
Σημειώσεις του μακαριστού Κατηχητή Γεωργίου  Ξ.  Οικονόμου

ΕΚ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ
 (Λόγος Α΄)

Χριστιανός εστί μίμημα Χριστού κατά το δυνατόν ανθρώπω, λόγοις και έργοις, και εννοία εις την 
Αγίαν Τριάδα ορθώς, και αμέμπτως πιστεύων.

Θεοφιλής εστίν, ο πάντων των φυσικών και αναμαρτήτων εν μετανοία υπάρχων και των κατά 
δύναμιν αγαθών μη αμελών.

Μοναχός εστί, τάξις και κατάστασις ασωμάτων εν σώματι υλικώ και ρυπαρώ. Μοναχός εστί ο 
μόνον των του Θεού ενταλμάτων εχόμενος εν παντί καιρώ και τρόπω, και πράγματι. Μοναχός 
εστί βία φύσεως διηνεκής και φυλακή αισθήσεων ανελλειπής. Μοναχός εστίν ηγνισμένον σώμα, 
κεκαρθαμένον στόμα και πεφωτισμένος νους.

Λόγος Θ΄ Περί Μνησικακίας
Μνησικακία εστί θυμού κατάληψις. Αμαρτημάτων φύλαξ. Δικαιοσύνης μίσος. Αρετών απώλεια. 

Ιός ψυχής. Σκώληξ νοός. Προσευχής αισχύνη. Δεήσεως εκκοπή. Αγάπης αλλοτρίωσις. Ψυχής 
ήλος πεπηγώς. Ανήδυνος αίσθησις ενηδύτητι πικρίας αγαπωμένη. Διηνεκής αμαρτία. Άυπνος 
παρανομία. Κάθωρος κακία.

 Ο παύσας οργήν, ανείλε μνησικακίαν. Του γάρ πατρός ζώντος τεκνογονία γίνεται. Μνησικακών 
μνησικάκει δαίμοσι, και εχθραίνων έχθραινε σώ σώματι διαπαντός. Αγνώμων και δόλιος φίλοις η 
σάρξ. Και θεραπευομένη μείζονος αδικεί. Της γνησίας μετανοίας, η αμνησικακία τεκμήριον. (Άγιος 
Ιωάννης της Κλίμακος)

Λόγος Ι΄ Περί καταλαλιάς
Καταλαλιά εστίν αποκύημα μίσους. Λεπτή νόσος, παχεία δε κεκρυμμένη και λανθάνουσα βδέλλα, 

αγάπης εκδαπανώσα, εξαφανίζουσα αίμα. Αγάπη υπόκρισις. Καρδίας ρύπου, και βάρους πρόξενος. 
αγνείας αφανισμός. «Μη κρίνετε ίνα μη κριθήτε». (Ματθ. Ζ΄.1) (Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος)

ΠΕΡΙ ΦΙΛΑΡΓΥΡΙΑΣ
Φιλαργυρία εστίν ειδώλων προσκύνησις, απιστίας θυγάτηρ, ασθενειών προφασίστρια, γήρως 

μάντις, αβροχίας υποβολλεύς, λιμών προμηνυτής. Φιλάργυρος εστίν ευαγγελίων μυκτηριστής και 
παραβάτης εκούσιος. Ο κτησάμενος αγάπην διεσκόρπισε χρήματα. Ακτημοσύνη εστί φροντίδων 
απόθεσις. Αμεριμνία βίου, οδοιπόρος ανεμπόδιστος. Λύπης αλλότριος, πίστις εντολών. Ακτήμων 
μοναχός, του κόσμου Δεσπότης, τω Θεώ την φροντίδα πιστεύων, και δια πίστεως πάντας 
κεκτημένους δούλους. Ουκ ερεί ανθρώπω περί χρείας αυτού. Τα δε ερχόμενα δέξεται ως εκ χειρός 
Κυρίου. (Ιωάννης ο Κλίμακος)

Ρίζα γάρ πάντων των κακών η φιλαργυρία. (Α΄ Τιμοθ. Στ΄.10)

