
Η ΝΗΣΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΝΗΣΤΕΙΑ; 

Η λέξη νηστεία προέρχεται από το νη+εσθιω που σημαίνει δεν τρώω. Αποτελεί έναν 

πανάρχαιο εκκλησιαστικό θεσμό. Η νηστεία  σημαίνει την πλήρη αποχή από στερεές 

η υγρές τροφές . Aυτές χωρίζονται σε νηστήσιμες (ψωμί , λαχανικά, ξηροί καρποί 

κ.α.) και αρτυμένες η αρτύσιμες δηλαδή φαγητά που μαγειρεύουμε με τη χρήση 

ελαίου ή βουτύρου και διαφόρων καρυκευμάτων. Η νηστεία συνδέεται με την 

εγκράτεια, η οποία είναι ο πνευματικός αγώνας που διεξάγει ο χριστιανός.  

Η ΝΗΣΤΕΙΑ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ. 

Η νηστεία αποτελεί την έκφραση της εσωτερικής στροφής του ανθρώπου προς το 

θεό με την ταπείνωση και την συντριβή ενώπιόν του. Οι  αναφορές στην Παλαιά 

Διαθήκη ποικίλουν. Η πρώτη εντολή για νηστεία δόθηκε από τον ίδιο το Θεό στους 

πρωτόπλαστους να μην φάνε από το δέντρο του κακού. Επίσης ο ίδιος ο Θεός 

έδωσε εντολή στο Μωυσή για αυστηρή ημερήσια νηστεία. Παράλληλα 

καθορίστηκαν  και άλλες τακτές νηστείες εις ανάμνηση μεγάλων θρησκευτικών και 

εθνικών εορτών. 

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ Η ΝΗΣΤΕΙΑ. 

Ο Χριστός έδωσε ο ίδιος το παράδειγμα για τη  νηστεία με τις πράξεις του αλλά και 

με τη διδασκαλία του. Κατά τη δημόσια  δράση Του οδηγήθηκε από το Άγιο Πνεύμα 

στην έρημο όπου νήστεψε 40 ημέρες . Επίσης  απορρίπτει την τυπολατρική νηστεία 

όπως αυτή που συνήθιζαν οι Φαρισαίοι . Κατά τον Χριστό  η νηστεία είναι ισάξια 

της προσευχής .Τέλος, ο Ίδιος προανήγγειλε την αναγκαιότητά της για τους μαθητές 

του μετά την Ανάληψή του. 

Η ΝΗΣΤΕΙΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. 

Η νηστεία κατέχει σημαντική θέση στη ζωή της Εκκλησίας αλλά και στη ζωή των 

χριστιανών. Κεντρικός άξονας με τον όποιο διαμορφώθηκαν οι νηστείες της 

Εκκλησίας ήταν οι κορυφαίοι σταθμοί της επί γης ζωής του Σωτήρος Χριστού, 

δηλαδή το Πάθος και η  Ανάστασή Του. Πρώτη  νηστεία που εμφανίζεται ήταν η 

νηστεία προ του Πάσχα . Παράλληλα ορίστηκε η νηστεία της Τετάρτης και της 

Παρασκευής, που τηρήθηκε με αυστηρότητα. Η νηστεία αποβλέπει στην ωφέλεια 

της ψυχής , γίνεται μυστικά και όχι επιδεικτικά. Την χαρακτηρίζει η χαρά και όχι το 

πένθος και διαρκεί όλη την ημέρα.  

Με την πάροδο του χρόνου η νηστεία έφτασε να διακρίνεται σε:  Ασιτία, ξηροφαγία 

και αποχή από ορισμένες τροφές. Η τήρηση  των νηστειών  σιγά-σιγά απόκτησε 



υποχρεωτικό χαρακτήρα για όλους τους πιστούς. Εξαιρούνται από τη νηστεία οι 

λεχώνες και οι σωματικά άρρωστοι. Επίσης η νηστεία συνδέθηκε άμεσα με την 

προσευχή. 

2. ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ 

ΤΙ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗ ΝΗΣΤΕΙΑ; 

 Επιδιώκουμε την κάθαρση του πιστού , της ψυχής και του σώματός του. Καθαιρεί 

τις αισθήσεις του σώματος και τις σαρκικές επιθυμίες. Ακόμα απελευθερώνει τον 

άνθρωπο από τα πάθη της ψυχής  και γι΄ αυτό ονομάζεται «παθοκτόνος» , 

«φάρμακον παθών καθαρτήριον». Απαλλάσσει από τους πονηρούς λογισμούς και 

αποτελεί όπλο των χριστιανών με το όποιο αντιμάχονται το διάβολο. Παράλληλα 

ενισχύει τη προσπάθειά μας για την απόκτηση των χριστιανικών αρετών. Ο 

βαθύτερος σκοπός είναι η κοινωνία με το Θεό. Η νηστεία είναι η οδός που οδηγεί 

τον άνθρωπο στο Θεό λόγω της πνευματικής καθαρότητας που εξασφαλίζει. Τέλος 

εκφράζει την αντίσταση του χριστιανού στην απολυτοποίηση της ύλης και στο 

καταναλωτικό μοντέλο ζωής. 

ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ. 

Η νηστεία προϋποθέτει κόπο και επίπονη προσπάθεια. Το πρώτο εμπόδιο είναι ο 

ίδιος ο διάβολος, ο οποίος με δόλο προσπαθεί  να μας εξαπατήσει  και όταν 

κάνουμε  νηστεία με διάφορα τεχνάσματα επιχειρεί με κάθε τρόπο να μας 

μεταβάλλει γνώμη. Ένα άλλο βασικό εμπόδιο είναι η ανθρώπινη αδυναμία μας  και 

δύσκολα αναλαμβάνουμε το αγώνισμα της νηστείας. Χρειάζεται λοιπόν συνεχής 

επιμονή και προσπάθεια. Άλλο εμπόδιο είναι το πνεύμα της εποχής μας, δηλαδή η 

υλιστική αντίληψη για τη ζωή που μας επηρεάζει και μας απομακρύνει από την 

εκκλησιαστική παράδοση. 

ΠΡΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ. 

 Την αποφυγή της νηστείας δικαιολογούν οι χριστιανοί με τα εξής επιχειρήματα: 

«καλή καρδιά!» , «ου τα εισερχόμενα αλλά τα εξερχόμενα» παραφράζοντας τα 

λόγια του Χριστού. Άλλη δικαιολογία αποτελούν τα διάφορα ειδή τροφών, που η 

εκκλησιαστική παράδοση προσδιόρισε ως νηστήσιμα ή όχι. Η διάκριση των τροφών 

έγινε με κριτήριο την θρεπτική ικανότητά τους και σε καμία περίπτωση οι τροφές 

δεν διακρίθηκαν σε καθαρές η ακάθαρτες. Ακόμα , μια δικαιολογία είναι το βαρύ 

επάγγελμα το όποιο ασκούν οι άνθρωποι, οι ανθυγιεινές συνθήκες κάτω από τις 

οποίες εργάζονται και γενικότερα λόγοι υγείας που πολλοί επικαλούνται.  

ΥΓΙΕΙΝΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ. 



Η νηστεία θεωρείται ιδανικός τρόπος αποτοξίνωσης του ανθρωπινού οργανισμού 

και πρόληψης διαφόρων ασθενειών που έχουν ως βασική αιτία την κατάχρηση στο 

θέμα της διατροφής. 

Ο ΔΙΦΥΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ. 

Η νηστεία προσδιορίζεται από τη φράση «αποχή βρωμάτων» και «αλλοτρίωσης των 

κακών», η οποία συνεπάγεται με την αποφυγή κρέατος και γενικότερα τροφών από 

θυτά ζώα. Η αντίληψη αυτή κατά τον Απόστολο Παύλο δεν αποτελεί περιφρόνηση 

τροφών, αλλά αντιθέτως προσπάθεια να απεγκλωβιστούμε από την απόλαυση και 

να χαλιναγωγήσουμε τα πάθη και τις ορμές μας.  Έτσι, διαπιστώνουμε πως η 

νηστεία είναι παθοκτόνος και όχι σωματοκτόνος. Επίσης, η νηστεία δεν σχετίζεται 

μόνο με τις τροφές, αλλά και με το πνεύμα. 

 Πνευματική νηστεία είναι αυτή της ψυχής και του όλου ανθρώπου. Υπάρχει 

αλλοτρίωση των κακών, αποφυγή της αμαρτίας ( δηλαδή τους αισχρούς λόγους, τις 

επιθυμίες και τις αμαρτωλές πράξεις) και τήρηση του θελήματος του θεού.  

