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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η προβληματική για το θέμα της νηστείας είναι μεγάλη και είναι αυτή 

που στάθηκε αφορμή για την ενασχόλησή μου με το συγκεκριμένο θέμα. Με 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον επιχειρήθηκε η αναζήτηση και καταγραφή των 

ιστορικών πηγών που προσδιορίζουν την ιστορική εξέλιξη της νηστείας μέσα 

στους αιώνες. Προς αυτή την κατεύθυνση απαιτήθηκε προσεκτική μελέτη των 

πηγών της κάθε περιόδου που εξετάστηκε.

Μελετώντας διάφορες πτυχές της εξελικτικής πορείας του θεσμού της 

νηστείας ωφελήθηκα σε προσωπικό επίπεδο προσπαθώντας να κατανοήσω το 

βαθύτερο νόημα της πρακτικής της νηστείας. Άλλωστε, το προσωπικό όφελος 

από κάθε πνευματική εργασία είναι αναντικατάστατο και είναι αρκετό για να 

αντισταθμίσει κάθε μορφής κόπο.

Από τη θέση αυτή επιθυμώ να εκφράσω ευχαριστίες προς τους δύο 

σύμβουλους και επόπτες της πτυχιακής μου εργασίας, καθηγητή κ. Σταύρο 

Περεντίδη και αν. καθηγητή Πάρι Γουναρίδη. Τέλος, ευχαριστίες οφείλω 

στην αδελφή μου Ελένη για τις κάθε είδους φιλολογικές και φιλικές 

παρατηρήσεις της.

Βόλος Ευαγγελία Θ. Βλέτση

Ιούνιος 2006
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ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΕΣ

Α.Π.Θ.
ΒΕΠΕΣ

ΒΗΗ
ΕΚΙΤΕ
ΕΟ
IDB
LThK
ΜΕΕ
OCA
PG
RACH
REB
RGG
RVV
Σύνταγμα

ThWNT
TRE
ΘΗΕ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Βιβλιοθήκη Ελλήνων Πατέρων και Εκκλησιαστικών 
Συγγραφέων
Biblisch- Historisches Handworterbuch 

Evangelisches Kirchenlexikon Internationale Theologische 
Echos d’ Orient
The Interpreter’s Dictionary of the Bible 
Lexikon fur Theologie und Kirche 
Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια 
Orientalia Christiana Periodica
J.-P. Migne, Patrologiae cursus comptetus. Series Graecae. 
Reallexikon fur Antike und Christentum 
Revue d’ Etudes Byzantines 
Die Religion in Geschichte und Gegenwart 
Religionsgeschichte Versuche und Vorarbeiten 
Γ. Ράλλη-Μ. Ποτλή, Σύνταγμα των θείων κα'ι ιερών 
κανόνων των τε άγιων κα'ι πανευφήμων Αποστόλων 
κα'ι των ιερών Οικουμενικών Συνόδων κα'ι τών κατά 
μέρος άγιων Πατέρων έκδοθέν συν πλείσταις άλλαις 
την εκκλησιαστικήν κατάστασιν διεποΰσαις 
διατάξεσι μετά τών άρχαίων εξηγητών κα'ι διαφόρων 
άναγνωσμάτων
Theologisches Worterbuch zum Neuen Testament 
Theologische Realenzyklopadie 
Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρουσίαση του θεσμού της νηστείας βάσει των καταγεγραμμένων 

πηγών της χρονικής περιόδου από τους πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνες 

μέχρι και τον ιγ' μ.Χ. αιώνα αποτελεί το κεντρικό θέμα που πραγματεύεται η 

παρούσα εργασία. Αφορά, κυρίως, τη νηστεία που διαμορφώθηκε στους 

κόλπους της χριστιανικής Εκκλησίας της Ανατολής, οπότε και αποτελεί 

καθιερωμένη πρακτική των χριστιανών της περιόδου που εξετάζεται. Η 

εργασία διαιρείται σε επιμέρους κεφάλαια, προκειμένου να δοθεί έμφαση 

στην εξέλιξή της κατά τη διάρκεια των αιώνων και τις επιρροές που αυτή 

δέχτηκε. Ειδικότερα, η εργασία διαρθρώνεται σε τρία κεφάλαια.

Το α' κεφάλαιο έχει εισαγωγικό χαρακτήρα. Σε αυτό γίνεται μια γενική 

αναφορά στη νηστεία όπως αυτή εφαρμόστηκε κατά την αρχαιότητα από τους 

Αιγυπτίους, Έλληνες και Ρωμαίους. Στη συνέχεια αναφέρονται βασικές 

μαρτυρίες της νηστείας που εντοπίζονται τόσο στα βιβλία της Παλαιάς, όσο 

και της Καινής Διαθήκης

Στο β' κεφάλαιο επιχειρείται μια ιστορική αναδρομή του θεσμού της 

νηστείας από τους χρόνους της ύστερης αρχαιότητας μέχρι και τον θ' αιώνα 

με σκοπό να διαφανεί η εξελικτική πορεία της νηστείας με βάση τις πηγές 

κάθε εποχής. Τον κύριο όγκο του κεφαλαίου καταλαμβάνει η ιστορική 

καταγραφή της νηστείας της Μ. Τεσσαρακοστής, η οποία έχει αποστολική 

προέλευση μαζί με τις νηστείες των ημερών της Τετάρτης και της 

Παρασκευής όλου του έτους. Με συντομία καταγράφονται και οι ρίζες των 

«μικρών τεσσαρακοστών» των Χριστουγέννων, των αγίων Αποστόλων και 

της Κοίμησης της Θεοτόκου, ώστε σε επόμενο κεφάλαιο να γίνει εκτενέστερη 

αναφορά σε αυτές.

Στο γ' κεφάλαιο πραγματοποιείται η παρουσίαση του θεσμού της 

νηστείας, όπως αυτός εμφανίζεται στις διασωθείσες ιστορικές πηγές του θ'- 

ιγ' αιώνα. Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται οι νέες συνθήκες μετά την
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περίοδο της εικονομαχίας, οι οποίες επηρεάζουν άμεσα την πρακτική της 

νηστείας και συνίστανται στην άνθιση του μοναχισμού και στην ακόλουθη 

επίδρασή του στις διατροφικές συνήθειες που υιοθετήθηκαν τόσο από τους 

μοναχούς, όσο και από τους λαϊκούς. Αυτή την περίοδο αναπτύσσεται και η 

τάξη των λεγομένων «μικρών τεσσαρακοστών» την οποία και καταγράφουμε.

Η παρούσα εργασία κλείνει με τα κύρια συμπεράσματα που προκύπτουν 

από την όλη μας ενασχόληση με το θέμα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ A'

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΠΕΡΙ ΝΗΣΤΕΙΑΣ

1. Η νηστεία στην αρχαιότητα

Η λέξη νηστεία είναι σύνθετη και προέρχεται από το αρνητικό μόριο - 

νη και το ρήμα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας «έσθίω». Σημαίνει την πλήρη 

αποχή από κάθε τροφή, την ασιτία1 2 3, και η πρώτη εξέλιξη της λέξης ήταν το 

επίθετο «νήστις», το οποίο χαρακτηρίζει τον άνθρωπο που δεν έχει φάει
λ

τίποτα . Παράλληλα, η λέξη λαμβάνει και άλλες έννοιες και σημαίνει 

επιπλέον τη συνειδητή πράξη της αποχής από συγκεκριμένες τροφές και την 

άσκηση στην εγκράτεια4.

Η νηστεία στην αρχαιότητα εκφράζει τη θλίψη και το πένθος για το 

θάνατο και συνάμα αφορά σε πράξη μετάνοιας, κάθαρσης, αίτησης άνωθεν 

βοήθειας και προπαρασκευής μεγάλων θρησκευτικών τελετών5. Στις 

παγανιστικές θρησκείες της αρχαιότητας η αποχή από ορισμένες 

«απαγορευμένες» τροφές συνδέεται με το φόβο απέναντι στους δαίμονες και 

συνοδεύει τελετές μαγείας6.

Η νηστεία ως μυστηριακός θεσμός απαντάται στους αρχαίους λαούς 

των Αιγυπτίων, οι οποίοι νήστευαν κατά τις γιορτές της Ίσιδος, του

1 Βλ. J. Behm, «Νήστις, νηστεύω, νηστεία», ThWNT 4 (1933) 924-925. Ρ. Gerlitz, «Fasten/Fasttage I», TRE 

11 (1983) 4243. Anselm Griin, «Fasten», EKITE 1 (1986) 1274.

2 Βλ. R. Arbesmann, «Das Fasten bei den Griechen und Romern», RVV 21 (1929) 4. Σ. Δ. Ιωσηφίδη, 

Λιατύπωσις των Νηστειών άπο Ιστορικής και κανονικής έπόψεως, έκδ. Πατριαρχικού τυπογραφείου, 

Κωνσταντινούπολις 1909, σ. 1.

3 Βλ. Σπ. Μακρή, «Νηστεία», ΘΗΕ 9 (1966) 448. R. Arbesmann, «Fasten», RACh 7 (1969) 449. L. Η. 

Silberman, «Fasten», BHH 1 (1962) 465.

4 Βλ. R. Arbesmann, «Fasten», RACh 7 (1969) 451.

5 Βλ. T. Willi, «Fasten/Fasttage», NBL 1 (1991) 660. M. Vereno, «Fasten», LThK 4 (1960) 32. H. Jr. Guthrie, 

«Fast, Fasting», IDB 2 (1962) 242.

6 Βλ. P. Gerlitz, «Fasten/Fasttage b>, TRE 11 (1983) 42.
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Σεραπίωνος και της Οσίριδος, καθώς επίσης και στους αρχαίους Έλληνες7 8. 

Συγκεκριμένα, οι αρχαίοι Αθηναίοι νήστευαν στις γιορτές των Θεσμοφορίων 

και των Ελευσίνιων Μυστηρίων. Τα Θεσμοφόρια γιορτάζονταν προς τιμή της 

θεάς Δήμητρας και προήλθαν από τη μεταφορά της λατρείας της θεάςΊσιδος 

της Αίγυπτου. Η τρίτη ημέρα της γιορτής κατείχε ξεχωριστή σημασία και
ο

αποτελούσε ημέρα πένθους και γενικής ασιτίας . Τα Ελευσίνια Μυστήρια 

τελούνταν, επίσης, προς τιμή της θεάς Δήμητρας, διαρκούσαν εννέα ημέρες 

και συστατικό τους ήταν η νηστεία υπό τη μορφή της μερικής αποχής από 

συγκεκριμένες τροφές, καθώς και της πλήρους ασιτίας9. Οι Λακεδαιμόνιοι 

διέταζαν γενική νηστεία πριν από σοβαρούς πολέμους10. Ιδιότυπη νηστεία 

είχαν καθιερώσει οι θρησκευτικές και φιλοσοφικές οργανώσεις των Ορφικών 

και Πυθαγορείων11. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι η ασκητική διδασκαλία του 

Πυθαγόρα, η οποία απαγορεύει την κρεοφαγία, για να αποφύγει η ψυχή τον 

κίνδυνο να προτιμήσει τη μετενσάρκωσή της στη γη σε ένα οποιοδήποτε 

ζώο12. Οι Ρωμαίοι, τέλος, τηρούσαν ορισμένες νηστείες προς τιμή των Θεών 

Δήμητρας και Δία13.

Η κοινή αντίληψη όλων αυτών των λαών είναι ότι η νηστεία αποτελεί 

μέσο εξιλασμού και καθαρμού για να επιτύχουν τον ηθικό εξαγνισμό και την 

προσέγγιση του Θείου.

7 Βλ. F. Bammel, «Fasten», RGG 2 (1958) 881. Ανωνύμου, «Νηστεία», Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν, 

τ. 14, έκδ. εγκυκλοπαιδική επιθεώρηση «Ήλιος», Αθήναι α.χ., σ. 421. Δ. Βατάλη, «νηστεία», ΜΕΕ 18 

(1957) 263.

8 Βλ. Γ. Δ. Καψάλη, «Θεσμοφόρια», ΜΕΕ 12 (1957) 591. Ζ. Ρίσπεν, Μεγάλη Ελληνική Μυθολογία, μτφρ. 

Κοσμά Πολίτη, τ. 2, εκδ. οίκος «Αυλός», σ. 31.

9 Βλ. Γ. I. Καρβέλα, «Τα Ελευσίνια Μυστήρια», ΜΕΕ 9 (1957) 940. Δ. Γουδή, 7α μυστήρια της Ελευσίνας, 

έκδ. «Δημιουργία», Αθήνα 1990.

10 Βλ. Σπ. Μακρή, «Νηστεία», ΘΗΕ 9 (1966) 448.

11 Βλ. Θεοδώρου Ζήση, Εισαγωγή στον Πλάτωνα, έκδ. Αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1989, σ. 16-31.

12 Βλ. Ν. Ματσούκα, Ιστορία της Φιλοσοφίας, έκδ. Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 1981, σ. 116.

13 Βλ. Σπ. Μακρή, «Νηστεία», ΘΗΕ 9 (1966) 448.



Η νηστεία από υγιεινή άποψη είχε πάντοτε ευνοϊκή επίδραση σε όλους 

τους λαούς14. Η ιατρική στην αρχαιότητα ήταν κάτω από την προστασία του 

Θεού Ασκληπιού. Τα Ασκληπιεία ήταν θρησκευτικά κέντρα θεραπείας όσων 

έπασχαν σωματικά και ψυχικά. Η νηστεία προτείνονταν κατεξοχήν από τους 

ιερείς ως θεραπευτικό και προληπτικό μέσο των παραπάνω ασθενειών15. Ενα 

αρχαίο ρητό λέει «παχεΐα γαστήρ ού ψιλόν τίκτει νόον» και ο Πλούταρχος 

κάνει τον ακόλουθο συνειρμό: Τα πιθάρια όσο πιο άδεια είναι τόσο πιο 

δυνατό και καθαρό ήχο κάνουν. Όταν όμως παραγεμίζουν, χάνουν την 

ηχητική τους ιδιότητα. Κατά τον ίδιο τρόπο και το σώμα όταν απαλλάσσεται 

από το βάρος της υπερβολικής τροφής δίνει το δικαίωμα στην ψυχή να 

αναπτυχθεί λογικά και συναισθηματικά.

2. Η νηστεία στην Παλαιά Διαθήκη

Στους χρόνους της Παλαιάς Διαθήκης η νηστεία θεωρείται ως πράξη 

ευάρεστη στο Θεό. Αποτελεί την έκφραση της εσωτερικής στροφής του 

ανθρώπου προς το Θεό και συνάμα αποκαλύπτει τη συντριβή και τη μετάνοια 

του αμαρτωλού ανθρώπου. Η μοναδική εντεταλμένη από το μωσαϊκό νόμο 

ιουδαϊκή νηστεία είναι η ετήσια εθνική νηστεία διάρκειας μιας ημέρας, την 

οποία διέταξε ο Μωυσής σε ένδειξη ταπείνωσης κατά την γιορτή του 

εξιλασμού16. Μετά την αιχμαλωσία προστίθενται πολλές τακτές, θεσμικές, 

νηστείες και έκτακτες ή ιδιωτικές νηστείες κατά τη διάρκεια του έτους17. Οι 

ακόλουθες αποτελούν και τις σημαντικότερες νηστείες των Ιουδαίων:

14 Βλ. Δ. Βατάλη, «νηστεία», ΜΕΕ 18 (1957) 264.

15 Βλ. R. Arbesmann, «Fasten», RAChl (1969) 467-471.

16 Λευιτ. 16, 29,31'23, 27-23. Άρ. 29, 7.

17 Βλ. J. Behm, «Νήστις, νηστεύω, νηστεία», ThWNT 4 (1933) 927-931. Η. Jr. Guthrie, «Fast, Fasting», IDB 

2 (1962) 242-243. K. Δυοβσυνιώτσυ, «Νηστεία», ΜΕΕ 18 (1957) 264. Δημητρίσυ Βακάρου, «Η θεολογία της 

νηστείας», Γρηγόριος ο Παλαμάς 72 (1989) 353-355. Συμεών Κούτσα, Η νηστεία της Εκκλησίας, έκδ. 

Αποστολική Διακονία, Αθήνα 51995, σ. 9-15.
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α) Τακτές νηστείες

Η ενότητα του μεταιχμαλωσιακού ιουδαϊσμού σε μια λατρευτική 

κοινότητα με κέντρο το ναό των Ιεροσολύμων οδήγησε στην καθιέρωση της 

γενικής τήρησης ορισμένων νηστειών. Εκτός από τη νηστεία του εξιλασμού ο 

ιουδαϊκός λαός πρόσθεσε και νέες νηστείες σε ανάμνηση μεγάλων 

θρησκευτικών και εθνικών γεγονότων που συνδέονται κυρίως με συμφορές. 

