
 

 

 

 
Ἡ ἀποκοπὴ πολλῶν χριστιανῶν ἀπὸ τὶς 

ἐκκλησιαστικές τους ρίζες, ἡ ἐκκοσμίκευση τοῦ 

φρονήματος καὶ τοῦ τρόπου ζωῆς καὶ ἡ ἀτομικιστική-

εὐσεβικὴ (καὶ γί’ αὐτὸ ἐγωιστική) προσέγγιση θεμάτων 

τῆς πίστεως, ἀποτελοῦν σημαντικὰ ἐμπόδια στὴν ὀρθὴ 

κατανόηση τοῦ πνεύματος τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς 

σημασίας τῶν διάφορων θεσμῶν της.  

Ἄλλοτε οἱ ἄν-

θρωποι ζοῦσαν ἐν τῇ 

Ἐκκλησίᾳ, ἡ Ἐκκλησία 

ἐνέπνεε καὶ διαμόρφωνε 

τὸν τρόπο ζωῆς τους. 

Σήμερα οἱ πολλοὶ ζοῦν 

ἔξω ἀπὸ τὸ πνεῦμα 

αὐτό. Ἐμπνέονται ἀπὸ 

ἄλλο πνεῦμα, ξένο πρὸς 

τὴν Ἐκκλησία, καὶ 

διαμορφώνουν τὸν τρόπο ζωῆς τοὺς ἔξω ἀπὸ κάθε 

χριστιανικὴ προοπτική. Ὅλα αὐτὰ δημιουργοῦν μεγάλες 

δυσκολίες καὶ γιὰ τὴ θέση τῆς νηστείας στὴ χριστιανική 

μας ζωὴ σήμερα. 

Ἡ χριστιανική μας ζωὴ δδδδὲὲὲὲν νοεν νοεν νοεν νοεῖῖῖῖται χωρται χωρται χωρται χωρὶὶὶὶς ς ς ς 

ἄἄἄἄσκησησκησησκησησκηση. Στὴν ἀσκητικὴ αὐτὴ προσπάθεια ἰδιαίτερα 

σημαντικὴ θέση κατέχει ἡ νηστεία ἡ ὁποία εἶναι ἐντολὴ 

τοῦ Θεοῦ. Ἡ πρώτη. Τὴν ἔδωσε στὸν Ἀδὰμ μέσα στὸν 

Παράδεισο. Τὸ νόημα τῆς νηστείας εἶναι: μὲ τὸ ὅπλο 

τῆς νηστείας νὰ συνηθίσουν οἱ ἄνθρωποι στὴν ὑπακοὴ 

στὸν Θεὸ καὶ στὴν πάλη κατὰ τοῦ διαβόλου. 

Ἡ Ἐκκλησία, γιὰ νὰ μὴ γίνονται ὑπερβολές, 

καθόρισε τί πρέπει νὰ τρῶμε τὴν κάθε ἡμέρα καὶ 

ἐποχή.Ἔτσι  ἔχουμε: 

ἩἩἩἩμέρες αμέρες αμέρες αμέρες αὐὐὐὐστηρστηρστηρστηρῆῆῆῆς νηστείας, ες νηστείας, ες νηστείας, ες νηστείας, εἶἶἶἶναι ναι ναι ναι ἡἡἡἡ Τετάρτη  Τετάρτη  Τετάρτη  Τετάρτη 

κακακακαὶὶὶὶ    ἡἡἡἡ Παρασκευ Παρασκευ Παρασκευ Παρασκευὴὴὴὴ    ὄὄὄὄλου τολου τολου τολου τοῦῦῦῦ χρόνου χρόνου χρόνου χρόνου και ιδιαίτερα τῶν 

περιόδων νηστείας (Σαρακοστῶν).        

ΤΤΤΤὴὴὴὴν Τετάρτη,ν Τετάρτη,ν Τετάρτη,ν Τετάρτη, γιὰ νὰ ἐνθυμούμεθα ὅτι ἕνας 

ἀπὸ τοὺς μαθητὲς τοῦ ὁ Ἰούδας, ὁ Ἰσκαριώτης Τὸν 

πρόδωσε ἡμέρα Τετάρτη. 