Παράλληλα, η νηστεία κατά τις αποστολικές διαταγές, ως θρησκευτικό φαινόμενο 

και εκκλησιαστική πράξη, συνδέεται με την άσκηση της ελεημοσύνης. Αν αυτό δεν 

πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της γνήσιας εκκλησιαστικής ζωής και πάψει να 

εκφράζει το βαθύτερο νόημα, τότε η νηστεία μετατρέπεται σε ανώφελη 

τυπολατρεία. 

ΕΜΠΟΔΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ. 

Εμπόδια για την πραγματοποίηση της νηστείας αποτελούν η αποκοπή των 

Χριστιανών από τις εκκλησιαστικές τους ρίζες, η εκκοσμίκευση του φρονήματος και 

του τρόπου ζωής, αλλά και η ατομικιστική προσέγγιση των θεμάτων πίστεως. Για το 

λόγο αυτό, στο εκκλησιαστικό πλήρωμα χρειάζεται να μεταλαμπαδευθεί το 

βαθύτερο νόημα, η αξία και ο ορθός τρόπος ασκήσεως της νηστείας. 

Ο θεσμός της νηστείας έχει τις ρίζες του στη Γραφή και στην εκκλησιαστική 

Παράδοση. Εκφράζει το βαθύτερο πνεύμα του Ευαγγελίου και διερμηνεύει τον 

ασκητικό χαρακτήρα του Ορθόδοξου ήθους. Συγκεκριμένα, χωρίς νηστεία δεν 

υπάρχει άσκηση και χωρίς άσκηση δεν υπάρχει σωτηρία. Γι’ αυτό, πρέπει να 

διαφυλαχτεί το πνεύμα της ζωής του Χριστού και ο ασκητικός του χαρακτήρας, 

καθώς εκφράζουν το αγώνισμα του ορθόδοξου ήθους ως προσπάθεια του 

Χριστιανού να καθαριστεί από τα πάθη και να ελευθερωθεί από τις αμαρτίες. 

Επιπρόσθετα τα αίτια της νηστείας αντανακλούν στα σύγχρονα κοινωνικά 

δεδομένα, λόγω της καταναλωτικής μανίας και της αλόγιστης χρήσης των αγαθών 

της γης. 

 



ΜΕΡΕΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ 

Η νηστεία της Τετάρτης και της Παρασκευής συνδέθηκε με τα Πάθη του Κυρίου. 

Έχουν πένθιμο χαρακτήρα και αποτελούν την αρχαιότερη νηστεία, η οποία είναι 

υποχρεωτική για όλους τους πιστούς με ξηροφαγία. Ταυτόχρονα, η νηστεία της 

Δευτέρας είναι άγνωστη στην αρχαία Εκκλησία και αποτελεί μοναχική νηστεία.  

Στη συνέχεια προστίθεται η νηστεία της Μ. Τεσσαρακοστής, η οποία είναι η 

αρχαιότερη και αυστηρότερη περίοδος που πραγματοποιήθηκε στην αποστολική 

εποχή. Συνδέεται με την αποχή από τροφές εξ αίματος, ζωικής προέλευσης και τον 

οίνο. Ξεκινά με το προπαρασκευαστικό στάδιο του Τριωδίου και συνδέεται με τις 

σαράντα μέρες του Πάσχα. 

 Επιπλέον, υπάρχει  η νηστεία των Χριστουγέννων, γνωστή και ως σαρανταήμερο, η 

οποία αρχίζει 15 Νοεμβρίου και τελειώνει στις 24 Δεκεμβρίου. 

Ακολουθεί η νηστεία των Αποστόλων, της οποίας η χρονική διάρκεια είναι 

ακαθόριστη, αφού εξαρτάται από την έναρξη του Πάσχα. Αρχίζει τη Δευτέρα μετά 

την Κυριακή των Αγίων Πάντων  και τελειώνει στις 28 Ιουνίου, παραμονή της 

γιορτής των  Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. 

Γνωστή σε όλους είναι η νηστεία του Δεκαπενταύγουστου. Προηγείται της 

Κοιμήσεως της Θεοτόκου και είναι από τις νεότερες νηστείες. Αρχίζει την 1η 

Αυγούστου και τελειώνει στις 14. Μέσω αυτής εκφράζεται η αγάπη και η ευλάβεια 

των χριστιανών προς την Παναγία. 

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΝΗΣΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ. 

 5 Ιανουαρίου. 

Είναι η παραμονή των Θεοφανείων. Η νηστεία αυτή είναι αρχαιότατη και στοχεύει 

στην πνευματική προετοιμασία για τη συμμετοχή στον  μεγάλο αγιασμό. Γι’ αυτό 

κιόλας τηρείται με αυστηρή ξηροφαγία. 