Στις εντεταλμένες από το νόμο νηστείες συγκαταλέγονται οι νηστείες: 

α) της 17ης ημέρας του μηνός Θαμμούς, σε ανάμνηση της άλωσης της 

Ιερουσαλήμ από τους Βαβυλώνιους και της καταστροφής των τειχών της . 

β) της 9ης ημέρας του μηνός Άβ, σε ανάμνηση της πυρπόλησης και 

καταστροφής του ναού του Σολομώντος18 19 20 21 22.

γ) της 3ns ημέρας του μηνός Τισρί, σε ανάμνηση της δολοφονίας του διοικητή 

της Ιουδαίας Γολοδία από τον Ισμαήλ .

δ) της 10ns ημέρας του μηνός Τεβέθ, σε ανάμνηση της έναρξης της πολιορκίας 

της Ιερουσαλήμ από τους Βαβυλώνιους .

β) Έκτακτες νηστείες

Οι αυθόρμητες νηστείες εξαιτίας αναπάντεχων δοκιμασιών αποτελούν 

έκφραση ικεσίας προς το Θεό για βοήθεια σε περιόδους ανάγκης. Η νηστεία 

των Ισραηλιτών για τον απρόσμενο θάνατο του βασιλιά τους Σαούλ , καθώς 

και η νηστεία της εποχής των Κριτών για τη σφαγή χιλιάδων Ισραηλιτών από 

τους υιούς Βενιαμίν23 ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Σημαντική είναι, 

επίσης, η νηστεία όλων των κατοίκων της πόλης Νινευή με σκοπό την 

ανάκληση της απόφασης του Θεού να τους καταστρέψει24. Συχνή είναι η

18 Δ' Βασιλ. 24, 1-25, 22. Β' Παραλ. 36, 1-23. Ιερ. 52, 4.

19 Β'Παραλ. 36, 19. Ζαχ. 7, 3.

20 Δ' Βασιλ. 25, 25. Ιερ. 41, 1.

21 Δ' Βασιλ. 25, 10. Ζαχ. 8, 19.

22Α’Βασιλ. 31, 13.

23 Κριτ. 20, 26.

24 Ιων. 3, 3-5.
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τήρηση της ιδιωτικής νηστείας από μεμονωμένα πρόσωπα της Παλαιός 

Διαθήκης, τα οποία παρακινούνται από λόγους απλής ευσέβειας ή επιθυμίας 

εκδήλωσης της ταπείνωσης και μετάνοιάς τους, προκειμένου να ελκύσουν το 

θείο έλεος. Ο Μωυσής εξαγνίζει τον εαυτό του με απόλυτη νηστεία σαράντα 

ημερών στο βουνό Σινά, πριν παραλάβει την πλάκα με τις δέκα εντολές25 26. 

Αυτόβουλη ατομική νηστεία είναι αυτή στην οποία υποβάλλει τον εαυτό του 

ο προφήτης Ηλίας πηγαίνοντας στο όρος Χωρήβ και όντας κυνηγημένος από 

τις επιβουλές της Ιεζάβελ . Επιπλέον, ο προφήτης Δανιήλ νηστεύει «πενθών 

τρεις εβδομάδας», ώστε να προετοιμαστεί για να δεχθεί τα οράματα του 

Θεού27 28.

Ωστόσο, ο ιουδαϊκός λαός παραμένει προσκολλημένος στις τελετουργικές 

διατάξεις του Μωσαϊκού Νόμου. Η παραπάνω πραγματικότητα καυτηριάζεται 

έντονα από τους προφήτες της Π. Διαθήκης, οι οποίοι εξαίρουν τη σημασία 

της νηστείας και τονίζουν την ανάγκη να αποτελεί αυτή έκφραση ειλικρινούς 

μετάνοιας. Ο κίνδυνος της τυποποίησης της νηστείας επισημαίνεται και 

κατακρίνεται ιδιαίτερα από τον προφήτη Ησαΐα, ο οποίος προβάλλει το 

χαρακτήρα της αληθούς νηστείας με τους λόγους· «Ούχ'ι τοιαΰτην νηστείαν 

έξελεξάμην, λέγει Κύριος. Άλλα λΰε πάντα σύνδεσμον άδικίας, διάλυε 

στραγγαλιας βίαιων συναλλαγμάτων, άπόστελλε τεθραυσμένους εν 

άφέσει, κα'ι πάσαν σοϋ συγγραφήν άδικον διάσπα. Διάθρυπτε πεινώντι 

τον άρτον σου, κα'ι πτωχούς άστεγους είσάγαγε εις τον οίκον σου...Τότε 

βοήση κα'ι ό Θεός είσακούσεται σοϋ... Καί έσται ό Θεός σου μετά σοϋ 

διά παντός» . Είναι χαρακτηριστικό ότι ήδη από την Π. Διαθήκη και 

μάλιστα από τους προφήτες καθορίζεται η πραγματική έννοια της νηστείας. 

Αυτή συνίσταται όχι σε απλή αποχή από ορισμένες τροφές, αλλά σε 

πνευματική έξαρση, κατά την οποία οι βιολογικές ανάγκες και

25 Έξοδ. 34, 28.

26 Γ'Βασιλ. 19, 8-12.

27 Δαν. 10,2-3.

28 Ησ. 58, 6-11.
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προτεραιότητες χάνουν την πρωταρχική τους σημασία και τη θέση τους 

καταλαμβάνουν η επιθυμία για ένωση με το Θεό.

3. Η νηστεία στην Καινή Διαθήκη

Η μετάβαση από τους χρόνους της Παλαιάς Διαθήκης στους χρόνους της 

Καινής Διαθήκης σηματοδοτείται από την αλλαγή του πνεύματος μέσα στο 

οποίο διαμορφώνεται και αναπτύσσεται ο θεσμός της νηστείας. Ο νόμος της 

χάριτος αντικαθιστά τη σκιά του νόμου της Παλαιάς Διαθήκης και ό,τι 

διατύπωσε ο Μωυσής «έν Νόμου σκιά κα'ι γράμματι» έρχεται ο Χριστός να 

το επικυρώσει και να το συμπληρώσει, γιατί, όπως ο ίδιος μας πληροφορεί- 

«Μή νομίσητε ότι ήλθον κατάλυσαι τον Νόμον ή τούς Προφήτας· ούκ 

ήλθον κατάλυσαι, άλλα πλήρωσαι» .

Επί των ημερών του Ιησού η νηστεία ακολουθώντας πιστά τις 

κατευθυντήριες γραμμές του Μωσαϊκού Νόμου θεωρούνταν από τους 

Ιουδαίους ως έκφραση πένθους και μετάνοιας και ως μέσο ηθικού 

εξαγνισμού. Εκείνη την εποχή νήστευαν οι Φαρισαίοι «δ'ις τοϋ 

Σαββάτου»29 30 31 32σε ανάμνηση της ανάβασης και κατάβασης του Μωυσή από το 

όρος Σινά . Η τάξη των Φαρισαίων είχε καταντήσει τη νηστεία μια απλή 

τυπολατρική πράξη συνήθειας, αποδεσμευμένη από κάθε ίχνος εσωτερικής 

ευλάβειας. Αυστηρή, επίσης, νηστεία διάρκειας πολλών ημερών τηρούσαν 

και οι Εσσαίοι, οι οποίοι ζούσαν μοναχικό και ασκητικό βίο στην έρημο, 

παρόμοιο με αυτόν των Θεραπευτών της Αιγύπτου. Δυστυχώς, όμως, η 

νηστεία τηρούνταν ως εξωτερικός τύπος λατρείας, αδυνατώντας να 

αποδεσμευτεί από την τυπολατρία και το φαρισαϊσμό .

29 Ματθ. 5, 17.

30 Λ ουκ. 18, 12.

31 Έξ. 34, 24.

32 Βλ. Δ. Γεωργοπούλσυ, Το νόημα τής νηστείας κατά την Αγίαν Γραφήν κα'ι τους Πατέρες τής

Εκκλησίας, Άθήναι 1964, σ. 10.
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Ο Ιησούς τόσο με το προσωπικό του παράδειγμα, όσο και με τη 

διδασκαλία του μας υποδεικνύει την αξία της νηστείας, καθώς και τη θέση 

της στην «καινή» ζωή που εγκαινιάζει. Αξιοσημείωτο είναι πως ο ίδιος δεν 

ορίζει μια σταθερή και υποχρεωτική νηστεία, παρά τονίζει τον κίνδυνο 

παρέκκλισης και διαστροφής του σκοπού της . Ακολουθούν οι αγιογραφικές 

μαρτυρίες, οι σχετικές με τη νηστεία:

■ Προτού εξέλθει στο δημόσιο έργο του ο Ιησούς Χριστός καταφεύγει στην 

έρημο και νηστεύει σαράντα ημέρες33 34 35. Με το παράδειγμά του προβάλλει τη 

δύναμη της νηστείας ως μέσο καταπολέμησης του διαβόλου, όταν αυτή 

συνδυαστεί με την προσευχή. Γι’ αυτό, και όταν πειράζεται από το διάβολο 

κατά την παραμονή του στην έρημο απαντά- «"Υπαγε όπίσω μου, 

Σατανά, δτι γέγραπται: Ούκ έπ’ άρτω μόνω ζήσεται ό άνθρωπος, άλλ’ 

έν παντ'ι ρήματι έκπορευομένψ διά στόματος Θεοϋ» .

■ Στην επί του Όρους Ομιλία του ο Κύριος παρουσιάζει εκείνη τη νηστεία 

που είναι ευάρεστη στο Θεό. Συνάμα, στην ίδια ομιλία κατακρίνεται η 

νηστεία που γίνεται για την ανθρώπινη προβολή και αντιδιαστέλλεται η νέα 

δικαιοσύνη από τη φαρισαϊκή ευσέβεια με τους λόγους «όταν δέ 

νηστεΰητε, μη γίνεσθε ώσπερ οί ύποκριτα'ι σκυθρωποί.,.σΰ δέ 

νηστεΰων άλειψαι σοϋ την κεφαλήν κα'ι το πρόσωπόν σου νίψαι, όπως 

μη φανής τοΐς άνθρώποις νηστεΰων»36 37.

■ Στην ερώτηση των μαθητών γιατί δεν μπόρεσαν να θεραπεύσουν τον 

σεληνιαζόμενο νέο απαντά ο Ιησούς· «Τούτο τδ γένος έν ούδενι 

δΰναται έξελθεϊν, εί μη έν προσευχή κα'ι νηστείςοΓ7.

■ Οι τρεις Ευαγγελιστές διασώζουν μια νέα διδασκαλία του Ιησού στο θέμα 

της νηστείας. Η απάντηση του Ιησού στην απορία των μαθητών «διατ'ι

33 Βλ. Μ. Σιώτου, «Ερμηνεία είς την έπ'ι τοΰ Όρους όμιλίαν», Ορθόδοξος Επιστασία 20 (1974) 66.

34 Ματθ. 4, 1-2. Λουκ. 4, 2.

35 Ματθ. 4, 4-5. Λουκ. 4, 4-5.

36 Ματθ. 6, 16-18.

37 Μάρκ. 9, 29.
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ημείς και οί Φαρισαίοι νηστεΰομεν πολλά, οί δε μαθητα'ι σοϋ ού 

νηστεΰουσι» είναι πως δεν είναι δυνατό οι μαθητές του να νηστεύουν «ενώ 

ό νυμφίος μετ’ αυτών έστίν»Λ Συνεχίζει ο Ιησούς στην ίδια περικοπή 

λέγοντας πως «έλεύσονται δε ήμέραι δταν άπαρθή άπ’ αυτών ό 

νυμφίος, κα'ι τότε νηστεΰσουσιν εν έκείναις ταΐς ήμέραις»38 39, 

παρουσιάζοντας τον καθορισμένο χρόνο της νηστείας. Επομένως, η 

παρουσία του «νυμφίου» αποτελεί πηγή χαράς40, ενώ η απουσία του 

συνδέεται με έκφραση πένθους. Δίνεται, επίσης, μια άλλη προοπτική στον 

τρόπο θεώρησης της χαράς και του πένθους. Ειδικότερα, η νηστεία της 

Καινής Διαθήκης αποτελεί προϊόν χαράς για την έλευση του Μεσσία σε 

αντιδιαστολή με την ιουδαϊκή νηστεία, η οποία εκφράζει τη λύπη και το 

πένθος κατά την αναμονή της έλευσης του Μεσσία41. Η απάντηση του 

Ιησού ολοκληρώνεται με δύο χαρακτηριστικές αφηγήσεις, παρμένες από 

την πραγματικότητα, οι οποίες έχουν ένα βαθύ συμβολισμό. Η πρώτη 

αφήγηση αφορά στην καθημερινή πράξη κατά την οποία κανείς δεν 

μπαλώνει ένα παλιό ρούχο με κομμάτι από καινούριο ύφασμα, γιατί το 

καινούριο και γερό μπάλωμα τραβάει το παλιό ρούχο και έτσι το σχίσιμο 

γίνεται μεγαλύτερο42. Η δεύτερη αφήγηση αφορά στη μη τοποθέτηση του 

καινούριου κρασιού σε παλιούς ασκούς, γιατί με τη ζύμωση που υφίσταται 

το καινούριο κρασί σπάει τους παλιούς43. Το νόημα των δύο παραπάνω 

αφηγήσεων σε σχέση με το θέμα της νηστείας είναι πως στη νέα εποχή που 

εγκαινιάζει ο Ιησούς είναι απαραίτητη μια γενικότερη ανακαίνιση του 

ανθρώπου και ένας καινούριος τρόπος ζωής, κατά τον οποίο η νηστεία δεν

38 Ματθ. 9, 14-15. Μάρκ. 2, 18-20. Λουκ. 5, 33-35.

39 Ματθ. 9, 15.

40 Βλ. Π. Τρεμπέλα, Υπόμνημα εις τό κατά Μάρκον Ευαγγέλιον, έκδ. «Ζωή», Θεσσαλονίκη 1951, σ. 52. Του 

ιδίου. Υπόμνημα εις τό κατά Λονκάν Ευαγγέλιον, έκδ. «Σωτήρ», Άθήναι 1972, σ. 119.

41 Βλ. Δημητρίου Βακάρου, «Η θεολογία της νηστείας», Γρηγόριος ο Παλαμάς 72 (1989) 357-359. 

Βασιλείου Μπακογιάννη, Νηστεία βασίλισσα των αρετών, έκδ. «Θαβώρ», Πάτρα 2000, σ. 129-133.

42 Λουκ. 5, 36.

43 Λουκ. 5, 37. Ματθ. 9, 17.
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θα αποτελεί ένα νέο μπάλωμα, αλλά θα αποτελεί έκφραση ζωής του 

«καινού» ανθρώπου.

Συναφής με το θέμα της νηστείας είναι και η διδασκαλία του Ιησού για τα 

εισερχόμενα και τα εξερχόμενα του ανθρώπινου στόματος. Σύμφωνα με 

αυτήν δεν καθιστά ακάθαρτο τον άνθρωπο εκείνο που εισάγεται ως τροφή 

στο στόμα, αλλά εκείνο που βγαίνει από το στόμα- «ούδέν έστιν έξωθεν 

τοϋ άνθρώπου είσπορευόμενον εις αυτόν ό' δΰναται αύτόν κοινώσαι, 

άλλα τά εκπορευόμενα άπ’ αύτοϋ εκείνα έστι τα κοινοϋντα τον 

άνθρωπον»44. Η διαφοροποίηση δεν αφορά πλέον στις τροφές, αλλά 

επεκτείνεται στο χώρο των λεχθέντων και όσων πηγάζουν από την καρδιά 

και τον έσω άνθρωπο. Κατά την παραπάνω θεώρηση διευρύνονται τα όρια 

της νηστείας, προκειμένου να μην περιχαρακωθούν στο στενό επίπεδο των 

τροφών.

Η Ανάληψη του Κυρίου στους Ουρανούς σηματοδοτεί και την έναρξη του 

καθορισμένου χρόνου της νηστείας, οπότε και το Άγιο Πνεύμα 

«λειτουργοΰντων αυτών τώ Κυρίω κα'ι νηστευόντων είπε- Αφορίσατε

δή μοι τον Βαρνάβαν κα'ι Σαϋλον εις τό έργον ο προσκέκλημαι 

αυτούς. Τότε νηστεΰσαντες κα'ι προσευξάμενοι κα'ι έπιθέντες τάς 

χεΐρας αύτοΐς άπέλυσαν»45. Επίσης, οι Απόστολοι στις Εκκλησίες της 

Λύστρας, του Ικονίου και της Αντιόχειας «χειροτονήσαντες αύτοΐς κατ’ 

εκκλησίαν πρεσβυτέρους προσευξάμενοι μετά νηστειών παρέθεντο 

αυτούς τώ Κυρίω, εις όν πεπιστεΰκεισαν»46.

■ Ο απόστολος Παύλος παρουσιάζεται ως θερμός υποστηρικτής του θεσμού 

της νηστείας. Μετά τη μεταστροφή του στη χριστιανική πίστη ασκείται σε 

τριήμερη αυστηρή νηστεία47, ενώ σε άλλο σημείο αναφέρει πως υπέστη τα

44 Μάρκ.Ί, 15-16.