ΠΕΡΙ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ
Αναισθησία και επί σωμάτων και επί πνευμάτων εστί, νενεκρωμένη αίσθησις, εκ χρονίας νόσου 

και αμελείας εις αναισθησίαν καταλήξασα.
Αναλγησία εστί πεποιημένη αμέλεια ναρκώσα έννοι, προλήψεων γέννημα, προθυμία παγίς, 

ανδρείας βρόχος, κατανύξεως άγνοια, απογνώσεως θύρα, λήθης μήτηρ, και μετά τόκον θυγατρός 
οικείας θυγάτηρ, διάκρουσις φόβου.

Περί αγρυπνία αποστηθίζει και τω ύπνω ευθέως εαυτόν καταβαπτίζει. Την προσευχήν εγκωμιάζει, 
και ως από μάστιγος ταύτης αναχωρεί.

Ανάλγητος εστίν, άφρων φιλόσοφος. αυτοκατάκριτος εξηγητής. τυφλός διδάσκαλος του βλέπειν. 



περί της του τραύματος υγείας διαλέγεται, και τούτο επικνήθων ου παύεται.
Κακώς πράττω βοά και προθύμως επίκειται. περί θανάτου φολοσοφεί, και ως αθάνατος διάκειται. 

περί χωρισμού στενάζει, και ως αιώνιος νηστάζει. περί εγκρατείας διαλέγεται  και γαστριμαργίας 
αγωνίζεται. την υπακοήν μακαρίζει, και πρώτος αυτός παρακούει. την σιωπήν μακαρίζει, και διά της 
πολυλογίας αυτήν εγκωμιάζει. την προσευχήν εγκωμιάζει, και ως από μάστιγος ταύτης αναχωρεί. 
περί πραότητος διδάσκει και εν τη διδασκαλία πολλάκις οργίζεται. πάντοτε εαυτού κατήγορος γίνεται 
και εις συναίσθησιν ελθείν ου βούλεται.

(Άγιος Ιωάννης ο Κλίμακος)

ΠΕΡΙ ΓΑΣΤΡΙΜΑΡΓΙΑΣ
Γαστριμαργία εστί κοιλίας υπόκρισις κεκορεσμένη γάρ ούσα, ένδειαν βοά. Και πεφορημένη 

και ρυγνυμένη πεινάν ανακράζει. Γαστριμαργία εστί καρυκείας δημιουργός. Ηδυτήτων πηγή. 
Γαστριμαργία εστίν οφθαλμών απάτη, μετρία δεχομένη τα δε σύμπαντα καταπίνειν υφ’ έν 
υποτιθεμένη. Κόρος βρωμάτων, πορνείας πατήρ, θλίψις δε κοιλίας αγνείας πρόξενος. λέοντα 
ο κολακεύσας πολλάκις ημέρωσε. Σώμα δε θεραπεύσας, επί πλείον ηγρίωσε. Της μεν σαρκός 
σφριγώσης, εν παντί καιρώ και τόπω την εγκράτειαν τηρήσωμεν.

Ο την εαυτού θεραπεύων γαστέρα και πνεύμα πορνείας νικήσαι φιλονικών, όμοιος εστί τω μετά 
ελαίου σβεννύοντι εμπρησμόν.

Άρχων δαιμόνων ο πεσών εωσφόρος και άρχων παθών, ο λαιμός της κοιλίας. (Ιωάννης ο 
Κλίμακος)

ΠΕΡΙ ΝΗΣΤΕΙΑΣ
Νηστεία εστί, βία φύσεως και περιτομή ηδύτητος λάρυγγος. Πυρώσεως εκτομή. Πονηρών εννοιών 

εκκοπή. Ενυπνιασμών ελευθερία. Προσευχής καθαρότης. Ψυχής φωστήρ, νοός φυλακή, πυρώσεως 
λύσις, κατανύξεως θύρα. Στεναγμός ταπεινός, συντριμμός ιλαρός, πολυλογίας αργία, ησυχίας 
αφορμή, υπακοής φύλαξ, ύπνου κουφισμός, υγεία σώματος, απαθείας πρόξενος, αμαρτημάτων 
άφεσις, παραδείσου θύρα και τρυφή. (Ιωάννης ο Κλίμακος)

ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ
Χριστιανός εστί, μίμημα Χριστού κατά το δυνατόν ανθρώπω, λόγοις και 

έργοις, και εννοία εις την Αγίαν Τριάδα ορθώς, και αμέμπτως πιστεύειν.

