ἀκολουθιῶν»1. 
Τὸ Τυπικὸν ποὺ ἐν πολλοῖς ἀκολουθοῦµε στὶς Ἐκκλησίες (ἀλλὰ καὶ στὶς Ἱερὲς 
Μονές) ἐδὼ καὶ περίπου δώδεκα αἰώνες, εἶναι τὸ Τυπικὸν τῆς Λαύρας τοῦ Ἁγίου 
Σάββα, τὸ ὁποῖο ἐν πολλοῖς ἀναθεώρησε ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ ∆αµασκηνὸς ποὺ 
µόνασε ἐκεῖ, καὶ ἐπίσης δέχθηκε εὐεργετικὲς ἐπιδράσεις στὴν Μονὴ Στουδίου στὴν 
Κωνσταντινούπολη2. 
 
Ἀκόµη περισσότερο στενοχωριόµαστε ὅταν πηγαίνουµε σὲ ἱερὲς µονὲς (κοινόβια, 
µετὰ πλήθους κοσµικῶν προσκυνητῶν) καὶ βλέπουµε τοὺς µοναχοὺς νὰ 
καταλιµπάνουν Ἀκολουθίες ἐπειδὴ τὶς «κάνουν» µὲ τὸ κοµποσχοίνι στὰ κελλιά 
τους. Καὶ βρίσκουν καὶ διαβολικὲς δικαιολογίες νὰ µᾶς δικαιολογηθοῦν... 
 
Τεµπελιάζουν οἱ σηµερινοὶ Μοναχοί (µᾶς εἶπε ἅγιος Γέροντας), καὶ βρῆκαν 
εὐκολότερο νὰ καταλιµπάνουν τὶς ἱερὲς ἀκολουθίες καὶ νὰ κάνουν κοµποσχοίνι, 
παρὰ νὰ κάνουν τὶς ἱερὲς ἀκολουθίες, καὶ κατόπιν νὰ κάνουν κοµποσχοίνι ὅση 
ὥρα θέλουν. Ὁ µακαριστὸς Γέροντάς µου, µέγας Γέρων, οὐδέποτε ἄφηνε τὶς 
ἀκολουθίες πρωΐ καὶ βράδυ µετὰ καθηµερινῆς µάλιστα Θείας Λειτουργίας. 
 
«∆ὲν κάνει νὰ καταφρονοῦµε τὶς καθιερωµένες ἐκκλησιαστικὲς ἀκολουθίες3.  
 
Ὅσοι γοητεύονται ἀπὸ τὴν προσευχὴ τοῦ Ἰησοῦ, συνήθως παραµελοῦν τὴν 
καθιερωµένη ἐκκλησιαστικὴ προχευχή, πρωϊνὴ καὶ βραδυνή· καὶ µερικὲς φορές, 
καὶ τὴν Θεία Λειτουργία. 
 
Τὸ καινούργιο στὰ βιώµατα τῆς προσευχῆς καὶ ἡ δύναµή τους, εἶναι ἡ ἐξωτερικὴ 
ἄνεση, ἡ εὐχέρεια, κάτι νὰ λένε γιὰ τὸν ἑαυτό τους, κάθε ὥρα καὶ κάθε στιγµή. 
Ὅµως αὐτὰ τοὺς ὁδηγοῦν σὲ ἕνα ἐπικίνδυνο δίληµµα: 
 

• νὰ θέλουν νὰ ὑποκαταστήσουν κάθε ἄλλο εἶδος προσευχῆς µὲ τὴν εὐχὴ τοῦ 
Ἰησοῦ· 

• ἢ νὰ κάνουν τὴν σκέψη: Ἔχει καµµιὰ σηµασία, µὲ τὶ λόγια κάνω ἐγὼ τὴν 
προσευχή µου; Ἂν ἐγὼ µὲ τὴν προσευχὴ τοῦ Ἰησοῦ φθάνω σὲ µιὰ 
ἐκπληκτικὴ ἄνοδο, γιατὶ ἐγὼ νὰ πηγαίνω στὴν Ἐκκλησία, ἢ νὰ κάθωµαι 
στὸ σπίτι νὰ διαβάζω τὶς ἐνδιάτακτες ἀκολουθίες, ἀφοῦ αὐτὲς ποτὲ δὲν 
φέρνουν στὴν ψυχή µου τέτοια ἐπίδραση4; 

                                            
1 βλ. Ἀρχιµ. Εἰρηναίος ∆εληδήµος, ΣΥΜΒΟΛΗ, τ. 7, σ. 9, υποσ. 2. 
2 Γρ. Στάθης, Πρακτικά Α’ Ψαλτικού Συνεδρίου, σ. 74-75. 
3 Αὐτὸ λέγεται ἐν προκειµένῳ µὲ ἀφορµὴ τοὺς κακοτοµούντας (θέλουµε νὰ πιστεύουµε ἐν ἀγνοίᾳ) 
µοναχούς, ἀλλὰ ἄπτεται καὶ τῶν ἐκκοσµικευµένων ἱερέων ποὺ ἀφήσανε τὶς καθηµερινὲς 
ἀκολουθίες (οἱ ὁποῖες δέον ὅπως τελοῦνται νωρὶς τὸ πρωῒ ὥστε νὰ προλάβει ὁ πιστὸς νὰ πάει µετὰ 
τὸν ἐκκλησιασµὸ στὴν δουλειά του). 
4 Αὐτὴ ἡ φαινοµενικὴ ἐντύπωση δηµιουργεῖται, κατὰ τὴν γνώµη µας, λόγω τῆς ἀκηδίας. 
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Ἡ προσευχὴ τοῦ Ἰησοῦ δὲν πρέπει, ποτὲ καὶ µὲ κανένα τρόπο, νὰ ὑποκαθιστᾶ τὶς 
ἐκκλησιαστικὲς ἀκολουθίες. 
 