45 Πράξ. 13,2.

46 Πράξ. 14, 24. Πρβλ. και A ' Κορ. 2, 5. Β' Κορ. 6, 5. 11, 27. Πράζ.9,9' 10,49.

47 Πράξ. 9, 9.
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πάντα χάριν της αγάπης του Κυρίου «έν άγρυπνίαις πολλάκις, έν λιμώ 

καί δίψει, έν νηστείαις πολλάκις, έν ψύχει καί γυμνότητι»48.

■ Διαφορετικό χαρακτήρα έχει η ακόλουθη διδασκαλία του Αποστόλου 

αναφορικά με την εκτίμηση του πραγματικού ρόλου της νηστείας. «Βρωμά 

δε ήμας, ού μη παρίστησι τώ Θεώ οΰτε γαρ έάν φάγωμεν 

περισσεΰομεν, οΰτε έάν μη φάγωμεν ύστεροΰμεθα.... Διόπερ εί βρωμά 

σκανδαλίζει τον άδελφόν μου, ού μη φάγω κρέα εις τον αιώνα, ϊνα μη 

τον άδελφό μου σκανδαλίσω»49 50. Σύμφωνα με το παραπάνω χωρίο η 

προάσπιση της ορθής συνείδησης και η αποφυγή του σκανδαλισμού του 

«ασθενούς» στην πίστη αδελφού αποτελεί προτεραιότητα έναντι της πιστής 

τήρησης του νόμου, γιατί πλέον πάνω από τη νηστεία τοποθετείται η αγάπη 

απέναντι στο συν άνθρωπο Μ).

■ Η πραγματική διάσταση της νηστείας ως μέσου και όχι ως αυτοσκοπού της 

πνευματικής ζωής προσδιορίζεται με τον ευαγγελικό λόγο: «ού γάρ έστιν ή 

Βασιλεία τού Θεού βρώσις κα'ι πόσις, άλλα δικαιοσύνη κα'ι ειρήνη κα'ι 

χαρά έν Πνεΰματι Άγίω» και «Μη συν τις ύμάς κρινέτω έν βρώσει έν 

πόσει....ά έστι σκιά των μελλόντων, το δε σώμα τού Χριστού»51.

48 Β'Κορ. 11,27.

49 Α' Κορ. 8, 8-13. Ρωμ. 14, 1-23. Κολ. 2, 16-17. Πρβλ. J. Holzner, Παύλος, μτφρ. αρχιεπ. Ιερωνύμου, έκδ. 

«Η Δαμασκός», Άθήναι 1979, σ. 324.

50 Βλ. Ιω. Παπαδοπούλου, «Βιολογική αξία και ηθική έννοια της νηστείας», Εκκλησία 40 (1963) 131.

51 Κολ. 2, 16-17.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟΝ Θ μ. X. ΑΙΩΝΑ

1. Νηστεία Μ. Τεσσαρακοστής

Η πρώτη και αρχαιότερη νηστεία που εμφανίστηκε στα μετά Χριστόν 

χρόνια είναι αυτή που προηγείται της γιορτής του Πάσχα. Το χριστιανικό 

Πάσχα αρχικά συνεορταζόταν με το Πάσχα των Ιουδαίων, αλλά με την 

πάροδο του χρόνου σημειώθηκε διαφοροποίηση ως προς το χρόνο και τον 

λόγο εορτασμού του . Η είσοδος των απερίτμητων εθνικών στην Εκκλησία 

έδωσε την αφορμή της διαμόρφωσης νέων αντιλήψεων για την γιορτή του
C ο

Πάσχα, καθώς και για τη νηστεία που τη συνόδευε . Η Αποστολική σύνοδος 

των Ιεροσολύμων συνήλθε το έτος 50 μ.Χ. και αποφάσισε τα εξής: «’Έδοξε 

τω Άγίω Πνεΰματι καί ήμΐν μηδέν πλέον έπιτίθεσθαι ύμΐν βάρος πλήν 

τούτων των έπάναγκες, άπέχεσθαι είδωλοθΰτων κα\ αίματος κα\ 

πνικτοΤί κα'ι πορνείας, εξ ών διατηροιίντες εαυτούς εύ πράξετε»52 53 54. Βάσει 

της παραπάνω απόφασης καταργήθηκε ο νομικός χαρακτήρας των νηστειών, 

τη θέση τους έλαβε ο χριστιανικός και οι νηστείες άντλησαν το περιεχόμενό 

τους από τη ζωή και τη διδασκαλία του Ιησού. Αργότερα οι Αποστολικές 

Διαταγές συνέδεσαν την καθιέρωση της νηστείας του Πάσχα με τα λόγια του 

Κυρίου: «όταν άπαρθή άπ’ αυτών 6 νυμφίος, τότε νηστεΰουσιν εν 

έκείναις ταϊς ήμέραις»55. Σχετικά αναφέρουν: «ήρθη άφ’ υμών ύπο των

52 Βλ. Β. Στεφανίδη, Εκκλησιαστική Ιστορία, έκδ. «Αστήρ», Άθήναι 1948, σ. 48, 99-103.

53 Βλ. Β. Π. Στογιάννου, Η Αποστολική Σύνοδος, Θεσσαλονίκη 1973, σ.33.

54 Πράζ. 14, 20.

55 Μάρκ. 2, 20. Ματθ. 9, 15. Λουκ. 5 , 35.
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ψευδωνύμων ’Ιουδαίων κα'ι σταυρώ προσεπάγη κα'ι μετά ανόμων 

έλογίσθη. Διό παραινοϋμεν κα'ι ύμΐν νηστεύειν ταύτας...»56.

Με την πάροδο του χρόνου η νηστεία δε συνδέεται τόσο με το πένθος 

για τη σταύρωση όσο με την προπαρασκευή για τον εορτασμό του Πάσχα57 58. 

Κατά το πρώτο μισό του β' αιώνα αρχίζει να διαμορφώνεται η νηστίσιμη πριν 

το Πάσχα περίοδος, η οποία διαρκεί μία, δύο, περισσότερες ημέρες ή σαράντα 

ώρες, σύμφωνα και με τη μαρτυρία του Ειρηναίου και σπερματικά αρχίζει 

να διαμορφώνεται η πριν το Πάσχα νηστίσιμη εβδομάδα, η κοινώς 

αποκαλούμενη Μεγάλη Εβδομάδα. Κατά τον γ' αιώνα δεν έχει ακόμα 

πλήρως καθοριστεί η πριν το Πάσχα νηστεία, αλλά ήδη από τα τέλη αυτού 

του αιώνα η νηστεία της Μ. Τεσσαρακοστής αποτελεί γνωστό θεσμό στην 

Εκκλησία59.

Εξαρχής υπήρχε η διάκριση ανάμεσα στη νηστεία της Μ. Εβδομάδος 

και σε αυτήν της Μ. Τεσσαρακοστής. Η πριν το Πάσχα νηστεία αυξήθηκε σε 

νηστεία μίας εβδομάδος τουλάχιστον κατά το πρώτο μισό του γ' αιώνα, 

σύμφωνα και με τη μαρτυρία του Διονυσίου Αλεξανδρείας60. Συγκεκριμένα, 

σε επιστολή του μας πληροφορεί για την ποικιλία της προπασχαλίου 

νηστείας, η οποία επεκτείνεται μέχρι και μία εβδομάδα61. Οι Αποστολικές 

Διαταγές ορίζουν ότι είναι «φυλακτέα ή νηστεία τής Τεσσαρακοστής, 

μνήμην περιέχουσα τής του Κυρίου πολιτείας τε κα'ι νομοθεσίας. 

Έπιτελείσθω δε ή νηστεία αύτη προ τής νηστείας τοϋ Πάσχα, άρχομένη

56 5, 18 PG 1, 889Α- 892Α.
57 ν Ευσεβίου Καισαρείας, Περί τής τον Πάσχα έορτής, PG 24, 6970 «προπαρασκευής ένεκα την

τεσσαρακονθήμερον άσκησιν παραλαμβάνοντες». Βλ. και Α. Σ. Αλιβιζάτου, Το αίτιον των περ'ι τοϋ

Πάσχα ερίδων, Άθήναι 1911, σ. 37-38.

58 Ευσεβίου Καισαρείας, Εκκλησιαστική Ιστορία, 5, 24, PG 20, 501Α-504Α· «οί μεν οίονται μίαν ημέραν 

δειν αύτούς νηστεύειν, οί δέ δύο, οί δέ πλείονας, οί δε τεσσαράκοντα ώρας ήμερινάς και νυκτερινός 

μετρούσι την ημέραν αύτών».

59 Βλ. Β. Στεφανίδη, Εκκλησιαστική Ιστορία, έκδ. «Αστήρ», Άθήναι 1948, σ. 106-107.

60 Βλ. ό.π., σ. 106.

61 Γ. Ράλλη-Μ. Ποτλή, Σύνταγμα, τ. Δ', σ. 393.
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μέν άπό Δευτέρας, πληρουμένη δέ εις Παρασκευήν»62. Στην παραπάνω 

διάκριση των δύο νηστειών προβαίνει και ο Επιφάνιος Κύπρου λέγοντας: 

«την δέ Τεσσαρακοστήν, την προ των επτά ημερών τοΰ άγιου Πάσχα, 

ωσαύτως φυλάττειν είωθεν ή αυτή Εκκλησία εν νηστείαις διατελοΰσα, 

τάς δέ Κυριακάς ούδ’ όλως, ούτε εν αυτή τή Τεσσαρακοστή· τάς δέ Ιξ 

ημέρας τοΰ Πάσχα έν ξηροφαγία διατελοϋσι πάντες οί λαο'ι»63. Ωστόσο, 

η διάκριση των δύο νηστειών εξαφανίστηκε προοδευτικά, για να 

αφομοιωθούν τελικά στη μία πριν το Πάσχα νηστεία64 65.

Είναι δύσκολο να καθοριστεί με ακρίβεια ο χρόνος εμφάνισης της 

Τεσσαρακοστής ως περιόδου νηστείας πριν το Πάσχα. Κατά τους χρόνους της 

Α' Οικουμενικής συνόδου έχει διαμορφωθεί η νηστεία της Μ. 

Τεσσαρακοστής, χωρίς, ωστόσο, να έχει παγιωθεί η διάρκειά της63. Ο ε' 

κανόνας της παραπάνω συνόδου πιστοποιεί την καθιέρωσή της σε ολόκληρη 

την Εκκλησία66 67 68. Ο όρος «νηστεία τής Τεσσαρακοστής» αναφέρεται επίσης 

στις Αποστολικές Διαταγές , ενώ στον ξθ' κανόνα των Αποστόλων γίνεται 

λόγος για την «άγια Τεσσαρακοστή τοΰ Πάσχα» .

Η ελαστικότητα, που αφορά στο χρόνο και στη διάρκεια της νηστείας 

της Μ. Τεσσαρακοστής εφαρμόζεται και στον τρόπο της νηστείας, δηλαδή 

στο είδος της τροφής. Αρχικά δεν υπήρχε γραπτή διάταξη που να ορίζει τις 

επιτρεπόμενες προς κατάλυση τροφές69. Σχετικά αναφέρει ο Ειρηναίος: 

«ουδέ γαρ μόνον περ\ τής ημέρας τοΰ Πάσχα έστιν ή άμφισβήτησις,

62 5, 13, PG 1, 860Α-865Α.

63 Λόγος περί πίστεως, 22, PG 42, 828Β.

64 Βλ. Βλασίου Ιω. Φειδά, «Νηστεία», Αναφορά εις μνήμην Μητροπολίτου Σάρδεων Μαξίμου 1914-1986, Ιερά 

Μητρόπολις Ελβετίας, τ. Ε', Γενεύη 1989, σ. 60.

65 Βλ. Β. Στεφανίδη, Εκκλησιαστική Ιστορία, έκδ. «Αστήρ», Άθήναι 1948, σ. 107.

66 Γ. Ράλλη-Μ. Ποτλή, Σύνταγμα, τ. Β', σ. 125.

67 5, 13, PG 1, 860Α-861 Α.

68 Γ. Ράλλη-Μ. Ποτλή, Σύνταγμα, τ. Β', σ. 88.

69 Σωκράτους, Εκκλησιαστική Ιστορία, 5, 22, PG 67, 633' «καί επειδή ούδε'ις περί τούτου έγγραφον έχει 

δέΐξαι παράγγελμα, έίηλον ώς και περί τούτου τή έκαστου γνώμη και προαιρέσει οί Απόστολοι, ΐνα 

έκαστος μή φόβψ, μηδέ έξ άνάγκης το άγαθδν κατεργάζοιτο».
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άλλα κα'ι περ'ι τοϋ είδους αύτοϋ τής νηστείας»70 71 72 73. Με τις ζυμώσεις που 

υπέστη με την πάροδο του χρόνου η νηστεία έφθασε να διακρίνεται σε: α) 

ασιτία β) ξηροφαγία και γ) αποχή από συγκεκριμένες τροφές.

Η συνήθης νηστεία μεταξύ των πρώτων χριστιανών ήταν η ασιτία, 

δηλαδή η πλήρης αποχή από τις τροφές. Η παρατεταμένη ασιτία καθ’ όλη τη 

διάρκεια της νύχτας επί τρεις ημέρες ονομάζεται «υπέρθεση». Σχετικά ο 

Ειρηναίος μας πληροφορεί: «οί μεν οίονται μίαν ημέραν δεϊν αυτούς 

νηστεύειν, οί δε δύο, οί δε πλείονας, οί δε τεσσαράκοντα ώρας ήμερινάς 

κα'ι νυκτερινάς μετροϋσι την ημέραν αυτών» . Σύμφωνα με τα παραπάνω 

ορίζεται η πλήρης και τέλεια νηστεία που ξεκινά από την Παρασκευή και 

διαρκεί μέχρι την ώρα της Ανάστασης. Οι Αποστολικές Διαταγές αναφέρουν 

σχετικά: «Την μέντοι Παρασκευήν κα'ι τδ Σάββατον ολόκληρον 

νηστεΰσατε....μηδενος γευόμενοι μέχρις άλεκτροφωνίας νυκτός» . 

Σύμφωνα και με τον πατριάρχη Αλεξανδρείας Διονύσιο: «...έλθόντες έπ'ι τάς 

τελευταίας δυο κα'ι μόνας ημέρας αύτάς ύπερτιθέντες τήν τε 

Παρασκευήν κα'ι Σάββατον μέγα τε και λαμπρόν ποιεΐν νομίζουσιν αν 

μέχρι τής έώ διαμείνωσιν» . Μετριασμό της νηστείας αποτελεί ο «στατίων» 

ή άλλως πως η ημιασιτία, οπότε και η νηστεία έληγε την ενάτη ώρα (3η μ.μ.). 

Η λέξη «στατίων» λαμβάνεται από τον στρατιωτικό βίο και κατά τον 

Τερτυλλιανό σημαίνει φρουρά74 75. Ονομάζεται ημινηστεία, επειδή διαρκεί 

μέχρι την θ', σε αντίθεση με τη μέχρι της δύσης του ηλίου εγκράτεια που 

προβλέπει η ασιτία .

70 Ευσεβίου, Εκκλησιαστική Ιστορία, 5, 24, PG 20, 500Α.

71 Ευσεβίου, Εκκλησιαστική Ιστορία, 5, 24 PG 20, 501Α-504Α.

72 5, 18 PG 1, 889Α.

73 Γ. Ράλλη-Μ. Ποτλή, Σύνταγμα, τ. Δ', σ. 4. Βλ. Β. Στεφανίδη, Εκκλησιαστική Ιστορία, έκδ. «Αστήρ», 

Άθήναι 1948, σ. 105.

74 De oratione, έκδ. Oehler, Lipsiae 1858, σ. 19.

75 Τερτυλλιανού, Ad uxorem, τ. 1, έκδ. Oehler, Lipsiae 1858, σ. 688. Πρβλ. Επιφανίου, Λόγος περί πίστεως, 

22, PG 42, 828C.
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Αυστηρή μορφή νηστείας αποτελεί η ξηροφαγία, η οποία περιλαμβάνει 

«άρτώ κα'ι άλ'ι κα'ι λαχάνοις κα'ι τω ποτώ υδατι»76. Στον Ποιμένα του 

Ερμά αναφέρεται σχετικά: «Έν εκείνη τή ήμέρρ νηστεύεις, μηδέν γεύση, εί 

μη άρτον κα'ι ΰδωρ»77 78. Στην ξηροφαγία επιτρέπονται οι φυτικές τροφές και 

προβλέπεται αποχή από τροφές εξ αίματος (κρέας-ψάρι), από τροφές ζωικής 

προέλευσης (γάλα-αυγά) και από κρασί. Ο Επιφάνιος Κύπρου 

επαναλαμβάνοντας τα γραφόμενα στις Αποστολικές Διαταγές αναφέρεται στη 

ξηροφαγία της Μ. Εβδομάδος, η οποία καταλύεται την εσπέρα με «άρτο, 

άλας κα'ι ΰδωρ» . Επίσης ο ν' κανόνας της συνόδου της Λαοδικείας ορίζει 

ότι «δει πάσαν την τεσσαρακοστήν νηστείαν ξηροφαγουντας»79.