ΠΕΡΙ ΥΠΑΚΟΗΣ
 Υπακοή εστιν άρνησις ψυχής οικείας παντελής, διά σώματος επειδεικνυμένη 

εναργώς… υπακοή εστί, νέκρωσις μελών, εν ζώση διανοία. υπακοή… 
εκούσιος θάνατος, απερίεργος ζωή, αμέριμνος κίνδυνος, αμελέτητος Θεού 
απολογία, αφοβία θανάτου, ακίνδυνος πλούς, υπνούσα οδοιπορία… υπακοή 
εστί, μνήμα θελήσεως και έγερσις ταπεινώσεως.

ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ
 Μετάνοια εστίν ανάκλησις βαπτίσματος. Μετάνοια εστί, συνθήκη προς 

Θεόν δευτέρου βίου. Μετανοών εστί, ταπεινώσεως αγοραστής. Μετάνοια 
εστί συνειδότως καθαρισμός. Μετάνοια εστί, εκούσιος πάντων των θλιβερών 
υπομονή. Μετανοών εστί, δημιουργός οικείων κολάσεων. Μετάνοια εστί 

θλίψις γαστρός ισχυρά.

ΠΕΡΙ ΜΝΗΜΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ
Μνήμη θανάτου εστί καθημερινός θάνατος. μνήμη δε εξόδου κάθωρος στεναγμός.
Ώσπερ πασών τροφών ο άρτος αναγκαιότερος, ούτω πασών εργασιών η του θανάτου έννοια.



ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΝΥΞΕΩΣ
Κατάνυξις είναι, αένναος συνειδότως βασανισμός, δια νοεράς εξαγορεύσεως την 

ανάψυξιν του πυρός της καρδίας πραγματευόμενος.

ΠΕΡΙ ΠΡΑΟΤΗΤΟΣ
Πραότης εστίν, ακίνητος ψυχής κατάστασις, εν ατιμίαις, και ευφημίαις ωσαύτως 

έχουσα.

ΠΕΡΙ ΘΥΜΟΥ
Θυμός εστίν, ευμετάβλητος κίνησις ηθών, και ψυχής ασχημοσύνη.

ΠΕΡΙ ΜΗΣΙΚΑΚΙΑΣ
Μνησικακών μνησικάκει δαίμοσι, και εχθραίνων έχθραινε τω σώματι δια παντός.
Μνησικακία εστί, θυμού κατάληψις. αμαρτημάτων φύλαξ. δικαιοσύνης μίσος. αρετών απώλεια. ιός 

ψυχής. σκώληξ νοός προσευχής αισχύνη. «και άφες ημίν τα οφειλήματα. ως και ημείς αφίεμεν τοις 
οφειλέταις ημών», δεήσεως εκκοπή. αγάπης αλλοτρίωσις. ψυχής ήλος πεπηγώς. διηνεκής αμαρτία. 
άυπνος παρανομία.

ΠΕΡΙ ΠΟΛΥΛΟΓΙΑΣ
Πολυλογία εστί, κενοδοξίας καθέδρα… πολυλογία εστίν αγνωσίας τεκμήριον. καταλαλιάς θύρα. 

ευτραπελίας χειραγωγός. κατανύξεως διάλυσις. φυλακής αφανισμός. θέρμης ψυκτήριον. προσευχής 
αμαύρωσις.

ΠΕΡΙ ΟΡΓΗΣ
Οργή εστίν επιμονή κεκρυμένου μίσους. ήγουν μνήμη μνησικακίας. Οργή εστίν επιθυμία κακώσεως 

του παροξύνοντος.