Ἐκεῖνος ποὺ παίρνει τὸν δρόµο νὰ «ἀντικαθιστᾶ», ἔστω καὶ σταδιακά, τὶς ἱερὲς 
ἀκολουθίες, φεύγει ἀπὸ τὴν κύρια πηγὴ τῆς κάθε ἀληθινῆς κατάστασης προσευχῆς, 
ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία. Καὶ ἐµπαίζεται ἀπὸ τὸν διάβολο· ποὺ τοῦ ἐµβάλλει τὴν σκέψη 
ὅτι αὐτὴ ἡ ἀντικατάσταση κάθε ἄλλης προσευχῆς µὲ τὴν εὐχή τοῦ Ἰησοῦ, εἶναι µιὰ 
ἀντικατάσταση κάτι κατωτέρου µὲ κάτι τὸ ἀνώτερο· γιατὶ τότε ὁ προσευχόµενος 
πηγαίνει σὰν στραβὸς σὲ πνευµατικὸ γκρεµό· ἀφοῦ, ἀποκοµµένος στὴν προσευχή 
του ἀπὸ τὴν προσευχὴ τῆς Ἐκκλησίας, βουλιάζει σὲ ἕνα κόσµο προσωπικῶν του 
προσευχῶν καὶ βιωµάτων, νοµίζοντας, ἀπὸ τὴν ἀπροσδόκητα µεγάλη γλύκα ποὺ 
τοῦ προκαλοῦν γιὰ κάποιο διάστηµα, ὅτι πάνω-κάτω φθάνει σὲ νέες ἀποκαλύψεις·  
ἐνῶ, τότε, πέφτει σὲ πλάνη. Καὶ τότε ἀρχίζει 
 

• ἢ νὰ βλέπει µὲ ἔπαρση τὸν ἑαυτό του: σὰν ἐκλεκτὸ τοῦ Θεοῦ· σὲ ἄµεση 
σχέση µὲ τὸ Θεό·  ἔξω καὶ ἐπάνω ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία· παράλληλα πρὸς τὴν 
Ἐκκλησία· 

• ἢ νὰ τὰ χάνει ὅλα µαζὶ καὶ νὰ πέφτει σὲ πλήρη ἀπελπισία. 
 
Ἡ δύναµη τῆς προσευχῆς στὴν Ἐκκλησία δὲν εἶναι κάτι ποὺ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν 
ἔνταση τῶν προσωπικῶν συναισθηµάτων καὶ βιωµάτων· καὶ γι’ αὐτὸ πρέπει καὶ νὰ 
τὴν βλέπωµε καὶ νὰ τὴν ἀξιολογοῦµε ἀλλιῶς. 
 
Ἡ οὐσιαστικὴ συµµετοχή µας στὶς ἱερὲς ἀκολουθίες τῆς Ἐκκλησίας, σύµφωνα µὲ 
Ἐκεῖνον ποὺ τὴν ἴδρυσε, καὶ µὲ τὸ Πνεῦµα τὸ Ἅγιο, ποὺ τὴν διέπει, εἶναι ἡ κύρια 
Πηγὴ «Ὕδατος Ζωῆς». 
 
Καὶ σ’ αὐτὴν τὴν Πηγὴ Ὕδατος Ζωῆς προσερχόµαστε, µόνο ὅταν τηροῦµε τὸν 
ἐκκλησιαστικὸ κανόνα προσευχῆς· καὶ ὅχι ὅταν τὸν ὑποκαθιστοῦµε µὲ κάτι ἄλλο 
«δικό µας». 
 
Ἡ ζωοποιὸς δύναµη τῶν ἀκολουθιῶν ἔγκειται ὄχι στὴν δύναµη-ἔνταση τῶν 
βιωµάτων κάποιων προσώπων, ἀλλὰ στὸ ὅτι αὐτὲς εἶναι οἱ προσευχὲς τῆς 
Ἐκκλησίας - καὶ γι’ αὐτὸ κάθε µέλος τῆς Ἐκκλησίας ὀφείλει νὰ συµµετέχει σ’ 
αὐτές. Καὶ δὲν εἶναι δυνατὸ νὰ κόβει κανεὶς τὴν σχέση του µὲ τὴν προσευχὴ τῆς 
Ἐκκλησίας ἀτιµωρητί, χωρὶς ζηµία γιὰ τὴν πνευµατική του ζωή· σὰν τάχα νὰ µὴ 
συνέβαινε τίποτε κακὸ µὲ τὴν ἀποµόνωσή του· δηλαδὴ µὲ τὸ νὰ περιορισθῆ σὲ µιὰ 
καθαρὰ δική του-προσωπική του προσευχή!...»5. 
 
«Πιστεύω ὅτι στὴν ἐποχή µας κυριαρχεῖ µιὰ φοβερὴ ἐκκλησιολογικὴ αἵρεση. 
Ἔχουµε συγκεχυµένες ἰδέες γιὰ τὸ τὶ εἶναι Ἐκκλησία. Γι’ αὐτό, ἂν ὑπάρχη ἕνα 

                                            
5 Πρωτοϊερέως Βαλεντίνου Σβεντσίτσκι, Μυσταγώγηση στὴν Σωτήρια Προσευχή, ἔκδ. Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Νικοπόλεως (µετάφραση: + ὁ Νικοπόλεως Μελέτιος), Πρέβεζα 2003, σ. 23-25. Θὰ 
ἤθελα µὲ τὴν παροῦσα εὐκαιρία νὰ εὐχαριστήσω τὸν Σεβασµιώτατο Νικοπόλεως κ. Μελέτιο ποὺ 
µοῦ δώρησε τὸ ἐν λόγῳ βιβλίο σὲ ἀνύποπτο χρόνο «µὲ τὴν εὐχὴ νὰ φανεῖ χρήσιµο». 
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δογµατικὸ θέµα, ποὺ πρέπει νὰ ἀπασχολήση σήµερα τὴν Ἐκκλησία εἶναι αὐτὴ ἡ 
ἐκκλησιολογικὴ αἵρεση. Πολλοὶ ἀπὸ µᾶς ἔχουµε µιὰ ὑδαρὴ γνώµη γιὰ τὴν 
Ἐκκλησία»6. 
 