Μαρτυρία για την αποχή από συγκεκριμένες τροφές μας παρέχει ο 

εκκλησιαστικός ιστορικός Σωκράτης, ο οποίος αναφέρει: «έστι δε εύρεΐν ού 

μόνον περ'ι τον άριθμόν των νηστειών διαφωνοϋντες, άλλα κα'ι την 

άποχήν των εδεσμάτων ούχ όμοίαν ποιούμενους. Οί μεν γάρ πάντη 

εμψύχων άπέχονται, οί δε των εμψύχων ιχθύς μόνους μεταλαμβάνουσι, 

τινές δ'ε συν τοϊς ίχθύσι κα'ι των πτηνών άπογεύονται.,.'Έτεροι δε, άχρις 

ένατης ώρας νηστεύοντες, διάφορον έχουσι την έστίασιν...»80. Κατά δε 

τον Επκράνιο Κύπρου παρατηρείται επίσης μεγάλη ποικιλία στην αποχή από 

συγκεκριμένα είδη τροφής81. Αναμφίβολα, το κριτήριο που χρησιμοποιήθηκε 

στο διαχωρισμό των τροφών σε νηστίσιμες ή μη υπήρξε η θρεπτική τους

76Διαταγαϊ των Αποστόλων, 5, 18, PG 1, 889Α. Πρβλ. Μάρκου Ερημίτη, Περί νηστείας, PG 65, 

1112Α· «Σταθμφ τον άρτον έσθίειν, και μέτρψ το ΰδωρ πίνειν, άπό καιρού εις καιρόν».

77 54, PG 2, 960.

78 Λόγος περί πίστεως, PG 42, 828C.

79 Γ. Ράλλη-Μ. Ποτλή, Σύνταγμα, τ. Γ”, σ. 217.

80 Εκκλησιαστική Ιστορία, 5, 22, PG 67, 633ΑΒ.
81 Λόγος περί πίστεως, PG 42, 829Β· «φημ'ι δε τού άπέχεσθαι κρεών πάντων, τετραπόδων τε κα'ι όρνεων 

και ιχθύων, φού τε και τυρού ...και οί μεν άπέχονται πάντων τούτων, οί δέ τετραπόδων μόνων, 

λαμβάνουσι δέ όρνεων κα'ι τά μετέπειτα· έτεροι δέ και όρνεων άπέχονται, λαμβάνουσι δέ ωών κα'ι 

ιχθύων έτεροι δέ ουδέ φών λαμβάνουσι’ άλλοι δέ ιχθύων άπέχονται, τυρού δέ λαμβάνουσιν έτεροι 

δέ ούδέ τυρού λαμβάνουσιν. “Ήδη δέ και άλλοι άρτου άπέχονται, έτεροι δέ και άκροδρύων και 

έψημάτων».
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ικανότητα. Επομένως, η απλότητα και η λιτότητα υπήρξε ο απαραίτητος όρος 

για τον καθορισμό των νηστίσιμων τροφών.

Στα τέλη του ζ' και αρχές του η' αιώνα η νηστεία της Μ. 

Τεσσαρακοστής παρουσιάζει ολοκληρωμένη δομή. Τα τοπικά έθιμα αρχίζουν 

να εγκαταλείπονται, όπως επίσης αρχίζει να ατονεί η ποικιλία του αριθμού 

των νηστίσιμων ημερών της Μ. Τεσσαρακοστής. Ο Ιωάννης Δαμασκηνός 

είναι υπερασπιστής των σαράντα ημερών νηστείας, δηλαδή της Μ. 

Τεσσαρακοστής των οκτώ εβδομάδων. Σχετικά παρατηρεί: «Πώς ουν οι 

πέντε τής έβδομάδος νηστεΰοντες τον άριθμον περανοϋμεν των 

τεσσαράκοντα, εί μή των οκτώ εβδομάδων τάς πέντε νηστεΰσωμεν;» . 

Την παράδοση αυτή ανάγει ο Δαμασκηνός στην αποστολική εποχή, 

αποδεχόμενος ταυτόχρονα και την επιρροή των Πατέρων της Εκκλησίας στην 

εξέλιξη και διαμόρφωσή της. Στη συνέχεια διακρίνει τη νηστεία της Μ. 

Τεσσαρακοστής ως προς τα είδη της τροφής σε: α) «μίαν προνήστιμον 

εβδομάδα» κατά την οποία «μόνον των κρεών αποχή κα'ι ή μέχρις 

εσπέρας νηστεία έπετελειτο», δηλαδή επιτρέπεται η κατάλυση τΰρου, ωών 

κα'ι ιχθύων β) έξι εβδομάδες κατά τη διάρκεια των οποίων ισχύουν «φών τε 

κα'ι τυρού κα'ι των τοιοΰτων, μετά των κρεών άποχα'ι» και γ) την Μ. 

Εβδομάδα, κατά την οποία «ξηροφαγία νενομοθέτητο» από τη Δευτέρα 

μέχρι την Πέμπτη και πλήρης ασιτία από την Παρασκευή μέχρι την εσπέρα 

του Μ. Σαββάτου82 83.

82 Περί τών άγιων νηστειών, PG 95, 68C -69Α.

83 Ό.π., PG 95, 69D.
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2. Νηστεία Τετάρτης και Παρασκευής

Οι πρώτοι χριστιανοί τηρούσαν τις ιουδαϊκές νηστείες από σεβασμό 

απέναντι στην παράδοση, προσδίδοντας σε αυτές χριστιανικό περιεχόμενο. 

Με την πάροδο του χρόνου εισήχθησαν οι νηστείες της Τετάρτης και της 

Παρασκευής κατ’ αναλογία προς τις ιουδαϊκές νηστείες της Δευτέρας και της 

Πέμπτης. Ορίστηκαν η Τετάρτη ως ημέρα νηστείας σε ανάμνηση της 

προδοσίας του Ιούδα και η Παρασκευή σε ανάμνηση του σταυρικού θανάτου 

του Κυρίου. Αυτή η διαφοροποίηση από τον ιουδαϊκό χρόνο της νηστείας 

συντελέστηκε μετά το τέλος του α' μ.Χ. αιώνα, σύμφωνα και με τη μαρτυρία 

του Κλήμεντος Ρώμης: «Τετράδα κα\ Παρασκευήν προσέταξεν ήμΐν 

νηστεΰειν, την μεν διά την προδοσίαν, την δε διά το Πάθος»84. Πρώτη 

μαρτυρία επίσημης καθιέρωσης της νηστείας των ημερών της Τετάρτης και 

της Παρασκευής μας παρέχει η Διδαχή των Αποστόλων85 86 87 88. Σύμφωνα με τον
Q r

Κλήμη Αλεξανδρέα «έπιφημίζονται» κατά τον β' αιώνα στην Αλεξάνδρεια 

η μεν Τετάρτη ως ημέρα αφιερωμένη στο θεό Ερμή και η δε Παρασκευή ως 

αφιερωμένη στη θεά Αφροδίτη. Τον β' μ.Χ. αιώνα προσδιορίζεται 

σαφέστερα τόσο το περιεχόμενο όσο και ο σκοπός των νηστίσιμων ημερών 

της Τετάρτης και της Παρασκευής, γεγονός που ολοκληρώνεται πληρέστερα 

κατά τον γ' μ.Χ. αιώνα..

Ως προς το είδος της τροφής με γνώμονα την «όλιγαρκία» των 

πρωτοπλάστων «δι’δλου τοϋ έτους ή νηστεία φυλλάτεται...φημ'ι δέ
οο

τετράδι κα\ προσαββάτω έφς ώρας ένάτης» , που σημαίνει πως η

84 Διαταγαι των Αποστόλων, 5, 14, PG 1, 880Β.
85 Διδαχή τών Δώδεκα Αποστόλων, 8, ΒΕΠΕΣ, τ. 2, έκδ. Αποστολική Διακονία της Ελλάδος, Αθήναι 

1955, σ. 217-218' «ΑΙ νηστεΐαι υμών μή έστώσαν μετά των υποκριτών- νηστεύουσι γαρ δεύτερα 

σαββάτων και Πέμπτη, υμείς δέ νηστεύσατε Τετράδα και Παρασκευή».

86 Στρωματάς, 7, PG 9, 504Β.

87 Βλ. Μ. Βασιλείου, Περί νηστείας, 1, PG 31, 168Β' «ό άνθρωπος διά τής όλιγαρκίας την προς αυτούς 

(τους Αγγέλους) όμοίωσιν κατώρθου».

88 Επιφανίου Κύπρου, Λόγος περί Πίστεως, 22, PG 42, 828Α.
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ξηροφαγία εφαρμόζεται και για τη νηστεία της Τετάρτης και της 

Παρασκευής. Το τελευταίο ορίζει και ο ξθ' αποστολικός κανόνας . 

Επιπρόσθετα, ο ιε' κανόνας του Πέτρου Αλεξανδρείας παρουσιάζει το 

περιεχόμενο των δύο ημερών, το οποίο συνίσταται στην ενθύμηση των 

γεγονότων της προδοσίας και του θείου Πάθους89 90.

3. Νηστεία των Χριστουγέννων

Μετά τη Μ. Τεσσαρακοστή δεύτερη μακρά περίοδος νηστείας σε 

αρχαιότητα και σε επισημότητα είναι η νηστεία των Χριστουγέννων. Έχει 

διάρκεια σαράντα ημερών και αρχίζει την 15η Νοεμβρίου, την επομένη της 

γιορτής του αγίου Φιλίππου, και λήγει την 24η Δεκεμβρίου, παραμονή των 

Χριστουγέννων.

Μέχρι τα τέλη του δ' αιώνα η Ανατολική Εκκλησία συνεόρταζε τη 

γέννηση και τη βάπτιση του Χριστού την 6η Ιανουάριου91. Η γέννηση άρχισε 

να χωρίζεται από τη βάπτιση από τον γ' αιώνα στη Δύση, οπότε και η γιορτή 

των Χριστουγέννων της 25ης Δεκεμβρίου εισήχθη στη Ρώμη92 93. Ο γιορτασμός 

των Χριστουγέννων την παραπάνω συγκεκριμένη ημερομηνία καθιερώθηκε 

στην Ανατολή στα τέλη του δ' αιώνα. Αυτή η γιορτή ονομάζεται πρώτα από 

τον άγιο Ιωάννη Χρυσόστομο «μητρόπολις πασών των εορτών» και σε 

ομιλία του ιδίου κατά την γενέθλια ημέρα του Σωτήρα γύρω στο 386 μ.Χ 

αναφέρεται: «ού'πω δέκατο έστιν έτος, έξ ου δήλη κα'ι γνώριμος ήμΐν 

αύτή ή ημέρα γεγένηται»94.

89 Γ. Ράλλη-Μ. Ποτλή, Σύνταγμα, τ. Δ', σ. 43.

90 Γ. Ράλλη-Μ. Ποτλή, Σύνταγμα, τ. Δ', σ. 43· «Οΰκ έγκαλέσει τις ήμΐν παρατηρουμένοις Τετράδα και 

Παρασκευήν, εν αις κα'ι νηστεϋειν ήμΐν κατά παράδοσιν εΰλόγως προστέτακταΓ την μεν Τετράδα διά 

τδ γενόμενον συμβούλιον υπό των ’Ιουδαίων έπι τή προδοσίρ τοϋ Κυρίου - την δε Παρασκευήν διά τό 

πεπονθέναι αυτόν υπέρ ημών».

91 Βλ. Β. Στεφανίδη, Εκκλησιαστική Ιστορία, έκδ. «Αστήρ», Άθήναι 1948, σ. 104-105.

92 Ό.π., σ. 287.

93Όμιλία εις τον μακάριον Φιλογόνιον, PG 48, 752.

"Όμιλία £Ϊς την γενέθλιον ημέραν τοϋ Σωτήρος, PG 49, 351.
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Η νηστεία πριν τα Χριστούγεννα καθιερώθηκε αρχικά στη Δύση και 

μάλιστα στην Ισπανία από τον επίσκοπο Μεδιολάνων Αμβρόσιο, ο οποίος την 

εφάρμοσε πρώτα στην επαρχία του. Η πρώτη μαρτυρία που μας παρέχεται 

προέρχεται από την πρώτη σύνοδο που συγκλήθηκε στη γαλλική πόλη της 

Matiscona. Σύμφωνα με τον ένατο κανόνα της συνόδου αυτής: «Από τής 

εορτής τοϋ άγιου Μαρτίνου μέχρι τής γεννήσεως τοΰ Κυρίου να τηρηται 

νηστεία κατά την δευτέραν, την τετάρτην κα'ι την παρασκευήν, να 

τελώνται δε κα'ι τεσσαράκοντα λειτουργίαι...»95. Η παραπάνω νηστεία 

ονομάστηκε τεσσαρακοστή του αγίου Μαρτίνου, γιατί είχε διάρκεια σαράντα 

ημερών και άρχιζε από την ημέρα της γιορτής του συγκεκριμένου αγίου της 

Δυτικής Εκκλησίας. Κατ’ αντιστοιχία, ονομάστηκε στην Ανατολή νηστεία 

του αγίου Φιλίππου, γιατί ξεκινά την επομένη του εορτασμού της μνήμης του 

αγίου.

Οι πρώτες ιστορικές μαρτυρίες για τη νηστεία των Χριστουγέννων 

ανάγονται στον ε' αιώνα για τη Δύση και στον στ' αιώνα για την Ανατολή. 

Υπάρχει η πιθανότητα να μεταφέρθηκε η συγκεκριμένη νηστεία από τη Δύση 

στα μοναστήρια της Συρίας και της Παλαιστίνης96 97. Ισχυρό, ωστόσο, είναι και 

το ενδεχόμενο η νηστεία των Χριστουγέννων να υπήρχε και στα ορθόδοξα 

μοναστήρια. Το παραπάνω στηρίζει το γεγονός πως την έκτη 

εκατονταετηρίδα υπήρχε η νηστίσιμη πριν τα Χριστούγεννα περίοδος και 

στην αρχαία Εκκλησία των Βρετανικών νησιών, η οποία είχε στενές σχέσεις 

με τον ορθόδοξο ανατολικό μοναχισμό . Αρχικά η νηστεία ήταν μικρής 

διάρκειας, όμως υπό την επίδραση της νηστείας της Μ. Τεσσαρακοστής 

αυξήθηκε και η νηστεία των Χριστουγέννων σε σαράντα ημέρες.

95 Mansi, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, 9, 933CD.

96Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium, Scriptores Syri, Π, XCI, σ. 27 εξ. Assemani Bibliotheca 

Orientalis, II, σ. 304 εξ.

97 Βλ. B. Στεφανίδη, Εκκλησιαστική Ιστορία, έκδ. «Αστήρ», Άθήναι 1948., σ. 294.
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4. Νηστεία των αγίων Αποστόλων

Η 29 Ιουνίου είναι ημέρα γιορτής των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. 

Η 29η Ιουνίου δεν αποτελεί την ημέρα του μαρτυρίου των δύο Αποστόλων, 

αλλά ίσως την ημέρα της ανακομιδής των οστών τους98. Ο εορτασμός αυτής 

της μέρας εισήχθη τον ε' αιώνα από τη Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη99. Σε 

ανάμνηση του θανάτου των Αποστόλων και ιδιαιτέρως των Πέτρου και 

Παύλου όρισε η Εκκλησία νηστεία, η οποία καταχρηστικώς λέγεται 

Τεσσαρακοστή, επειδή ο όρος αυτός έχει τη σημασία της εγκράτειας και της 

νηστείας κατ’ αναλογία προς τη νηστεία του Πάσχα100. Η νηστεία των αγίων 

Αποστόλων ξεκινά τη Δευτέρα μετά την Κυριακή των αγίων Πάντων και 

τερματίζεται στις 28 Ιουνίου. Η διάρκειά της εξαρτάται από την κινητή γιορτή 

του Πάσχα και δεν υπερβαίνει τις τριάντα ημέρες.

Η νηστεία πριν την γιορτή των αγίων Αποστόλων μαρτυριέται από την 

εποχή του Μ. Αθανασίου στις αρχές του δ' αιώνα. Ο ίδιος αναφέρει 

χαρακτηριστικά: «Τή γάρ έβδομάδι μετά την αγίαν Πεντηκοστήν ό λαός 

νηστεΰσας έξήλθε περ'ι το κοιμητήριον εύξασθαι»101. Την επταήμερη 

νηστεία μετά την γιορτή της Πεντηκοστής μαρτυρούν και οι Αποστολικές 

Διαταγές: «Μετά ουν το έορτάσαι υμάς την Πεντηκοστήν εορτάσετε μίαν 

εβδομάδα, κα'ι μετ’ εκείνην νηστεύσατε μίαν (δίκαιον γάρ και 

εύφρανθήναι έπ'ι τή εκ Θεού δωρεά κα'ι νηστε'υσαι μετά τήν άνεσιν»102. 

