
Σημειώσεις του μακαριστού Κατηχητή Γεωργίου  Ξ.  Οικονόμου

ΕΚ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ
ΟΤΙ Η ΤΡΥΦΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΣΕΒΕΙΑΣ ΑΦΙΣΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΤΑ 

ΜΕΓΙΣΤΑ ΒΛΑΠΤΕΙ
Αλλά τι λέγω ταύτα; Η τρυφή και αυτής της ευσεβείας 

απέστησε. Και δηλούσι, πάλαι μέν οι Ισαηλίται περί ών 
είρηται, ελιπάνθη, επαχύνθη, επλατύνθη και εγκατέλιπε 
Θεόν τον ποιήσαντα αυτόν. (Δευτ. ΛΒ΄.15) Ύστερον δε 
εκείνοι, περί ών αναφέρει ο θείος Παύλος εις την προς 
Φιλιππησίους επιστολήν ονομάζων αυτούς εχθρούς του 
Σταυρού. τίνες Παύλε ούτοι εισίν; Εκείνοι φησίν ών Θεός η 
κοιλία και η δόξα του λαιμού γεγονότες καθολικοί και πάντες 
σχεδόν οι λεγόμενοι φυσικοί αι άθεοισχεδόν οι λεγόμενοι φυσικοί αι άθεοι. Όλου βεβαίως άνευ 
τινός εξαιρέσεως βλάπτει η τρυφή, αλλά περισσότερον 
τους νέους… Αρκετόν τω σώματι η κακία αυτού. τι δε δεί τη 
φλογί πλείονος ύλης, ή τω θηρίω δαψιλεστέρας τροφής; Ίνα 
μάλλον δυσκάθεκτων γένηται, και του λογισμού βιαίτερον; 
(Γρηγόριος ο Θεολόγος). Λέγει ο Σολομών. «ου συμφέρει 
άφρονι τρυφή» (Παροιμ. ΙΘ΄.20) Άφρονα δε ονομάζει ο Μέγας 
Βασίλειος την σάρκα του νέου. Ούτω γάρ λέγει ερμηνεύων 
το ρητόν «ου συμφέρει άφρονι τρυφή, τι δε σαρκός 
ευπαθούσης και νεότητι περιφερομένης αφρονέστερον; 
Ει δε και δεν δύνασαι τελείως να αποκόψης τα λυπαρά 
φαγητά, έχε καν τάξιν να τρώγης άπαξ της ημέρας… διότι 

τοιούτο τρόπως και το σώμα ελαφότερον και υγιεινόν και ο νους καθαρώτερος και επιτηδειότερος 
εις το να προχωρή εις τα θεία νοήματα πλήν και τότε παρακαλώ να μη υπερκορέννυσαι».

ΟΤΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΣ ΤΟΥΣ ΤΡΥΦΩΝΤΑΣ ΠΑΙΔΕΥΕΙ
Τελευταίον δε απειράκις μεγαλύνω τον ύψιστον Θεόν, όστις πάντοτε δεν λείπη να παιδεύη τους 

τρυφώντας εις τα συμπόσια, αλλά τώρα μέν αφίνει να πλακωθώσιν οι υιοί του Ιώβ εντός του οίκου 
των συμποσιάζοντες, τώρα δε κατακρημνίζει δια του Σαμψών το παλάτιον εν ώ οι αλλόφυλοι ήσθιον 
και ευφραίνοντο. Εντεύθεν συνταράσσει το συμπόσιον του Βαλτάσαρ δια της φοβεράς εκείνης 
χειρός ήν έγραφεν εις τον τοίχον… «ουαί οι πινόντες τον διϋλισμένον οίνον» (Αμώς στ΄.6)… διότι 
ο οίνος σκοτίζει τον νουν και δεν αφίνει να γνωρίση την αλήθειαν και την ορθήν και συμφέρουσαν 
συμβουλήν.