ΠΕΡΙ ΜΝΗΣΙΚΑΚΙΑΣ
Μνησικακία εστί, θυμού κατάληψις αμαρτημάτων φύλαξ. δικαιοσύνης μίσος. αρετών απώλεια. 

ιός αισχύνης. σκώληξ νοός. προσευχής αισχύνη. δεήσεως εκκοπή. αγάπης αλλοτρίωσις. διηνεκής 
αμαρτία. Άυπνος παρανομία. Μνησικακών μνησικάνει, δαίμοσι.

ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΛΑΛΙΑΣ
Καταλαλιά εστίν, αποκύημα μίσους. λεπτή νόσος. αγάπης υπόκρισις. καρδίας ρύπου. και βάρους 

πρόξενος. αγνείας αφανισμός.

ΠΕΡΙ ΨΕΥΔΟΥΣ
Μηδείς των εύ φρονούντων μικρά τινα την του ψεύδους αμαρτίαν είναι υπονοείτω. φοβερά γάρ 

υπέρ πάντα αποφάσει κατά τούτου το πανάγιον πνεύμα εχρήσατο. Εί, «Απολείς, πάντας τους 
λαλούντας το ψεύδος». (Ψαλμ. Ε΄)

ΠΕΡΙ ΑΚΗΔΙΑΣ
Ακηδία εστί πάρεσις ψυχής, και νοός έκλυσις ολιγωρία ασκήσεως μίσος του επαγγέλματος. 

κοσμικών μακαρίστρια. Θεού διαβλήτωρ ως ασπλάχνου και αφιλανθρώπου. εν προσευχή 
ασθενούσα. εν διακονία σιδηρά.

ΠΕΡΙ ΓΑΣΤΡΙΜΡΓΙΑΣ
Γαστριμαργία εστί, κοιλίας υπόκρισις. κεκορεσμένη γάρ ούσα ένδειαν βοά… Γαστριμαργία εστί 

καρυκείας δημιουργός. ηδυτήτων πηγή. Γαστριμαργία εστίν. οφθαλμών απάτη μέτρια δεχομένη, 
τάδε σύμπαντα καταπίνειν υφ’ έν υποτιθεμένη…

Κόρος βρωμάτων πορνείας πατήρ. θλίψις δε κοιλίας αγνείας πρόξενος.

Κατάνυξις είναι, αένναος συνειδότως βασανισμός, δια νοεράς εξαγορεύσεως την 

Πραότης εστίν, ακίνητος ψυχής κατάστασις, εν ατιμίαις, και ευφημίαις ωσαύτως 



ΠΕΡΙ ΑΓΝΕΙΑΣ
Αγνεία εστίν, ασωμάτων φύσεως οικείωσις. Αγνεία εστίν οίκος Χριστού 

επέραστος, και ουρανός, καρδίας επίγειος.
Αγνεία εστί, φύσεως υπερφυής άρνησις, και σώματος θνητού και φθαρτού 

παράδοξος όντως προς ασωμάτους άμιλλα.

ΠΕΡΙ ΣΩΦΡΟΣΥΝΗΣ
Σωφροσύνη εστί καθολική πασών των αρετών επωνυμία…
Σώφρων εστίν, ο τελείαν αναισθησίαν επί διαφορά σωμάτων διαπαντός κτησάμενος.

ΠΕΡΙ ΦΙΛΑΡΓΥΡΙΑΣ
Φιλαργυρία εστίν ειδώλων προσκύνησις. απιστίας θυγάτηρ. ασθενειών προφασίστρια. γήρως 

μάντις. αβροχίας υποβολεύς. λιμών προμηνητής. Φιλάργυρος εστίν ευαγγελίων μυκτηριστής, και 
παραβάτης εκούσιος. ο κτησάμενος αγάπην εσκόρπησεν χρήματα. «Ρίζα γάρ πάντων των κακών 
εστίν η φιλαργυρία». (Α΄. Τιμοθ. Στ΄.10)

ΠΕΡΙ ΔΕΙΛΙΑΣ
Δειλία εστί, νηπιώδες ήθος εν γηραλέα κενοδόξω ψυχή. Δειλία εστίν εκτροπή πίστεως, ως επί 

προσδοκία αδοκήτων.