«Τὴν ἐργασία τῆς προσευχῆς οἱ ἅγιοι πατέρες τὴν ὀνοµάζουν «τέχνη».  
 
Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ ∆αµασκηνὸς στὸν κζ’ λόγο του «περὶ ἡσυχίας» λέγει γιὰ τὴν 
προσευχὴ τοῦ Ἰησοῦ: «Ἂν τὴν τέχνη αὐτὴ τὴν ἔχεις µάθει καλά, ἀσφαλῶς θὰ 
καταλάβεις, τὶ σοῦ λέγω».  
 
Καὶ ὁ ἅγιος Ἡσύχιος, πρεσβύτερος Ἱεροσολύµων, λέγει γιὰ τὴν προσευχὴ αὐτή: 
«Ἡ νήψη εἶναι µιὰ πνευµατικὴ τέχνη». 
 
Καὶ ὁ ἅγιος Νικηφόρος ὁ Νηστευτὴς λέγει γιὰ τὴν προσευχὴ τοῦ Ἰησοῦ, ὅτι εἶναι 
«τέχνη»· µιὰ τέχνη, ποὺ κάνει τὴν ζωή µας «πολιτεία οὐράνια». 
 
Καὶ ὁ Γέροντας τῆς Μολδαβίας Παΐσιος Βελιτσκόφσκι, ἀφοῦ πρῶτα τονίζει ὅτι οἱ 
ἅγιοι πατέρες τὴν προσευχὴ τοῦ Ἱησοῦ τὴν χαρακτηρίζουν σὰν «τέχνη 
πνευµατική», δίνει τὴν ἐξῆς ἐξήγηση: 
 
«Ὅπως ποτὲ κανεὶς δὲν µπόρεσε νὰ µάθει τέχνη χωρὶς διδάσκαλο, ἔτσι καὶ 
προκειµένου γιὰ τὴν νοερὰ ἐργασία τῆς προσευχῆς δὲν θὰ καταστῆ ποτὲ δυνατὸ 
νὰ τὴν µάθει κανεὶς χωρὶς πεπειραµένο ὁδηγό». 
 
Καὶ προχωρώντας µᾶς ἐπεξηγεῖ, ποία εἶναι ἡ οὐσιώδης διαφορὰ ἀνάµεσα στὴν 
συνήθη προσευχή καὶ στὴν προσευχὴ τοῦ Ἰησοῦ. Λέγει: 
 
«Ὁ κανόνας προσευχῆς, προβλέπεται ἀπὸ τὸ τυπικό. Σύµφωνα µὲ τὰ ἱερὰ βιβλία 
τῆς Ἐκκλησίας εἶναι κάτι ποὺ ταιριάζει στὸν Βασιλέα τῶν Οὐρανῶν. Καὶ γι’ αὐτὸ 
καὶ οἱ κοσµικοὶ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ καὶ οἱ µοναχοὶ πρέπει νὰ τὸν ἀναπέµπουν 
κάθε ἡµέρα στὸν Θεό. Μὲ ἄλλα λόγια ἐπιβάλλεται κάθε ἄνθρωπος ποὺ ἔχει βιβλία 
καὶ µπορεῖ νὰ διαβάζει, νὰ κάνει Ἀκολουθία· χωρὶς νὰ χρειάζεται νὰ τοῦ γίνουν 
γι’ αὐτὸ εἰδικὲς ὑποδείξεις καὶ ἐντολές. Παράλληλα ὅµως ὀφείλει, καὶ µὲ τὸν νοῦ 
καὶ µὲ τὴν καρδιά του, νὰ ἀναπέµπει στὸν Θεὸ µιὰ µυστικὴ θυσία αἰνέσεως· πού, 
ὅπως εἴπαµε, εἶναι µιὰ τέχνη πνευµατική· δηλαδὴ κάτι, πού, χωρὶς διδασκαλία καὶ 
ὁδηγό, δὲν εἶναι ποτὲ δυνατὸ νὰ τὸ καταλάβωµε καὶ νὰ τὸ µάθωµε σωστά»»7. 
 

*    *    * 
 
Τὸ δυστυχὲς τῆς ὑποθέσεως εἶναι ὅτι ἐνὼ ἡ «ἀκολουθία µετὰ κοµβοσχοινίου» ἴσως 
νὰ θεωρεῖται «ἀνεκτή» γιὰ κατὰ µόνας ἐρηµίτες ποὺ ἔχουν ἔλλειψη ἔστω καὶ 
στοιχειώδους «προσευχηταρίου», ἐµεῖς δὲν ἐγκρίνουµε πάντως τέτοια πρακτική 
(λόγῳ τῶν ἱερῶν κανόνων, καὶ τῶν προαναφερθέντων), ἐν τούτοις ἐφαρµόζεται 

                                            
6 Μητροπολίτου Ναυπάκτου Ἱεροθέου, Ἄρνηση Χριστοῦ, Ἐκκλησιαστικὴ Παρέµβαση, τ. 120, σ. 
16. 
7 Πρωτοϊερέως Βαλεντίνου Σβεντσίτσκι, Μυσταγώγηση..., σ. 67-68. 