ΟΤΙ ΟΥΔΕ ΕΙΣ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΓΓΙΖΗ ΤΙΣ ΧΩΡΙΣ 
ΑΝΑΓΚΗΝ

Πρόσεχε μην εγγίζης τας χείρας ή τους πόδας σου πλησίον σώματος άλλων και μάλιστα νέων. 
Μάλλον δε πρόσεχε να μην απλώνης χωρίς ανάγκης, ούτε επάνω εις τα μέλη του σώματός σου, 
ουδέν χάριν του κνάσθαι. Καθώς και τούτο παρατετηρημένος, ότε αββά Ισαάκ και οι θείοι πατέρες 
διδάσκουσι. Διότι και από των τοιούτων, άπερ φαίνονται παραμικρά συνειθίζει η αφή, ή αληθέστερον 
ειπείν, ο πονηρός, να ερεθίζη προς αμαρτίαν και να εγείρη τον νουν εν τω άμα ατόπους εικόνας 
επιθυμίαν, δια να μολύνη το κάλλος της σωφροσύνης των λογισμών.

Όθεν είπεν ο Ιωάννης της Κλίμακος «Έστι δι’ αφής σωματικώς μολύνεσθαι ουδέν γάρ ταύτης 



βαρύτερον της αισθήσεως. Μέμνησο του συμπλέξαντος τη χειρί το θέριστρον (ήτοι φακόλιον) και 
νάρκα χείρα επί φυσικών και ου φυσικών, οικείου τε και αλλοτρίου σώματος. (Λόγος ΙΕ).  Διά τούτο 
και όταν εξέρχησαι εις τας φυσικάς ανάγκας του σώματός σου, ευλαβού τον άγγελόν σου όστις σε 
φυλάττει». ως και τούτο λέγει ο θείος Ισαάκ: Και αλλαχού ο αυτός λέγει «παρθένος εστίν ουχ ο το 
σώμα φυλάξας από της συνουσίας αμόλυντον, αλλ’ ο αιδούμενος εαυτόν, όταν κατ’ ιδίαν γένηται». 
«Υμείς εστέ ναός Θεού ζώντος» (Β΄ Κορινθ. Στ΄.16) «Ει κρυβήσεται τις εν κρυφαίοις και εγώ ου 
όψομαι αυτόν;» (Ιερεμίας ΚΓ΄.24)

ΟΤΙ ΠΑΝΤΕΣ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΙΝΩΣΚΟΥΣΙ ΤΑΣ ΑΓΙΑΣ 
ΓΡΑΦΑΣ

Πάντες μέν οι Χριστιανοί οι ειδότες γράμματα χρεωστούσι να αναγινώσκουσι την θείαν Γραφήν. 
Επειδή καθώς λέγει ο θείος Χρυσόστομος χωρίς αναγνώσεως των θείων Γραφών δεν δύναται τις 
να σωθή. «Ου γάρ έστι τινά σωθήναι, μη συνεχώς αναγνώσεως απολαύοντα πνευματικής», «ότι 
χρήσιμος η των Γραφών ανάγνωσις» και επειδή, ως λέγει ο Ιωάννης ο Κλίμακος: «ου μετρίως 
φωτίζειν και επισυνάγειν τον νουν η ανάγνωσις πέφυκε. Λόγοι γάρ Πνεύματος Αγίου υπάρχουσι 
και τους μετερχομένους πάντως ρυθμίζουσι». Λέγει δε και ο Άγιος Εφραίμ: «όν τρόπον η σάλπιγξ 
βοώσα εν καιρώ πολέμου, διεγείρει των γενναίων αγωνιστών την προθυμίαν κατά των παθών, διό 
αδελφέ μου, νήψιν ασφαλώς και σπούδασον αεί τη αναγνώσει των θείων Γραφών προσκολλάσθαι, 
ίνα σε διδάξωσι το πώς δει φυγείν τας παγίδας του εχθρού και καταλαβείν την αιώνιον ζωήν. 
(«Πρόσεχε τη αναγνώσει» (Α΄. Τιμοθ. Δ΄.13)

