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Πτύελον έµπροσθεν τινός µη ρίζης, εάν δε σοι βήξ επέλθη καθηµένω στρέψον σου το πρόσωπον εις 
τουπίσω, και ούτω βήξον. Μετά σωφροσύνης φάγε και πίε ως πρέπει τέκνοις Θεού…

Όταν χασµάσαι, σκέπαζέ σου το στόµα, του µη θεαθήναι, κρατήσαντος γάρ τάς αναπνοάς σου, 
παρελεύσεται.

(Ισαάκ του Σύρου, Τα ευρεθέντα ασκητικά)
Αφροσύνη εστίν µοναχώ λαλείν ή κινείσθαι παρά το πρέπον ή παρρησιάζεσθαι. Την παρρησίαν γάρ 

χαλεπωτέραν είναι και γεννήτρια πάντων των παθών οι Πατέρες ορίζονται.
(Μεγάλου Ευθυµίου)

ΠΕΡΙ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΚΩΝ ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΩΝ

ΕΚ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ
Μετά οσίου οσιωθήση, και µετά ανδρός αθώου αθώος έση, και µετά εκλεκτού εκλεκτός έση, και µετά 

στρεβλού διαστρέψεις.
(Ψαλµ. ΙΖ΄.26-27)

Ο δε συµπορευόµενος σοφοίς σοφός έσται. ο δε συµπορευόµενος άφροσι γνωσθήσεται.
(Παροιµ. ΙΓ΄.20)

Φίλος πιστός σκέπη κραταιά, ο δε ευρών αυτόν εύρε θησαυρόν. Φίλου πιστού ουκ έστι αντάλλαγµα… 
Φίλος δε πιστός φάρµακον ζωής.

(Σοφ. Σειράχ. Στ΄.14-16)
Ως από προσώπου όφεως φεύγε από της αµαρτίας εάν γάρ προσέλθης δήξεταί σε. οδόντες λέοντος οι 

οδόντες αυτής αναιρούντες ψυχάς ανθρώπων.
(Σειράχ Κα΄.2)

Αποδήσει τις πύρ εν τω κόλπω αυτού τα δε ιµάτια αυτού ου κατακαύσει; Ή περιπατήσει τις επ’ 
ανθράκων πυρός τους δε πόδας ου κατακαύσει;

(Παροιµίαι στ΄.27-28)

ΕΚ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ
Φθείρουσι ήθη χρηστά οµιλίαι κακαί.

(Α΄ Κορινθ. ΙΕ΄.34)
Έγραψα υµίν εν τη επιστολή µη συναναµίγνυσθαι πόρνοις και ου πάντως τοις πόρνοις του κόσµου 

τούτου ή τοις πλεονέκταις ή άρπαξιν ή ειδωλολάτραις. επεί οφείλετε άρα εκ του κόσµου εξελθείν. 
νυν δε έγραψα υµίν µη συναναµίγνυσθαι εάν τις αδελφός ονοµαζόµενος η  πόρνος ή πλεονέκτης ή 
ειδωλολάτρης ή λοίδωρος ή µέθυσος ή άρπαξ τω τοιούτω µηδε συνεσθίειν. τι γάρ µοι και τους έξω 
κρίνειν; ουχί τους έσω υµείς κρίνετε; τους δε έξω ο Θεός κρίνει. και εξαρείτε τον πονηρόν εξ υµών 
αυτών.

(Α΄ Κορινθ. Ε΄.9-13)
∆ιό εξέλθετε εκ µέσου αυτών και αφορίσθητε, λέγει Κύριος, και ακαθάρτου µη άπτεσθε, καγώ 

εισδέξοµαι υµάς, και έσοµαι υµίν εις πατέρα και υµείς έσεσθέ µοι εις υιούς και θυγατέρας λέγει Κύριος 
παντοκράτωρ.