Επομένως, προτού ακόμα ορισθεί η γιορτή των Αποστόλων υπήρχε νηστεία 

διάρκειας μίας εβδομάδας, η οποία συνδέονταν με τη γιορτή της 

Πεντηκοστής. Θεσπίστηκε νηστεία για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, 

επειδή μετά την Πεντηκοστή οι Απόστολοι άρχισαν να κηρύττουν

98 Ό.π., σ. 289.

99 Ό.π., σ. 293-296.

100 Ό.π., σ. 294.

101Άπολογία περί τής φυγής αυτοί), 6, PG 25, 652Β.

102 5, PG 1,860.
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«νηστεΰσαντες και προσευξάμενοι»103. Όταν ορίστηκε η 29η Ιουλίου ως 

ημέρα γιορτής των Πέτρου και Παύλου, θεωρήθηκε η νηστεία ως περίοδος 

προετοιμασίας για τη συγκεκριμένη γιορτή και η διάρκειά της έγινε ανάλογη 

της σύμπτωσης του Πάσχα104 105. Αυτή η τροποποίηση έγινε μεταξύ ζ' και η' 

αιώνα και πιθανότατα ξεκίνησε από την Κωνσταντινούπολη, η οποία πρώτη 

δέχθηκε από τη Ρώμη τη γιορτή των Αποστόλων103. Συριακές μονοφυσιτικές 

πηγές του στ' αιώνα ονοματίζουν τη συγκεκριμένη νηστεία ως «των άγιων 

Αποστόλων»106. Ισχύει για τη νηστεία των Αποστόλων η εικασία πως υπήρχε 

κατά τον στ' αιώνα σε ορθόδοξα μοναστήρια, όπως αναφέρθηκε παραπάνω 

και για τη νηστεία των Χριστουγέννων.

5. Νηστεία της Κοίμησης της Θεοτόκου

Η περίοδος της νηστείας που προηγείται της γιορτής της Κοίμησης της 

Θεοτόκου εμφανίζεται αργότερα από τις άλλες περιόδους νηστείας, τις 

αποκαλούμενες ως «μικρές τεσσαρακοστές». Αρχικά η νηστεία του 

Δεκαπενταύγουστου ήταν χωρισμένη στη νηστεία που προηγούνταν της 

γιορτής της Μεταμόρφωσης του Σωτήρα και σε εκείνη που προηγούνταν της 

γιορτής της Κοίμησης της Θεοτόκου, για να ενωθούν αργότερα σε μια κοινή 

νηστίσιμη περίοδο.

Η νηστεία πριν τη Μεταμόρφωση του Κυρίου ήταν η αρχαιότερη και 

είχε πενθήμερη διάρκεια, από την 1η ως τη 5'1 Αυγούστου, ενώ για την έκτη 

ημέρα προβλεπόταν κρεοφαγία. Σύμφωνα με την παράδοση, τη γιορτή της 

Μεταμόρφωσης καθιέρωσε η αγία Ελένη, όταν έκτισε και εγκαινίασε την 6η 

Αυγούστου στο Θαβώρ τον ομώνυμο ναό. Η γιορτή διαδόθηκε κυρίως από

103 Πράζ. 13, 3.

104 Βλ. Β. Στεφανίδη, Εκκλησιαστική Ιστορία, έκδ. «Αστήρ», Άθήναι 1948., σ. 295.

105 Ό.π., σ. 295.

106 Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium, Scriptores Syri, II, XCI, σ. 5. Assemani Bibliotheca 

Orientals, II, σ. 304 εξ. Βλ. Β. Στεφανίδη, Εκκλησιαστική Ιστορία, έκδ. «Αστήρ», Αθήναι 1948. σ. 294.
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τον ε' αιώνα και εξής στην Ανατολή, σύμφωνα με μαρτυρίες των Κυρίλλου 

Αλεξανδρείας, Πρόκλου Κωνσταντινουπόλεως και Βασιλείου Σελεύκειας107.

Η γιορτή της Κοίμησης της Θεοτόκου εμφανίστηκε στην Ανατολή και 

συγκεκριμένα στην Παλαιστίνη στις αρχές του ε' αιώνα, ενώ καθιερώθηκε 

επίσημα στην Ορθοδοξία κατά τον στ' αιώνα. Ο αυτοκράτορας Μαρκιανός 

(450-457) έκτισε ναό στη Γεσθημανή προς τιμήν της Θεοτόκου, η οποία κατά 

την παράδοση είχε ταφεί σε εκείνο το μέρος. Ο δε αυτοκράτορας Μαυρίκιος 

(582-602) όρισε επίσημα και επέβαλε με διάταγμα τον υποχρεωτικό εορτασμό 

της Κοίμησης της Θεοτόκου κατά την 15η Αυγούστου σε ολόκληρη τη 

βυζαντινή αυτοκρατορία108 109. Όσον αφορά στη νηστεία πριν τη γιορτή της 

Κοίμησης της Θεοτόκου οι σχετικές μαρτυρίες ανάγονται στα μέσα του θ'
, 109αιώνα .

107 Βλ. Β. Στεφανίδη, Εκκλησιαστική Ιστορία, έκδ. «Αστήρ», Άθήναι 1948., σ. 288.

108 Ό.π., σ. 290.

109 Βλ. Grumel, «Le Jeilne de Γ Assomption dans P Eglise grecque. Etude historique», EO 32 (1933) 165-172. 

Β. Στεφανίδη, Εκκλησιαστική Ιστορία, έκδ. «Αστήρ», Άθήναι 1948, σ. 295. Θ. Ξ. Γιάγκου, 

Κανονικολειτουργικά /, έκδ. Γ. Δεδούση, Θεσσαλονίκη 1996, σ. 225.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Θ ΑΙΩΝΑ

1. Μοναχισμός και νηστεία

Από τον δ' αιώνα και εξής ο θεσμός της νηστείας δέχθηκε την επιρροή 

του μοναχισμού, γεγονός το οποίο καταγράφεται και σε κείμενα, ιδιαίτερα 

αυτά των Πατέρων της ερήμου. Ως μοναστικό κέντρο προεξήρχε η 

Αίγυπτος110, η οποία ανέδειξε αξιόλογες φυσιογνωμίες, όπως τους Μέγα 

Αντώνιο, Παχώμιο, Μέγα Αθανάσιο και Ισίδωρο Πηλουσιώτη.

Ιδιαιτέρως μετά την εικονομαχία, τη θριαμβευτική επικράτηση του 

μοναχισμού και την ανάλογη αλλαγή των ηθών, οι μοναστικές τάσεις της 

νηστείας απέκτησαν εφαρμογή και στη ζωή των κοσμικών.

Οι σχετικές με τη νηστεία διατάξεις εμπεριέχονται στα κατά τόπους 

μοναστηριακά τυπικά, τα οποία παρουσιάζουν τον υποχρεωτικό χαρακτήρα 

των νηστειών για τους μοναχούς και αφιερώνουν ιδιαίτερα κεφάλαια για την 

πρακτική της νηστείας. Τα σημαντικότερα μοναχικά κέντρα της Ανατολής 

είναι η μονή του Στουδίου στην Κωνσταντινούπολη και η μονή του αγίου 

Σάββα στην Παλαιστίνη. Η διαφορά των τυπικών των δύο παραπάνω μονών 

αφορά στο βαθμό επιείκειας ή αυστηρότητάς τους. Η μονή του Στουδίου 

προεξήρχε του αγώνα κατά των εικονομάχων και αναπτύχθηκε ως το κύριο 

μοναστικό κέντρο της Κωνσταντινούπολης και της ευρύτερης περιοχής. 

Γενικότερα το τυπικό της μονής χαρακτηρίζει η επιείκεια, η οποία οφείλεται 

στο κοσμοπολίτικο πνεύμα της πρωτεύουσας της αυτοκρατορίας. Αντίθετα, η 

αυστηρότητα διακρίνει το Ιεροσολυμιτικό τυπικό της μονής του αγίου Σάββα, 

επειδή η μονή βρισκόταν στην καρδιά της ερήμου και το ασκητικό 

περιβάλλον άσκησε την ανάλογη επιρροή. Παράλληλα, η μονή του αγίου

110 R. Arbesmann, «Fasten», RACh 7 (1969) 477-478.

32



Σάββα υπήρξε ο βασικός χώρος διαμόρφωσης του μοναχικού 

λειτουργικού τυπικού. Τα περισσότερα τυπικά της βυζαντινής περιόδου 

αφιερώνουν ξεχωριστά κεφάλαια σχετικά με την τάξη της νηστείας όλου του 

έτους. Οι διατάξεις των τυπικών συντάσσονται σύμφωνα με τις αντίστοιχες 

διατάξεις των δύο σημαντικών μοναχικών κέντρων της μονής του αγίου 

Σάββα και της μονής του Στουδίου και όσα μοναστήρια ακολουθούν το ένα ή 

το άλλο τυπικό υιοθετούν ταυτόχρονα και τις σχετικές με τη νηστεία 

διατάξεις111 112 113.

Οι επιδρομές των Τούρκων κατά τον Τ αιώνα είχαν ως αποτέλεσμα την 

παρακμή των μεγάλων μοναχικών κέντρων της Ανατολής. Τον Τ- ια' αιώνα 

εμφανίζεται το Αγιορείτικο τυπικό, του οποίου συντάκτης είναι ο Αθανάσιος 

Αθωνίτης, ένας σημαντικός διαμορφωτής του μοναχισμού. Στα γραπτά 

κείμενα του Αθανασίου συγκαταλέγονται η Υποτύπωσις (962-963), που 

επιγράφεται «Περ'ι τής έν βρώμασι και πόμασι ποιότητος κα'ι ποσότητος 

κα'ι περ'ι τής ευταξίας τής τραπέζης» , το Τυπικόν ή Κανονικόν (973- 

976)llj και η Αιατύπωσις114, που περιλαμβάνει τις τελευταίες υποθήκες του 

Αθανασίου προς τους μαθητές του. Το Αγιορείτικο τυπικό διαδίδεται 

ευρύτατα, ώστε η φήμη του να υπερβαίνει την αντίστοιχη των αρχαιότερων 

τυπικών. Το εν λόγω τυπικό συμφωνεί περισσότερο με το πνεύμα του 

Στουδιτικού και αποτελεί το πλέον γνήσιο τέκνο της παραπάνω παράδοσης115.

Ιδιαίτερα σημαντικό παρουσιάζεται το τυπικό της μονής της Ευεργέτιδος 

του ια' αιώνα116. Γράφτηκε μεταξύ των ετών 1054-1070 από τον άγιο 

Τιμόθεο, το διάδοχο του αγίου Παύλου, ο οποίος άγιος Παύλος υπήρξε και ο

111 Βλ. Θ. Ξ. Γιάγκου, Κανονικολειτουργικά I, έκδ. «Δεδούση», Θεσσαλονίκη 1996, σ. 223.

112 Α1. Dmitrievsky, Opisanie liturgiceskich rukopisej, τ. L, Κίεβο 1895 (φωτοαναστ, έκδ. Hildesheim 1965), 

σ. 246-256.

113 Ph. Meyer, Die Haupturkunden ftir die Geschichte derAthos-Kloster, Λειψία 1894 (ανατ. Amsterdam 

1965), σ. 102-122.

114 Al. Dmitrievskij, Opisanie , τ. I, σ. 256-264.

115 Βλ Θ. Ξ. Γιάγκου, Κανονικολειτουργικά /, έκδ. «Δεδούση», Θεσσαλονίκη 1996, σ. 224.

116 Ρ. Gautier, «Le typikon de la Theodokos Evergetis», REB 40 (1982) 5-101.
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κτήτορας της μονής. Το συγκεκριμένο τυπικό υπήρξε πρότυπο για τη σύνταξη 

των λεγάμενων κτητορικών τυπικών του ιβ' και του ιγ' αιώνα117 118. 

Ονομάζονται κτητορικά, επειδή οι κανονισμοί τους συντάσσονται από τους 

κτήτορες των μονών.

2. Νηστεία Μεγάλης Τεσσαρακοστής

Μεγάλη είναι η σημασία της Μονής του Στουδίου και ιδιαιτέρως του 

Θεοδώρου Στουδίτου (759-826), ο οποίος αποτελεί έναν από τους 

βασικότερους εκφραστές και ρυθμιστές του μοναχισμού . Γι’ αυτό και 

χρειάζεται να ανατρέξει κανείς στη συμβολή του αγίου, προκειμένου να 

κατανοήσει τον ανατολικό μοναχισμό. Μάλιστα ο ίδιος θεωρείται ένας από 

τους πολυγραφέστερους εκκλησιαστικούς συγγραφείς του θ' αιώνα119 120. 

Αναφορικά με το θεσμό της νηστείας στην Υποτύπωση της καταστάσεως 

της μονής των Στονδίον παρουσιάζεται με λεπτομέρεια η ποσότητα και 

ποιότητα των τροφών κάθε περιόδου του έτους, καθώς και η γενικότερη 

ευταξία της τράπεζας . Επίσης, η Χρονική Διδασκαλία αποτελεί βασική πηγή 

που μας προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για τη νηστεία των Στουδιτών 

μοναχών121.

117 Βλ. Π. Κ. Χρήστου, «Ή μονή τής ύπεραγίας Θεοτόκου τής Εύεργέτιδος», Αναφορά εις μνήμην 

Μητροπολίτου Σάρδεων Μαξίμου 1914-1986, τ. Ε', Γενεύη 1989, σ. 268-269. Για τη μονή της 

Εύεργέτιδος βλ. τον τόμο The Theotokos Evergetis and eleventh-century monasticism, έκδ. Margaret Mullett 

and A. Kirby, Belfast 1994. Για κατάλογο των τυπικών της βυζαντινής περιόδου βλ. Κ. Μανάφη, 

Μοναστηριακά Τυπικά - Διαθήκαι. Μελέτη φιλολογική, Αθήναι 1970, σ. 178-190. I. Μ. Κονιδάρη, Νομική 

θεώρηση των μοναστηριακών Τυπικών, Αθήνα 1984, σ. 45-67 και C. Galatariotou, «Byzantine Ktetorika 

Typika. A comparative study», REB 45 (1987) 85-89.

118 Βλ. Γ. Θ. Βεργωτή, Η νηστεία της Μ. Τεσσαρακοστής, διατριβή επί διδακτορία, Θεσσαλονίκη 1979, σ. 60.

119 Theodori Studitae Epistulae, Pars Prior De Gruyter, [Corpus Fontium, Historiae Byzantinae, consilio 

Societatis internationalis Stydis], σ. 21.

120 Al. Dmitrievskij, Opisanie , τ. I, σ. 234- 237. Ph. Meyer, Die Haupturkunden fiir die geschichte der Athos 

Kloster, Λειψία 1894 (ανατ. Amsterdam 1965), σ. 130-140.

121 PG 99, 1693A-1702D.
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Επί πατριαρχίας Νικολάου του Α' εκδόθηκε ο «Τόμος της 

Ένωσης» (920), με αφορμή την τετραγαμία του αυτοκράτορα Λέοντα ΣΤ' 

Σοφού και την επερχόμενη κρίση της σχέσης μεταξύ Πολιτείας και 

Εκκλησίας . Σύμφωνα με το παραπάνω κείμενο απαγορεύτηκε απολύτως η 

τέλεση τέταρτου γάμου, ενώ επιτράπηκε ο τρίτος γάμος υπό περιορισμούς. 

Αναφορά γίνεται στις τρεις κατάλληλες περιόδους του έτους κατά τις οποίες 

επιτρέπεται στους τρίγαμους να μετέχουν του μυστηρίου της θείας 

Ευχαριστίας, αφού προηγουμένως νηστεύσουν12^ Μία από τις γιορτές κατά 

την οποία επιτρέπεται η θεία κοινωνία των τρίγαμων είναι η Ανάσταση του 

Κυρίουι24και οι άλλες δύο είναι η γιορτή των Χριστουγέννων και αυτή της 

Κοίμησης της Θεοτόκου.

Το έργο του Αναστασίου Σιναΐτου Περ'ι τών τριών Τεσσαρακοστών 

αποτελεί ελεγκτικό συνταγμάτιο εναντίον αυτών που αθετούν όλες τις άλλες 

νηστείες εκτός της Μ. Τεσσαρακοστής. Έμμεση επίκριση γίνεται σε υψηλά 

ιστάμενες εκκλησιαστικές προσωπικότητες που δεν αποδέχονται την 

παραδεδομένη τάξη των νηστειών . Στην παρούσα συνάφεια αναφέρουμε 

τη συμφωνία του κειμένου με όσα έχουν θεσπίσει οι Απόστολοι και οι 

Πατέρες της Εκκλησίας αναφορικά με τη νηστεία της Μ. Τεσσαρακοστής .