ΟΤΙ ΤΟ ΝΑ ΝΙΚΑ ΤΙΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟΝ ΤΟΥ, ΕΙΝΑΙ ΝΙΚΗ ΜΕΓΑΛΗ
 Μη στοχασθής δε, ότι η νίκη αύτη είναι ευτελής και παραμικρά. Κατά αλήθειαν αγαπητέ, 

μεγαλυτέρα νίκη είναι το να νικήσης έν σου πάθος και μίαν ηδονήν των αισθήσεών σου, παρά να 
νικήσης εκατόν εχθρούς. Δια τούτο και ο Μέγας Αλέξανδρος μακαριζόμενος ποτέ υπό τινών διότι 
ενίκησε όλην την οικουμένην συνεχώς απεκρίθη: «μάταια θέλουσιν, είναι όλαι μου αι νίκαι, εάν δεν 
δυνηθώ να νικήσω τον εαυτόν μου» όθεν καλώς είπε πατήρ τις: «αύτη νικών πρώτη, νικάν εαυτόν» 
και ο Πηλουσιώτης Ισίδωρος: ουχ ο τους έξωθεν βαρβάρους νικών τροπαιούχος αν εικότως καλοίτο, 
αλλ’ ο τον έσω πόλεμον των ηδονών χειρούμενος. Πολλοί γουν εκείνους νενικηκότες, υπό τούτων 
αισχρώς και ελεεινώς εάλωσαν.

ΌΤΙ Η ΚΑΡΔΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΤΡΟΝ ΥΠΕΡΦΥΣΙΚΟΝ
Η καρδία  είναι κέντρον υπερφυσικόν, διότι η υπερφυσική χάρις του Θεού, ήν 

ελάβομεν διά του Αγίου Βαπτίσματος εις την καρδίαν ευρίσκεται, ως εις καθέδραν 
και θρόνον. Και μαρτυρούσι τούτο πρώτον αι Γραφαί ο γάρ Κύριος φησίν «η 
Βασιλεία του Θεού εντός υμών εστί». (Λουκάς Ιζ΄.21) και ο Απόστολος Παύλος. 
«Εξαπέστειλεν ο Θεός το Πνεύμα του Υιού Αυτού εις τας καρδίας ημών κράζον. 

Αββά ο Πατήρ» (Γαλάτας Δ΄.5). Και πάλιν «Η αγάπη του Θεού εκκέχυται εν ταις 
καρδίαις ημών» (Ρωμ. Ε΄.5) και αλλαχού. «ίνα δώη υμίν κατά τον πλούτον της δόξης αυτού, δυνάμει 
κραταιωθήναι διά του πνεύματος αυτού εις τον έσω άνθρωπον κατοικήσαι τον Χριστόν διά της 
πίστεως εν ταις καρδίαις υμών» (Εφεσίους γ΄.16). Συμμαρτυρούσι δε ταις Γραφαίς και οι θείοι 
Πατέρες. Ο γάρ μέγας Μακάριος λέγει. «Η καρδία ηγεμονεύει όλου του οργάνου και επάν κατάσχη 
τάς νομάς της καρδίας η χάρις βασιλεύει όλων των λογισμών και των μελών. Εκεί γάρ εστίν ο νους 
και πάντες οι λογισμοί της ψυχής.» (Λόγος ΙΕ΄) Ο Άγιος Ισαάκ. «Ιδού ο ουρανός έσωθέν σου ει 
καθαρός έση και εν σεαυτώ όψει τους αγγέλους σου τω φωτί αυτών και τον Δεσπότην αυτών μετ’ 
αυτών» (Λόγος Μδ΄). Και αλλαχού ο αυτός λέγει. «Σπούδασον εισελθείν εις το ταμείον το ένδοθέν 
σου και όψει το ταμείον το ουράνιον. Εν γάρ εστί τούτο κακείνο» (Λόγος Λ΄). Και ο θείος Διάδοχος. 
«Εγώ εκ των θείων Γραφών και εξ αυτού του υιού της αθλήσεως κατείληφα, ότι πρό μέν του Αγίου 
Βαπτίσματος έξωθεν η χάρις προς τα καλά προτρέπεται την ψυχήν, ο δε σατανάς εν τοις αυτοίς 
εμφωλεύει βάθεσιν. Από δε της ώρας εν ήπερ αναγεννώμεθα, έξωθεν μέν ο δαίμων γίνεται, έσωθεν 
δε η χάρις» (Κεφ. στ΄). Ο μέγας της Θεσσαλονίκης Γρηγόριος ερμηνεύων του Μακαρίου ρητόν. 
«Εκεί τοίνυν δει σκοπείν ει ενέγραψεν η χάρις τους του Πνεύματος νόμους, φησίν εκεί πού; εν τω 
ηγεμονικώ οργάνω. Εν τω της χάριτος θρόνω, όπου ο νους και οι λογισμοί πάντες της ψυχής εν 



