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ΠΕΡΙ ΣΙΩΠΗΣ
ΕΓΚΡΑΤΕΙΑ ΓΛΩΣΣΗΣ ΣΙΩΠΗ

Σιωπή εν γνώσει, μήτηρ προσευχής. αιχμαλωσίας ανάκλησις. πυρός φυλακή. λογισμών 
επίσκοπος. σκοπός πολεμίων πένθους δεσμωτήριον. δακρύων φίλη. θανάτου μνήμη εργάτης. 
κολάσεως Ζωγράφος. κρίσεως φιλοπράγμων. αδημονίας υπουργός. παρρησίας έχθρα. ησυχίας 
σύζυγος. φιλοδιδασκαλίας αντίπολος. γνώσεως προσθήκη. θεωρημάτων δημιουργός. αφανής 
προκοπή. λεληθυϊας ανάβασις.

Επιγνούς παραπτώματα, εκράτησε γλώσσης. Ο σιωπής φίλος προσεγγίζει τω Θεώ. Και 
λεληθότως συνομιλών, φωτίζεται παρά Θεού. Ιησού σιωπή, ενέτριψε Πιλάτον. και ανδρός ησυχία, 
κατήργησεν κενοδοξίαν.

(Άγιος Ιωάννης ο Κλίμακος)
Άνθρωπος σοφός σιγήσει έως καιρού.

(Σειράχ Κ΄.7)

Μακράν από σου το πολύρρημον , αποδίωκε πνεύμα. Εν αυτώ γάρ κείνται πάνδεινα πάθη. ένθεν 
το ψεύδος, εκείθεν η παρρησία, άλλοθεν η ευτραπελία, η αισχρότης, η μωρολογία ετέρωθεν και 
συνελόντι φάναι το ειρημένον, ότι εκ της πολυλογίας ουκ φεύξεται αμαρτία. ανήρ δε σιωπηλός, 
θρόνος αισθήσεως. αλλά και λόγον ημάς διδόναι περί παντός, αργού ρήματος, ο Κύριος έφη. ώστε 
πάνυ αναγκαία και ωφέλιμος εστίν η σιωπή.

(Θεοδώρου Εδέσσης, Κεφάλαι ψυχωφελή Φιλοκαλ. Α΄)
Όταν η ψυχή αληθείας αισθήσει εαυτήν τω ποτηρίω της χάριτος οία κρατίστω μεθυστωμένην 

αισθάνεται έκνουν γιγνομένην δήλον ότι τότε καιρός του σιγάν.
Όταν η του έσω ανθρώπου διάθεσις θέλει βοάν. «Κύριε τι επληθύνθησαν οι  θλίβοντές με; Πολλοί 

επανίστανται επ’ εμέ» τότε καιρός του λαλείν, λαλείν δε ως εικός, ουκ εικαία κατά των εχθρών 
μέντοιγε μέτρια, και προσήκοντα καθά δει.

Όταν το του προσώπου Κυρίου φως σεσημείωται επί την ψυχήν, ως εντεύθεν καλλύνεσθαι, και 
φαιδρύνεσθαι, και χύμα θείας ευφροσύνης επιρρείν απ’ αυτήν τότε άρα καιρός του σιγάν.

Όταν επανισταμένους αιτή ορώ η άδικους μάρτυρας, ά και ου γινώσκει ερωτώντας αυτήν, και 
ταράττοντας τότε καιρός γιγνομένως του λαλείν, και μέν δη του αντιφθέγγεσθι.

(Καλλίστου του Καταφυγιώτου Migne 147)
Όταν οδοιπορής μετά αδελφών, απομακρύνου ενίοτε απ’ αυτών ίνα τηρής σιωπήν.

(Κανών 75ος Μ. Αντωνίου, Δ Πετρακάκου Μοναχικοί θεσμοί)
Εν ταις ομιλίαις πάσα τραχύτης απέστω. τους γάρ λογικούς των ανθρώπων, αιδώς και σωφροσύνη 

πλέον των παρθένων κοσμείν επίσταται.
(Μ. Αντωνίου Παραίνεσις Φιλοκαλία Α΄)

Φυλακτέον όπως μηδείς μεταδίδη λόγους εκ του ενός οίκον εις τον άλλον, ούτε από μονής εις 
μονήν, ούτε από μονής εις τους αγρούς, ούτε εντεύθεν εις την μονήν.

