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ΠΕΡΙ ΛΟΓΙΣΜΩΝ
ΛΟΓΙΣΜΟΙ

Οι μέν λογισμοί της ψυχής εοίκασι λίθοις τιμίοις και μαργαρίταις, οι δε ακάθαρτοι λογισμοί 
μεμεστωμένοι εισίν οστέων νεκρών και πάσης ακαθαρσίας και δυσωδίας. 

(Μακαρίου του Αιγυπτίου, Ομιλίαι πνευματικαί)

Αδελφέ μη δύναται νήσος κειμένη μέσον θαλάσσης αποκόπτειν τα κύματα τού μη προσκρούειν 
αυτή; πλήν ότι η νήσος αντιδέρει τοις κύμασιν. Ούτω και ημείς αποκόψαι τους λογισμούς ου 
δυνάμεθα, μάλιστα εμπαθείς όντες, αντιδέρειν δε αυτοίς και απέργειν την εις ημάς είσοδον 
ισχύομεν. Ει δε αφίομεν αυτούς ένδον εισιέναι, εκείνοι λοιπόν νομήν ευρίσκοντες, καταβραχύ 
καταλύουσιν την ψυχήν. 

(Εφραίμ του Σύρου, Ευεργετινός Δ΄)

Ο γαρ ακριβευόμενος εν τοις λογισμοίς, επιγινώσκει τους θέλοντας εισελθείν και μιάναι αυτόν. 
(Αββά Ησαϊου, Λόγοι Κα΄)

Τοις μεν κοσμικοίς οι δαίμονες δια των πραγμάτων μάλλον παλαίουσι, τοις δε μοναχοίς ως επί 
πλείστον δια των λογισμών. Πραγμάτων γάρ διά την ερημίαν εστέρηνται. Και όσον ευκολώτερον το 
κατά διάνοιαν αμαρτάνειν του κατ’ ενέργειαν, τοσούτον χαλεπώτερος και ο κατά διάνοιαν πόλεμος 
του διά των πραγμάτων συνιστάμενου. Ευκίνητον γάρ τι πράγμα ο νους και προς τάς ανόμους 
φαντασίας δυσκάθεκτον. 

(Ευαγρίου Πρακτικός)

Δει ούν τόν αναχωρούντα φυλάττειν νύκτωρ και μεθ’ ημέραν τούτο τό ποίμνιον (των λογισμών). 
Μήτι των γεννημάτων γένηται θηριάλωτον ή λησταίς περιπέση. Ει δε άρα τι τοιούτον συμβαίνη κατά 
την νάπην, ευθύς εξαρπάζειν εκ του στόματος του λέοντος και της άρκτου. 

(Ευαγρίου, Περί διακρίσεως παθών και λογισμών)

Όμοιος ειμί ανθρώπω καθημένω υποκάτω δένδρου μεγάλου και θεωρούντι θηρία πολλά και 
ερπετά ερχόμενα προς αυτόν, και όταν μη δυνηθή στήναι κατ’ αυτών τρέχει άνω εις το δένδρον και 
σώζεται. Ούτω καγώ καθέζομαι εν τω κελίω μου και θεωρώ τους πονηρούς λογισμούς επάνω μου 
και ότε μη ισχύσω προς αυτούς, καταφεύγω προς τον Θεόν διά προσευχής και σώζωμαι εκ του 
εχθρού. 

(Ιωάννου Κολοβού, εκ του Γεροντικού)

Ώσπερ κάμπτρα (=κοφίνι) μεστή ιματίων, και εάν αφή αυτά τις, τω χρόνω σήπονται. Ούτω και οι 
λογισμοί. Εάν μη ποιήσωμεν αυτούς σωματικώς τω χρόνω αφανίζονται, ήτοι σήπονται…

Ώσπερ εάν τις όφιν και σκορπίον βάλη εις αγγείον και φράξη, πάντως τω χρόνω αποθνήσκουσιν. 
Ούτω και οι πονηροί λογισμοί από των δαιμόνων βλαστάνοντες διά της υπομονής εκλείπουσιν.

