
είναι να κόψουμε κάποιες βλαβερές συνήθειες, όπως τη πολυφαγία, το ποτό, το τσιγάρο ή 

απλώς ο άνθρωπος… από πολυγαμικός να γίνει μονογαμικός! 

Νηστεία, για την Εκκλησία, σημαίνει ότι επιλέγω τη ζωή μου να την κατευθύνει 

το θέλημα του Ενός και Μόνου Αληθινού Θεού, που μας φανερώθηκε διά Ιησού Χριστού. 

Πυξίδα μου είναι όχι το δικό μου θέλημα ούτε η δική μου εξυπνάδα, αλλά το θείο θέλημα, 

το οποίο αποδέχομαι ως το μόνο φιλάνθρωπο και σωτήριο θέλημα. 

Νηστεία είναι ένας σωματικός τρόπος προσευχής· είναι τρόπος προσκύνησης του 

Κυρίου της Δόξης. Το δουλικό όμως αυτό «σχήμα» είναι η πιο δυνατή διακήρυξη της ε-

λευθερίας του ανθρώπου από τα πάθη και από τον διάβολο. Δεν είναι μια ιδιοτυπία και 

ιδιοτροπία που την επέβαλαν οι ασκητικές τάσεις των Πατέρων της Εκκλησίας· δεν είναι 

μια παραξενιά των καλογήρων. 

Είναι ο βασικός τρόπος της διόρθωσης της παρακοής της Εύας· είναι η δυνατή μαρ-

τυρία ότι η χαρά και η ομορφιά της ζωής κρύβονται στην υπακοή και όχι την παρακοή του 

Θεού. Είναι η άμεση ανταπόκριση στη φωνή του Θεού: «Φύγε τώρα από τις απατηλές πα-

γίδες του διαβόλου, που ψευδώς σου υπόσχονται χαρά και ελευθερία. Και χόρτασε από τη 

τροφή του λόγου του Θεού, που δεν χάνεται αλλά μένει εις τον αιώνα!» 

Οι άγιοι Πατέρες τονίζουν ότι η νηστεία είναι το πρώτο βήμα που κάνει ο άνθρωπος 

προς τη μετάνοια. Υπάρχει άραγε η δυνατότητα να αρχίσει διαφορετικά η μετάνοια, δηλα-

δή η διόρθωση του μυαλού; Ποιά είναι η χειρότερη ζημιά του μυαλού φαίνεται στην κατη-

φορική πορεία του νεομάρτυρα Ευθύμιου, που κατάντησε Ρεσίτ. 

Δελεάστηκε από τις απατηλές διακηρύξεις των φίλων του ότι «ο Θεός αποτελεί ε-

μπόδιο για να χαρείς τη ζωή!» Και αναζήτησε τη χαρά μόνο στην ζωώδη ικανοποίηση των 

επιθυμιών της σάρκας. Ήταν ένα τραγικό κυνήγι ηδονής, που τον άφηνε συνεχώς ανικανο-

ποίητο και άδειο. 

Κάποια στιγμή όμως σιχάθηκε αυτό το απαίσιο κυνηγητό και συνειδητοποίησε ότι 

το πρώτο σκαλοπάτι για να βρει λίγη ειρήνη και χαρά είναι να βάλει φρένο στις επιθυμίες 

της σάρκας. 

Το πρώτο βήμα, λοιπόν, της μετάνοιας είναι η εγκράτεια και η νηστεία. 
Η άσκηση της εγκράτειας και της κατά Θεόν νηστείας, που είναι η αρχή και το θε-

μέλιο του αγώνα απελευθέρωσης από τα πάθη, επειδή συνδέεται με την καθημερινή απα-

ραίτητη τροφή μας, αποτελεί την πιο αποτελεσματική υπενθύμιση «φύγε τώρα!». 

Φύγε τώρα από την φαινομενικά μικρή παγίδα, που σου σφυρίζει εκείνο το «δεν 

πειράζει!» με όλες τις συνακόλουθες καλοδιατυπωμένες δικαιολογίες. 

Φύγε τώρα και από την πιο «ασήμαντη» καταφρόνηση του θελήματος του Θεού! 

Φύγε τώρα από τον πειρασμό που ψευδέστατα υπόσχεται χαρά και ειρήνη φτιάχνο-

ντας ένα «χριστιανισμό» κομμένο και ραμμένο στα μέτρα των παθών σου! 