(Κανών 85ος Παχωμίου)
Όταν τις διήνυσεν οδόν τινά ή εταξίδευσεν επί πλοίου ή εισργάσθη, εκτός της μονής, δεν οφείλει 

να λέγη εν τω μοναστηρίω ό,τι εκεί είδεν.
(Κανών 86ος Παχωμίου, Δ Πετρακάκου Μοναχικοί θεσμοί)

Αδύνατον δε εστίν φθέγξασθαί τινα (εν τοις Κοινοβίοις του Αββά Παχωμίου) ρήμα αργόν του 
κόσμου, αλλ’ ή τα εκμαθήματα ή ρητού λύσιν ή περί κατορθώματος κατά το θέλημα του Θεού.

Παράδεισος φραγμόν μη έχων πατούμενος ερημούται. και ός ου φυλάσσει το εαυτού σώμα, 
απολεί τους καρπούς αυτού…

Σιγή νεωτέρω, ώσπερ ίππω χαλινός. ο δε αχαλίνωτος πολλοίς εμπεσείται κακοίς.



(Εφραίμ Σύρου Ευεργετινός Β΄)
Ούτε εψεύσατο ποτε (ο αββάς Ώρ), ούτε ώμοσεν, ούτε κατηράσατο 

τινα, ούτε εκτός χρείαν ελέλησέν τι ποτε.
(Παλλαδίω Λαυσαϊκόν)

Βήνος δε και Θεωνάς μοναχικών ηγούντο ταγμάτων (εν Αιγύπτω), 
και θείας προγνώσεως και προφητείας έμπλεω. Λέγεται δε και Θεωνάν 
μέν ίστορα όντα της Αιγυπτίων και Ελλήνων και Ρωμαίων παιδεύσεως 
επί τριάκοντα έτεσι σιωπήν ασκήσαι, Βήνον δε παρ’ ουδενός θεαθήναι 
οργιζόμενον, ή ομνύοντα, ή ψευδόμενον, ή εικταίον, ή θρασύν ή 
ωλιγωρημένον ειπόντα λόγον.

(Ερμείου Σωζόμενα, Εκκλησιαστική Ιστορία Στ΄. ΚΗ΄)
Ακούω σε πευφευγέναι τον βίον τον φθαρτόν προς το στάδιον 

δραμόντα των μοναχών, και γλώσσαν έχει προπετή και φθέγγεσθαι εική. 
Όπερ ουδέν έτερον εστίν, ή τείχος οχυρόν οικοδομείν απρόσιτον εχθροίς, και πύλην καταλείπειν 
προς είσοδον αυτοίς. Ει δε και το τείχος ακίνδυνον τηρήσαι βούλει, και τοις εναντίοις κραταιός 
φανήναι, γλώσσης κράτει παντί σθένει, αφ’ ής και οξέα και μεγάλα συμβαίνουσι πτώματα.

(Ισιδώρου Πηλουσιώτου, Κασσιανώ μοναχώ)
Τα αρώματά σου των πόνων σφράγισον τη σιγή, ίνα μη γλώττη λυθέντα υπό δόξης κλαπώσι.

(Νείλου Ασκητού προς Ευλόγιον Μοναχόν)
Φείδου της γλώσσης. πολλάκις γάρ προφέρει, άπερ άμεινον κρύπτεσθαι.

(Νείλου ασκητού, Παραίνεσις)
Στόμα μοναχού ανοιγέσθω λόγω Θεού. και η καρδία αυτού διαπαντός μελετάτω λόγια Θεού 

αμετεωρίστως.
(Αββά Υπερεχίου, Παραίνεσις μοναχών)

Εάν κατά κενοδοξίαν ή κατ’ ανθρωπαρέσκειαν, ή καθ’ οιονδήποτε τρόπον κακίας ταραχωδώς 
λαλήσωμεν, ταύτα πάντα εκ του διαβόλου εστί.