τη καρδία». Τούτο συνομολογούσι και άπας ο λοιπός των θείων Πατέρων χορός και μάλιστα των 
καλουμένων Νηπτικών

ΟΤΙ Η ΚΑΡΔΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΤΡΟΝ ΠΑΡΑΦΥΣΙΚΟΝ
 Η καρδία είναι ακόμη και κέντρον παραφυσικόν. Διότι όλα τα παρά φύσιν πάθη και όλοι οι 

βλάσφημοι και υπερήφανοι λογισμοί και όλαι αι κακαί επιθυμίαι, κλίσεις, ορέξεις και προσπάθειαι 
και συγκαταθέσεις, άτινα εφθάσαμεν να λάβωμεν εις τα του κόσμου πράγματα, εκ της καρδίας 
γεννώνται και εν τη καρδία ευρίσκονται. τα οποία καθώς η τέφρα σκεπάζει τον σπινθήρα της φωτιάς, 
ούτω και αυτά εσκέπασεν και σκεπάζουσι την θείαν Χάριν, ήν ελάβομεν από του αγίου Βαπτίσματος, 
ως λέγει ο θειότατος Κάλλιστος. εκεί είναι αι ρίζαι και αρχαί όλων των παρά φύσιν αμαρτιών, άς μετά 
το άγιον Βάπτισμα επράξαμεν διά πονηρών λογισμών και έργων και τώρα πράττομεν και θέλομεν 
πράξει. εκεί εστί ο σατανάς, αν και όχι εις το βάθος της καρδίας (εκεί γάρ η χάρις εστίν, ως είπεν 
ανωτέρω ο άγιος Διάδοχος) αλλ’ όμως εις την επιπολήν και επιφάνειαν της καρδίας και απλώς 
περί την καρδίαν, ως αυτός πάλιν λέγει ο Διάδοχος. καπνίζων μέν τον νουν διά της υγρότητος 
του σώματος και δια της επιθυμίας και ηδονής της σαρκός. Προσβάλλων δε διά του ενδιαθέτου 
καλουμένου λόγου του φυσικώς εν τη καρδία λαλουμένου όλους τους εμπαθείς και ατόπους 
λογισμούς. Και τούτο μαρτυρούσι ομοίως αι Γραφαί. Αυτός γάρ ο Πλάστης των καρδιών, ούτω ημάς 
εδίδαξεν ειπών «εκ της καρδίας εξέρχονται διαλογισμοί πονηροί, φόνοι, μοιχείαι, πορνείαι, κλοπαί, 
ψευδομαρτυρίαι, βλασφημίαι. ταύτα εισί τα κινούντα (ήτοι ακάθαρτον ποιούντα) (Ματθ. Ιε΄.18) και 
πάλιν. «Όταν το ακάθαρτον πνεύμα εξέλθη από του ανθρώπου διέρχεται δι’ ανύδρων τόπων (ήτοι 
ξηρών θείας επιρροής κατά τον Θεολόγον Γρηγόριον) ζητούν ανάπαυσιν και ουχ ευρίσκουσι. τότε 
λέγει, επιστρέψω εις τον οίκον μου όθεν εξήλθον. και ελθών ευρίσκει σχολάζοντα και σεσαρωμένον 
και κεκοσμημένον. και πορεύεται και παραλαμβάνει μεθ’ εαυτού επτά έτερα πνεύμαα, (ήτοι μετά 
πλείονος της παρασκευής κατά τον αυτόν Θεολόγον) πονηρότερα εαυτού και εισελθόντα κατοικεί 
εκεί και γίνεται τα έσχατα του ανθρώπου εκείνου χείρονα των πρώτων. (Ματθ. ΙΒ΄.14) Ακούεις; 
εισελθόντα λέγει. Πού; εις την καρδίαν δηλαδή και εις τον έσω άνθρωπον. Συμμαρτυρεί ταις Αγίαις 
Γραφαίς και η των Πατέρων Παράδοσις. ο τε Θεολόγος Γρηγόριος και ο μέγας Βασίλειος «Πρώτως 
ουν μακαριστόν το εν τη διανοία ημών καθαρόν. επειδή ρίζα των δια του σώματος ενεργειών το εν 
καρδία βούλευμα. η γάρ μοιχεία εν τη ψυχή του φιληδόνου πρώτων αναφλεχθείσα, ούτω την διά του 
σώματος φθοράν απεργάζεται. όθεν και ο Κύριος ένδοθεν φυσίν είναι τα κινούνται τον άνθρωπον 
(Ερμηνεία εις τον Α΄ Ψαλμόν). Αλλά και ο θείος Χρυσόστομος και πάντες οι λοιποί Πατέρες, οι 
ερμηνεύοντες την περικοπήν ταύτην του Ευαγγελίου τούτο συμφώνως συνομολογούσι. δια να μη 
φέρωμεν εις το μέσον ένα προς ένα).