Μην παριστάνεις τον δυνατό! Μην προσπαθείς να πείσεις τον εαυτό σου ότι μπορείς 

να αντισταθείς! Οποιαδήποτε καθυστέρηση σε «κουβεντούλα» με τους «πρέσβεις του ε-

χθρού» μπορεί να αποβεί θανατηφόρα. Θυμήσου τον Πάγκαλο Ιωσήφ, που προτίμησε να 

φύγει γυμνός από το κρεβάτι της γυναίκας του Πετεφρή, που τον προκαλούσε. 

Πόσοι σύνδουλοί του δεν θα τον κορόϊδεψαν, γιατί… έχασε την ευκαιρία! Αυτή 

όμως η έγκαιρη φυγή του αποτελεί στους αιώνες πρότυπο παλληκαριάς! Αυτή είναι η δόξα 

του! 

Γι’ αυτό «φύγε τώρα!», πριν η ψεύτικη γοητεία της αμαρτίας σου στε-

ρήσει την αληθινή χαρά της ζωής μαζί με τον Χριστό! 
Από το βιβλίο του † Μητροπολίτου Νικοπόλεως Μελετίου, “Εγερτήρια μηνύματα”, 

έκδοση Ιεράς Μονής Προφήτου Ηλιού, Πρέβεζα 2020, σ. 55-57 και 64-65. 
 

 
 

Γιά τό μῆνα       M A Ρ T Ι Ο    2 0 2 3     προγραμματίστηκαν: 
 

  28/2/2023 ΤΡ.                          Ἁγιασμός 4.30 μ.μ. 

   3/3/2022 ΠΑΡ.                                                            Α΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 7 μ.μ. 

    5/3/2023 ΚΥΡ. Α΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ   Νεομ Γεωργίου εκ Ραψάνης Θεία Λειτουργία  7.30 π.μ. 

    9/3/2022 ΤΕΤ. Ἁγίων Τεσσαράκοντα μαρτύρων   Προηγιασμένη  7 μ.μ. 

  10/3/2022 ΠΑΡ.                                                             Β΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 7 μ.μ. 

  12/3/2023 ΚΥΡ. Β΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Γρηγορίου Παλαμά Γρηγορίου Διαλόγου Θεία Λειτουργία  7.30 π.μ. 

  17/3/2022 ΠΑΡ.                                                                 Γ΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 7 μ.μ. 

  19/3/2023 ΚΥΡ. Γ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ   (ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ) Θεία Λειτουργία  7.30 π.μ. 

  24/3/2022 ΠΑΡ.                                    (Εις τον ἐσπερινό) Δ΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 7 μ.μ. 

  25/3/2023 ΣΑΒ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ τῆς Θεοτόκου   Θεία Λειτουργία  7.30 π.μ. 

  26/3/2023 ΚΥΡ. Δ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ    Θεία Λειτουργία  7.30 π.μ. 

  29/3/2023 ΤΕΤ.                                     (Εις το ἀπόδειπνο)    ΜΕΓΑΣ ΚΑΝΩΝ 7 μ.μ. 

  31/3/2023 ΠΑΡ.                                                          Ἀκάθιστος Ὕμνος 7 μ.μ. 
      

 

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ 

Ἐξομολόγηση γίνεται:  Μόνο ὃταν μετά ἀπό τηλεφωνική συνεννόηση μέ  τόν ἐφημέριο 

καθοριστεῖ  συγκεκριμένη  μέρα  καί  ὣρα.   τηλ.  6934603304 
.                                                                                 

 «Σημειώσεις» 

(Ι)   Συχνά στο παρεκκλήσι μας τελούνται αγρυπνίες, Θεία Λειτουργία,  ακολουθίες,  &  άλλες  εκδηλώσεις  
οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο μηνιαίο προγραμματισμό μας. Όσοι επιθυμείτε να ενημερώνεστε γι αυτές με 
SMS, παρακαλούμε ζητήστε το. 

(ΙΙ)   Ἐσπερινός τελείται  στις 19:00 μόνο τις παραμονές (προηγούμενο ἀπόγευμα) κάθε λειτουργίας   
.                                                                                 
. 