(Ιωάννου του προφήτου, Βίβλος Βαρσάκ και Ιωάννου)
Βαθμόν ενδέκατον ο κινήσας, πλήθος κακών υφ’ έν περιέκοψεν.

(Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος, Λόγος ΙΑ΄  Περί αργολογίας και σιωπής)
Θλίβε κοιλίαν, και πάντων κλείσεις και στόμα. νευρούται γάρ γλώσσα υπό πλήθους εδεσμάτων.

(Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος, Λόγος ΙΔ΄ Περί γαστριμαργίας)
Κρύπτει Κύριος εξ οφθαλμών πολλάκις, και άπερ κεκτήμεθα καλά. Ανήρ δε επαινέτης, μάλλον 

δε πλανήτης, διά του επαίνου τους οφθαλμούς ημών ανέωξε. Τούτων γάρ ανοιγέντων άφαντος 
ο πλούτος εγένετο αφ’ ημών. Κολακευτής εστί δαιμόνων διάκονος, υπερηφανίας χειραγωγός, 
κατανύξεως εξολοθρευτής, καλών αφανιστής, πλάνος οδού. Οι γάρ μακαρίζοντες υμάς, πλανώσιν 
υμάς, φησίν ο προφήτης.

(Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος, Λόγος ΚΒ΄. Περί κενοδοξίας)
Περί τούτου του Αββά Θεοδοσίου του Ησυχαστού διηγήσατο ημίν ο αββάς Κυριακός ο μαθητής 

αυτού, λέγων ότι, τριάκοντα πέντε έτη εποίησεν ο γέρων ησυχάζων, δύο ημέρας νηστεύσας και 
σιωπήσαις το σύνολον, μήτε λαλήσας προς τινα. Αλλ’ ει άρα τίποτ ούν ήθελεν ειπείν, διά ψήφου 
εδήλου.

(Ιωάννου Μόσχου Λειμών)
Ουδέν πολυλογίας συγχυτικώτερον και γλώσσης ακρατούς φαυλότερον και κατάστασιν ψυχής 

αφανίσαι δυνάμενον. Ά γάρ καθ’ ημέραν οικοδομούμεν, καταλύει. Και ά κόπω συνάγομεν, διά 
γλωσσαλγίας η ψυχή σκορπίζει. Τι γάρ αυτής χείρον; ακατάσχετον κακόν. Δει ούν αυτή ορίσει και 
βίον επιθείναι και άγξαι αυτήν, ίν’ ούτως είπω, τά προς χρείαν μόνον υπηρετείν. και εις αν εξείπει 
όλην την εκ της γλώττης ψυχικήν ζημίαν.

(Συμεών του νέου Θεολόγου, Κατήχησις ΙΒ)

Ουδέποτε ερωτηθείς (ο Αββάς Παμβώ) λόγον παρά τινος ή Γραφικόν ή άλλον τινά πραγματικόν, 
ευθύς ή παραυτά απεκρίνατο, αλλ’ έλεγεν μηδέπω την απόκρισιν ευρηκέναι. Πολλάκις δε παρήλθεν 
και τρίμηνον, και ουκ εδίδου απόκρισιν, λέγων μήπω κατειληφέναι. Ούτω μέντοι τας αποφάσεις 
εδίδου περιεσκεμμένως κατά Θεόν, ως απ’ αυτού του Θεού, μετά παντός φόβου τους πάντας 
δέχεσθαι ταύτας. Ταύτην γάρ την αρετήν ελέγετο και υπέρ τον Μέγαν Αντώνιον, και υπέρ πάντας 
τους Αγίους εσχηκέναι την εις τους λόγους ακρίβειαν.