(Αββά Ποιμένος, εκ του Γεροντικού)

Ηρώτησαν ποτέ τον Αββάν Σιλουανόν λέγοντες: Ποίαν πολιτείαν ειργάσω πάτερ, ίνα λάβης την 
φρόνησιν ταύτην; και απεκρίθη: ουδέποτε αφήκα εις την καρδίαν μου λογισμόν παροργίζοντα τον 
Θεόν.

(Γεροντικόν)



Αδελφός ηρώτησε τον Αββά Ποιμένα διά τάς των λογισμών 
επηρείας και λέγει αυτώ ο γέρων: τούτο το πράγμα έοικεν ανδρί 
έχοντι πύρ εξ ευωνύμων και κρατήρα ύδατος εκ δεξιών. Εάν ουν 
αφθή το πυρ, λάβη εκ του κρατήρος το ύδωρ και σβέση αυτό. Το 
πυρ εστίν ο σπόρος του εχθρού, το δε ύδωρ, το ρίψαι ενώπιον του 
Θεού.

(Γεροντικόν)

Εστίν ότε οι δαίμονες υποβάλουσί σοι λογισμούς και πάλιν ερεθίζουσι σε δήθεν προσεύξασθαι 
κατ’ αυτών, ή αντιλέξαι αυτοίς και εκουσίως υποχωρούσιν ίνα απατηθείς, οιηθής περί σεαυτού ότι 
ήρξω νικάν τους λογισμούς και νικάν τους δαίμονας.

(Νείλου Ασκητού, Λόγος περί προσευχής)
Ώσπερ ουν άτερ πλοίου μεγάλου θαλάττιον πέλαγος πειράσαι ου δυνατόν, ούτως αδύνατον 

εκδιώξαι προσβολήν λογισμού πονηρού, χωρίς επικλήσεως Ιησού Χριστού…
(Ησυχίου πρεσβυτέρου, προς Θεόδουλον Φιλοκαλ. 4)

Πολλάκις εξ ηδίστης όψεως ή χείρας αφής, ή ευώδους οσφρήσεως ή ακοής ηδυφωνίας οι λογισμοί 
εν τη καρδία την είσοδον λαμβάνουσιν.

(Ιωάννου της Κλίμακας, Λόγος ΙΕ Περί αγνείας)

Σπουδάσατε γεωργείν καλούς λογισμούς, ίνα αυτούς εύρητε εκεί.
(Αββά Δωροθέου, Διδασκαλία ΙΒ)

Δει ούν, ότε έρχονται στενούντες σε εναντίον λογισμοί κράζειν προς τον Θεόν Κύριε ως θέλεις 
και ως οίδας, οικονόμει συ το πράγμα. Πολλά γάρ ό νομίζομεν ή παρ’ ελπίδα ποιεί η πρόνοια του 
Θεού, και άλλως ελπιζόμενα πράγματα εκ πείρας ευρέθησαν ετέρως. Και απλώς μη ανθρωπίνοις 
λογισμοίς θέλειν ως είπον, ηνομίζειν περιγενέσθαι λογισμών δαιμονικών. Ο Αββάς Ποιμήν ειδώς 
ταύτα, το, μη μεριμνήσαι περί την αύριον, φησίν, ανθρώπω είρηται εν πειρασμώ όντι. Πιστεύων ουν 
αληθή ταύτα είναι τέκνον, άφες πάντα λογισμόν ίδιον κάν συνετός ή, και κράτει την εις Θεόν ελπίδα 
τον εκ περισσού ποιούντα ών αιτούμεθα, ή νοούμεν.

(Αββά Δωροθέου, προς αδελφόν στενοχωρούμενον)

Προς τους λογισμούς τους λυπηρούς, αμνησικάκως άπαντα. Προς δε τους φιληδόνους εχθωδώς 
διάκεισο. 