 
 

Το νόημα της Νηστείας 
23/2/2015           † Μακαριστού Μητροπολίτη Διοκλείας Κάλλιστου Ware (1934-2022) 

Ποια είναι η έννοια της λέξης «νηστεία»; Εδώ χρειάζεται από-

λυτη προσοχή έτσι ώστε να διατηρηθεί μια κανονική ισορροπία μεταξύ 

του εξωτερικού και του εσωτερικού. Στο εξωτερικό επίπεδο η νηστεία 

περιέχει φυσική αποχή από φαγητά και ποτά και χωρίς τέτοιαν εξωτε-

ρική αποχή δεν μπορεί να τηρηθεί μια ολοκληρωμένη και αληθινή νη-

στεία: Όμως οι κανονισμοί για το φαγητό και το ποτό δεν πρέπει ποτέ 

να αντιμετωπίζονται ως αυτοσκοπός γιατί η ασκητική νηστεία έχει πά-

ντα έναν εσωτερικό και αφανή σκοπό. Ο άνθρωπος είναι μια ενότητα 
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σώματος και ψυχής, «εξ αοράτου τε και ορατής με ζώον συμπήξαι φύσεως», με τα λόγια 

του Τριωδίου· και η ασκητική μας νηστεία θα έπρεπε να περιλαμβάνει ταυτόχρονα και τις 

δύο αυτές φύσεις. 

Η τάση να δίνεται υπερβολική έμφαση σε εσωτερικούς κανονισμούς σχετικά με 

την τροφή με ένα νομικίστικο τρόπο, και η αντίθετη τάση να περιφρονούνται αυτοί οι κα-

νονισμοί σαν απηρχαιωμένοι και άχρηστοι, είναι και οι δύο αξιοθρήνητες σαν προδοσία 

της πραγματικής Ορθοδοξίας. Και στις δύο περιπτώσεις διαταράσσεται η κανονική ισορ-

ροπία μεταξύ εξωτερικού και εσωτερικού. 

Η δεύτερη τάση είναι αναμφίβολα η πιο επικρατούσα στις μέρες μας, ιδιαίτερα 

στη Δύση. Μέχρι τον ΙΔ’ αιώνα οι πλείστοι Δυτικοί Χριστιανοί, από κοινού με τους αδελ-

φούς τους στην Ορθόδοξη Ανατολή, απείχαν, κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Τεσσαρακο-

στής όχι μόνον από κρέας αλλά και από ζωικά προϊόντα όπως τα αυγά, το γάλα, το βούτυ-

ρο και το τυρί. Στην Ανατολή και όμοια στη Δύση, η νηστεία της Μεγάλης Τεσσαρακο-

στής απαιτούσε μια αυστηρή σωματική προσπάθεια. Αλλά στη Δυτική Χριστιανοσύνη τα 

τελευταία πεντακόσια χρόνια οι σωματικές απαιτήσεις της νηστείας έχουν μειωθεί σταθερά 

μέχρι που τώρα είναι λίγο περισσότερο από συμβολική. Διερωτάται κανείς πόσοι από εκεί-

νους που τρώνε τηγανίτες την τελευταία ημέρα Αποκριάς των Δυτικών, γνωρίζουν τον αρ-

χικό λόγο γι’ αυτό το έθιμο (για να χρησιμοποιηθούν  όλα τα αυγά και το βούτυρο που έ-

μειναν πριν αρχίσει η νηστεία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής); Ο σύγχρονος Ορθόδοξος 

κόσμος μια και είναι εκτεθειμένος στη Δυτική εκκοσμίκευση αρχίζει επίσης να ακολουθεί 

το ίδιο μονοπάτι αυτής της χαλάρωσης. 

Ένας λόγος γι’ αυτήν την κάμψη στη νηστεία είναι σίγουρα η αιρετική στάση α-

πέναντι στην ανθρώπινη φύση ή η κίβδηλη «πνευματοκρατία» η οποία απορρίπτει ή παρα-

γνωρίζει το σώμα αντιμετωπίζοντας τον άνθρωπο αποκλειστικά με προϋποθέσεις του σκε-

πτόμενου  μυαλού του. Σαν αποτέλεσμα, πολλοί σύγχρονοι Χριστιανοί έχουν χάσει την 

αληθινή θέα του ανθρώπου σαν μιας ολοκληρωμένης ενότητας του ορατού και του αόρα-

του: Αρνούνται τον θετικό ρόλο που παίζει το σώμα στην πνευματική ζωή, ξεχνώντας τη 

διαβεβαίωση του Απ. Παύλου: «το σώμα υμών ναός του εν υμίν Αγίου Πνεύματος έστιν… 

δοξάσατε δη τον Θεόν εν τω σώματι υμών» (Α’ Κορ. ς’ 19—20). 