Μαρτυρία για τη νηστεία της Μ. Τεσσαρακοστής μας παρέχει ο 

πατριάρχης Αντιόχειας Θεόδωρος Βαλσαμών σε επιστολή που απευθύνει 122 123 124 125 126

122 Βλ. Παντελεήμονος Ροδόπουλου, Μαθήματα Κανονικού Δικαίου, Θεσσαλονίκη 1980, σ. 61.

123 Γ. Ράλλη- Μ. Ποτλή, Σύνταγμα, τ. Δ', σ. 6· «...διά τδ έν ταΰταις προηγεΐσθαι νηστείαν καί το έπ 

ταύτης δφελος».

124 Γ. Ράλλη- Μ. Ποτλή, Σύνταγμα, τ. Δ', σ. 7· «οϋκ έσται συγκεχωρημένον αϋτφ έν άλλψ καιρφ τή 

μεταλήψει προσιέναι, ’ή έν μόνη τή σωτηρίφ τού Χριστού κα"ι Θεού ημών Αναστάσει, διά την έκ τής 

προηγούμενης έγκρατείας των νηστειών δσον δυνατόν άνακάθαρσιν».

125 Γ. Ράλλη- Μ. Ποτλή, Σύνταγμα, τ. Δ', σ. 580· «ύπεισήλθέ τινας τών ήμετέρων οΰ μόνον λαϊκών η 

αγνώστων καϊ «γραμμάτων, άλλ’ ήδη καϊ αυτών τών έπϊ λόγφ σεμνυνομένων και έπι μεγίστη σοφία 

την όφρύν αίρόντων, επισκόπων, φημί, μητροπολιτών και Ιερέων και διακόνων και λοιπών 

κληρικών, καϊ αυτών δήπου ίσως τών μοναχών, ων Θεός κοιλία λελόγισται, οι καϊ άπηρυθριασμένως 

ουτωσϊ και άναιδώς διδάσκουσι, μόνην είναι νηστείαν... την λεγομένην μεγάλην».

126 Γ. Ράλλη- Μ. Ποτλή, Σύνταγμα, τ. Δ', σ. 580-584 (= PG 89, 1389-1397).
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προς τους Αντιοχείς με περιεχόμενο τις ετήσιες νηστείες που χρειάζεται να 

τηρούνται. Στην παρούσα θεματική ενότητα εντάσσεται η αναφορά όλων των 

αποστολικών και συνοδικών κανόνων που αφορούν στη νηστεία της Μ. 

Τεσσαρακοστής και πιστοποιούν την ισχύ της. Στη συνέχεια αναφέρονται οι 

συντάκτες του Ιεροσολυμιτικού και Στουδιτικού τυπικού, οι οποίοι «περ'ι μέν 

τής Τεσσαρακοστής τοϋ μεγάλου Πάσχα πολλά τινα μεγαλοπρεπή κα'ι 

αξία τής αυτών άρετής ύπετΰπωσαν»127 128 129. Επίσης, σύμφωνα με τον «Τόμο 

της Ένωσης» επιτρέπεται στους τρίγαμους η θεία μετάληψη την ημέρα της 

Ανάστασης, αφού έχει προηγηθεί νηστεία. Τα παραπάνω αναφέρονται 

προκειμένου στη συνέχεια να τεκμηριωθεί η απάντηση του Βαλσαμώνα στις 

υποβληθείσες ερωτήσεις. Πέντε στον αριθμό είναι οι κύριες γιορτές της 

χριστιανοσύνης και στη σκέψη του Βαλσαμώνα υπάρχει ο συσχετισμός και η 

αντιστοιχία των γιορτών που διέταξε ο Μωυσής στον ισραηλιτικό λαό με τις 

πέντε βασικές γιορτές του έτους. Παρακάτω αναφέρει πως την γιορτή του 

Πάσχα προτυπώνει η γιορτή του αμνού προς ανάμνηση της μετάβασης του 

Ισραηλιτικού λαού από την Αίγυπτο προς τη γη Χαναάν. Ωστόσο, η νηστεία 

του Πάσχα είναι τεσσαρακονθήμερη κατά το πρότυπο της νηστείας του Ιησού 

Χριστού στην έρημο και όχι επταήμερη, όση δηλαδή και η διάρκεια της 

νηστείας της γιορτής του αμνού . Παρόλο που κύριος στόχος της παρούσας 

επιστολής είναι ο καθορισμός του χρόνου της νηστείας των γιορτών των 

αγίων Αποστόλων, της Μεταμόρφωσης του Κυρίου, της Κοίμησης της 

Θεοτόκου και της Γέννησης του Χριστού, η απάντηση του Βαλσαμώνα 

κατοχυρώνει την αποστολικότητα και προτεραιότητα της νηστείας της Μ. 

Τεσσαρακοστής.

Ο ίδιος ερμηνευτής των θείων και ιερών κανόνων στο σχολιασμό του 

ξβ' κανόνα της Πενθέκτης συνόδου και στην υποσημείωση του ξθ'

127 Γ. Ράλλη- Μ. Ποτλή, Σύνταγμα , τ. Δ', σ. 566.

128 Γ. Ράλλη- Μ. Ποτλή, Σύνταγμα , τ. Δ', σ. 572.
129 Γ. Ράλλη- Μ. Ποτλή, Σύνταγμα, τ. Β', σ. 427-428· «...κυρίως μία έστιν ή τεσσαρακονθήμερος εί γάρ 

έπεγινώσκετο κα'ι έτέρα, ώρίσθη αν κα\ έν εκείνη μη γίνεσθαι την ιεροτελεστίαν διά τελείας Θυσίας,
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αποστολικού κανόνα130 131 132 133 αναφέρει πως μία είναι η κυρίως τεσσαρακονθήμερη

νηστεία, πράγμα που επαναλαμβάνει και στην απάντησή του προς τον

πατριάρχη Αλεξανδρείας Μάρκο, λέγοντας μεταξύ των άλλων πως «μία γάρ

Τεσσαρακονθήμερος νηστεία έστίν, ή του Αγίου κα'ι Μεγάλου

Πάσχα» . Επιπρόσθετα, στην ερμηνεία του με' κανόνα της Λαοδικείας

αναφέρει: «Τούς ούν μέλλοντας φωτισθηναι κατά το μέγα Σάββατον, δει

την πάσαν Τεσσαρακοστήν προκαθαίρεσθαι διά νηστείας κα'ι 
1

άσκήσεως» .

3. Νηστεία Τετάρτης-Παρασκευής

Ξηροφαγία προβλέπουν για τις Τετάρτες και Παρασκευές όλου του έτους 

ο ξθ' αποστολικός κανόνας, καθώς και ο ιε' κανόνας του Πέτρου 

Αλεξανδρείας. Η ενθύμηση των γεγονότων της προδοσίας, της σύλληψης και 

της σταύρωσης του Χριστού καθιστούν πένθιμη τη νηστεία των δύο αυτών 

ημερών και τη συνδέουν με την αντίστοιχη της Μ. Τεσσαρακοστής. 

Ερμηνεύοντας τον ξθ' αποστολικό κανόνα ο κανονολόγος Ζωναράς 

διευκρινίζει ότι «εν ίση τάξει τίθησιν ό κανών τήν τε αγίαν 

τεσσαρακοστήν τοϋ Πάσχα κα'ι Τετράδα κα'ι Παρασκευήν» . Οι 

διατάξεις των τυπικών αυτής της εποχής συμφωνούν με την παραπάνω γενική 

αρχή134. Η νδ' από τις ξστ' κανονικές αποκρίσεις του πατριάρχη Αντιόχειας

άλλα διά Προηγιασμένης, καθώς ώρίσθη τούτο γίνεσθαι και έν τη Τεσσαρακοστή τού μεγάλου 

Πάσχα».

130 Γ. Ράλλη- Μ. Ποτλή, Σύνταγμα, τ. Β', σ. 89" «Σημείωσαι δέ άπδ τοϋ παρόντος κανόνος, οτι μία έστίν 

ή νηστεία, ή τεσσαρακονθήμερος, ή του Πάσχα· εί γάρ ήσαν και άλλαι έμνήσθη άν και τούτων ό 

κανών...».

131 Γ. Ράλλη- Μ. Ποτλή, Σύνταγμα , τ. Δ', σ. 488.

132 Γ. Ράλλη- Μ. Ποτλή, Σύνταγμα, τ. Γ', σ. 213.

133 Γ. Ράλλη- Μ. Ποτλή, Σύνταγμα, τ. Β', σ. 88.

134 Βλ. ενδεικτικά διδασκαλία Χρονική της μονής Στουδίου, PG 99, 1696C· «Τετράς τε καί Παρασκευή 

παντελώς άγναί είς νηστείαν άεί τηρηθώσι, τυρού, Ιχθύων, ελαίου, καθώς οί θείοι απόστολοι καί οί
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Θεοδώρου του Βαλσαμώνα στον πατριάρχη Αλεξανδρείας Μάρκο σχετίζεται 

με το υποχρεωτικό της νηστείας της Τετάρτης και Παρασκευής135. Στην 

απάντηση που δίνει γίνεται αναφορά στον ξθ' αποστολικό κανόνα, ο οποίος 

παρουσιάζει τον επιτακτικό κανονικό χαρακτήρα των νηστειών της Μ. 

Τεσσαρακοστής και της Τετάρτης και Παρασκευής. Εξαίρεση αποτελούν οι 

Τετάρτες και οι Παρασκευές της Αποκριάς, της Τυροφάγου, της 

Διακαινησίμου και του Δωδεκαημέρου, οπότε καταλύει και κρέας136.

4. Νηστεία των «μικρών τεσσαρακοστών»

Τις «μικρές τεσσαρακοστές» αποτελούν οι νηστίσιμες περίοδοι που 

προηγούνται των γιορτών των αγίων Αποστόλων, των Χριστουγέννων και της 

Κοίμησης της Θεοτόκου. Στους κανόνες των ιερών συνόδων δε συναντάται 

διάταξη που να αναφέρεται σε κάποια από αυτές τις νηστείες. Ο Θεόδωρος 

Βαλσαμών σε υποσημείωση της ερμηνείας του ξθ' αποστολικού κανόνα 

αναφέρει τα εξής: «Σημείωσαι δέ από τοϋ παρόντος κανόνος, ότι μία 

έστίν ή νηστεία, ή τεσσαρακονθήμερος, ή του Πάσχα (εί γάρ ήσαν καί 

άλλαι έμνήσθη άν κα'ι τούτων ό κανών (πλήν κα'ι κατά τάς άλλας 

νηστίσιμους (ημέρας) ήγουν των αγίων Αποστόλων κα'ι τής Κοιμήσεως

μετ’ αυτούς θεοφόροι Πατέρες ένομοθέτησαν». Α1. Dmitrievsky, Opisanie, τ. I, σ. 252 (=Αγιορειτικό 

τυπικό)- «Έν Τετράδα και Παρασκευήν έσθίομεν φάβαν, ή έρεβίνθι έκζεστδν και άλμαίαν χωρίς 

ελαίου, ή κάστανα, ή έτέρας τινάς όπώρας έκζεστάς» Νικολάου Κωνσταντινουπόλεως, Ποίημα πρός τόν 

Πρώτον, PG 138, 397CD· «Τετράδα και Παρασκευήν, ώς οί Πατέρες έφασκον, ιχθύων τε άπέχεσθαι, 

έλαίου τε κα'ι οίνου, ξηροφαγίαν λύοντες άπαξ έν τή έννάτη». Ρ. Gautier, «Le typikon de la Theodokos 

Evergetis», REB 40 (1982) 39-41· «Τάς τοίνυν άλλας ημέρας, δευτέρας φημι και Τετράδας κα'ι 

Παρασκευάς, οΰκουν υμάς μαγειρευτού τινδς ούτε οίνου μεταληπτέον, άλλ' ή μόνων κυάμων έφθων 

και τίνων μικρών οπωρών, είπερ είσϊ καί τού κυμινάτου θερμού ύδατος».

135 Γ. Ράλλη- Μ. Ποτλή, Σύνταγμα , τ. Δ', σ. 487-488 (=PG 138, 1000Β-1001C).

136 Γ. Ράλλη- Μ. Ποτλή, Σύνταγμα, τ. Δ', σ. 487' «Ύπέξελέ μοι τάς Τετράδας καί τάς Παρασκευάς τής 

Άπόκρεω, τής Τυροφάγου, τής Διακαινησίμου καί τού Δωδεκαημέρου- έν ταύταις γάρ καί διά 

κρέατος άκινδύνως καταλύομεν».
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της άγιας Θεοτόκου κα'ι της Χρίστου Γεννήσεως νηστεύοντες ούκ 

αίσχυνθησόμεθα»1’7.

4.1. Νηστεία Χριστουγέννων - Νηστεία αγίων Αποστόλων

Οι νηστείες που προηγούνται των γιορτών των αγίων Αποστόλων και των 

Χριστουγέννων παρουσιάζονται σχεδόν πάντα μαζί στις πηγές. Ο Θεόδωρος 

Στουδίτης αναφέρει χαρακτηριστικά πως στην εποχή του οι τρεις του έτους 

νηστείες ήταν των Χριστουγέννων, του Πάσχα και των αγίων Αποστόλων, οι 

οποίες αντίστοιχα προτύπωναν τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα ι38. 

Μαρτυρία για τις «μικρές τεσσαρακοστές» μας παρέχει εκπρόσωπος της 

μοναχικής παράδοσης της Κωνσταντινούπολης των αρχών του θ' αιώνα. 

Πρόκειται για τον πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Νικηφόρο Ομολογητή, ο 

οποίος στον κθ' κανόνα του αναφέρεται στις δύο νηστίσιμες περιόδους πριν 

τις γιορτές των Χριστουγέννων και των αγίων Αποστόλων, κατά τις οποίες 

τηρείται η νηστεία της Τετάρτης και της Παρασκευής. Ταυτόχρονα, 

προσδιορίζεται και ο χρόνος κατά τον οποίο παραθέτονται τα γεύματα της 

κάθε ημέρας137 138 139. Επίσης, λόγο για τις παραπάνω δύο νηστείες κάνει η σύνοδος

137 Γ. Ράλλη-Μ. Ποτλή, Σύνταγμα, τ. Β', σ. 89.

138 Χρονική Διδασκαλία, PG 99, 1693C-1696C· «τρεις παρ’ ήμϊν νηστεΐαι νενομοθέτηνται είς τύπον τής 

ζωαρχικωτάτης Τριάδος έκ τών θείων μαθητών τοΰ μονογενούς Υίοϋ τοΰ Θεοϋ....ή πρώτη γιορτή τής 

Χριστού γεννήσεως, ή είς τύπον αν εΐληπται τοΰ Πατρός....ή δε μετ’ αυτήν β', ή καί μεγάλη

τεσσαρακοστή λέγεται, είς τύπον είη τε τοΰ Μονογενούς....ή δε μετ’ αυτήν τρίτη, ή καί παρά τίσι τών

άποστόλων κηρυττομένη, τύπος αν είη καί αυτή τοΰ ζωοποιού Πνεύματος».

Γ. Ράλλη-Μ. Ποτλή, Σύνταγμα, τ. Δ', σ. 437’ «Τήν Τεσσαρακοστήν τών άγιων Άποστόλων, ήτοι τήν 

νήστιμον αυτών, χρή νηστεύειν Τετράδι καί Παρασκευή τους εργαζομένους έως ώρας έκτης καί ούτω 

γεύεσθαι, καί τήν ένάτην άριστάν. Ωσαύτως καί τοΰ αγίου Φιλίππου, ώραν έκτην γεύεσθαι, καί 

εσπέρας δειπνειν. Τούς δέ έν τή άπαξ έφς εσπέρας».
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επί των ημερών του Νικολάου Γ' Γραμματικού (1084-1111). Συγκεκριμένα, ο 

ιζ' κανόνας ορίζει νηστεία και επιβεβαιώνει την ήδη ισχύουσα πράξη140.

Κοινή, λοιπόν, παρουσιάζεται η τάξη της νηστείας για τις τεσσαρακοστές 

τόσο των αγίων Αποστόλων όσο και των Χριστουγέννων. Σύμφωνα με τα 

περισσότερα τυπικά, προβλέπεται νηστεία χωρίς «έλαιον» τις Δευτέρες, 

Τετάρτες και Παρασκευές και κατάλυση «ελαίου» τις Τρίτες και Πέμπτες141. 

Κατά τα Σαββατοκύριακα και τις ημέρες των γιορτών, εφόσον δε συμπίπτουν 

Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, γίνεται κατάλυση «ιχθύος»142. Σύμφωνα 

με το τυπικό της Ευεργέτιδος δεν τηρείται ιχθυοφαγία κατά τις δύο «μικρές

140 ✓J. Β. Pitra, Spicilegium, τ. IV, σ. 472' «Την του άγιου Φιλίππου τεσσαρακοστήν όνομαζομένην κα'ι 

την των άγιων άποστόλων μηδεϊς καταλυέτω( εί τις δε παραβαίνει τον ήμέτερον ορόν, εί μεν 

κληρικός, καθαιρείσθω( ε’ι δε λαϊκός, άφορίζηται τής τόΰ άγαθοΌ κοινωνίας».