 14 Σεπτεμβρίου. 

Είναι η ύψωσις του Τίμιου Σταυρού, όπου και αυτή τηρείται με αυστηρή ξηροφαγία. 

 29 Αυγούστου. 

Είναι η αποτομή της Τίμιας Κεφαλής του Προδρόμου, τηρείται με αυστηρή νηστεία, 

ώστε να ξεχαστεί το συμπόσιο πριν το φόνο του Ιωάννη. 

ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ 



Πραγματοποιείται σε περιπτώσεις π.χ. πολέμου, σεισμού,  και καθορίζεται   είτε 

από σύνοδο είτε από την κάθε τοπική εκκλησία, σύντομη ή μακρά νηστεία, ώστε να 

ζητηθεί η βοήθεια του Θεού. 

Η νηστεία που επιβάλλει ο πνευματικός . 

Ο σκοπός της είναι παιδαγωγικός και θεραπευτικός που στοχεύει στην 

απελευθέρωση από τα πάθη και στην σταθεροποίηση στη χριστιανική ζωή. Ο 

χρόνος και ο τύπος της καθορίζεται από τον πνευματικό. 

Επίσης η νηστεία είναι δυνατό να λάβει τη μορφή του τάματος. 

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΣ ΣΕ ΘΕΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ. 

Η νηστεία αποτελεί τρόπο προετοιμασίας για τη συμμετοχή των πιστών σε κάποιο 

από τα μυστήρια, με κυριότερο της Θείας Ευχαριστίας. 

Νηστεία στη Θεία Ευχαριστία. 

Η Θεία Ευχαριστία είναι η κοινωνία του σώματος και αίματος του Χριστού με τον 

πιστό, για αυτό το λόγο στην αρχαία Κοινωνία αποκλείονταν όσοι είχαν αμαρτήσει 

βαριά. Άρα καταλαβαίνουμε ότι για να Κοινωνήσουμε πρέπει να έχει διακριβωθεί η 

πνευματική μας καθαρότητα, αλλά και να έχει εξεταστεί η συνείδησή μας μέσω της 

εξομολόγησης. Ακόμα είναι αναγκαίο να έχει προηγηθεί η αμοιβαία συμφιλίωση 

και συγχώρεση των αδελφών. 

Στην αρχαία εκκλησιαστική πράξη και στους Ιερούς Κανόνες δεν προβλεπόταν 

κάποιου είδους ειδική νηστεία, αφού στην αρχή η Θεία Ευχαριστία γινόταν μετά το 

δείπνο. Αργότερα οι πιστοί θα έπρεπε να ήταν νηστικοί από νερό και τροφή από τα 

μεσάνυκτα. Ενώ τη σημερινή εποχή όσοι θέλουν να Κοινωνήσουν συνηθίζουν να 

έχουν ακολουθήσει τριήμερη  νηστεία, η οποία βέβαια δεν βασίζεται στην 

Εκκλησιαστική Παράδοση. Η συνήθεια αυτή, εισήλθε την εποχή της λειτουργικής 

παρακμής και δικαιολογεί την αραιή προσέλευση των πιστών σήμερα στη Θεία 

Ευχαριστία.   

ΑΠΟΛΥΤΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ. 

Είναι χρονικά διαστήματα που επιτρέπεται η «κατάλυσις εις πάντα», επειδή 

εκφράζεται ο εορταστικός χαρακτήρας των διαστημάτων αυτών. Αυτές είναι: 

1) Το Δωδεκαήμερο. 

Είναι το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο μεγάλων ακίνητων Δεσποτικών Εορτών, των 

Χριστουγέννων και των Θεοφανίων.  



2) Η Διακαινήσιμος Εβδομάδα. 

Είναι η περίοδος μεταξύ της Κυριακής του Πάσχα και της Κυριακής του Θωμά. 

3) Η Εβδομάδα μετά την Πεντηκοστή. 

Είναι το χρονικό διάστημα μεταξύ της Κυριακής της Πεντηκοστής και της Κυριακής 

των Αγίων Πάντων, που γιορτάζεται η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος. 

4) Οι πρώτες τρεις βδομάδες του Τριωδίου. 

 

 

Παπαδιονυσίου Ιωάννα 

Ρουσιά Ελένη 

Σταυροπούλου Αθηνά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