 5

ἀκόµη καὶ σὲ κοινόβια (µιλοῦµε ἀπὸ προσωπικὴ ἐµπειρία), καὶ µὲ τὴν διαφήµιση 
τῶν διαφόρων βιβλίων καὶ γεροντάδων, δὲν θὰ ἀργήσει νὰ ...υἱοθετηθεῖ καὶ ἀπὸ 
τοὺς «φιλακόλουθους» κοσµικοὺς ἱερεῖς καὶ ἀρχιερεῖς. Ἄλλωστε στὴν Ἀµερικὴ τὸν 
Ἑσπερινὸ σχεδὸν τὸν ἐγκατέλειψαν, καὶ ὅπως πάει, ὁ Ὄρθρος σὲ λίγο θὰ ἔχει τὴν 
τύχη τοῦ Ἑσπερινοῦ (δηλαδή, σταδιακὴ προτεσταντοποίησις). 
 
Αὐτὰ τὰ «κρούσµατα» παρουσιάστηκαν νωρὶς στὴν ἐκκλησία, ἡ ὁποῖα ἀντέδρασε 
µετὰ ἱερῶν Κανόνων γιὰ νὰ διορθώσει τὰ κακῶς κείµενα.  
 
Γιὰ παράδειγµα, οἱ Εὐσταθιανοὶ8 δίδασκαν τὸν λαὸν νὰ φεύγουν ἀπὸ τὴν 
Ἐκκλησίαν, καὶ νὰ καταφρονοῦν τὶς συνάξεις τῶν Χριστιανῶν ποὺ γίνονται στὴν 
Ἐκκλησία, λέγοντες τάχα, ὅτι εἰς κάθε τόπον µπορεῖ ὁ καθένας νὰ προσεύχεται, 
ὅπως µᾶς ἀναφέρει ὁ Ἅγιος Νικόδηµος ὁ Ἁγιορείτης9.  
 
Οἱ Ἅγιοι Πατέρες, οἱ συνελθόντες στὴν ἐν Γάγγρᾳ Τοπικὴ Σύνοδο, ἀναθεµατίσανε 
τοὺς ταῦτα πράσσοντας, καὶ διετύπωσαν τὸν Ε’ Κανόνα, οὕτως ὥστε νὰ 
συµπεριλαµβάνει καὶ ὅσους στὸ µέλλον προσπαθήσουν νὰ πράξουν παρόµοια: 
 
Κανών Ε’ τῆς ἐν Γάγγρᾳ Τοπικῆς Συνόδου:  
 

«Εἴ τις διδάσκοι τὸν οἶκον τοῦ Θεοῦ εὐκαταφρόνητον εἶναι,  
καὶ τὰς ἐν αὐτῷ συνάξεις,  

ἀνάθεµα ἔστω». 
 
Ἐπίσης στὸν Κ’ Κανόνα λέγουν οἱ Ἅγιοι Πατέρες: 
 
Κανών Κ’ τῆς ἐν Γάγγρᾳ Τοπικῆς Συνόδου: «Εἴ τις αἰτιῷτο, ὑπερηφάνῳ διαθέσει 
κεχρηµένος καὶ βδελυσσόµενος τὰς συνάξεις τῶν Μαρτύρων, ἢ τὰς ἐν αὐτοῖς 
γινοµένας λειτουργίας, καὶ τὰς µνήµας αὐτῶν, ἀνάθεµα ἔστω». 
 
Καὶ στὸν ΚΑ’ Κανόνα ἐπεξηγοῦνται ἔτι περισσότερο: 
 

«Ταῦτα δὲ γράφοµεν, οὐκ ἐκκόπτοντες τοὺς ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ τοῦ Θεοῦ  
κατὰ τὰς Γραφὰς ἀσκεῖσθαι βουλοµένους,  

ἀλλὰ τοὺς λαµβάνοντας τὴν ὑπόθεσιν τῆς ἀσκήσεως εἰς ὑπερηφάνειαν,  
κατὰ τῶν ἀφελέστερον βιούντων ἐπαιροµένους τε,  

καὶ παρὰ τὰς Γραφὰς καὶ τοὺς Ἐκκλησιαστικοὺς Κανόνας  
καινισµοὺς εἰσάγοντας [...]», 

 
ὀλόκληρος δὲ ὁ Κανόνας ἔχει ὡς ἐξῆς: 