141 Διδασκαλία Χρονική, 6, PG 99, 1696D-1697A· «Την δε αύ νηστείαν τής του Χριστού γεννήσεως, τάς 

τρεις ημέρας διαφυλαττέσθω τής έβδομάδος, ήτοι β', δ'καϊ στ', Ιχθύας καϊ έλαιον καϊ νηστείαν ένθέως 

ποιείτω( ωσαύτως και των αγίων άποστόλων ποιείτω, κα'ι την τής Θεομήτορος άγίαν νηστείαν». Α1. 

Dmitrievskij, Opisanie, τ. I, σ. 234 (=Στσυδιτικό τυπικό) ■ «ΕΙς δε την τεσσαρακοστήν των άγιων 

άποστόλων ιχθύας και τυρόν κα'ι φά ούκ έσθίομεν....τρώγοντες δύο μαγειριάς, τό μεν λάχανον μετ’ 

ελαίου, τό δε όσπριον ανευ ελαίου έσθίομεν( κιρνά δε δύο την έννάτην καϊ δύο όψε». Al. Dmitrievskij, 

Opisanie, τ. I, σ. 252 (=Αγιορειτικό τυπικό) · «Είς δε την μ' των άγιων Άποστόλων β' μεν κα'ι δ' κα'ι στ' 

ούτε έλαιον έσθίομεν, ούτε οίνον πίνομεν, τάς δε λοιπός ημέρας τούτων ομοίως ταϊς αλλαις 

μεταλαμβάνοντες,.,.Ουτος ό τύπος κα'ι τή τεσσαρακοστή τού άγιου Φιλίππου, πλήν μέντοιγε τότε, 

ομοίως τή μεγάλη μονοσιτουμεν». Ανωνύμου, Ευσύνοπτος ειδησις, Al. Dmitrievskij, Opisanie, τ. ΙΠ, σ. 

138-139' «Τή δε νηστείρ, φασί, των άγιων Άποστόλων, Δευτέρα μεν καϊ Τετράδι καϊ Παρασκευή 

ούτε έλαιον έσθίομεν, ούτε οίνον πίνομεν, Τρίτη δε κα'ι Πέμπτη τούτων μεταλαμβάνοντες, Ιχθύων 

άπεχόμεθα....Τή δε άγίρ τεσσαρακοστή των Χριστουγέννων απαξ μεν τής ημέρας έσθίομεν άπό τού 

λυχνικού, τήν αυτήν δε δίαιταν, ήν καϊ έν τή νηστεία τών άγιων άποστόλων». Ρ. Gautier, «Le typikon 

de la Theodokos Evergetis», REB 40 (1982) 43' «Μετά τό τελεσθήναι τήν πάσαν ακολουθίαν τών τε 

ωρών καϊ τής θείας ιερουργίας ώς τό συναξάριον διέξεισι καλείτω υμάς ή τράπεζα κατά τον άνωτέρω 

διαταγέντα τύπον, έβδόμης ώρας ένιασταμένης, έν ή καϊ δύο έδέσματα συν έλαίψ έψητά ύμΐν 

έσθιέσθω κα'ι οίνος πινέσθω ό διά τού μείζονος έξαγίου».

142 Al. Dmitrievskij, Opisanie, τ. I, σ. 234 (=Στουδιτικό τυπικό) «Έν δε ταϊς άργησίμοις, έν αίς ήνιξάμεθα 

τυρόν έσθίειν κα'ι τά λοιπά τήν έκτην τρώγοντες, τρία πίνομεν καϊ δύο όψε». Al. Dmitrievskij, 

Opisanie, τ. I, σ. 252 (=Αγιορειτικό τυπικό) · «Ιχθύων έγκρατευόμεθα, ανευ μέντοι Κυριακής καϊ εορτής, 

άργίαν ήμϊν τού καμάτου καϊ τών ωρών έμποιούσης». Ανωνύμου, Ευσύνοπτος ειδησις, Α1. 

Dmitrievskij, Opisanie, τ. ΠΙ, σ. 138-139' «εί δε έν Τρίτη ή Πέμπτη τύχοι μνήμη άγιου τών πάνυ 

μεγάλων κα'ι έπισήμων, καταλύομεν καϊ εις όψάριον».
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τεσσαρακοστές», παρά μόνο μετά από σχετική παράκληση143. Η μοναδική 

διαφορά ως προς την τάξη της νηστείας που ακολουθείται στις δύο παραπάνω 

νηστίσιμες περιόδους είναι πως στη νηστεία των αγίων Αποστόλων 

παρατίθενται δύο τράπεζες, ενώ στη νηστεία των Χριστουγέννων παρατίθεται 

μία τράπεζα144.

Ο Αναστάσιος Σιναΐτης στο έργο του Περί των άγιων τριών 

Τεσσαρακοστών μας πληροφορεί πως στην εποχή του ορισμένα πρόσωπα, 

προερχόμενα ακόμα και από τον επισκοπικό κύκλο, αμφέβαλαν για την 

αποστολικότητα των νηστειών των αγίων Αποστόλων και των 

Χριστουγέννων και αποδέχονταν μονάχα τη νηστεία πριν το Πάσχα145. 

Καταδικάζοντας τα πάθη της γαστριμαργίας και φιληδονίας, τα οποία θεωρεί 

υπεύθυνα για την αφισβήτηση των ήδη παραδεδομένων «μικρών νηστειών», 

αναφέρει· «παρ’ ήμϊν φυλάσσονται τρεις νηστείαι, άς προετΰπουν αί 

έορτάί έκεΐναι (των άζυμων, τοϋ εξιλασμού κα'ι τής σκηνοπηγίας), 

προσθήκην τοϋ τριαδικού βαθμού ούδαμώς έπιδεχόμεναι». Οι παραπάνω 

νηστείες δεν είναι άλλες από τις νηστείες του Πάσχα, των Χριστουγέννων και 

των αγίων Αποστόλων. Αναφερόμενος ο Αναστάσιος Σιναΐτης στη νηστεία

143 Ρ. Gautier, «Le typikon de la Theodokos Evergetis», REB 40 (1982) 43· «Ου μέντοι και 

ίχθυοφαγήσομεν οικοθεν αν δε τις ϊοι παράκλησις, μεταληπτέον εύχαριστουντας( έν γάρ ταϊς δϋσι 

ταϋταις ήττοσι τεσσαρακοστάις τοϋτο κωλΰειν οϋ δίκαιον».

144 Ρ. Gautier, «Le typikon de la Theodokos Evergetis», REB 40 (1982) 43-45- «Κα'ι ή των άγιων δε 

Χριστουγέννων τεσσαρακοστή όμοια έσται τή των άγιων άποστόλων έν ταϊς βρώσεσί τε κα'ι πόσεσι, 

μετά τό πληρωθήναι δηλαδή την πάσαν άκολουθίαν κατά το συναξάριον, δυο τοΰτοις μόνοις 

παραλλάτουσα, τφ τε μη καθεκάστην Ιερουργεϊν οπότε και νηστεία αγοιτο, ού γάρ αρκεί ή ήμερα 

μικρά τις οΰσα και τφ απαξ έστιάσθαι( έννάτη γαρ ωρα την έστίασιν ΰμΐν παραθήσοι, νηστείας 

αγόμενης, ώς εΐρηται». V. Benesevic, «Taktikon Nikona», σ. 45· «Εις δε την σαρακοστήν τοϋ αγίου 

Φιλίππου, ούτως χρή ποιεΐν, ώς την τών αγίων Άποστόλων νηστείαν, πλήν τό βραδϋ έσθίειν ενταύθα 

διά την σμικρότητα τών ήμερων».

145 Γ. Ράλλη-Π. Ποτλή, Σύνταγμα, τ. Δ', σ. 581 ■ «άναιδώς διδάσκουσι, μόνην είναι νηστεία εκ τε τών 

αγίων Άποστόλων και τών θείων Πατέρων παραδεδομένην, την λεγομένην μεγάλην, την δέ γε τών 

Χριστουγέννων, ήν και τοϋ άγιου Φιλίππου τινες όνομάζουσι...κα'ι την προ τής μνήμης τών άγιων 

κορυφαίων Άποστόλων Πέτρου κα'ι Παϋλου μη είναι μήτε έξ Άποστολικής και Πατρικής διαταγής, 

άλλά τίνων εϋρέματα μοναχών κα'ι θελήματα».
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των Χριστουγέννων ιστορεί την παράδοση, σύμφωνα με την οποία η διάρκεια 

της νηστείας έγινε τεσσαρακονθήμερη λαμβάνοντας αρχή από την γιορτή του 

αγίου Φιλίππου. Σύμφωνα με το ίδιο έργο, η νηστεία των αγίων Αποστόλων 

παρατεινόταν μέχρι την Κοίμηση της Θεοτόκου στις 15 Αυγούστου, αλλά η 

πράξη αυτή σταμάτησε για λόγους οικονομίας146. Το κείμενο τελειώνει με την 

περιγραφή της επικρατούσας τάξης, η οποία ορίζει τα εξής: «έτυπώθη δέ, 

άχρι τής εορτής των άγιων Αποστόλων νηστεύειν, είθ’ ούτως έπιλύειν 

είτα άπ’ αρχής Αύγουστου νηστεύειν, άχρι τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου 

καί πάλιν διαλΰειν κα'ι τότε έχοντας παρακέλευσιν εκ των 

Άποστολικών Διατάξεων»147.

4.2. Νηστεία Κοίμησης της Θεοτόκου

Αναζητώντας την προέλευση της νηστείας της Κοίμησης της Θεοτόκου 

την εντοπίζουμε στην παράδοση της Κωνσταντινούπολης. Σε αυτό συνηγορεί 

και χωρίο που αποδίδεται στον Αναστάσιο Καισαρείας· «Ή προ τής 

Κοιμήσεως τής ύπεραγίας Θεοτόκου νηστεία, παραδεδομένη έστ'ιν εξ 

άγιων Πατέρων κα'ι θείων πατριάρχων κα'ι έντίμως ταΰτην φυλάττουσι 

πάσαι αί πόλεις κα'ι χώραι των ’Ορθοδόξων, έξαιρέτως ή μεγαλόπολις 

κα'ι ευδαίμων Κωνσταντινούπολή κα'ι ή Μεγάλη Εκκλησία»148. Ο 

Νικηφόρος Κωνσταντινουπόλεως (755-828) αναφέρει πως άρχιζε νηστεία 

από την επόμενη της Πεντηκοστής εβδομάδα, η οποία διαρκούσε μέχρι την 

15η Αυγούστου. Για λόγους οικονομίας ο πατριάρχης σε σύνοδο επί των 

ημερών του διαχώρισε τις δύο νηστείες, ώστε η πρώτη να διαρκεί από την

Γ. Ράλλη-Π. Ποτλή, Σύνταγμα, τ. Δ', σ. 584' «δι'οικονομίαν ύπδ τών άγιων πατέρων έξεκόπη, το 

μεν διά τδ παρεμπίπτειν ταΐς έθνικαϊς νηστείαις, ή γουν Αρμενίων, Ίακωβιτων, Νεστοριανών, έτι δέ 

πολλάκις και Ισμαηλιτών, τδ δέ, ώς έμοί γε καταφαίνεται, και διά την ολιγωρίαν και τδ άπρόθυμον 

τών ανθρώπων».

147 Γ. Ράλλη-Π. Ποτλή, Σύνταγμα, τ. Δ', σ. 584.

148 Γ. Ράλλη- Μ. Ποτλή, Σύνταγμα, τ. Δ', σ. 558.
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επόμενη της Πεντηκοστής εβδομάδα μέχρι την γιορτή των αγίων Αποστόλων 

και η άλλη από την 1η έως την 15η Αυγούστου149. Αυτή η απόφαση 

μνημονεύεται αργότερα και από τον Αναστάσιο Σιναΐτη150 και με αυτόν τον 

τρόπο πιστοποιείται η συμβολή του Νικηφόρου Κωνσταντινουπόλεως στην 

εισαγωγή της πριν την γιορτή της Κοίμησης της Θεοτόκου νηστείας. 

Μάλιστα, υπάρχει η παράδοση λιτάνευσης και προσκύνησης «των τιμίων 

ξύλων» στην Κωνσταντινούπολη στα τέλη του Ιουλίου151 152 153, η οποία παράδοση 

πιστεύεται πως συνέβαλε στη διαμόρφωση της νηστίσιμης περιόδου πριν από 

την γιορτή της Κοίμησης της Θεοτόκου. Η νηστεία της Θεοτόκου δεν 

περιλαμβάνεται στις διατάξεις των κυριότερων τυπικών, δηλ. του 

Ιεροσολυμιτικού, Στουδιτικού και Αγιορείτικου , γι’ αυτό και απουσιάζει 

και από το σύνολο των τότε τυπικών, τα οποία διαμορφώθηκαν με πρότυπο τα 

τρία παραπάνω. Το μοναδικό τυπικό στο οποίο υπάρχει σχετική με τη νηστεία 

της Κοίμησης της Θεοτόκου διάταξη είναι αυτό της μονής του Σωτήρος 

Χριστού στη Μεσσήνη Νοτίου Ιταλίας154.

149 J. Β. Pitra, Juris Ecclesiastici Graecorum historia et monumenta, τ. II, Ρώμη 1868, σ. 320.

150 Γ. Ράλλη- Μ. Ποτλή, Σύνταγμα, τ. Δ', σ. 584· «ένηστεύετο τοιγαροΰν ή τοιαύτη νηστεία τών άγιων

Αποστόλων μέχρι τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου, ύπό δε τών άγιων Πατέρων δι'ο’ικονομίαν έξεκόπη». 

IS! J. Mateos, Le Typikon de la Grande Eglisej. I, [Orientalia Christiana Analecta], Roma 1962, σ. 356.

152 Ό.π., σ. 163-165. Παρόλο που στη Διδασκαλία Χρονική της μονής του Στουδίου περιλαμβάνεται στις 

νηστίσιμες περιόδους της Εκκλησίας και η νηστεία της Θεοτόκου, δεχόμαστε το παραπάνω ως 

μεταγενέστερη προσθήκη. Εξάλλου, αρχικά αναφέρονται τρεις νηστείες κατά το πρότυπο της αγίας Τριάδας 

και στη συνέχεια προστίθενται στις αρχικές και οι νηστείες που προηγούνται της γιορτής της υψώσεως του 

Τιμίου Σταυρού (=PG 99, 1696D) και τη γιορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (=PG 99, 1697Α), οι οποίες 

μαρτυρούν μια μεταγενέστερη πράξη της μονής του Στουδίου.

153 J. Β. Pitra, Juris Ecclesiastici Graecorum historia et monumenta, τ. IV, Ρώμη 1868, σ. 449' «Αύγουστου 

α': Τών άγιων Μακκαβαίων, άρχόμεθα την νηστείαν τής Θεοτόκου». Ωστόσο, ο Νίκων Μαυρορείτης 

δεν αναφέρει πουθενά την παραπάνω μαρτυρία του αγιορειτικού τυπικού περί ενάρξεως της νηστείας της 

Θεοτόκου, παρόλο που υπήρξε καλός μελετητής και γνώστης της ισχύουσας κανονικής περί νηστείας 

παράδοσης. Οπότε πιθανότατα αποτελεί η παραπάνω αναφορά μεταγενέστερη προσθήκη. Σχετικά βλ. Θ. Ξ. 

Γιάγκου, Κανονικολειτουργικά 1, έκδ. «Δεδούση», Θεσσαλονίκη 1996, σ. 259 (υποσημ. 131).

154 Μ. Arranz, Le Typikon du monastre du saint-Sauveur ■ Messine, [Orientalia Christiana Analecta 185], 

Roma 1969, σ. 177.
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Ο μοναχός Νίκωνας υπήρξε ο πρωταγωνιστής της καθιέρωσης της 

νηστείας της Κοίμησης της Θεοτόκου όχι μόνο στην επικράτεια του 

πατριαρχείου Αντιόχειας, αλλά και σε ολόκληρη την Εκκλησία155. Ο λόγος 

του Ιωάννη μητροπολίτη Νίκαιας, τον οποίο απευθύνει στον καθολικό της Μ. 

Αρμενίας Ζαχαρία156 και έπειτα ο Τόμος της Ένωσης157 καθιερώνουν τη 

νηστεία που προηγείται της Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως η δεύτερη 

μαρτυρία είχε αποκτήσει στη συνείδηση των ανθρώπων της εποχής εκείνης 

οικουμενικό χαρακτήρα, γι’ αυτό και η διάταξη για τους τρίγαμους στην 

οποία μνημονεύεται και η νηστεία της Κοίμησης της Θεοτόκου πείθει 

ιδιαίτερα τον Νίκωνα158.