ΤΤΤΤὴὴὴὴν Παρασκευν Παρασκευν Παρασκευν Παρασκευὴὴὴὴ νηστεύουμε, ἐπειδὴ 

Παρασκευὴ σταυρώθηκε ὁ Κύριος. Σταυρώνουμε μὲ 

τὴν νηστεία μας τὸν κακὸ ἑαυτό μας, γιὰ νὰ μᾶς ἐλεήσει 

τοὺς ἀνάξιους, ὅπως ἐλέησε τὸν ἐσταυρωμένο 

Εὐγνώμονα Ληστή. 

ΤΤΤΤὸὸὸὸ Σάββατο κα Σάββατο κα Σάββατο κα Σάββατο καὶὶὶὶ τ τ τ τὴὴὴὴν Κυριακν Κυριακν Κυριακν Κυριακὴὴὴὴ δ δ δ δὲὲὲὲν ν ν ν ἐἐἐἐπιτρέπεται πιτρέπεται πιτρέπεται πιτρέπεται 

ποτποτποτποτὲὲὲὲ ν ν ν νὰὰὰὰ γίνει α γίνει α γίνει α γίνει αὐὐὐὐστηρστηρστηρστηρὴὴὴὴ νηστεία νηστεία νηστεία νηστεία, δηλαδὴ χωρὶς λάδι. 

Ὅλο τὸ χρόνο ἕνα μόνο Σάββατο νηστεύουμε τὸ λάδι, 

τὸ Μεγάλο Σάββατο, ἐπειδὴ τὴν ἡμέρα αὐτὴ ὁ Χριστὸς 

εἶναι σωματικὰ στὸν Τάφο καὶ ἡ ψυχὴ Τοῦ ἔχει κατέβει 

στὸν Ἅδη νὰ ἀναστήσει τὸν Προπάτορα Ἀδὰμ καὶ 

ὅλους ὅσους θὰ πίστευαν στὸ κήρυγμά Του. 

    

1.1.1.1.ἩἩἩἩ Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Μεγάλη Τεσσαρακοστή:    

Ἀρχίζει τὴν Καθαρὰ 

Δευτέρα καὶ τελειώνει τὴν Κυριακή 

της Ἀναστάσεως. ΕΕΕΕἶἶἶἶναι ναι ναι ναι ἡἡἡἡ πι πι πι πιὸὸὸὸ α α α αὐὐὐὐ----

στηρστηρστηρστηρὴὴὴὴ νηστεία  νηστεία  νηστεία  νηστεία ὄὄὄὄλου τολου τολου τολου τοῦῦῦῦ χρόνου χρόνου χρόνου χρόνου    

(λάδι καταλύουμε μόνο Σάββατο 

καὶ Κυριακὴ ἐὰν μποροῦμε). 

 Γίνεται ὡς προετοιμασία 

γιὰ τὴν συμμετοχή μας στὰ Σωτήρια ΠάθηΣωτήρια ΠάθηΣωτήρια ΠάθηΣωτήρια Πάθη τοῦ Χριστοῦ, 

τοῦ Κυρίου μας καὶ στὴν χαρὰ τῆς ἈἈἈἈναστάσεωςναστάσεωςναστάσεωςναστάσεως. Κατὰ 

τὴν Μεγ. Τεσσαρακοστὴ γίνενται η ἑξῆς κατάλυση:  

Ὅποια μέρα κι ἂν πέσει ἡ ἑορτὴ τοτοτοτοῦῦῦῦ    

ΕΕΕΕὐὐὐὐαγγελισμοαγγελισμοαγγελισμοαγγελισμοῦῦῦῦ τ τ τ τῆῆῆῆς Θεοτόκου καταλύουμε ψάρις Θεοτόκου καταλύουμε ψάρις Θεοτόκου καταλύουμε ψάρις Θεοτόκου καταλύουμε ψάρι.  