                                            
8 Ὁ Ἀρχιµ. Βασ. Κ. Στεφανίδης, στην «Ἐκκλησιαστικὴ Ἰστορία», ἀναφέρει ὡς «Εὐσταθιανοὺς» 
τοὺς Ὀρθοδόξους τῆς πόλεως τῆς Ἀντιοχείας ὑπὸ τὸν πρεσβύτερο Παυλῖνο, ποὺ ἀπεσχίσθησαν τοῦ 
Ἀρειανοῦ νέου «ἐπισκόπου» ὅταν καθηρέθη ὁ Ἀντιοχείας Εὐστάθιος (πρὸ τοῦ 330), βλ. σ. 203. 
Ἀναφέρει δὲ τοὺς «Εὐσταθιανοὺς» ποὺ ἀφορίστηκαν καὶ ἀναθεµατίστηκαν ἀπὸ τὴν ἐν Γάγγρᾳ 
Σύνοδο, καὶ ὡς «οἱ περὶ τῶν Εὐστάθιον» ὁ ὁποῖος καταγόταν ἐκ Σεβαστείας, βλ. σ. 157-158. 
9 Πηδάλιον, ἐκδ. Παπαδηµητρίου, σ. 399. 
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Κανών ΚΑ’ τῆς ἐν Γάγγρᾳ Τοπικῆς Συνόδου: «Ταῦτα δὲ γράφοµεν, οὐκ 
ἐκκόπτοντες τοὺς ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ τοῦ Θεοῦ κατὰ τὰς Γραφὰς ἀσκεῖσθαι 
βουλοµένους, ἀλλὰ τοὺς λαµβάνοντας τὴν ὑπόθεσιν τῆς ἀσκήσεως εἰς 
ὑπερηφάνειαν, κατὰ τῶν ἀφελέστερον βιούντων ἐπαιροµένους τε, καὶ παρὰ τὰς 
Γραφὰς καὶ τοὺς Ἐκκλησιαστικοὺς Κανόνας καινισµοὺς εἰσάγοντας. Ἡµεῖς 
τοιγαροῦν καὶ παρθενίαν µετὰ ταπεινοφροσύνης θαυµάζοµεν, καὶ ἐγκράτειαν 
µετὰ σεµνότητος καὶ θεοσεβείας γινοµένην ἀποδεχόµεθα, καὶ ἀναχώρησιν τῶν 
ἐγκοσµίων πραγµάτων µετὰ ταπεινοφροσύνης ἀγάµεθα, καὶ γάµου συνοίκησιν 
σεµνὴν τιµῶµεν, καὶ πλοῦτον µετὰ δικαιοσύνης καὶ εὐποιίας, οὐκ ἐξουθενοῦµεν, 
καὶ λιτότητα καὶ εὐτέλειαν ἀµφιασµάτων, δι’ ἐπιµέλειαν µόνον τοῦ σώµατος, 
ἀπερίεργον, ἐπαινοῦµεν, τὰς δὲ ἐκλύτους καὶ τετρυµένας ἐν τῇ ἐσθῆτι περιόδους 
ἀποστρεφόµεθα, καὶ τοὺς οἴκους τοῦ Θεοῦ τιµῶµεν, καὶ τὰς Συνόδους τὰς ἐπ’ 
αὐτοῖς, ὡς Ἁγίας καὶ ἐπωφελεῖς ἀσπαζόµεθα, οὐ συγκλείοντες τὴν εὐσέβειαν ἐν 
τοῖς οἴκοις, ἀλλὰ πάντα τόπον τὸν ἐπ’ ὀνόµατι τοῦ Θεοῦ οἰκοδοµηθέντα τιµῶντες, 
καὶ τὴν ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ τοῦ Θεοῦ συνέλευσιν, ὡς ὡφέλειαν τοῦ κοινοῦ, 
προσιέµεθα, καὶ τὰς καθ’ ὑπερβολὴν εὐποιίας τῶν ἀδελφῶν, τὰς κατὰ τὰς 
παραδόσεις διὰ τῆς Ἐκκλησίας εἰς τοὺς πτωχοὺς γινοµένας, µακαρίζοµεν, καὶ 
πάντα συνελόντως εἰπεῖν, τὰ παραδοθέντα ὑπὸ τῶν θείων Γραφῶν καὶ 
Ἀποστολικῶν παραδόσεων, ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ γίνεσθαι εὐχόµεθα»10. 
 
Ἂς σηµειωθεῖ ὅτι οἱ Κανόνες τῆς ἐν Γάγγρᾳ Τοπικῆς Συνόδου ἔχουν ἐπικυρωθεῖ 
ὁρισµένως ἀπὸ τὸν β’ Κανόνα τῆς ΣΤ’ Οἰκουµενικῆς Συνόδου, καὶ ἀορίστως ἀπὸ 
τὸν να’ τῆς ∆’ καὶ τὸν α’ τῆς Ζ’ Οἰκουµενικῆς Συνόδου, καὶ διὰ τῆς ἐπικυρώσεως 
αὐτῆς «Οἰκουµενικὴν τρόπον τινὰ ἀναλαµβάνουσι δύναµιν»11. 
 

*    *    * 
 

Ὅσοι δὲν θελήσουν νὰ ὑπακούσουν στοὺς Ἁγίους Πατέρες καὶ νὰ πάψουν νὰ 
«ἀντικαθιστοῦν»12 τὶς Ἀκολουθίες τῆς Ἐκκλησίας, µὲ κοµποσχοῖνι στὸ καρεκλάκι 
τοῦ κελλιοῦ τους (ἢ τοῦ σπιτιοῦ τους), λέγοντας, ὁ Κανόνας λέει «Εἴ τις διδάσκοι 
τὸν οἶκον τοῦ Θεοῦ εὐκαταφρόνητον εἶναι, καὶ τὰς ἐν αὐτῷ συνάξεις, ἀνάθεµα 
ἔστω», «ἐµεῖς» ὅµως δὲν διδάσκουµε ὅτι εἶναι εὐκαταφρόνητα, θὰ τοὺς µιλήσουµε 
ὡς ἐξῆς: 
 
Σύµφωνα µὲ τὸ λεξικό, εὐκαταφρόνητος σηµαίνει «ἄξιος καταφρονήσεως». Ἐσεῖς 
λοιπόν - οἱ καινοτοµοῦντες (ἴσως ἐν ἀγνοίᾳ, τὸ ὁποῖο καὶ εὔχοµαι) - λέτε «ἦλθε ἡ 
ὥρα τοῦ ἑσπερινοῦ. Νὰ τὸν κάνουµε µὲ κοµποσχοίνι». Θεωρεῖστε ὅτι εἶµαι 
µπροστά σας καὶ σᾶς λέω: «νὰ µὴν τὸν κάνουµε µὲ κοµποσχοίνι, ἀλλὰ νὰ τὸν 
κάνουµε στὴν Ἐκκλησία, τιµώντας τοὺς ἑορταζοµένους Ἁγίους». Φυσικά - λόγῳ 
τῆς καινοτοµίας σας - θὰ µοῦ ἀπαντήσετε «ὄχι, πρέπει νὰ τὸν κάνουµε µὲ 
κοµποσχοίνι». Λοιπόν, γιὰ νὰ ἐπιµένετε σὲ κάτι ἔναντι κάτι ἄλλου, αὐτοῦ ποὺ σᾶς 
λέω (µᾶλλον οἱ Ἅγιοι Πατέρες λένε), αὐτὸ σηµαίνει ὅτι περιφρονεῖτε αὐτὸ ποῦ 