(Β΄ Κορινθ. Στ΄.17-18)



Υµείς φίλοι µου εστέ, εάν ποιείτε όσα εγώ εντέλλοµαι υµίν.
(Ιωάννης ΙΕ΄.14)

ΕΚ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ
Οίς τις οµιλεί συνεχώς τούτοις αφοµοιούται το ήθος.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστοµος)
Ηδύς εκείνος φίλος, ο την ψυχήν διαστρέφων. γνήσιος ο τας περιστάσεις 

κινούµενος. µέγιστον κτήµα φίλος αδιάπτωτος. ο κατά Θεόν φίλος, ρέει γάλα και µέλι τοις αληθέσι 
λόγοις αυτούς. Φίλους δε όταν είπω τους καλούς λέγων και αγαθούς και κατ’ αρετήν ηµίν 
συναπτοµένους.

(Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος)
Τούτο αλός το έργον εστί το δάκνειν και λυπείν τους χαύνους.

(Ιωάννης Χρυσόστοµος)

ΠΕΡΙ ΚΑΚΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΩΝ
Χαλεπόν η συνήθεια, και δεινόν υποσκελίσαι, και δυσφύλακτον, και άκοντας ηµάς και ουκ ειδότας 

εµβάλλει.
Μέγα γάρ όντως συνήθεια και φύσεως έχει δύναµιν.

(Ιωάννης Χρυσόστοµος)

ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ ΕΝ ΜΕΣΩ ΑΥΤΩΝ 
ΥΠΑΡΧΕΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ

1. Ού γάρ εισί δύο ή τρείς συνηγµένοι εις το εµόν όνοµα, εκεί ειµί εν µέσω αυτών. 
(Ματθ. ΙΗ΄.20)

2. ∆ιδάσκοντες αυτούς τηρείν πάντα όσα ενετειλάµην υµίν. και ιδού εγώ µεθ’ υµών ειµί πάσας τας 
ηµέρας έως της συντελείας του αιώνος. Αµήν. 

(Ματθ. ΚΗ΄.20)
3. Υµείς δε ουκ εστέ εν σαρκί, αλλ’ εν πνεύµατι, είπερ πνεύµα Θεού οικεί εν υµίν. Ει δε τις πνεύµα 

Χριστού ουκ έχει, ούτος ουκ έστιν αυτού.
(Ρωµαίους Η΄.2)

4. Εγώ µέν γάρ ως απών τω σώµατι, παρών δε τω πνεύµατι, ήδη ως παρών τον ούτω τούτο 
κατεργασάµενον, εν ονόµατι του Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού συναχθέντων υµών και του εµού πνεύµατος 
συν τη δυνάµει του Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού.

(Α΄ Κορινθ. Ε΄.3-4)
5. Και ο τηρών τας εντολάς αυτού εν αυτώ µένει και αυτός εν αυτώ και εν τούτω γινώσκοµεν ότι µένει 

εν υµίν, εκ του πνεύµατος ού ηµίν έδωκεν.

(Α΄Ιωάν. γ΄.22-23)

ΠΕΡΙ ΓΕΛΩΤΟΣ
Ως φωνή ακανθών υπό τον λέβητα, ούτως ο γέλως των αφρόνων.

(Εκκλησ. Ζ΄.7)
Γέλως φησί, γέλωτος, εύ φρονούσιν άξιος, µάλιστα µέν πάς τα πλέον ο πορνικός. Γέλως άτακτος 

εκφέρει δάκρυον.
(Γρηγόριος ο Θεολόγος)

Μωρός εν γέλωτι ανυψοί φωνήν αυτού, ανήρ δε πανούργος (ήτοι φρόνιµος) µόλις ησυχή µειδιάσµατι.
(Σειράχ Κ)

Ο γέλως υµών εις πένθος µεταστραφήτω και η χαρά εις κατήφειαν.
(Ιάκωβος ∆΄.9)

Ουαί υµίν οι γελώντες νύν, ότι πενθήσετε και κλαύσετε.
(Λουκ. Στ΄.25)

Ότε είδε την πόλιν Ιερουσαλήµ από µακρόθεν και έκλαυσεν επ’ αυτή, κατά τον ιερόν.