    

                                2.2.2.2.ἩἩἩἩ νηστεία τ νηστεία τ νηστεία τ νηστεία τῶῶῶῶν Χριστουγέννων:ν Χριστουγέννων:ν Χριστουγέννων:ν Χριστουγέννων:    

Ἀρχίζει ἀπὸ τῆς 15 Νοεμβρίου καὶ τελειώνει 

στὶς 24 Δεκεμβρίου. Κατὰ τὴν 

νηστεία αὐτὴ τρτρτρτρῶῶῶῶμε ψάρι με ψάρι με ψάρι με ψάρι (ὅλες 

τὶς ἡμέρες πλὴν Τετάρτης καὶ 

Παρασκευῆς) ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς 

μέχρι κακακακαὶὶὶὶ τ τ τ τὴὴὴὴν 17η Δεκεμβρίου ν 17η Δεκεμβρίου ν 17η Δεκεμβρίου ν 17η Δεκεμβρίου (ἂν 

δὲν εἶναι Τετάρτη ἢ Παρασκευή). 

                3.Νηστεία τ3.Νηστεία τ3.Νηστεία τ3.Νηστεία τῆῆῆῆς Παναγίας:ς Παναγίας:ς Παναγίας:ς Παναγίας:    

Ἀπὸ τὴν 1η μέχρι καὶ τὴν 14η Αὐγούστου νηστεύουμε 

πρὸς τιμὴν τῆς ἑορτῆς τῆς 

Κοιμήσεως τΚοιμήσεως τΚοιμήσεως τΚοιμήσεως τῆῆῆῆς Θεοτόκους Θεοτόκους Θεοτόκους Θεοτόκου. 

Ψάρι καταλύουμε μόνο 

στὴ ἑορτὴ τῆς Μετα- 

μορφώσεως τοῦ Σωτῆρος 

μας (6 Αὐγούστου). 

Ἐὰν ἡ ἡμέρα τῆς 

Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου 

(15 Αὐγούστου) συμπέσει 

ἡμέρα Τετάρτη ἢ Παρα-

σκευή, τρτρτρτρῶῶῶῶμε μόνο ψάρι καμε μόνο ψάρι καμε μόνο ψάρι καμε μόνο ψάρι καὶὶὶὶ    ὄὄὄὄχι κρέαςχι κρέαςχι κρέαςχι κρέας. Ἐπίσης ψάρι 

κατάλύουμε κατά τις Θεομητορικὲς Ἑορτὲς τῆς    

ΓεννήσεωΓεννήσεωΓεννήσεωΓεννήσεως(8/9) ς(8/9) ς(8/9) ς(8/9)  κα κα κα καὶὶὶὶ τ τ τ τῆῆῆῆς Κοιμήσεωςς Κοιμήσεωςς Κοιμήσεωςς Κοιμήσεως(15/8)(15/8)(15/8)(15/8)    τῆς Παναγίας 

μας  ἂν συμπέσουν Τετάρτη η Παρασκευή. Κατά την 

Εορτή των Εισοδίων(21/11)  Εισοδίων(21/11)  Εισοδίων(21/11)  Εισοδίων(21/11) καταλύουμε ψάρι. 

    

4.4.4.4.ΝηστείαΝηστείαΝηστείαΝηστεία    ττττῶῶῶῶνννν    ἉἉἉἉγίωνγίωνγίωνγίων    ἈἈἈἈποστόλωνποστόλωνποστόλωνποστόλων::::    

 

Ἀρχίζει ἀπὸ τὴν Δευτέρα μετὰ τὴν Κυριακὴ 

τῶν Ἁγίων Πάντων μέχρι καὶ τὴν 28η Ἰουνίου. Συνήθως 

ἡ νηστεία αὐτὴ εἶναι πολὺ μικρή. Καταλύουμε ψάρι, 



ἐνῶ ἀπέχουμε ἀπὸ κρέας, γαλακτερὰ καὶ αὐγά. Ψάρι 

καταλύουμε καὶ κατὰ τὴν ἑορτὴ τοῦ Γενεσίου τοῦ Τιμίου 

Προδρόμου(24 Ἰουνίου), ὁποιαδήποτε ἡμέρα κι ἂν 

πέσει. Ἂν ἡ ἑορτὴ τῶν Ἄγ. Ἀποστόλων Πέτρου καὶ 

Παύλου(29 Ἰουνίου) πέσει ἡμέρα Τετάρτη ἢ 

Παρασκευή, καταλύουμε μόνο ψάρι. 