(Θαλασσίου Αφρικανού, Φιλοκαλία)

Τρία υπάρχουσι πράγματα δι’ ων λαμβάνεις λογισμούς: η αίσθησι και η μνήμη και η κράσις του 
σώματος. Χαλεπότεροι δε οι από της μνήμης εισίν.

(Θαλασσίου Αφρικανού)

Ώσπερ ο κηπουρός μη επαίρων τάς βοτάνας, αποπήγει τά λάχανα ούτω και ο νους μη καθαίρων 
τους λογισμούς, απόλλυσι τους πόνους.

(Θαλασσίου Αφρικανού)

Ρεύμα ποτάμιον εστί η έφοδος των πονηρών λογισμών, εν οις η προσβολή, και μεθ’ ης η 
συγκατάθεσις της αμαρτίας ως πλημμύρα κυματουμένη γίνεται την καρδίαν καλύπτουσα.

Οι λογισμοί λόγοι των δαιμόνων εισί και των παθών πρόδρομος, ώσπερ και των πραγμάτων 
οι λόγοι και τα νοήματα. Αδύνατον γάρ αγαθόν ή κακόν ενεργήσαι μη προσβαλόν πρότερον τον 
εαυτού λογισμόν, είπερ λογισμός εστί, προσβολής ανείδεος κίνησις πραγμάτων οποιωνούν.

(Γρηγορίου Σιναϊτου)

Του πάθους της πορνείας έξωθεν της φυσικής κινήσεως γινομένου γίνωσκε ότι από λογισμών 
υπερηφανίας επειράθης. Και μίξον τη τροφή σου σποδόν, και προσκόλλησον τη γη την σήν 
γαστέρα, και εξερεύνησον τι ενενοήσας και μάθε την αλλοίωσιν της φύσεώς σου και τά παρά φύσιν 



σου έργα, και ίσως ελεήσει σε ο Θεός, και εξαποστείλει σοι φως του μαθείν ταπεινωθήναι ίνα μη 
αυξηθή η κακία σου.

(Ισαάκ του Σύρου, τα ευρεθέντα ασκητικής)

Εστί δαίμων επάν εν τη κλίνη αναπέσωμεν, προς ημάς παραγενόμενος, και πονηραίς ημάς και 
ρυπαραίς κατατοξεύων ενθυμήσεσι, ίνα τη οκνηρία εις προσευχήν τότε κατ’ αυτού μη οπλισμένοι εν 
ρυπαραίς εννοίαις αφυπνώσαντες, ρυπαρά και τα ενύπνια κτησώμεθα. Εστίν πνευμάτων πρόδρομος 
καλούμενος εξ ύπνου ημάς ευθέως δεχόμενος, και την πρωτόνοιαν ημών 
καταμολύνων.

(Ιωάννου της Κλίμακας, περί διακρίσεως)

….Ταύτα Δε διηγησάμην, ίνα ενωγώνιοι, πάντοτε ώμεν και ευτρεπισμένοι 
προς την της ψυχής από του σώματος έξοδον, μήποτε τη φιληδονία 
συναπαγόμενοι εν τω καιρώ της εξόδου αφορήτως οδυνησώμεθα.

(Μεγάλου Ευθυμίου)

Όταν ηδονής τινός φαντασίας αναλάβης, φύλασσε σεαυτόν, μη ευθέως 
συναρπασθής υπό αυτής, αλλά μικρόν υπερτιθέμενος, μνήσθητι του θανάτου 
και ενθυμήθητι πώς άμεινον εστι το συνειδέναι σεαυτώ, ταύτην την πλάνην 
της ηδονής νενικηκότι.

(Μεγάλου Αντωνίου, Παραίνεσις Φιλοκαλία Α)

Εν δε τω Ευαγγελίω ο Κύριος τη ιδία φωνή, ως αν πόρρωθεν διαφυλαχθεί ήμεν του τοιούτου κακού 
καθάπερ τινά ρίζαν του πάθους την διά του ιδείν εγγινομένην επιθυμίαν έξετε με διδάσκων ότι ο τη 
όψει το πάθος παραδεξάμενος οδόν δίδωσι καθ’ εαυτού τη νόσω τά γάρ πονηρά των παθημάτων 
λοιμού δίκην επειδάν άπαξ των καιρίων κατακρίση τω θανάτω παύεται μόνω.

