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ΩΦΕΛΙΜΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΗΣΤΕΙΑ 

 

Ἐπειδή ὑπάρχουν πολλοί δάσκαλοι καί ὁ 
κάθε ἕνας λέγει διάφορους τρόπους καί 
ἐφαρμογές ὅσο ἀφορᾶ τό σωτήριο θε-
σμό τῆς νηστείας,    εἶναι φυσικό νά ὑ-
πάρχει σύγχιση καί μή κατανόηση ἀνάμε-
σα στούς χριστιανούς, γιά τό θέμα τῆς 
νηστείας. Γιά τό λόγο αὐτό ρώτησε ἕνας 
χριστιανός, ἕνα κληρικό,νά μάθει για τό 
θέμα, καί ἔτσι προέκυψε ὁ παρά κάτω δι-
άλογος 
 
Χριστιανός: Ἐπειδή σέ λίγες μέρες θά 
ἀρχίσει ἡ νηστεία πού ὀρίζει ἡ Ἐκκλησία 
μας, θά θέλατε στή σημερινή μας συνάν-
τηση νά μας μιλήσετε γιά τό θέμα αὐτό; 
γιατἰ δυστυχῶς βλέπω τά πράγματα πο-
λύ μπερδένα γύρω ἀπό τή νηστεία. 
 
Κληρικός·  
 Θά ἤθελα, παιδί μου, νά σοῦ μιλή-
σω γιά τόν πανάρχαιο θεσμό  
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τῆς νηστείας, γιά νά κατατοπιστεῖς καί 
νά γνωρίσεις τήν μεγάλη του ἀξία καί τή 
χρησιμότητά του  στή    ζωή μας, τήν ὑ-
λική καί τήν πνευματική. 
Χριστιανός:  
 Σεβαστέ μου πάτερ, πολύ τό θέλω 
αὐτό, ἐπιθυμῶ νά μάθω ὅσα ἀφοροῦν τή 
νηστεία, γιατί πολλοί ἄνθρωποι παρεξη-
γοῦν, ἤ καί ἀπορρίπτουν τή νηστεία καί 
νομίζω ὅτι αὐτό συμβαίνει ἐπειδή δέν εἶ-
ναι καλά πληροφορημένοι. Γι᾿ αὐτό, συγ 
χώρεσέ με, νά σοῦ ὑποβάλω τά ἐρωτή-
ματά μου. Θά παρακαλέσω νά μήν μέ πα-
ρεξηγήσεις γιά τήν τόση ἄγνοιά μου καί 
νά μήν μέ βαρεθεῖς. 
Κληρικός: 
 Νά εἶσαι βέβαιος, παιδί μου, πώς 
μέ πολλή προθυμία καί ἀγάπη θά ἀπαν-
τήσω σέ ὅλες σου τίς ἐρωτήσεις χωρίς 
νά κουραστῶ. Καί περιμένω τήν πρώτη 
σου ἐρώτηση. 
᾿Ερώτηση: 
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 Πρῶτα- πρῶτα, θά ἤθελα νά μά-
θω: Τί σημαίνει νηστεία;  Τί ἐννοοῦμε ὅ-
ταν λέμε νηστεία; 
᾿Απάντηση: 
 Νηστεία, σημαίνει στέρηση   τῆς 
τροφῆς. Καί ὅταν ἀναφερόμαστε στή νη-
στεία πού ἡ ᾿Ορθόδοξη  μας ᾿Εκκλησία 
θεσμοθέτησε, ἐννοοῦμε τήν ἀποχή ἀπό 
ἐκεῖνες τίς τροφές πού, ἐπειδή ἔχουν 
πλούσια καί θρεπτικά στοιχεῖα καί βοη-
θοῦν  στήν αὔξηση τῶν ὁρμῶν καί ἐπι-
θυμιῶν τοῦ σώματός μας, ὁδηγοῦν ταυ-
τόχρονα καί στήν αὔξηση τῶν παθῶν καί 
τῶν ἁμαρτιῶν, καί αὐτή ἀφορᾶ τούς ὑγι-
εῖς χριστιανούς. Γιατί ὅλοι οἱ ἄνθρωποι 
δέν εἶναι τό ἴδιο. Γιά τό λόγο αὐτό ἡ νη-
στεία γίνεται ἀνάλογα μέ τήν ὑγεία καί 
τήν κατάστασι τοῦ κάθε ἀνθρώπου. 
 Νηστεία, σημαίνει στέρηση τρο-
φῶν καί ὄχι ἀλλαγή διαιτολογίου, ὅπως 
πολλοί νομίζουν.Καί ἔχει σχέσι μέ τήν 
ποιότητα ἀλλά καί μέ τήν ποσότητα. Βα-
σικά οἱ νηστείες τῆς Ἐκκλησίας μας ἔ-
χουν τήν ἔννοια τοῦ περιορισμοῦ τῶν 
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τροφῶν καί τῆς ἐγκράτειας,  γιά τούς ὑ-
γειεῖς,   χωρίς βέβαια νά ἀποκλείεται καί 
ἡ τέλεια ἀσιτία ἔστω καί λίγες μέρες, ὅ-
πως τό λεγόμενο ῾῾τριμέρι᾿᾿  πού    κά-
νουν μερικοί χριστιανοί, πού θέλουν νά 
ἀγωνιστοῦν περισσότερο. Καί αὐτά πρέ-
πει νά συνδιάζονται καί μέ τήν κατά Θεό 
ζωή καί αποχή ἀπό τήν ἁμαρτία. 
 ῾Ο Μ. Βασίλειος, ἐννοώντας τή 
νηστεία ὡς ἐγκράτεια, λέγει:   
῾῾ ᾿Εγκράτεια δέ ὀνομάζουμε ὅπωσδήπο-
τε ὄχι τή γενική ἀποχή ἀπό τίς τροφές,( 
διότι τοῦτο εἶναι βίαιος θάνατος), ἀλλά 
τήν ἀποχή ἀπό τίς ἀπολαύσεις, μέ σκοπό 
νά συντρίψουμε τό φρόνημα τῆς σάρκας 
καί νά ἐπιτύχουμε τό σκοπό τῆς εὐσέβει-
ας᾿᾿.( ῞Οροι κατά πλάτος, ἀπόκριση 16). 
 