Το επόμενο βήμα του Νίκωνα ήταν να ρωτήσει τον πατριάρχη Αντιόχειας 

Θεοδόσιο Γ' Χρυσοβέργη αν η νηστεία που προηγείται της Κοίμησης της 

Θεοτόκου έχει κανονικό περιεχόμενο. Η απάντηση του πατριάρχη είναι 

θετική και δίδεται η πληροφορία στον Νίκωνα πως στον Όλυμπο της Βιθυνίας 

η νηστεία πριν την γιορτή της Κοίμησης της Θεοτόκου τηρούνταν από τους 

εκεί μοναχούς. Επομένως, και ο πατριάρχης Αντιόχειας Θεοδόσιος Γ'

155 Μ. Arranz, Le Typikon du monastre du saint-Sauveur ■ Messine, [Orientalia Christiana Analecta 185], 

Roma 1969, σ. 254.

156 PG 132, 1200BC· «Έπάν δε ημείς λέγωμεν προς αυτούς , δτι μήτε των άγιων άποστόλων 

γραψάντων ταύτην (την νηστείαν τοΌ Άρτζιβουρίου) νηστεύειν, μήτε τής εν Νικαία συνόδου, μήτε 

άλλου τίνος άγιου, παρεκτός τής Τετράδος καί Παρασκευής και τής Μεγάλης Τεσσαρακοστής και τής 

έβδομάδος τοΰ πάθους τού Χριστού κα'ι τής του Χριστού Γεννήσεως νηστείας και των άγιων 

άποστόλων και τής Θεοτόκου». Ο παραπάνω λόγος λανθασμένα αποδίδεται από τον Migne στον καθολικό 

Ισαάκ. Βλ. Θ. Ξ. Γιάγκου, Κανονικολειτουργικά /, έκδ. «Δεδσύση», Θεσσαλονίκη 1996, σ. 260 (υποσημ. 

141).

157 Γ. Ράλλη- Μ. Ποτλή, Σύνταγμα, τ. Δ', σ. 8‘ «Και μετά το τυχεΐν δε τής μεταλήψεως τών μυστηρίων, 

τρις τού ενιαυτοί) μόνον άξιωθήσεται τής άπολαύσεως· άπαξ μεν, έν τή σωτηρίιρ τού Χριστού καί 

Θεού ημών Άναστάσει, δεύτερον δε έν τή Κοιμήσει τής άχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου, κα'ι 

τρίτον έν τή γενεθλίφ ήμέρρ Χριστού τού Θεού ημών, διά το και έν ταύταις προηγεϊσθαι νηστείαν 

και το έκ ταύτης όφελος».

158 Γ. Ράλλη- Μ. Ποτλή, Σύνταγμα, τ. Δ', σ. 591 · «...τήν τής υπερενδόξου Κοιμήσεως τής Θεοτόκου 

νηστείαν, εις τδ Συνοδικόν έν τφ έπιτιμίω τών τριγάμων άναφέρει ταύτην».
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Χρυσοβέργης συνέβαλε με τον τρόπο του στην καθιέρωση της νηστείας της 

Θεοτόκου.

Μετά από αυτήν την επιβεβαίωση ανοίγει πλέον ο δρόμος για τον Νίκωνα 

και ο ίδιος με ζήλο προτρέπει τους μοναχούς στην τήρηση της εν λόγω 

νηστείας. Στο Κανονάριο-Τυπικό που ο ίδιος συνέταξε αφιερώνει ξεχωριστό 

κεφάλαιο στη νηστεία του Αυγούστου, προσδίδοντας σε αυτήν ιδιαίτερη 

σημασία. Μετά την πτώση της Αντιόχειας στους Σελτζούκους Τούρκους 

έγραψε ο Νίκων την επιστολή «Προς τον αίττισάμενον περί την της 

υπερενδόξου Θεοτόκου νηστείαν», για την οποία ζήτησε να λάβει και την 

έγκριση από την πατριαρχική σύνοδο της Αντιόχειας Η σύνοδος μέσω του 

Σακελλίωνος Συμεών απάντησε στο Νίκωνα και αποδεχόμενη τη νηστεία της 

Θεοτόκου επανέλαβε τη θέση του πατριάρχη Θεοδόσιου Τ' Χρυσοβέργη υπέρ 

αυτής .

Αφού είχε ήδη διαδοθεί η νηστεία της Κοίμησης της Θεοτόκου στην 

Αντιόχεια χάρη στις ενέργειες του Νίκωνα Μαυρορείτη, ορισμένοι αγιορείτες 

μοναχοί έθεσαν ερώτηση σχετικά με τη νηστεία του Αυγούστου στη σύνοδο 

της Κωνσταντινούπολης του 1180 επί των ημερών του αγιοτάτου πατριάρχου 

Νικολάου Γ' και του βασιλιά Αλεξίου του Κομνηνού. Ο πατριάρχης και η 

σύνοδος περιέβαλαν τη νηστεία της Θεοτόκου με κανονική ισχύ159 160. Στην 

ερώτηση αν πρέπει να τηρείται η νηστεία του Αυγούστου, η απάντηση που

159 Σ, φ. 151 β· «δσα έν τη επιστολή διέλαβεν καλώς και θεαρέστως περί τής νηστείας εγραψας, 

Έγένετο δε περί αυτής λόγος και έπι τοΌ μακαρίτου πατριάρχου τοΰ μεγάλου φωστήρος τής 

Εκκλησίας (Θεοδοσίου Γ Χρυσοβέργη) και προσέταξεν φυλάττεσθαι αυτήν ώς παρά των αγίων 

πατέρων παραδοθεΐσαν κα'ι παρά τής αγίας συνόδου τής Ένώσεως ώς εγραψας μνημονευθεΐσαν και 

ταίς λοιπαΐς συναριθμεισαν».

160 J. Oudot, Patriarchatus Constantinopolitani Acta Selecta, [Sacra Congregazione per la Chiesa Orientale. 

Codificazione Canonica Orientale. Fonti, Serie II, Fasc.ni], Ρώμη 1941, σ. 14- «Ή προ τής Κοιμήσεως 

νηστεία έξ’ ανάγκης παραδεδομένη έστίν κα'ι οί πολλο'ι κα'ι ακριβέστεροι φυλάττουσι ταΰτην πλήν 

ύστερον έπ'ι τών ημέρων τοΰ φιλοσόφου κΰρου Λέοντος τής έορτής τής Μεταμορφώσεως 

έφευρεθείσης κα'ι κατά ταΰτας δή τάς ημέρας, τής νηστείας φημί, παρ’ εκείνου τυπωθείσης, έδράξαντο 

τίνες τών φιλήδονων αφορμής και ώς δήθεν την του Σωτήρος τιμώντες γιορτήν, έσθίουσι τά κρέα· 

πλήν οΰν ή άκρίβεια νηστείαν προστάσσει».
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δόθηκε είναι η εξής: «Ίίν ή νηστεία πρότερον εν τώ καιρώ τοΰτψ· 

μετετέθη δε δια τδ μη περιπίπτειν ταΐς κατά τον καιρόν τούτον 

γενομέναις έθνικαΐς νηστείαις. Πλήν κα'ι έτι πολλοί των άνθρώπων 

ταΰτην την νηστείαν νηστεΰουσι»161 162 163. Λαμβάνοντας υπόψη τις στενές 

σχέσεις της Αντιόχειας με το Άγιο Όρος κατά τον ια' αιώνα, μπορούμε να 

δεχτούμε πως το ενδιαφέρον των αγιορειτών μοναχών αναφορικά με τη 

νηστεία του Αυγούστου προκλήθηκε από το αντίστοιχο που επέδειξαν οι 

Αντιοχείς με πρωτοστάτη το μοναχό Νίκωνα . Ερμηνεύοντας ο Θεόδωρος 

Βαλσαμών την παραπάνω συνοδική απάντηση αναφέρει χαρακτηριστικά πως 

«άναγκαζόμεθα επεσθαι τή άγράφω εκκλησιαστική παραδόσει» , 

σύμφωνα με την οποία προηγείται νηστεία δεκαπέντε ημερών πριν την γιορτή 

της Κοίμησης της Θεοτόκου.

Σύμφωνα με τον Θεόδωρο Βαλσαμώνα η νηστεία πριν την γιορτή της 

Κοίμησης της Θεοτόκου διαιρείται σε δύο τμήματα, δηλαδή στη νηστεία της 

γιορτής της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος από την 1η έως την 6η του 

Αυγούστου και από την 7η έως τη 15η Αυγούστου στη νηστεία της Κοίμησης 

της Θεοτόκου164, τα οποία στη συνέχεια συγχωνεύθηκαν σε μία ενιαία 

περίοδο νηστείας165.

161 Γ. Ράλλη- Μ. Ποτλή, Σύνταγμα, τ. Δ', σ. 419-420 (=PG 138, 940D-944A). Πρβλ. V. Grumel, Les Regestes 

des actes du Patriarcat de Constantinople, Vol. I, Fasc. III., [Socii Assumptionistae Chalcedonenses], Paris 

1947, σ. 134 (αριθμ. 1089).

162 Βλ. Θ. Ξ. Γιάγκου, Κανονικολειτουργικά /, έκδ. «Δεδούση», Θεσσαλονίκη 1996, σ. 264.

163 Γ. Ράλλη- Μ. Ποτλή, Σύνταγμα, τ. Δ', σ. 419.

164 Γ. Ράλλη- Μ. Ποτλή, Σύνταγμα , τ. Δ', σ. 420, 488, 573-574.

165 Πρβλ. Κων. Γ. Πιτσάκη, «<Κωνσταντίνου Αρμενοπούλου;>Ανέκδοτη «πραγματεία» περί νηστειών», 

Επετηρίδα του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου της Ακαδημίας Αθηνών 18 (1971) 236- 

238, όπου παρουσιάζεται μια άλλη παράδοση περί της σύνδεσης της νηστείας της Κοιμήσεως της Θεοτόκου 

με αυτήν των Χριστουγέννων.
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4.3. Γενική επικράτηση της νηστείας των «μικρών τεσσαρακοστών»

Γύρω στο 1170 ο πατριάρχης Αλεξανδρείας Μάρκος στέλνει επιστολή 

στον πατριάρχη Αντιόχειας Θεόδωρο Βαλσαμώνα στην οποία διατυπώνει την 

ερώτηση εάν «αί νηστεΐαι τής εορτής των αγίων Αποστόλων καί τής του 

Χριστού Γεννήσεως κα'ι τής Κοιμήσεως τής αγίας Θεοτόκου, κα'ι τού 

Σωτήρος, άπαραίτητοί είσιν ή συγχωρητέαι κα'ι άδιάφοροι»166 167 168 169. Στην 

απάντηση λαμβάνεται υπόψη η σχετική με τη νηστεία του Αυγούστου 

απάντηση της συνόδου της Κωνσταντινούπολης επί πατριάρχου Νικολάου Α' 

πως «έτι πολλο'ι των άνθρώπων ταΰτην την νηστείαν νηστεΰουσιν», 

καθώς και η απόφαση του «Τόμου της Ένωσης» για ύπαρξη περιόδου 

νηστείας πριν τις συγκεκριμένες γιορτές κατά τις οποίες επιτρέπεται στους 

τρίγαμους η θεία Κοινωνία. Στη συνέχεια αναφέρεται πως «εξ άνάγκης 

προηγούνται νηστεΐαι προ των τεσσάρων τούτων έορτών....πλήν 

επταήμεροι (μία γάρ τεσσαρακονθήμερος νηστεία έστίν, ή του άγιου καί 

μεγάλου Πάσχα)» . Ωστόσο, η διάρκεια των παραπάνω γιορτών μπορεί να 

επεκταθεί ανάλογα με τη βούληση του καθενός . Στην περίπτωση που 

κάποιος δεν τηρήσει τις νηστείες που προηγούνται αυτών των γιορτών,
, 169επιτιμαται .

Ο ίδιος πατριάρχης Αντιόχειας στην Επιστολή περί νηστειών, την οποία 

απευθύνει προς τους Αντιοχείς, αναφέρει πως «μετά νηστειών έορτάζειν 

όφείλομεν ου μόνον την κοσμοσωτήριον τού Κυρίου Άνάστασιν, άλλα 

κα'ι τάς ρηθεΐσας τέσσαρας έορτάς, των αγίων Αποστόλων, φημί, τής 

Μεταμορφώσεως, τής Κοιμήσεως τής άγιας Θεοτόκου κα'ι των Γενεθλίων

166 Γ. Ράλλη- Μ. Ποτλή, Σύνταγμα, τ. Δ', σ. 488.

167 Γ. Ράλλη- Μ. Ποτλή, Σύνταγμα, τ. Δ', σ. 488.

168 Γ. Ράλλη- Μ. Ποτλή, Σύνταγμα, τ. Δ', σ. 488' «ΕΙ δέ τις κα'ι πλέον των επτά ήμερων κατά την 

γιορτήν τών Άγ. Αποστόλων και κατά την γιορτήν τής Γεννήσεως τοΰ Χριστοί, νηστεύει, ή έκοντι ή 

άπό κτητορικου τυπικού συνωθούμενος, ού καταισχυνθήσεται».

169 Γ. Ράλλη- Μ. Ποτλή, Σύνταγμα, τ. Δ', σ. 488· «Οί γούν μή νηστεύοντες προ έκάστης τών τεσσάρων 

εορτών κατά τό πάντη απαραίτητον δι’έπιτιμίων μεγάλων διορθωθήσονται».
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τοϋ Χρίστου και Θεοΰ ημών» . Η απάντηση του Βαλσαμώνα στηρίζεται 

στους αποστολικούς και συνοδικούς κανόνες, στις διατάξεις του 

Ιεροσολυμιτικού και Στουδιτικού τυπικού, στον Τόμο της Ένωσης και στην 

απόφαση της συνόδου της Κωνσταντινούπολης επί πατριαρχίας Νικολάου A 

Στην ίδια επιστολή παραλληλίζονται οι κυριότερες γιορτές των Ισραηλιτών με 

αυτές των Χριστιανών και παρουσιάζονται οι πρώτες ως τύποι και σκιές των 

δεύτερων. Έτσι, η γιορτή του Αμνού υποτυπώνει το μέγα και άγιο Πάσχα, η 

γιορτή των Εβδομάδων την αγία Πεντηκοστή, η γιορτή της Σκηνοπηγίας την 

γιορτή της Κοίμησης της Θεοτόκου, η γιορτή του Ιλασμού την γιορτή της 

Μεταμόρφωσης και η γιορτή των Σαλπίγγων την γιορτή των Χριστουγέννων. 

Στη συνέχεια ορίζεται νηστεία πριν τις παραπάνω γιορτές, η οποία διαρκεί μ' 

ημέρες πριν την γιορτή του μεγάλου Πάσχα και τη γενέθλια ημέρα του 

Χριστού, επτά ημέρες πριν τις γιορτές της Μεταμόρφωσης και της Κοίμησης 

της Θεοτόκου, ενώ μετά την γιορτή των αγίων Πάντων ακολουθεί νηστεία 

μέχρι την γιορτή των αγίων Αποστόλων, της οποίας η διάρκεια είναι ανάλογη 

της σύμπτωσης του Πάσχα170 171.

170 Γ. Ράλλη- Μ. Ποτλή, Σύνταγμα, τ. Δ', σ. 567.

171 Γ. Ράλλη- Μ. Ποτλή, Σύνταγμα, τ. Δ', σ. 565-579.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

■ Οι ιστορικές πηγές που αναφέρονται στη νηστεία των 

μεταχριστιανικών χρόνων εντοπίζονται σε συγγράμματα της 

εκκλησιαστικής γραμματολογίας, κανόνες Οικουμενικών, τοπικών και 

πατριαρχικών συνόδων, μοναστηριακά τυπικά και επιστολογραφία 

πατριαρχών και ιεραρχών της Ορθοδόξου Εκκλησίας.

■ Οι νηστείες της Μ. Τεσσαρακοστής και των ημερών της Τετάρτης και 

Παρασκευής έχουν αποστολική προέλευση και αποτελούν τις 

αρχαιότερες επίσημα θεσπισμένες περιόδους νηστείας.

■ Οι «μικρές τεσσαρακοστές» πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων, των 

Αποστόλων και της Κοίμησης της Θεοτόκου αποτελούν 

μεταγενέστερες νηστίσιμες περιόδους, στη διαμόρφωση των οποίων 

συντέλεσε η άνθηση του μοναχισμού.

■ Μέχρι τον ιγ' αιώνα και μετά από τις ανάλογες ζυμώσεις έχουν πλέον 

καθοριστεί και παγιωθεί οι νηστίσιμες περίοδοι.

■ Χαρακτηριστικό γνώρισμα των θεσπισμένων νηστειών αποτελεί η 

κατά τόπους και είδος ποικιλία και όχι η ομοιομορφία.
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