(Αγίου Γρηγορίου Νύσσης, εις τον Βίον του Μωυσέως)

ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΣ

Όταν έρχηται ο λογισμός ούτος (δηλαδή της βλασφημίας), λέγε: εγώ πράγμα ουκ έχω. Η 
βλασφημία σου επάνω σου, σατανά. Τούτο γάρ το πράγμα ου θέλει η ψυχή μου.

(Αββά Ποιμένος, εκ του Γεροντικού)

Μη επαρθής τη καρδία σου επί νοήμασι γραφικού, ίνα μη τω πνεύματι της βλασφημίας κατά νουν 
περιπέσης.

(Μάρκου του Ασκητού, Περί νόμου πνευματικού)

Η δε της βλασφημίας υποβολή των εχθρών, εάν εύρη τινά μη νιφάλιον, κάν ή αγαπών του Θεού, 
εάν μη νίψη ως δει ή εξετάση τινά επιστήμονα καί μάθη το πώς νικήσει αυτήν δολίαν ούσαν, τούτον 
απολέσει. Και πολλοί εθανάτωσαν εαυτούς, ο μεν επάνωθεν πέτρας εαυτού ρίζας ως εκστατικός, 
και άλλος μαχαίρη ανέπτυξεν την κοιλίαν και απέθανεν, και άλλοι άλλως. Μέγα γάρ κακόν το μη 
αναγγείλαι τούτο ταχέως τω έχοντι την γνώσιν, πρό του χρονίσαι το πάθος.

(Αββά Παχωμίου)

Μη ταραττέτω δε ημάς ο δαίμων ο συναρπάζων τόν νουν πρός βλασφημίαν Θεού και προς 
τάς απειρημένας φαντασίας εκείνας, άς έγωγε ουδέ γραφή τετόλμηκα, μηδέ τήν προθυμίαν ημών 
εκκοπτέτω. Καρδιογνώστης γάρ εστίν ο Θεός και οίδεν, ότι ουδέ εν τω κόσμω όντες ποτέ τοιαύτην 
μανίαν εμάνημεν. Σκοπός δε τούτω τω δαίμωνι, παύσαι ημάς της προσευχής ίνα μη στώμεν 
εναντίον κυρίου του Θεού ημών, μηδέ τάς χείρας εκτείναι τολμήσωμεν, καθ’ ού ταύτα διενοήθημεν.

(Ευάγριος Πρακτικός)

Όταν άρχηται ο νους εις τήν αγάπην του Θεού προκόπτειν, τότε και ο δαίμων της βλασφημίας 



άρχεται εκπειράζειν αυτόν… πολεμούμενοι γάρ καί αντιπολεμούντες δοκιμώτεροι και γνησιώτεροι 
εις τήν αγάπην του Θεού ευρισκόμεθα. Η δε ρομφαία αυτού εισήλθεν εις τήν καρδίαν αυτού και τά 
τόξα αυτού συντριβείη.

(Μάξιμου του Ομολογητού, κεφ. Περί αγάπης)

ΕΞΑΓΟΡΕΥΣΙΣ ΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΜΑΡΤΙΩΝ
Δει δε και των υποτεταγμένων έκαστον, ει γε μέλλει αξιόλογον προκοπήν 

επιδείκνυσθαι, και εν έξει της κατά τα προστάγματα του Κυρίου ημών Ιησού 
Χριστού ζωής γενέσθαι, μηδέν μέν ψυχής κίνημα απόκρυφον φυλάσσειν 
παρ’ εαυτώ, μηδένα δε λόγον αβασανίστως προϊεσθαι, αλλ’ απογυμνούν 
τα κρυπτά της καρδίας τοις πεπιστευμένοις των αδελφών ευσπλάχνως και 
συμπαθώς επιμελείσθαι των ασθενούντων. Ούτω γάρ το μέν επαινετόν 
βεβαιούται, το δε αδόκιμον της προσηκούσης θεραπείας αξιωθήσεται. Εκ τε 
της τοιαύτης συνοικήσεως δια της κατά μικρόν προσθήκης η τελείωσις ημίν 
προσγενήσεται.