Καθώς λέγει και βεβαιοί ο μέγας Μακάριος λέγων εν τω περί φυλακής καρδίας Κεφ. Α΄. «Είσελθε 
άσοτος δια της των λογισμών σου περιστάσεως προς τον αιχμάλωτον και δούλον της αμαρτίας 
νουν σου και ίδε τον κατώτερον του νου, βαθύτερον των λογισμών σου, εις τα λεγόμενα 
ταμεία της ψυχής σου τον έρποντα και εμφωλεύοντα όφιν, τον φονεύσαντά σε δια των 
κυριωτέρων της ψυχής σου, μελών. άβυσσος γάρ εστίν ακατάληπτος η καρδία. και εάν 
τούτον φονεύσης, καύχησαι τω Θεώ περί καθαρότητος. Ει δε μη ταπεινωθείς ως ενδεής 
και αμαρτωλός υπέρ των κρυφίων σου έσυ δεόμενος του Θεού.

ΌΤΙ ΟΙ ΜΗ ΝΙΚΩΝΤΕΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΟΡΑΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ ΕΙΝΑΙ 
ΜΗΔΑΜΙΝΟΙ

Εάν λοιπόν ίστασαι ανδρείος εις τον προς τάς αισθήσεις αόρατον αυτόν πόλεμον 
του εχθρού, και πολεμείς και πολεμών νικάς γνώριζε ότι οι άγγελοι θα σε υπηρετήσωσι 
και ως νικητήν θα σε στεφανώσωσιν. ούτω σε πληροφορεί ο ανωτέρω θείος Ισίδωρος 
λέγων. «Άγγελοί σοι μετά την πάλην διακονήσουσιν οι δουλικώς υπηρετούμενοι (επειδή 
τούτο Θεώ μόνω οφείλεται) αλλά νικητικώς στεφανούντες.»

(Επιστολή ΟΕ΄. Ιωάννη Ερημίτη)

ΌΤΙ ΔΙΑ ΤΗΣ ΝΟΕΡΑΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΕΝ ΤΗ 



ΚΑΡΔΙΑ ΚΕΚΡΥΜΜΕΝΗ ΧΑΡΙΣ
 Ευχή δε καλή, η εναργή εμποιούσα του Θεού έννοιαν εν τη ψυχή και τούτο εστί του Θεού 

ενοίκησις, το διά της μνήμης έχειν ενιδρυμένον εν αυτώ τον Θεόν. Ούτω γινόμεθα ναός Θεού, όταν 
μη φροντίση γηϊνας το συνεχές της μνήμης διακόπτηται, αλλά πάντα αποφυγόντα ο φιλόθεος επί 
Θεόν αναχωρή και είθε να αξιώση ο παμπόθητος Ιησούς των τοιούτων χαρισμάτων.