 Νηστεία, λοιπόν, εἶναι ἡ στέριση 
τοῦ φάρυγγα καί τοῦ στομάχου ἀπό τίς 
ἡδονικές τάσεις καί συνήθειες πού ἐμπο-
δίζουν τόν χριστιανό νά  προοδεύσει 
πνευματικά.   Παράλληλα ὅμως μέ τήν ἀ-
ποχή τῶν τροφῶν πρέπει νά γίνεται καί ἡ   
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ἀποχή ἀπό τά ἔργα ἐκεῖνα πού λερώνουν 
τήν ψυχή. Σ’ αὐτό δίνουν περισσότερη 
σημασία ἡ Ἁγία γραφή καί οἱ Πατέρες    
τῆς Ἐκκλησίας, γιατί ἐδῶ γίνεται ἡ μεγά-
λη ζημιά στή ψυχή τοῦ ἀνθρώπου. Μπο-
ρεῖ νά ὑπάρχουν ἄνθρωποι μέ σῶμα κα-
θαρό ἕνεκα τῆς νηστείας, ἀλλά μέ ψυχή 
λερωμένη ἀπό τίς απρόσεκτες συμπερι-
φορές. 
 Χριστιανός: 
 Τώρα, σίγουρα, ἔμαθα τί ἐννοοῦ-
με μέ τόν ὅρο «νηστεία». Θά  παρακα-
λοῦσα, πάτερ μου,νά μοῦ ἀπαντήσετε   
καί στίς ἄλλες ἐρωτήσεις μου, ἄν ἔχετε 
τήν καλωσύνη. 
  