(Παλλαδίου Λαυσαϊκόν)
Όταν έλθη εις τα υπέρ λόγον ο λόγος, τότε γίνεται καιρός του σιγάν και της αφράστου εκείνης 

δυνάμεως ανερμήνευτον εν τω απορρήτω της συνειδήσεως έχειν το θαύμα, ειδότα ότι και οι μεγάλοι 
προφήται τα έργα του Θεού και ου τον Θεόν ελάλουν λέγοντες. Τις λαλήσει τας δυναστείας του 
Κυρίου; Και Διηγήσομαι πάντα τα έργα σου, και γενεά και γενεά επαινέσει στα έργα σου.

(Γρηγορίου Νύσσης εις τον Εκκλησιαστήν)
Έλεγον περί του Αββά Αγάθωνος, ότι τρία έτη εποίησεν, έχων λίθον εις το στόμα αυτού, έως ού 

κατόρθωσε σιωπάν.
(Γεροντικόν)

Εστίν άνθρωπος δοκών σιωπάν και η καρδία αυτού κατακρίνει άλλους. ο τοιούτος πάντοτε λαλεί. 
Και έστιν άλλος, από πρωί έως εσπέρας λαλών και σιωπήν κρατεί. τουτέστιν ότι εκτός ωφελείας 
ουδέν λαλεί.

(Αββά Ποιμένος Γεροντικόν)
Αδελφός ηρώτησε τον Αββάν Παμβώ, ει καλόν επαινείν τον πλησίον. και είπεν αυτώ. καλόν 

μάλλον εστί το σιωπάν.
(Γεροντικόν)

Ο λαλών διά τον Θεόν, καλώς ποιεί και ο σιωπών διά τον Θεόν, ομοίως.
(Αββά Ποιμένος Γεροντικόν)

Εάν εγκαλέση σε τις διά πράγμα, ό εποίησας ή ουκ εποίησας, ει μέν σιωπήσης, κατά φύσιν εστί 
του Ιησού, ει δε αποκριθείς και είπης, τι γάρ εποίησα; Ουκ έστιν της αυτής φύσεως, εάν δε αντίπης 
ρήμα προς ρήμα, παρά φύσιν εστί.

(Αββά Ησαίου, Λόγοι ΚΘ΄.)
Πρόσεχε σεαυτώ ακριβώς, ίνα, εάν τις εν οιωδήποτε πράγματι θλίψη και γένηται εν σοι λύπη ή 

θυμός, σιωπήσης και μη λαλήση τίποτε παρά το πρέπον, έως ού πρώτον τη προσευχή πραϋνθή 
σου η καρδία και ούτω λοιπόν παρακάλει τον αδελφόν. Εάν δε γένηταί σοι χρεία ελέγξαι τον αδελφόν 
και βλέπης εαυτόν εν οργή και ακαταστασία όντα το καθόλου μηδέν αυτώ λαλήση, ίνα μη πλείον 
ταραχθής, αλλ’ όταν ιδής και σεαυτόν κακείνον εν καταστάσει και πραότητι, τότε λάλησον, μη ως 
ελέγχων, αλλ’ ως υπομιμνήσκων μετά πάσης ταπεινοφροσύνης.

(Αββά Ησαίου, Λόγος ΚΘ΄.)
Ουαί ημίν, ότι άλατι θείω τον λόγον ημών ουκ αρτίομεν, αλλά τα ανωφελή και ευλαβείας μακράν 

τω πλησίον ρήματα διαπαντός φθεγγόμεθα.
(Αββά Ησαϊου Λόγος ΚΘ΄.)

Προς ταις άλλαις αυτού αρεταίς και ταύτην εκέκτητο (ο αββάς Φιλήμων) ουδέποτε αργόν ηνείχετο 
ακούσαι λόγον. Ει δε και τις εξ απροσεξίας διηγείτο πράγμα μη συντείνων εις ωφέλειαν ψυχής, ουδ’ 
όλως απεκρίνατο.