Άλλος λόγος για την κάμψη στη νηστεία προβάλλεται στις μέρες μας ότι οι παρα-

δοσιακοί κανόνες δεν είναι πια εφαρμόσιμοι σήμερα. Αυτοί οι κανόνες προϋποθέτουν, έτσι 

υποστηρίζεται, μια κλειστά οργανωμένη, μη πλουραλιστική Χριστιανική, κοινότητα που 

ακολουθεί ένα γεωργικό τρόπο ζωής που τώρα πια είναι όλο και περισσότερο γεγονός του 

παρελθόντος. Υπάρχει μια δόση αλήθειας σ’ αυτόν τον ισχυρισμό. Αλλά χρειάζεται επίσης 

να λεχθεί ότι η νηστεία, όπως εφαρμοζόταν σύμφωνα με την παράδοση στην Εκκλησία, 

πάντα ήταν δύσκολη και πάντα συνεπαγόταν κακουχία. Πολλοί από τους συγχρόνους μας 

είναι πρόθυμοι να νηστέψουν για λόγους υγείας ή ομορφιάς ή για να χάσουν βάρος. Δεν 

μπορούμε εμείς οι Χριστιανοί να κάνουμε τα ίδια για χάρη  της ουράνιας Βασιλείας; Γιατί 

γινόταν η αυταπάρνηση ευχαρίστως δεκτή από προηγούμενες γενιές Ορθοδόξων, κι από 

μας τους διαδόχους τους σήμερα να αποδεικνύεται  ένα τόσο ανυπόφορο φορτίο; Κάποτε ο 

Άγιος Σεραφείμ του Σάρωφ διερωτήθηκε γιατί τα θαύματα της χάριτος ήταν τόσο άφθονα 

έκδηλα στο παρελθόν, ενώ δεν ήσαν πια φανερά στις μέρες του, και σ’ αυτό απάντησε: 

«Μονάχα ένα πράγμα λείπει, η σταθερή αποφασιστικότητα». 

Ο πρωταρχικός σκοπός της νηστείας είναι να μας κάνει να συνειδητοποιήσουμε 

την εξάρτησή μας από τον Θεό. Αν εξασκείται σοβαρά, η Σαρακοστιανή αποχή από το 

φαγητό (ιδιαίτερα τις πρώτες μέρες) περικλείει μια σημαντική δόση πραγματικής πείνας κι 

επίσης ένα συναίσθημα κόπωσης και σωματικής εξάντλησης. Ο σκοπός της είναι να μας 

οδηγήσει με τη σειρά της σ’ ένα συναίσθημα εσωτερικής ταπείνωσης και συντριβής· να μας 

φέρει, δηλαδή, στο σημείο όπου μπορούμε να εκτιμήσουμε όλη την ισχύ της δήλωσης του 

Χριστού: «χωρίς εμού ου δύνασθε ποιείν ουδέν» (Ιω. ιε’,5). Αν πάντοτε χορταίνουμε και 

ξεδιψούμε πλήρως, εύκολα αναπτύσσουμε μια λανθασμένη αίσθηση αυτονομίας και αυτάρ-

κειας. Η τήρηση μιας σωματικής νηστείας κλονίζει αυτήν την αμαρτωλή αυτάρκεια. Μας 

απογυμνώνει από την επίπλαστη ασφάλεια του Φαρισαίου (ο οποίος νήστευε, είναι αλήθεια, 

αλλά όχι με το σωστό πνεύμα). Η νηστεία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής μάς δίνει τη σωτή-

ρια αυτή — δυσαρέσκεια του Τελώνη. (Λουκ. ιη’ 10—13). Αυτή είναι η αποστολή της πεί-

νας και της κόπωσης: για να συνειδητοποιήσουμε την αδυναμία μας και την εξάρτησή μας 

από τη βοήθεια του Θεού. 