Κληρικός : 
 Μά δέν σοῦ εἶπα παιδί μου,  ὅτι θά 
ἀπαντήσω μέ προθυμία σέ ὅλες σου τίς 
ἐρωτήσεις; Κάνε μου      λοιπόν, τίς ἐρω-
τήσεις σου. 
  ᾿Ερώτηση:  
 Τί εἶναι ἡ νηστεία γιά τόν    ἀγωνι-
ζόμενο χριστιανό; 
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᾿Απάντηση: 
Ἡ νηστεία, κατά τόν ἅγιο Χρυσό στομο, 
ὅπως καί ἡ παρθενία, αὐτές καθ’ ἑαυτές 
δέν εἶναι τίποτα γιά τη σωτηρία τοῦ ἀν-
θρώπου, γιατί νηστεύουν καί παρθενεύ-
ουν καί οἱ     μουσουλμάνοι καί οἱ εἰδωλω-
λάτρες χωρίς νά σώζουν τίς ψυχές τους.    
Καί οἱ πέντε μωρές παρθένες τοῦ   εὐαγ-
γελίου ἦσαν παρθένες καί καθαρές στό 
σῶμα, ἀλλά δέν σώθηκαν. 
Γιά νά εἶναι σωτήρια ἡ νηστεία θά πρέπει 
νά βασίζεται στή θερμή πίστη πρός τό 
Θεό καί στό ἀληθινό  δόγμα τῆς Ἐκκλη- 
σίας μας. 
 Πρέπει νά γνωρίζεις ὅτι ἡ νηστεία 
εἶναι ἀρετή ὅπως τίς ἄλλες ἀρετές καί οἱ 
ἀρετές εἶναι ἐργαλεῖα μέ τά ὁποῖα φτειά-
χνουμε τό ἔργο τῆς σωτηρίας μας. ῎Ετσι 
ἡ νηστεία εἶναι ἕνα ἐργαλεῖο, ἕνα μέσο 
τό    ὁποῖο ἀφοῦ χρησιμοποιήσουμε κα-
τάλληλα, σύμφωνα μέ τίς ὁδηγίες τοῦ 
Πνευματικοῦ μας ὁδηγοῦ, θά  μᾶς    βοη-
θήσει νά ἐπανέλθουμε στό ῾῾ κατά φύ-
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σιν᾿᾿, στό δρόμο τοῦ Παραδείσου.῾Η νη-
στεία, παιδί μου,    ἀφοῦ εἶναι ἐργαλεῖο, 
θά πρέπει νά χρησιμοποιεῖται καί μέ ἄλλα 
ἐργαλεῖα γιά νά φέρει ἀποτέλεσμα, γιατί 
μέ ἕνα ἐργαλεῖο δέν τελειώνει κανένας 
τεχνίτης κανένα ἔργο. Ἑπομένως ἡ νησ-
τεία πρέπει νά συνοδεύεται καί μέ τίς    
ἄλλες ἀρετές, τήν     ἀγάπη, τήν προσευ-
χή, τήν ἐλεημοσύνη, τήν ἀνεξικακία, κλπ. 
Μόνο ἔτσι θά φέρει σωτήριο ἔργο στή   
ψυχή. 
 Ἡ νηστεία εἶναι καί μιά ἄσκηση, ἕνα μέ-
ρος τοῦ πνευματικοῦ μας ἀγώνα, πού θά 