(Περί του Αββά Φιλήμονος Φιλοκαλία Β)
Πολλοί γάρ των Αγίων Πατέρων εθεώρουν τους Αγγέλους παραφυλάττοντας αυτούς. Διό και τη 

σιωπή εφύλαττον εαυτούς, προς τινα μη διαλεγόμενοι.
(Αββά Φιλήμονος Φιλοκαλία Β)

Ειδέποτε λαθόντες παραδεξόμεθα ρυπαρούς λογισμούς, μηδέποτε διά της γλώττης αυτούς 
εκτρέφωμεν αλλ’ αποπνίγωμεν αυτούς διά της σιγής. Και γάρ και θηρία και ερπετά εις λάκκον 
εμπίπτοτα, αν μέν εύρη τινά διέξοδον άνωθεν αναβάντα αγριώτερον γίνεται. Αν δε μένη κάτω 
διηνεκώς συγκεκλεισμένα, πάντοθεν απόλλυται ραδίως και αφανίζεται.

(Ιωάννου του Χρυσοστόμου)
Έλεγον περί του Αββά Αγώθωνος ότι τρία έτη εποίησεν, έχων λίθον εις το 

στόμα αυτού έως ού κατόρθωσε το σιωπάν.
(Γεροντικόν)

Στόμα μοναχού ανοιγέσθω λόγω Θεού. και η καρδία αυτού διαπαντός 
μελετάτω λόγια Θεού αμετεωρίστων.

(Αββά Υπερεχίου, Παραίνεσις μοναχών)
Πολλοί γάρ των Αγίων Πατέρων εθεώρουν τους Αγίους Αγγέλους 

παραφυλάττοντας αυτούς. διό και τη σιωπή εφύλαττον εαυτούς προς τινα μη 
διαλεγόμενοι.

(Αββά Φιλήμονος, Φιλοκαλία)
Στόμα σιωπηλόν ερμηνεύει τα μυστήρια του Θεού, ο δε τραχύλαλος 



μακρύνεται από του πλάσαντος αυτόν.
(Ισαάκ του Σύρου)

ΠΕΡΙ ΠΟΛΥΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΩΠΗΣ
Ορισμός πολυλογίας: πολυλογία εστί κενοδοξίας καθέδρα δι’ ής εαυτήν εμφανίζειν και αναπαύειν 

πέφυκε. Πολυλογία εστί αγνωσίας τεκμήριον, καταλαλιάς θύρα, ευτραπελίας χειραγωγός, ψεύδους 
υπουργός, κατανύξεως διάλυσις, ακηδίας δημιουργός ή κλητήρ ύπνου, πρόδρομος συνοίας 
σκορπισμός, φυλακής αφανισμός, θερμής φυκτήριον προσευχής αμαύρωσις. 

Λόγον ειπών ο Πέτρος εθρήνησε πικρώς αμνημονήσας του ειπόντος «είπα φυλάξω τας οδούς 
μου του μη αμαρτάνειν με εν γλώσση», «ο πλεονάζων λόγους βδελυχθήσεται».

 (Σειράχ Κ΄.28). 
Εκ της πολυλογίας ουκ εκφεύξη αμαρτία ο φειδόμενος δε χειλέων νοήμων έση.
 (Παροιμ. Ι΄.20)
Ει τις εν λόγω ου πταίει ούτος τέλειος ανήρ.

(Ιακ. 3,2)
Ορισμός σιωπής: σιωπή εν γνώσει μήτηρ προσευχής, αιχμαλωσίας πυρός φυλακή λογισμόν 

επίσκοπος, σκοπός πολεμίων πένθους δεσμωτήριον δακρύων φίλη θανάτου μνήμης εργάτης, 
κολάσεως ζωγράφος, ησυχίας σύζυγος γνώσεως προσθήκη, αφανής προκοπή, λελυθυία ανάβασις 
ο επιγνούς παραπτώματα εκράτησεν γλώσσης ο πολύλογος ούτω επέγνω εαυτώ ως δεί σιωπής 
φίλος προσεγγίζει Θεώ και λελυθότος συνομιλών, φωτίζεται παρά Θεού Ιησού σιωπή ενέτριψεν 
Πιλάτον και ανδρός ησυχίαν κατήργησεν κενοδοξίαν.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΕΓΗ ΤΙΣ ΔΙΑ ΝΑ ΕΜΠΟΔΙΖΗ ΤΗΝ ΠΟΛΥΦΑΓΙΑΝ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΚΡΙΣΕΩΣ

Πάντοτε λοιπόν και όταν πίνης ενθυμού εκείνο το ψαλμικόν, 
το «τις η ωφέλεια εν τω αίματί σου, εν τω καταβαίνειν με εις 
διαφθοράν;» (Ψαλμ. ΚΘ΄.11) Και συνεχώς λέγε αυτό, ως σε 
συμβουλεύει ο μέγας Βασίλειος, δια να εμποδίζης δι’ αυτού 
τη πολυφαγίαν και την πολυποσίαν. ερμηνεύων γάρ το ρητόν αυτό ο θείος πατήρ, ούτω λέγει. «τις 
μοι χρεία, φησί σαρκός ευπαθείας και αίματος πλήθους, μέλλοντος όσον ουδέπω παραδίδοσθαι τη 
οικεία διαλύσει του σώματος; Αλλ’ υπωπιάζω μου το σώμα και δουλαγωγώ, μήπως ευεκτούντος 
και υπερζέοντός μου του αίματος, αφορμή προς αμαρτίαν η πολυσαρκία γένηται. μη κολάκευέ 
σου την σάρκα ύπνοις και λουτροίς, αεί επιλέγων το ρήμα τούτο, «τις ωφέλεια εν τω αίματί μου εν 
τω καταβαίνειν με εις διαφθοράν», τι περιέπης το μικρόν ύστερον φθαρησόμενον; Τι καταπιαίνεις 
σεαυτόν περί σαρκός; Ή αγνοείς ότι όσω παχυτέραν την σάρκα ποιείς τοσούτω βαρύτερον τη ψυχή 
κατασκευάζεις το δεσμωτήριον; Εις το εσθετήριον τούτο αναφέρονται και όσα δια της γλώσσης 
ενεργούνται αμαρτήματα. Αι κατακρίσεις αι καταλαλιαί, αι ύβρεις, οι άλογοι αφορισμοί, αι κατάραι, 
αι επιτιμήσεις, αι αισχρολογίαι και τα άλλα πάντα μέχρι και των λόγων αργού λόγου δώσει έκαστος 
λόγον κατά την θείαν φωνήν (Ματθ. ΙΒ΄.36) και σπούδαζε δια να είναι πάντοτε ο λόγος σου εν 
χάριτι άλατι ηρτυμένα καθώς λέγει ο θείος Παύλος (Κολασσαείς Δ΄.6). Σιαγόνες αυτού ως φιάλαι του 
αρώματος, φύαυσαι μυρεψικά. χείλη αυτού κρίνα, στάγοντα σμύρναν πλήρη (Άσμα Δ΄.3). Αυλός και 
ψαλτήριον ηδύνουσι μέλη και υπέρ αμφότερα γλώσσαν ηδείαν. (Σειράχ Μ΄.22)

ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΚΡΙΣΕΩΣ

Μη κρίνετε ίνα μη κριθήτε. Εν ώ γάρ κρίματι κρίνετε κριθήσεσθε, και εν ώ μέτρω μετρείτε 
μετριθήσεται υμίν.

(Ματθ. Ζ΄.1-2)
Μη κρίνετε, και ου μη κριθήτε. μη καταδικάζητε και ου μη καταδικασθήτε, απολύετε και 



απολυθήσεσθε.
(Λουκ. Στ΄.37)

Εν ώ μέτρω μετρείτε μετρηθήσεται.
(Μάρκ. Δ΄.24)

Αναπολόγητος εί, ώ άνθρωπε πάς ο κρίνων. εν ώ γάρ κρίνεις τον έτερον, σεαυτόν κατακρίνεις.
(Ρωμαίους Β΄.1)

Σύ τις εί ο κρίνων αλλότριον οικέτην;
(Ρωμ. ΙΔ΄.4)

Είς εστίν ο νομοθέτης ο δυνάμενος σώσαι και απολέσαι. συ τις εί ός κρίνεις τον έτερον;
Τι κρίνεις τον αδελφόν σου; πάντες γάρ παραστησόμεθα τω βήματι του Χριστού.