ΠΕΡΙ ΠΟΝΗΡΙΑΣ
Ορισμός πονηρίας. Πονηρία εστί ευθύτητος εναλλαγή, πεπλανημένη έννοια.  οικονομία 

ψευδομένη. κεκολασμένη όρκοι. άβυσσος δόλου. πεποιημένον ψεύδος ταπεινώσεως αντίπαλος. 
μετανοίας υπόκρισις. εξομολογήσεως έχθρα. επίπλαστως ευλάβεια. δαιμωνιώδης βίος. πονηρός εστί 
διαβόλου συνόμιλος και συνώνυμος. διό και ο Κύριος ούτως ημάς ονομάζειν αυτώ εδίδαξεν λέγων. 
«Ρύσαι ημάς από του πονηρού» (Ματθαίος Στ΄.13) Πονηρία εστίν επιστήμη μάλλον δε ασχημοσύνη 
δαιμωνιώδης, αληθείας αποστερηθείσα και πολλούς λανθάνειν δοκούσα.

(Ιωάννης ο Κλίμακος)

ΠΕΡΙ ΦΙΛΑΡΓΥΡΙΑΣ ΕΝ Ω ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΑΚΤΗΜΟΣΥΝΗΣ
Φιλαργυρία εστίν ειδώλων προσκύνησις. απιστίαν θυγάτηρ. ασθενειών προφασίστρια. γήρως 

μάντις. αβροχίας υποβολεύς. λιμήν προμυνητής. Φιλάργυρος εστίν, ευαγγελιών μυκτηριστής και 
παραβάτης εκούσιος. Ο κτησάμενος αγάπην, διεσκόρπισε χρήματα. Ο δε λέγων αμφοτέροις συζείν, 
εαυτόν ηπάτησεν.

Ακτημοσύνη εστί φροντίδων απόθεσις. Αμεριμνία βίου. Οδοιπόροις ανεμπόδιστος λύπης 
αλλότριος. Πίστις εντολών. Ρίζα πάντων των κακών η φιλαργυρία και έστι, και λέγεται. Μίσος γάρ 
και κλοπάς και φθόνους, και χωρισμούς και έχθρας και ζάλαις και μνησικακίας και ασπλαχνίας και 
φόνους αύτη εποίησε.

(Ιωάννης ο Κλίμακος)

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΚΕΦΑΛΟΥ ΥΠΕΡΗΦΑΝΙΑΣ
Υπερηφάνια εστί Θεού άρνησις. Δαιμόνων εύρεμα. Εξουδένωσις ανθρώπων. Κατακρίσεως μήτηρ. 

Επαίνων απόγονος. Ακαρπίας τεκμήριον. Βοηθείας Θεού φυγαδευτήριον. Εκτάσεως πρόδρομος. 
Πτωμάτων πρόξενος. Επιληψίας υπόθεσις. Θυμού πηγή. Υποκρίσεως θύρα. Δαιμόνων στήριγμα. 
Αμαρτημάτων φύλαξ. Ασπλαχνίας πρόξενος. Συμπαθείας άγνοια. Δικαστής απάνθρωπος. Θεού 
αντίπαλος. Βλασφημίας ρίζα. Δαιμονιώδες ήθος. υπερηφανία εστί πλούτου και ιδρώτων απώλεια. 
υπερηφανία εστίν εσχάτη πενία ψυχής. «Ακάθαρτος παρά Θεώ πάς υψηλοκάρδιος». (Παροιμ. 
Ιστ΄.8) Αρχή υπερηφανίας, τέλος κενοδοξίας. «Εκέκραξαν και ουκ ήν ο σώζων». (Ψαλμ. ΙΖ΄) Πάντως 
μετ’ υπερηφανίας εκέκραξαν προς Κύριον και ουκ εισήκουσεν αυτών. Πάντως ότι τας αιτίας, καθ’ ών 
ηύχοντο ουκ απέκοπτον. «Κύριος υπερηφάνοις αντιτάσσεται ταπεινοίς δε δίδωσι χάριν» (Ιακώβου 
Δ΄.6) Αρχή υπερηφανίας τέλος κενοδοξίας.



ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΟΥ ΚΕΝΟΔΟΞΙΑΣ
Κενοδοξία εστί, κατά μέν το είδος φύσεως εναλλαγή, και ηθών διαστροφή, και παρατήρησις 

μέμψεως. κατά δε την ποιότητα καμάτων σκορπιστήριον. ιδρώτων απώλεια. θησαυρού επιβολή. 
απιστίας έγκονος. υπερηφανίας πρόδρομος. εν λιμένι ναυάγιον.

Κενόδοξος εστίν, ειδωλολάτρης πιστός, κενοδόξου νηστεία άμισθος και προσευχή άκαιρος. δι’ 
έπαινον ανθρώπων εργάζεται. κενοδοξία αντί τιμής, πολλάκις ατιμίας εγέντο πρόξενος.

Σκώληξ πολλάκις αυξηθείς πτεροφυήσας ανηνέχθη εις ύψος. και κενοδοξία τελεσθείσα 
υπερηφανίαν έτεκε την πάντων των κακών αρχηγόν και τελειωτήν.

(Άγιος Ιωάννης ο Κλίμακος)

ΠΕΡΙ ΑΠΑΘΕΙΑΣ
Απαθής ουν κυρίως υπάρχειι και γνωρίζεται, ο την μέν σάρκα αφθαρτοποιήσας, τον δε νουν 

της κτίσεως ανυψώσας, και τας αισθήσεις πάσας τούτω υποτάξας, τω δε προσώπω Κυρίου την 
ψυχήν παραστήσας υπέρ την εαυτού ισχύν προς αυτόν αεί επεκτεινόμενος. Τινές δε πάλιν ορίζονται 
απάθειαν είναι, ανάστασιν ψυχής πρό του σώματος.

Άλλοι δε, επίγνωσιν Θεού τελείαν, Αγγέλων δευτέραν.

Έστιν απαθής και έστιν απαθούς απαθέστερος. ο μέν γάρ ισυρώς μισεί τα πονηρά, ο δε 
απλήστως πλουτεί εν αρεταίς, και αγνεία, απάθεια λέγεται, και εικότως. προοίμιον γάρ εστί της 
κοινής αναστάσεως, και αφθαρσίας φθαρτών. Απάθειαν έδειξεν ο ειπών. «Νουν Κυρίου κέκτημαι» 
(Α΄ Κορινθ. Β΄.1). Απάθειαν έχει η ψυχή η ούτω ποιωθείσα ταις αρεταίς, ως οι εμπαθείς ταις 
ηδοναίς. «Σχολάσατε και γνώτε, ότι εγώ ειμί ο Θεός, και η απάθεια. Ζή, μέν ουκέτι αυτός, ζή δε εν 
αυτώ Χριστός» (Γαλάτας Β΄.20). Καθά φησίν ο των αγώνα τον καλόν αγωνισάμενος και τον δρόμον 
τετελεκώς και την πίστιν τετηρηκώς. Αυτώ η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων Αμήν.

(Άγιος Ιωάννης ο Κλίμακος)

ΚΑΡΔΙΑΚΟΝ ΔΑΚΡΥ
Εώρακα εν υπακοή εξαστράπτοντας και της κατά νουν όση δύναμις μνήμης Θεού μη αμελούντας 

αθρόον επί προσευχήν παρασταθέντας και συντόμως του εαυτών νοός περιγενομένους και 
κρουνηδόν δάκρυα προχεομένους παρασκευασμένοι γάρ υπό της οσίας υπακοής ετύγχανον.

(Ιωάννου Κλίμακας)