(Μεγάλου Βασιλείου, Όροι κατά πλάτος)
Ου χαίρει επ’ ουδενί ούτως ο εχθρός, ως επί τοις μη εκφαίνουσι τους 

λογισμούς αυτών.
(Ιωάννου του Κολοβού, Γεροντικόν)

Τον δε βραδύνοντα λογισμόν και πολεμούντα σε ειπέ τω αββά σου. και 
δια Θεού θεραπεύει σε.

(Βαρσανουφρίου του Μεγάλου)
Ειπέ δε αυτοίς μη τις κρύψη λογισμόν, επειδή η χαρά των πνευμάτων, κρύψαι εστί λογισμόν, ίνα 

απολέσωσι ψυχήν.
(Ιωάννου του προφήτου , Βίβλος Βαρσανουφρίου)

Τον δε εστιάτορα (του Κοινοβίου) τούτο ποιούντα κατέλαβον πολυπραγμονήσας. μικρόν γάρ 
πτυχίον εν τη ζώνη κρεμάμενον έχοντα ορών, έμαθον ως τους εαυτού καθ’ ημέραν σημειούμενος 
λογισμούς, τούτους πάντας τω ποιμένι εξαγγέλει. ου μόνον δε αλλά και ετέρους πλείστους των 
αυτόθι τούτο ποιούντας εθεώμην.

(Ιωάννου Κλίμακος, Λόγος Δ΄.  Περί υπακοής)
Ουδέν γάρ ούτως τοις δαίμοσι και τοις λογισμοίς ισχύν καθ’ ημών δίδωσιν ως το τούτους 

ανεξαγορεύτους εν τη καρδία σιτίζεσθαι και αποκρύπτεσθαι.
(Ιωάννου της Κλίμακος, Περί υπερηφανίας, Λόγος ΚΓ)

Ώσπερ τα ωά εν κόλπω θαλπόμενα ζωογονούνται. ούτως και οι λογισμοί μη φανερούμενοι εις 
έργα προφαίνουσι.

(Ιωάννου Κλίμακος, Λόγος ΚΣΤ΄ Περί διακρίσεως)
Μη απατώ, ώ υιέ υπήκοε Κυρίου πνεύματι οιήσεως, και ως εξ ετέρου δήθεν προσώπου τα σά 

πλημμελήματα τω διδασκάλω απάγγελε. Ου γάρ εστίν εκτός αισχύνης, αισχύνης απαλλαγήναι. 
Γύμνου σόν μώλωπω τω ιατρώ. ειπέ και μη αισχυνθής. εμόν το τραύμα πάτερ. εμή η πληγή. εξ 
οικείας ραθυμίας, και ουκ εξ ετέρου προσγινομένη. ουδείς ταύτης αίτιος. ουκ άνθρωπος, ου πνεύμα, 
ου σώμα, ου τι έτερον, αλλ’ η εμή αμέλεια. Γίνου και τω είδει και τω λογισμώ ως κατάδικος επί τη 
εξομολογήσει. εις γήν νευνεκώς, και ει δυνατόν τους του κριτού πόδας, ως του Χριστού δάκρυσι 
βρέχων. Έθος πολλάκις τοις δαίμοσιν, ή μη εξομολογείσθαι ημάς υποβάλλειν. ή ως εκ προσώπου 
ετέρου τούτο ποιείν. ή τινάς επί τη εαυτών αμαρτία καταμέμφεσθαι ως αιτίους.