(Ρωμαίους ΙΔ΄.10)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: είναι ότι μόνον ο Άγιος Θεός είναι ο κριτής πάντων των ανθρώπων. Όλοι είμεθα 

ένοχοι και θα ευρεθόμεν υπόδικοι ενώπιον του Κριτού. Συ λοιπόν, ερωτά πάλιν ο θείος Παύλος, «τι 
κρίνεις τον αδελφόν σου; πάντες γάρ παραστηρόμεθα τω βήματι του Χριστού». (Ρωμ. ΙΔ΄.10)

Σύ τις εί ο κρίνων τον έτερον;
(Ιάκωβος Δ΄.12)

Καταλαλιά εστίν αποκύημα μίσους. λεπτή νόσος, παχεία δε κεκρυμμένη και λανθάνουσα βδέλλα, 
αγάπης εκδαπανώσα και εξαφανίζουσα αίμα. αγάπης υπόκρισις. καρδίας ρύπου, και βάρους 
πρόξενος. αγνείας αφανισμός.

(Ιωάννου Κλίμακος)
Μηδέ τοις σοις οφθαλμοίς ορών κατάκρινε. πολλάκις γάρ και αυτοί πεπλάτηνται.

(Ιωάννου Κλίμακος)

Η καταλαλιά και η κατάκρισις γεννάται εκ της μνησικακίας. Η κατάκρισις του μίσους γέννημα. 
Μία λεπτή και ακατανόητος ασθένεια ήτις δοκεί ως κώνωψ μικρότατος όμως, είναι μία ταχεία τε και 
λανθάνουσα βδέλλα όπου εμύζει και θυλάχει το αίμα της χρεωστουμένης, προς τον πλησίον Θεόν 
αγάπης και ξηραίνει την ψυχήν και την νεκρώνει και την θανατώνει χωρίς να φαίνεται. Μία υποκριτική 
αγάπη όπου άλλα μέν έξωθεν άλλα δε κρύπτει έσωθεν αυτής. Ο γάρ καταλαλών υποκρίνεται ότι 
ομιλεί εξ αγάπης αδελφικώς και ουχί εξ κακίας του λέγει. ο δείνα άνθρωπος έχει τόδε το ελάττωμα 
και ήθελος να μη το έχη διατί είναι φίλος μου. Και ο λόγος αυτός μολύνει τας καρδίας και προξενεί 
βάρος εις τας ψυχάς και αφανίζει την καθαρότητα του λογισμού των ακουώντων την κατάκρισιν. 
«Τον καταλαλούντα λάθρα τον πλησίον αυτού τούτον εξεδίωκον». (Ψαλμ. 100,5)

Μη κρίνεται ίνα μη κριθήτε. (Ματθ. Ζ΄.1) Καταλαλιά εστί αποκύημα μίσους, λεπτή νόσος, αγάπης 
υπόκρισις, καρδίας ρύπου και ρύπου και βάρος πρόξενος, αγνείας αφανισμός. Μηδέποτε αιδεσθής 
τον προς τον πλησίον σου καταλαλούντα μάλλον δε λέγε προ αυτού. αδελφέ εγώ καθ’ ημέραν εν 
χαλεπωτέροις πταίω και πώς εκείνον κατακρίναι δύναμαι; δύο γάρ ταύτα κερδάνεις εν μια εμπλάστρω 
και σεαυτόν και τον πλησίον ιασάμενος. (Ιωάν. Κλίμακας) Μη κατακρίνειν μη καταλαλείν μηδέ όλως 
ηδέως ακούειν καταλαλιάς. Μη γίνου αλλοτρίων πταισμάτων δικαστής. Έχουσιν γάρ κριτήν δίκαιον 
ός αποδώσει εκάστω κατά τα έργα αυτού. Μη κάμνε ενακρουάσθε τά προς ετέρων λαλούμενα. Ου 
δει κατά απόντος αδελφού λέγειν τι σκοπώ του διαβάλλειν αυτόν όπερ εστί καταλαλιά κάν αληθή τα 
λεγόμενα. (Μέγας Βασίλειος)