(Λουκ.Θ΄.4)
Έκλαυσεν διά τον Ιούδαν: ταύτα ειπών ο Ιησούς εταράχθη τω πνεύµατι και εµαρτύρησεν και είπεν 

αµήν λέγω –υµίν, ότι είς εξ υµών παραδώσει µε (Ιωάν. ΙΓ΄.22) Η γάρ ταραχή αύτη κλαύσιµον δηλοί κατά 
τον Χρυσόστοµον 

«Μακάριοι οι κλαίοντες νύν, ότι γελάσεται.
(Λουκ.Στ΄.21)

Πένθους ο παρών καιρός και θλίψεως και υποπιασµού, και δουλαγωγήσεως και αγώνων και ιδρώτων, 
ου δε γέλοις.

(Λόγος ΙΕ΄. Εις το προς Εβραίους, Ιωάννου Χρυσοστόµου)
Ου διαχύσεως ο παρών καιρός αλλά πένθους και θλίψεων και οδυρµών, συ δε ευτραπελεύη;

(Λόγος ΙΖ΄. Εις τους προς Εφεσίους, Ιωάννου Χρυσοστόµου)

ΠΕΡΙ ΣΚΑΝΔΑΛΟΠΟΙΩΝ
Εάν δε παρακούση αυτών ειπέ τη Εκκλησία, εάν δε και της εκκλησίας παρακούση έστω σοι ώσπερ ο 

Εθνικός και ο Τελώνης.
(Ματθ. ΙΗ΄. 17)

Παρακαλώ δε υµάς αδελφοί, σκοπείν τους τας διχοστασίας και τα σκάνδαλα παρά την διδαχήν ήν υµείς 
εµάθατε ποιούντας και εκκλίνατε απ’ αυτών.

(Ρωµαίους 106/17)
Ει δε τις ουχ υπακούει τω λόγω δια της επιστολής, τούτου µη συναναµίγνυσθε αυτώ ίνα εντραπή και µη 

ως εχθρόν ηγείσθε, αλλά νουθετείτε ως αδελφόν.
(Β΄ Θεσσαλ. Γ΄. 14,15)

Εί τις έρχεται προς υµάς και ταύτην την διδαχήν ου φέρει, µη λαµβάνετε αυτού εις οικίαν και χαίρειν 
αυτώ µη λέγεται.

(Ιωάν. Β΄. Α΄. 10)
Έγραψα υµίν εν τη επιστολή µη συναναµίγνυσθαι πόρνας.
Νυν δε έγραψα υµίν µη συναναµίγνυσθαι εάν τις αδελφός ονοµαζόµενος ή πόρνος ή πλεονέκτης ή 

ειδωλολάτρης ή λοίδορος ή µέθυσος ή άρπαξ τω τοιούτω µηδέ συνεσθίειν.
(Α΄ Κορνιθ. Ε΄. 9-11)

ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΕΙΟΥΣ
Μη επανάβλεπε τους συγγενείς σου, µη επιτρέπης να σε επανίδωσιν µηδέ σύχναζε παρ’ εαυτοίς.

(Κανών 11ος Μεγάλου Αντωνίου)
Εάν αγγελθή ησθένησε συγγενής τις των εν τω Μοναστηρίω ευρισκοµένων, πρέπει ο θυρωρός να 

αναγγείλη τούτο πρώτον εις τον πατέρα της Μονής, ούτος δε προσκαλέσας ερωτά τον προεστώτα του 
οίκου. Και εκλέγουσιν άνδρα δεδοκιµασµένης πίστεως και πειθαρχίας, τον οποίον συναποστέλλουν µετ’ 
αυτού προς επίσκεψιν του ασθενούς. λαµβάνει δε τοσούτον εφόδιον, όσον εγκρίνει ο προεστώς του 
οίκου.