(Ιωάννου Κλίμακος, Λόγος Δ΄  Περί υπακοής)
Αλλά γάρ και τους λογισμούς της καρδίας σου τω πνευματικώ σου πατρί καθ’ ώραν, ει δυνατόν, 

εξαγόρευε. ει δε μη, τέως εσπέραν μη παρέλθης, αγαπητέ, αλλά και μετά όρθρον τα συμβαίνοντά 
σοι πάντα, σεαυτόν ανακρίνων, εξαγόρευε. Και πίστιν αδίστακτον έχε προς αυτόν, κάν ο κόσμος 
άπας αυτόν λοιδορή και διασύρη κάν αυτόν συ τούτον τοις οφθαλμοίς σου θεάση πορνεύοντα μη 
σκανδαλισθής μηδέ την πίστιν σου ελαττώσης την προς αυτόν, πειθαρχών τω ειπόντι. «Μη κρίνετε 
και ου μη κριθήτε».

(Συμεών του νέου Θεολόγου, Κατήχησις)
Παν δε αμάρτημα αναφέρεσθαι δεί τω προεστώτι, ή παρ’ αυτού του ημαρτηκότως ή παρά των 



συνεγνωκότων, εάν αυτοί θεραπεύσαι μη δυνηθώσι, κατά το υπό του Κυρίου προστεταγμένον κακία 
γάρ σιωπηθείσα νόσος ύπουλος εστίν εν τη ψυχή.

(Μέγας Βασίλειος, Όροι κατά πλάτος)
Μη εάσητε εν τη καρδία υμών, μηδέ μίσος, μηδέ φθόνον, κατά τον πλησίον, μηδέ (τι) έσω εν 

τω στόματι υμών και άλλο εν τη καρδία. ο γάρ Θεός ου μυκτηρίζεται, αλλά πάντα θεωρεί και τα 
κρυπτά και φανερά. Πάντα δε λογισμόν και πάσαν θλίψιν και πάν θέλημα υμών και πάσαν υποψίαν, 
μηδόλως κρύψητε, αλλ’ εξαγγείλλατε μετά πάσης ελευθερίας τω αββά υμών, και, ό ακούσητε παρ’ 
αυτώ μετά πίστεως σπουδάζετε ποιήσαι.

(Αββά Ησαϊου, Λόγος ΚΘ)
Πάντα λογισμόν πολεμούντα σε μη αισχυνθής ειπείν τω μείζονί σου, και κουφίζεται από σου. 

χώραν γάρ ουκ έχουσι τα πνεύματα, ει μη εις άνθρωπον σιωπώντα τους λογισμούς αυτού, είτε καλοί 
εισίν είτε κακοί.

(Αββά Ησαϊου, Λόγος ΚΘ)
Μη αποκαλύψης ενώπιον πάντων τους λογισμούς σου, ίνα μη πρόσκομμα δώς τω πλησίον σου. 

Αποκάλυψον τους λογισμούς σου τοις πατράσιν σου, ίνα η χάρις του Θεού σκεπάση σε.
(Αββά Ησαϊου, Λόγος ΚΘ)

Προσήκει κατά το γεγραμμένον εις τας πρωϊας αποκτείνειν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, 
τουτέστιν τω φωτί της γνώσεως διακρίνειν και εξολοθρεύειν τους αμαρτωλούς λογισμούς εκ της γης, 
ήτις εστίν η καρδία ημών κατά την του Κυρίου διδασκαλίαν. και ως έτι νήπιον εισί οι υιοί Βαβυλώνος, 
οι πονηροί φημί λογισμοί, τούτους εδαφίζειν και συντρίβειν προς την πέτραν, ήτις εστίν ο Κύριος 
ημών Ιησούς Χριστός. Εάν γάρ δια της ημετέρας συγκαταθέσεως ανδρωθώσιν, ουκ αν δίχα μεγάλου 
στεναγμού και καμάτου νικηθήσονται.

(Κασσιανού του Ρωμαίου, Φιλοκαλία Α)