… Όθεν είπεν ο Σολομών. «Σκολιοί λογισμοί χωρίζουσι από Θεού» (Σολομ. Α΄.3). Και πάλιν 
«βδέλυγμα Κυρίω λογισμός άδικος» (Παροιμ. ΙΕ΄.27). Και τούτο αινιτόμενος ο Κύριος έλεγε προς 
τους βεβηλούντας το ιερόν. «ο οίκος μου, οίκος προσευχής κληθήσεται υμείς δε αυτό εποιήσατε 
σπήλαιον ληστών» (Ματθ. ΚΑ΄.13). Και αν εις την αρχήν έχης να λάβης ολίγον κόπον αλλά αφού 
συνειθήσης και γλυκανθής έχεις να λάβης μεγάλην ανάπαυσιν.

ΠΕΡΙ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ
 «Μη γεύσιν καταπορνεύσωμεν, μη όσφρησιν εκθηλεύωμεν». 

(Αγίου Γρηγορίου)
Ει δε και νομίζουν ευγένειαν και χρηστοήθειαν το να πίνουν τσιμπούκι κ.λ.π. ας ακούσουν 

κάν τους νεωτέρους ηθικούς φιλοσόφους, πόσον τους κατηγορούν διά τούτο εις τας ηθικάς των 
φιλοσοφίας, λέγοντες, τι ευγένειαν ή τι χρηστοήθεια είναι αυτή; να βλέπης ένα λογικόν και ευγενές 
ζώον, τον άνθρωπον, να βάλη ένα ξύλον τρυπημένον και γεμάτον από φωτιάν και χόρτον εις το 
στόμα του, καθώς είναι το τσιμπούκι; και να βγάνη από το στόμα και την μύτην του ένα μαύρον 
σύννεφον από βρομώδη καπνόν, ωσάν από ένα καμίνι αναμμένον και να παρομοιάζη με εκείνους 
τους μυθευομένους ίππους του Αλοέως, οίτινος έβγαναν καπνούς και φωτιάν από την μύτην και 
το στόμα τους; ή μάλλον ειπείν το της Γραφής, να παρομοιάζη κατά τούτο με τον δράκοντα, όστις 
αλληγορικώς είναι ο διάβολος περί του οποίου λέγει ο Θεός εις τον Ιώβ. «Εκ μυκτήρων αυτού 
εκπορεύεται καπνός καμίνου καιομένης πυρί ανθράκων». (Ιώβ μα΄(41), 20). Τι χρηστοήθεια, λέγω, 
είναι αυτή και ευγένεια; εγώ λογιάζω πως βαρβαρώτερον και ατακτότερον ήθος δεν δύναται να 
ευρεθή από αυτό.

(Πνευματικά Γυμνάσματα, Μελέτη ΙΔ΄)

Αγαπητοί μου αδελφοί «εν Χριστώ»,
Πρόσχωμεν: Όπως είπε ο Άγγελος και συνεχώς η αγία μας Εκκλησία «Φωνάζει».
Εκτός του ότι το κάπνισμα είναι αμαρτία! Είναι και πολύ βλαβερό και εις το σώμα μας. Εις την 

υγείαν μας!
Το οποίο σώμα μας είναι Ναός του Αγίου Πνεύματος, και όποιος «φθείρει τον Ναόν του Αγίου 

Πνεύματος φθερεί τούτον ο Θεός», όπως μας λέγει η Αγία μας Γραφή. Μη!!!(Α΄ Κορινθ. Γ 16-17).
Αγαπητοί μου αδελφοί. Είναι Κίνδυνος Θάνατος. Και δια την ψυχήν μας αλλά και δια το σώμα 

μας.
Πρόσχωμεν.