                                            
10 Πηδάλιον, σ. 404-405. ∆ὲς καὶ τὴν ἐρµηνεία τοῦ Ἁγίου Νικοδήµου τοῦ Ἁγιορεῖτου. 
11 Πηδάλιον, σ. 396-397. 
12 Μετὰ τὴν Ἀκολουθία ἢ καὶ πρὶν ἀπὸ αὐτὴν κάνετε ὅσο κοµποσχοῖνι θέλετε. 
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λέω ἢ ἰσοδύναµα ἔχετε ταπεινὴ γνώµη γιὰ αὐτὸ ποῦ σᾶς λέω13. Αὐτὸ λοιπὸν 
ὀνοµάζεται καταφρόνηση αὐτοῦ ποὺ σᾶς λέω. 
 
Μὴ πλανᾶσθε. Μὲ τὴν «ἀντικατάσταση» τῶν Ἀκολουθιῶν τῆς Ἐκκλησίας µὲ 
κοµποσχοῖνι στὸ κελλί σας, διδάσκετε «τὸν οἶκον τοῦ Θεοῦ εὐκαταφρόνητον 
εἶναι, καὶ τὰς ἐν αὐτῷ συνάξεις», καὶ φοβηθεῖτε τὸ ἀνάθεµα τῶν ἱερῶν Κανόνων. 
Πολὺ µεγαλύτερο ἔγκληµα ποιεῖτε ὅταν διαδίδετε αὐτὲς τὶς ἀντικανονικὲς µᾶλλον 
ἀντιεκκλησιαστικὲς πρακτικὲς µέσῳ τῶν βιβλίων, ποὺ εὐχῆς ἔργον θὰ ἦταν νὰ 
ἀποσύρετε αὐτὲς τὶς ἰδέες ἀπὸ αὐτά. 
 

*    *    * 
 

Ἂς δοῦµε ἐπίσης ἄλλες µαρτυρίες Ἁγίων, Γερόντων, καὶ ἐκ τῆς παραδόσεως 
(πέραν τῶν προαναφερθέντων) γιὰ τὸ θέµα µας (τὶς ὁποῖες φυσικὰ δὲν τὶς 
ἐξαντλοῦµε): 
 
 
α᾿. Ὁ Προφητάναξ ∆αβίδ. 
 

 «ἑπτάκις τῆς ἡµέρας ᾔνεσά Σε», Ψαλµ. ριη’ 164, 
 

«µίαν ᾐτησάµην παρὰ Κυρίου, ταύτην ἐκζητήσω·  
τοῦ κατοικεῖν µε ἐν οἴκῳ Κυρίου πάσας τὰς ἡµέρας τῆς ζωῆς µου», Ψαλµ. κστ’ 4. 

 
 
β᾿. Μαρτυρία ἐρηµίτη Ἁγίου - Ὅσιος Μακάριος ὁ Ρωµαῖος. 
 
«Καὶ εὐθὺς στραφεὶς πρὸς τοὺς Μοναχούς, λέγει·  

 
∆εῦτε ποιήσωµεν, ἀδελφοί, ἑσπερινὸν ὕµνον. 

 
Στίχοι. Ἔρηµον ἠγάπησας οἰκεῖν παµµάκαρ, Θεῷ ὁµιλεῖν καταµόνας τῷ µόνῳ», 
Μηναῖον Ὀκτωβρίου, κγ’. 
 
 
γ’. Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστοµος. 
 
«Ἀπατᾷς σαυτόν ἄνθρωπε· εὔξασθαι µὲν γὰρ καὶ ἐπὶ τῆς οἰκίας δυνατόν, οὕτω δὲ 
εὔξασθαι ὡς ἐπὶ τῆς Ἐκκλησίας ἀδύνατον, ὅπου Πατέρων πλῆθος τοσοῦτον, ὅπου 
βοὴ πρὸς τὸν Θεὸν ὁµοθυµαδὸν ἀναπέµπεται. Οὐχ οὕτως εἰσακούῃ κατὰ σαυτὸν 
τὸν ∆εσπότην παρακαλῶν, ὡς µετὰ τῶν ἀδελφῶν τῶν σῶν. Ἐνταῦθα γὰρ ἐστί τι 
πλέον, οἷον ἡ ὁµόνοια καὶ ἡ συµφωνία, καὶ τῆς ἀγάπης ὁ σύνδεσµος, καὶ αἱ τῶν 
ἱερέων εὐχαί. ∆ιὰ γὰρ τοῦτο οἱ ἱερεῖς προεστήκασιν, ἵνα αἱ τοῦ πλήθους εὐχαὶ 

                                            
13 ∆εῖτε καὶ Πρωτοϊερέως Βαλεντίνου Σβεντσίτσκι, ὡς προανέφερα. 
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ἀσθενέστεραι οὗσαι14, τῶν δυνατωτέρων τούτων ἐπιλαβόµεναι, ὁµοῦ 
συνανέλθωσιν αὐταῖς εἰς τὸν οὐρανόν», PG 48,725. 
 