μᾶς βοηθήσει νά ἐπιβάλλουμε τή θέλησή 
μας πάνω στό σαρκικό καί ἁμαρτωλό ἑ-
αυτό μας. 
 ῾Η νηστεία, ἡ ἐγκράτεια, ἀπό τά 
φαγητά καί τά ποτά, βοηθᾶ τόν ἀγωνιζό-
μενο πιστό νά ἐπιτηρεῖ τό νοῦ του καί νά  
μήν ἔχει λογισμούς ἀκολασίας καί πονη-
ριᾶς. 
 ῾Η νηστεία, στούς ὑγειεῖς χριστια-
νούς,πού τήν ἔχει σχεδόν διαγράψει ἀπό 
τή ζωή του ὁ σημερινός ἄνθρωπος, ὑπο-
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βοηθᾶ ὄχι μόνο στήν ὑποδούλωση τοῦ  
σαρκικοῦ φρονή ματος καί τήν ἀπελευ-  
θέρωση τοῦ  σώματος ἀπό τά τυραννικά 
πάθη, ἀλλά καί τό νοῦ καθαρίζει καί λαμ-
πρύνει, ὅπως χαρακτηριστικά ψάλλει ἡ 
᾿Εκκλησία μας τήν Κυριακή   τῆς Τυριν-
ῆς. « ἀντί μαχαίρας τήν   νηστείαν ἥτις 
ἐκτέμνει ἀπό καρδίας πᾶσαν κακίαν». Δ-
ηλαδή γιά νά καθαρίσουμε τήν ψυχή     
μας, ἄς χρησιμοποιήσουμε ἀντί μαχαιρι-
οῦ τή νηστεία, πού κόβει καί καθαρίζει  
κάθε κακία ἀπό τήν καρδιά. 
 Καί οἱ θεοφόροι Πατέρες τῆς ᾿Εκ-
κλησίας μας πάρα πολλά ἔχουν γράψει  
γιά τή νηστεία, γιατί γνώρισαν ἀπό τήν 
πεῖρα τους, τί ἀξία ἔχει γιά τό χριστιανό 
ἡ ἀρετή αὐτή. Θά σοῦ μεταφέρω ἐδῶ, μι-
κρό δεῖγμα ἀπό τό λόγο τοῦ ῞Αγίου Χρυ-
σοστό μου. 
 ῾Η νηστεία, λέγει· « εἶναι τό φάρμακο   
τῶν ψυχῶν μας, ἡ μητέρα τῆς    σωφρο-
σύνης καί ὅλων τῶν ἀγαθῶν καί ὁ δάσκα-
λος κάθε ἄλλης ἀρετῆς᾿» 
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 ῾῾«Η νηστεία εἶναι ὁ φύλακας καί 
ὑπερασπιστής κάθε ἀρετῆς,  εἶναι μητέ-
ρα τῆς προσευχῆς καί τό κάλλος τῆς πα-
ρθενείας» 
« ῾Η νηστεία εἶναι ἡ γαλήνη τῶν   ψυχῶν 
μας, ἡ εὐκοσμία τῶν ἡλικιωμένων,ὁ παι-
δαγωγός τῶν νέων, ὁ    δάσκαλος αὐτῶν 
πού σωφρονοῦν, καί αὐτή σάν ἄλλο στέ-
μμα στολίζει κάθε ἡλικία καί φύλο». 
  