ΑΑΑΑὐὐὐὐστηρστηρστηρστηρὴὴὴὴ νηστεία κάνουμε κα νηστεία κάνουμε κα νηστεία κάνουμε κα νηστεία κάνουμε καὶὶὶὶ στ στ στ στὶὶὶὶς ς ς ς ἑἑἑἑξξξξῆῆῆῆς ς ς ς ἡἡἡἡμέρες:μέρες:μέρες:μέρες:    

����5 5 5 5 ἸἸἸἸανουαρίου (παραμονανουαρίου (παραμονανουαρίου (παραμονανουαρίου (παραμονὴὴὴὴ))))    γιγιγιγιὰὰὰὰ ν ν ν νὰὰὰὰ μετα μετα μετα μετα----

λάβουμε κατλάβουμε κατλάβουμε κατλάβουμε κατὰὰὰὰ τ τ τ τὴὴὴὴν Θ.Λειτουργία τν Θ.Λειτουργία τν Θ.Λειτουργία τν Θ.Λειτουργία τῶῶῶῶν Θεοφανείων.ν Θεοφανείων.ν Θεοφανείων.ν Θεοφανείων.    

����14 14 14 14 Σεπτεμβρίου (Σεπτεμβρίου (Σεπτεμβρίου (Σεπτεμβρίου (ὝὝὝὝψωση τοψωση τοψωση τοψωση τοῦῦῦῦ Τιμίου Σταυ Τιμίου Σταυ Τιμίου Σταυ Τιμίου Σταυ----

ροροροροῦῦῦῦ).).).).ἩἩἩἩ    ἡἡἡἡμέρα αμέρα αμέρα αμέρα αὐὐὐὐττττὴὴὴὴ φέρει τ φέρει τ φέρει τ φέρει τὰὰὰὰ    ἴἴἴἴσα τσα τσα τσα τῆῆῆῆς Μεγάλης ς Μεγάλης ς Μεγάλης ς Μεγάλης 

ΠαρασκευΠαρασκευΠαρασκευΠαρασκευῆῆῆῆς.ς.ς.ς.    

����29 Α29 Α29 Α29 Αὐὐὐὐγούστουγούστουγούστουγούστου ( ( ( (ἀἀἀἀποτομή της Τίμιας Κεφαλποτομή της Τίμιας Κεφαλποτομή της Τίμιας Κεφαλποτομή της Τίμιας Κεφαλῆῆῆῆς ς ς ς 

τοτοτοτοῦῦῦῦ Προδρόμου) σ Προδρόμου) σ Προδρόμου) σ Προδρόμου) σὲὲὲὲ    ἔἔἔἔνδειξη πένθους γινδειξη πένθους γινδειξη πένθους γινδειξη πένθους γιὰὰὰὰ τ τ τ τὴὴὴὴν ν ν ν ἄἄἄἄδικη δικη δικη δικη 

θανάτωση τοθανάτωση τοθανάτωση τοθανάτωση τοῦῦῦῦ    ἁἁἁἁγιοτέρου γιοτέρου γιοτέρου γιοτέρου ἀἀἀἀνθρώπου τνθρώπου τνθρώπου τνθρώπου τῆῆῆῆς παγκόσμιας ς παγκόσμιας ς παγκόσμιας ς παγκόσμιας 

ἹἹἹἹστορίας. στορίας. στορίας. στορίας.     