«Οὕτω καὶ Πέτρος τὸ δεσµωτήριον διέφυγε. Προσευχὴ γὰρ ἦν ἐκτενὴς ὑπὸ τῆς 
Ἐκκλησίας ὑπὲρ αὐτοῦ γινοµένη πρὸς τὸν Θεόν. Εἰ δὲ Πέτρον ὠφέλησε τῆς 
Ἐκκλησίας ἡ εὐχή, καὶ τὸν στῦλον ἐκεῖνον ἐξέβαλε τοῦ δεσµωτηρίου, πῶς σὺ 
καταφρονεῖς τῆς δυνάµεως αὐτῆς, εἰπέ µοι, καὶ ποίαν ἔξεις ἀπολογίαν;», PG 48,726. 
 
«Οὐκ ἄνθρωποι µόνοι βοῶσι τὴν φρικωδεστάτην ἐκείνην βοήν, ἀλλὰ καὶ ἄγγελοι 
προσπίπτουσι τῷ ∆εσπότῃ, καὶ ἀρχάγγελοι δέονται. [...] τὸν ∆εσπότην 
παρακαλοῦσιν ὑπὲρ τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως», PG 48,726. 
 
«Μάθε ψάλλειν, καὶ ὄψει τοῦ πράγµατος τὴν ἠδονήν· οἱ ψάλλοντες γὰρ Πνεύµατος 
πληροῦνται Ἁγίου, ὥσπερ οἱ ᾄδοντες τὰς σατανικὰς ᾠδὰς πνεύµατος ἀκαθάρτου», 
PG 62,12915. 
 
 
δ’. Ἅγιος Νεῖλος, Τυπικὴ ∆ιάταξις (σ. 86, §µθ’)16. 
 
«Ἀλλὰ προπάντων παρακαλῶ ὑµᾶς τοὺς πνευµατικούς µου πατέρας καὶ ἀδελφούς, 
ὥστε µή τινα τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀκολουθίας ἀπολιµπάνεσθαι, ἢ ἐν ταῖς 
νυκτεριναῖς καὶ ἡµεριναῖς δοξολογίαις, ἢ ἐν ταῖς συνήθως τελουµέναις ἀγρυπνίαις· 
ὡς, εἴ περ τις κατὰ ῥᾳθυµίαν καὶ ἀµέλειαν ἀπολειφθείη, καὶ µή δι’ ἀσθένειαν, ἢ καὶ 
συγγνώµην οἶδεν ἐφέλκεσθαι, ἴστω ὁ τοιοῦτος ὡς, εἴ γε µετὰ πρώτην καὶ δευτέραν 
καὶ τρίτην παραίνεσιν ἐπιµείνῃ τῇ ῥᾳθυµίᾳ αὐτοῦ, ἔνδικον ἐντεῦθεν ἕξει τὸ 
ἐπιτίµιον, τὴν ξηροφαγίαν αὐτὴν καὶ τὸ ὑδροποτεῖν, καθ’ ἣν ἡµέραν ὑπ’ αὐτοῦ 
τοῦτο πληµµεληθείη, εἴ γε δηλαδὴ οἱ ἕτεροι ἀδελφοὶ ἐσθίουσιν ἔλαιον καὶ 
πίνουσιν οἶνον· εἰ δὲ γε οὗτοι τῷ τῆς διαίτης σκληρῷ κατ’ ἐκείνην τὴν ἡµέραν 
πρόσκεινται, νῆστις ὁ τοιοῦτος διαµενεῖ, ἄχρις ἂν ὁ ἑσπερινὸς ὕµνος δέξηται 
πέρας· τηνικαῦτα γὰρ συγχωροῦµεν φιλαγάθως τούτῳ τὸ ξηροφαγεῖν». 
 
 
ε’. Ἐκκλησιαστικὴ Ἰστορία (Στεφανίδου). 
 
«Μεταβολὴ ἐπῆλθε διὰ τοῦ Παχωµίου (+346), ὁ ὁποῖος ἵδρυσε τὸ κοινοβιακὸν 
σύστηµα. [...] Εἰς τοὺς µοναχοὺς ὁ Παχώµιος ἐπέβαλε κοινὴν προσευχὴν ἑκάστην 
πρωΐαν καὶ ἑσπέραν [...]», σ. 155. 
 
«Ὁ ἐκ Ρώµης πρῴην ὕπατος Στούδιος ἵδρυσεν ἐν Κων]πόλει (463) τὸ φέρον τὸ 
ὄνοµα αὐτοῦ µοναστήριον τῶν Ἀκοιµήτων, τὸ ὁποῖον µετὰ ταῦτα ἀπέβη 

                                            
14 Ἂς ἐννοήσουν τὸ χωρίον καὶ οἱ ...λειτουργικοὶ ἀναγεννηταὶ προωθούντες τὴν κακοτόµο εἰς 
ἐπήκοον τοῦ λαοῦ ἀνάγνωσιν τῶν µυστικῶν εὐχῶν. 
15 Βενεδίκτου Ἱεροµονάχου Ἁγιορείτου, Χρυσοστοµικὸν Ταµεῖον, ἔκδ. Συνοδία Σπυρίδωνος 
Ἱεροµονάχου, Νέα Σκήτη - Ἅγιον Ὅρος, 2002. 
16 Ἁγίου Νείλου, Τυπικὴ ∆ιάταξις, ἔκδ. Ἱερᾶς Βασιλικῆς καὶ Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Μαχαιρᾶ - 
Κύπρος, 2001. 
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περίφηµον καὶ ἐν τῷ ὁποίῳ κατ’ ἐποχὰς ἔζων ὑπὲρ τοὺς χιλίους µοναχοί. Τὸ ὄνοµα 
«ἀκοίµητοι» ὠφείλετο εἰς τοῦτο, ὅτι ἐν τοῖς µοναστηρίοις τούτοις νύκτα καὶ 
ἡµέραν ἀκαταπαύστως ἐτελεῖτο θεία λατρεία, χρησιµοποιουµένων ἑκάστοτε 
ὡρισµένου ἀριθµοῦ µοναχῶν», σ. 163. 
 