(Κανών 53ος Μ. Αντωνίου)
Εάν αποθάνη συγγενής ή οµαίµων αδελφός τινος δεν οφείλει ούτος να µεταβή εις την κηδείαν, εάν δεν 

παραγγείλη τούτο ο πατήρ της µονής.
(Κανόνες Παχωµίου, Μοναχικοί θεσµοί)

Εµηνύθη τω αγίω τούτω (τω Ευαγρίω) ποτέ η τελευτή του εαυτού πατρός. Και λέγει τω αναγγείλαντι, 
παύσαι βλασφηµών. ο γάρ εµός πατήρ αθάνατος εστί.

(Παλλαδίου Λαυσαϊκόν)
Ήν τις µοναχός οικών εν σπηλαίω εν ερήµω. και εδηλώθη αυτώ υπό των συγγενών κατά σάρκα, ότι ο 

πατήρ σύν ισχυρώς ενοχλείται και µέλλει τελευτάν, ελθέ ίνα κληρονοµήσης αυτόν. ο δε απεκρίνατο προς 
αυτούς. εγώ πρό εκείνου απέθανον τω κόσµω. νεκρός ζώντα ου κληρονοµεί.

(Κασσιανού του Ρωµαίου, Γεροντικόν)



ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΑΣΘΕΝΩΝ
Μη όκνει επισκέπτεσθαι άρρωστον εκ γάρ των τοιούτων αγαπηθήση.

(Σειράχ Ζ΄.35)
Ασθενής και εν φυλακή και ουκ επεσκέψασθέ µε.

(Ματθαίος ΚΕ΄.43)

ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΩΝ
Έλεγχε σοφόν και αγαπήσει σε, δίδου σοφώ αφορµήν και σοφώτερος έσται.

(Παροιµίαι Θ΄.7)
Ο αγαπών παιδείαν αγαπά αίσθησιν, ο δε µισών ελέγχους άφρων.

(Παροιµ. ΙΒ΄.2)
Ο ελέγχων µετά παρρησίας ειρηνοποιεί.

(Παροιµίαι Ι΄.10)
Ουκ αγαπήσει απαίδευτος τους ελέγχοντας αυτόν µετά σοφών ουκ οµιλήσει.

(Παροιµίαι ΙΕ΄.12)
Ο δε τηρών ελέγχους αγαπά ψυχήν αυτού.

(Παροιµίαι ΙΕ΄.32)
Ο δε φυλάσσων ελέγχους σοφισθήσεται.

(Παροιµ. Ιστ΄.14)
Έλεγξον τον πλησίον σου πρίν ή απειλήσαι και δός τόπον νόµω υψίστου.

(Σοφία Σειράχ ΙΘ΄.17)
Έλεγξον φίλον µήποτε ουκ εποίησε και εί τι εποίησε µήποτε προσθή. Έλεγξον τον πλησίον µήποτε ουκ 

είπε, και ει είρηκεν ίνα µη δευτερώση.
(Σοφία Σειράχ ΙΘ΄.13-15)

Οι µισούντες ελέγχους τελευτώσιν αισχρώς.
(Παροιµ. ΙΕ΄.10)

Και µη συγκοινωνείτε τοις έργοις τοις ακάρποις του σκότους µάλλον δε και ελέγχετε.
(Εφεσίους Ε΄.11)

Και ελθών Εκείνος ελέγξει τον κόσµον περί αµαρτίας και περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως.
(Ιωάννης Ιστ΄.8)

Όσους εάν φιλώ, ελέγχω και παιδεύω.
(Αποκάλυψις Ιωάννου Γ΄.19)

Εάν αµάρτη εις σε ο αδελφός σου, ύπαγε και έλεγξον αυτόν µεταξύ σου και αυτού µόνου. εάν σου 
ακούση εκέρδησας τον αδελφόν σου.

(Ματθ. ΙΗ΄.15)