            

Π ρ ο σ ο χ ή: Π ρ ο σ ο χ ή: Π ρ ο σ ο χ ή: Π ρ ο σ ο χ ή: ἊἊἊἊν ον ον ον οἱἱἱἱ τρε τρε τρε τρεῖῖῖῖς ς ς ς 

ααααὐὐὐὐττττὲὲὲὲς ς ς ς ἡἡἡἡμέρες τύχουν Σάββατο μέρες τύχουν Σάββατο μέρες τύχουν Σάββατο μέρες τύχουν Σάββατο 

ἢἢἢἢ Κυριακή, τρ Κυριακή, τρ Κυριακή, τρ Κυριακή, τρῶῶῶῶμε λάδι. με λάδι. με λάδι. με λάδι. ἝἝἝἝνα να να να 

Σάββατο νηστεύουμε τΣάββατο νηστεύουμε τΣάββατο νηστεύουμε τΣάββατο νηστεύουμε τὸὸὸὸ λάδι,  λάδι,  λάδι,  λάδι, 

ττττὸὸὸὸ Μεγά Μεγά Μεγά Μεγάλο Σάββατο. Καλο Σάββατο. Καλο Σάββατο. Καλο Σάββατο. Καὶὶὶὶ καμία  καμία  καμία  καμία 

ΚυριΚυριΚυριΚυριαααακή, γιατί τκή, γιατί τκή, γιατί τκή, γιατί τὴὴὴὴν Κυριακν Κυριακν Κυριακν Κυριακὴὴὴὴ    

ἑἑἑἑορτάζουμε τορτάζουμε τορτάζουμε τορτάζουμε τὴὴὴὴν ν ν ν ἈἈἈἈνάσταση τονάσταση τονάσταση τονάσταση τοῦῦῦῦ    

ΧριστοΧριστοΧριστοΧριστοῦῦῦῦ μας. μας. μας. μας.    

                                                        

Περίοδοι Περίοδοι Περίοδοι Περίοδοι ἈἈἈἈπολυτές:πολυτές:πολυτές:πολυτές: 

Ἡ Ἐκκλησία δὲν καθόρισε μόνο περιόδους 

νηστείας. Καθόρισε καὶ περιόδους “ἀπολυτές”, ποὺ 

τρῶμε ἀπὸ ὅλες τὶς τροφές καὶ τὴν Τετάρτη καὶ τὴν 

Παρασκευή. Τέτοιες περίοδοι εἶναι οἱ ἑξῆς: 

      • ΤΤΤΤὸὸὸὸ    ἍἍἍἍγιο Δωδεκαήμερο.γιο Δωδεκαήμερο.γιο Δωδεκαήμερο.γιο Δωδεκαήμερο.    Δηλαδὴ ἀπὸ 25 Δεκεμ- 

βρίου μέχρι καὶ τὶς 6 Ἰανουαρίου μὲ ἐξαίρεση τὴν πα- 

αμονὴ τῶν Θεοφανείων (ἀναφερθήκαμε παραπάνω). 

        •    ἩἩἩἩ Διακαινήσιμος  Διακαινήσιμος  Διακαινήσιμος  Διακαινήσιμος ἙἙἙἙβδομάδαβδομάδαβδομάδαβδομάδα δηλαδὴ ἡ Εβ-

δομάδα τοῦ Πάσχα.       

        •    ἩἩἩἩ    ἑἑἑἑβδομάδα μετβδομάδα μετβδομάδα μετβδομάδα μετὰὰὰὰ τ τ τ τὴὴὴὴν Πεντηκοστν Πεντηκοστν Πεντηκοστν Πεντηκοστὴὴὴὴ (μέχρι τῶν 

Αγίων Πάντων).     

         •    ΟΟΟΟἱἱἱἱ τρε τρε τρε τρεῖῖῖῖς ς ς ς ἑἑἑἑβδομάδεςβδομάδεςβδομάδεςβδομάδες ποὺ προηγοῦνται τῆς 

Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς (Ἀπόκριες). Κατὰ τὶς 3 αὐτὲς 

ἑβδομάδες ἔχουμε μία ποικιλία διατάξεων, ποὺ εἶναι οἱ 

ἑξῆς:  

-Τὴν πρώτη ἑβδομάδα (το(το(το(τοῦῦῦῦ Τελώνου κα Τελώνου κα Τελώνου κα Τελώνου καὶὶὶὶ    

Φαρισαίου)Φαρισαίου)Φαρισαίου)Φαρισαίου) ἔχουμε κατάλυση εἰς πάντα. 