 
στ’. Ὁ Γέροντάς µου. 
 
«αὐτὸ ποὺ κάνουν [σηµ. οἱ καινοτούντες µοναχοί] εἶναι καταφρόνηση τῶν 
Ἁγίων». 
 
 
ζ’. Μηναῖον. 
 
π.χ. κστ’ Ὀκτωβρίου: «Σήµερον συγκαλεῖται ἡµᾶς, τοῦ Ἀθλοφόρου ἡ παγκόσµιος 
πανήγυρις. ∆εῦτε οὖν φιλέορτοι, φαιδρῶς ἐκτελέσωµεν, τὴν µνήµην αὐτοῦ». 
 
 
η’. Πρωτοπρ. Στεφ. Κ. Ἀναγνωστόπουλου, Θεία Λειτουργία (2002). 
 
«Ἂς δοῦµε ὅµως καὶ τὸ τέλος ἑνὸς Γέροντος, τοῦ πατρὸς Ἀρσενίου, Ἱερέως καὶ 
Πνευµατικοῦ. [...] Σ’ ἐκείνους, ποὺ δὲν ἄντεχαν τὴν σκληραγωγία τῶν µεγάλων 
ἀσκητικῶν ἀγώνων του, ἔλεγε περίπου τὰς ἐξῆς: Τέκνα µου ἀγαπητά, γιατὶ 
ἀνησυχεῖτε; Σὲ τὶ σᾶς ἐξηνάγκασα; Ἐὰν στενοχωρῆσθε ποὺ δουλεύετε πολύ, τότε 
νὰ κάθεται ὁ καθένας στὸ κελλί του µὲ προσευχὴ πολλὴ καὶ ἡσυχία. Μόνο νὰ µὴν 
ἀφήνετε τὸν κανόνα σας καὶ τὴν ἀκολουθία στὴν Ἐκκλησία», σ. 282. 
 
 
θ’. Ἅγιος Ἰωάννης ὁ τῆς Κλίµακος. 
 
«προσευχὴ γάρ ἐστι, Θεοῦ τυραννὶς εὐσεβής. Τὴν ταύτης ὠφέλειαν, ἐκ τῶν 
συµβαινόντων δαιµονικῶν ἐµποδίων ἐν τῷ καιρῷ τῶν συνάξεων τεκµαιρόµεθα·  
τὸν δὲ ταύτης καρπόν, ἐκ τῆς τοῦ ἐχθροῦ ἥττης», Λόγος ΚΗ’, νθ᾿. 
 
«πλὴν ἔτι κἀκεῖνο προσθήσωµεν·  ψαλµῳδίας µὴ παρούσης, ἀκηδία οὐ φαίνεται·  
καὶ κανόνος τελεσθέντος, ὀφθαλµοὶ διηνοίχθησαν», Λόγος ΙΓ’, η’. 
 

 
*    *    * 
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«Τὴν ταύτης ὠφέλειαν [τῆς προσευχῆς], ἐκ τῶν συµβαινόντων δαιµονικῶν 
ἐµποδίων ἐν τῷ καιρῷ τῶν συνάξεων τεκµαιρόµεθα», εἶπε ὁ Ἅγιος Ἰωάννης τῆς 
Κλίµακος, καὶ ἀλλοῦ: «ψαλµῳδίας µὴ παρούσης, ἀκηδία οὐ φαίνεται». 
 
Σᾶς ἔβγαλε λοιπὸν ἡ ἀκηδία ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία (ἔστω καὶ ἀπὸ τὴν ἀκολουθία τοῦ 
Ὄρθρου, ἢ τοῦ Ἑσπερινοῦ, ἢ τῶν Ὠρῶν), καὶ σᾶς παρέλαβε ἡ ὑπερηφάνεια 
(βλέποντάς σας ζαλισµένους ἀπὸ τὴν ἀκηδία) καὶ σᾶς ἔπεισε ὅτι ποιεῖτε ἔργον 
θεάρεστον καὶ ψυχοσωτήριον µὲ τὸ νὰ ἀπέχετε ἀπὸ τὶς Ἀκολουθίες τῆς 
Ἐκκλησίας, καὶ νὰ τὶς ἀντικαθιστᾶτε µὲ κοµποσχοίνι. 
 

«Ἀπατᾷς σαυτόν µοναχέ· εὔξασθαι µὲν γὰρ καὶ ἐπὶ τοῦ κελλίου δυνατόν, 
οὕτω δὲ εὔξασθαι ὡς ἐπὶ τῆς Ἐκκλησίας ἀδύνατον». 

 
∆ὲν ξέρατε λοιπόν, καὶ κάνατε κοµποσχοίνι ἀντὶ ἀκολουθιῶν στὴν Ἐκκλησία. 
Μετανοεῖστε τώρα ποὺ τὸ µάθατε. Νὰ τελεῖτε κατ’ ἀκρίβειαν ὅλες τὶς Ἀκολουθίες 
τοῦ Τυπικοῦ, καὶ µετὰ κάντε ὅσο κοµποσχοῖνι θέλετε. 

 
Τέλος καὶ τῷ Θεῷ ∆όξα. 

 
 

,βστ’ Αὐγούστου β’ 
Μνήµη τῆς Ἀνακοµιδῆς τοῦ Λειψάνου 

τοῦ Ἁγίου Πρωτοµάρτυρος καὶ Ἀρχιδιακόνου Στεφάνου 
 
 
 
 
 