Θα ήταν όμως παραπλανητικό να μιλούμε γι’ αυτό το στοιχείο της κόπωσης και 

της πείνας. Η εγκράτεια οδηγεί όχι κυρίως σ’ αυτό αλλά επίσης σε ένα συναίσθημα φωτι-

σμού, εγρήγορσης, ελευθερίας και χαράς. Ακόμα κι αν η νηστεία κατ’ αρχήν αποδεικνύεται 

εξασθενητική αργότερα ανακαλύπτουμε ότι μας καθιστά ικανούς να κοιμόμαστε λιγότερο, 

να σκεφτόμαστε καθαρότερα και να εργαζόμαστε πιο αποφασιστικά. Όπως αναγνωρίζουν 

πολλοί γιατροί, οι περιοδικές νηστείες συμβάλλουν στη σωματική υγεία. Ενώ περιέχει γνή-

σια αυταπάρνηση η νηστεία δεν ζητά να βλάψει το σώμα μας αλλά μάλλον να αποκαταστή-

σει σ’ αυτό την υγεία και την ισορροπία του. Οι πλείστοι από μάς στο Δυτικό κόσμο συνή-

θως τρώμε περισσότερο από ό,τι χρειαζόμαστε. Η νηστεία απελευθερώνει το σώμα μας από 

το υπερβολικό βάρος και το κάνει πρόθυμο σύντροφο στο έργο της προσευχής, ακοίμητο 

και ευαίσθητο στη φωνή του Αγίου Πνεύματος. 

ἀπό  https://www.pemptousia.gr/2015/02/to-noima-tis-nistias/  
.                                                                              

 

Νηστεία, απελευθερωτικό κίνημα – Φύγε τώρα! 
 

16 Ιουνίου 2020               Μακαριστού Μητροπολίτου Νικοπόλεως και Πρεβέζης Μελέτιου Καλαμαρά (1933-2012). 

Ο μεγάλος Ρώσος συγγραφέας Λέων Τολστόϊ, έστω κι αν δεν θέλησε ποτέ να γί-

νει συνειδητός Χριστιανός, γράφει κάπου: 
 «Είτε είναι χριστιανός ένας άνθρωπος, είτε άθεος, όταν 

θελήσει να αρχίσει το έργο της πνευματικής και ηθικής του 

βελτίωσης, δεν θα μπορέσει να ξεκινήσει από πουθενά αλλού 

παρά μόνο από άσκηση της εγκράτειας και της νηστείας. 

Η νηστεία και η εγκράτεια είναι η πρώτη βαθμίδα, το 

πρώτο σκαλοπάτι στην πορεία μιας ζωής υψηλότερης ποιότη-

τας· γιατί η εγκράτεια είναι η απελευθέρωση του ανθρώπου 

από τη δουλεία στις επιθυμίες. Ο άνθρωπος έχει πολλές επιθυ-

μίες. 

Για να μπορέσει να κάνει ένα νικηφόρο αγώνα εναντίον τους και να ελευθερωθεί 

από την τυραννία τους, να μην τον κάνουν δηλαδή ό,τι θέλουν, πρέπει να αρχίσει να περιο-

ρίζει τις πιο βασικές και τις πιο αισθητές επιθυμίες της σάρκας: το φαΐ, το ποτό και το σεξ». 

Η νηστεία όμως για την Εκκλησία δεν είναι απλώς ζήτημα δίαιτας· δεν είναι ζήτημα 

βιταμινών και θερμίδων· δεν είναι θέμα υγιεινής διατροφής. Όποιος τη βλέπει έτσι, δεν έχει 

καθόλου εννοήσει το αληθινό νόημα της άσκησης μέσα στην Εκκλησία. Νηστείες και σω-

ματικές ασκήσεις υπάρχουν σε πολλές θρησκευτικές παραδόσεις, που είναι ανθρώπινα κα-

τασκευάσματα· «εντάλματα ανθρώπων». 

Σκοπός της Εκκλησίας δεν είναι να μας ανεβάσει σε μια θολή και νεφελώδη πνευμα-

τικότητα, που γεμίζει τον άνθρωπο με αυτάρκεια και του τρέφει τον εγωισμό. Ο στόχος δεν 

https://www.pemptousia.gr/2015/02/to-noima-tis-nistias/