-Τὴν δεύτερη ἑβδομάδα ((((ἀἀἀἀππππὸὸὸὸ    τοτοτοτοῦῦῦῦ    ἈἈἈἈσώτουσώτουσώτουσώτου    

μέχριμέχριμέχριμέχρι    ττττῶῶῶῶνννν    ἈἈἈἈπόκρεωπόκρεωπόκρεωπόκρεω)))) τρῶμε ἀπ’ὅλα, ἀλλὰ νηστεύουμε  

τὴν Τετάρτη καὶ τὴν Παρασκευή.         

-Τὴν Τρίτη ἑβδομάδα, ττττῆῆῆῆςςςς    ΤυρινΤυρινΤυρινΤυρινῆῆῆῆςςςς,,,, τρῶμε ἀπὸ 

ὅλα τὰ ἄλλα ἐκτὸς ἀπὸ κρέας, ὅλες τὶς ἡμέρες, τρῶμε 

καὶ Τετάρτη καὶ Παρασκευή. 

    

Καταλύσεις ΚινητΚαταλύσεις ΚινητΚαταλύσεις ΚινητΚαταλύσεις Κινητῶῶῶῶν ν ν ν     ἙἙἙἙορτορτορτορτῶῶῶῶνννν    

Την ΚυριακΚυριακΚυριακΚυριακὴὴὴὴ τ τ τ τῶῶῶῶν Βαΐων,ν Βαΐων,ν Βαΐων,ν Βαΐων, την  την  την  την Τετάρτη τΤετάρτη τΤετάρτη τΤετάρτη τῆῆῆῆς ς ς ς 

ΜεσοπεντηκοστΜεσοπεντηκοστΜεσοπεντηκοστΜεσοπεντηκοστῆῆῆῆςςςς και την και την και την και την    Τετάρτη τΤετάρτη τΤετάρτη τΤετάρτη τῆῆῆῆς ς ς ς ἈἈἈἈποδόσεως τοποδόσεως τοποδόσεως τοποδόσεως τοῦῦῦῦ    

Πάσχα έχουμε κατάλυση ιχθύος.Πάσχα έχουμε κατάλυση ιχθύος.Πάσχα έχουμε κατάλυση ιχθύος.Πάσχα έχουμε κατάλυση ιχθύος. 

Κατά την    ἙἙἙἙορτορτορτορτὴὴὴὴ τ τ τ τῆῆῆῆς Μεταμορφώσες Μεταμορφώσες Μεταμορφώσες Μεταμορφώσεως ως ως ως έχουμε 

κκκκατάλυση ατάλυση ατάλυση ατάλυση ἰἰἰἰχθύοςχθύοςχθύοςχθύος ὅποια μέρα καὶ ἂν πέσει. 

                Κατά την ἙἙἙἙορτορτορτορτὴὴὴὴ τ τ τ τῆῆῆῆς ς ς ς ὙὙὙὙπαπαντπαπαντπαπαντπαπαντῆῆῆῆςςςς έχουμε 

κκκκατάλυση ατάλυση ατάλυση ατάλυση ἰἰἰἰχθύοςχθύοςχθύοςχθύος ἐὰν πέσει Τετάρτη ἢ Παρασκευή. 

 

Καλή   δύναµη 
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““““Πάντα τὸν χρόνον, ἡ νηστεία ὠφέλιµός ἐστι, τοῖς 

αἱρουµένοις καὶ ποιοῦσιν αὐτήν, οὔτε γὰρ ἐπήρεια 

δαιµόνων, κατατολµὰ τοῦ νηστεύοντος, ἀλλὰ καὶ οἱ 

φύλακες τῆς ζωῆς ἡµῶν Ἄγγελοι, φιλοπονώτερον 

παραµένουσι, τοῖς διὰ νηστείας ἡµῖν κεκα-

θαρµένοις””””.                 
                                (Iδιόµελο Μ.Τεσσαρακοστής) 

 
 
 
 

 

Ο∆ΗΓΟΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΤΗΡΗΣΗ  ΤΩΝ 

ΝΗΣΤΕΙΩΝ  ΤΗΣ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ 

 
 