 ῾῾ Εἶναι πρόξενος τῆς ἐλευθερίας 
μας, γιατί, ὅταν μᾶς βρεῖ δούλους καί   
δέσμιους τῶν διαβολικῶν παθῶν μας, αὐ-
τή μᾶς λύνει καί μᾶς ἐλευθερώνει, ὅπως 
ἐλευθέρωσε τούς Νινευΐτες ἀπό τήν κα-
ταδίκη τοῦ   θανάτου, τόν Δανιήλ ἀπό τά  
λιοντάρια καί τούς τρεῖς παῖδες ἀπό τό 
καμίνι τῆς φωτιᾶς᾿᾿. 

 ᾿Αντιλαμβάνεσαι, παιδί μου, τί    
δυνατό ὅπλο εἶναι ἡ νηστεία    στόν ἀγώ-
να πού κάνεις ἐναντίον   τῶν δαιμόνων  
καί ἑπομένως ἐπιβάλλεται νά τό χρησιμο-
ποιεῖς, ἄν  θέλεις νά νικήσεις. ῾ 
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Ο Χριστός μας εἶπεν ὅτι καί τά   
δαιμόνια διώχνει ἀπό   τόν ἄνθρωπο. Τί 
ἄλλο θέλεις; Προχώρα λοιπόν. Πρέπει νά 
ξέρεις ὄμως, ὄτι ἡ νηστεία ἐφαρμόζεται 
μόνο στά ἄτομα πού δέν ἔχουν προβλή-
ματα ὑγείας. 
   Χριστιανός: Τώρα κατάλαβα πό-
σο χρήσιμο εἶναι νά ἔχει ὁ χριστιανός σύ-
ντροφό του τήν ἐγκράτεια, τή νηστεία,  
στή πορεία του πρός τόν    Παράδεισο. 
Χωρίς αὐτό τό σύντροφο σίγουρα θά    
αἰχμαλωτιστεῖ ἀπό τούς διάφορους ἐχθ-
ρούς πού παραμονεύουν, γιά νά τοῦ ἐμ-
ποδίσουν τό δρόμο τῆς σωτηρίας. Ὅμ-
ως, σεβαστέ μου πατέρα, οἱ ἐρωτήσεις 
μου πληθαίνουν καί φοβοῦμαι ὅτι θά σέ 
κουράσω. 
 
Κληρικός: 
 Μήν στενοχωριέσαι, τέκνο   μου, 
δέν σοῦ ὑποσχέθηκα νά σέ κατατοπίσω 
πλήρως; Συνέχισε λοιπόν. 
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Χριστιανός: 
 Νομίζω, πώς κάτι κατάλαβα μέχρι 
τώρα γιά τό σκοπό καί τήν ὠφέλεια τῆς 
νηστείας,  ἐπιθυμῶ ὅμως νά μάθω πιό   
πολλά, γι᾿ αὐτό θά παρακαλέσω νά μοῦ 
πεῖς περισσότερα πάνω σ᾿ αὐτό τό θέμα. 
 
Κληρικός: 
 ῞Οπως ὅλοι ξέρουμε, στόν κόσμο 
μας ὑπάρχει πολλή ἀκράτεια, ἡ ὁποία    
βγάζει τόν ἄνθρωπο ἀπό τό σωστό δρό-
μο καί τόν ζημιώνει ἀφάνταστα, τόσο    
στήν ψυχή ὅσο καί   στό σῶμα.῾Ο γενι-  
κός σκοπός τῆς νηστείας εἶναι νά βοηθή-
σει τόν ἄνθρωπο σάν ψυχοσωματικήν ὄν-
τότητα, νά πετύχει τόν τελικό του προο-
ρισμό, πού εἶναι ἡ βασιλεία τῶν οὐραν-
ῶν. ῾Ο σκοπός τῆς νηστείας εἶναι διπλός: 
Νά σώσει σῶμα καί ψυχή.  Πράγμα πού 
στοχεύουν ὅλες οἱ ἀρετές. Πῶς ὅμως   
κατορθώνεται αὐτό θά τό δοῦμε στή συ-
νέχεια. 
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 α) Πῶς ἡ νηστεία τῶν τρο φῶν ὠ-
φελεῖ τήν ψυχή. 
 ῞Οταν στερήσουμε τό στομάχι ἀ-
πό τίς πολύ θρεπτικές καί πλούσιες σέ  
λίπη τροφές καί ἀπό τά οἰνοπνευματώδη 
ποτά, τό καθαρίζουμε ἀπό τίς ἀναθυμιά-
σεις τῶν τροφῶν καί ποτῶν οἱ ὁποῖες    
σάν καπνός    ἀναβαίνουν στόν ἐγκέφα-
λο καί     σκοτίζουν τό νοῦ καί δημιουρ-
γοῦν τή ραθυμία,τήν ἀκηδία, τό νυστα-   
γμό καί δέν ἀφήνουν τόν ἄνθρωπο οὔτε 
νά μελετήσει οὔτε νά προσευχηθεῖ. Αὐτό 
τό κακό πού γίνεται ἀπό τήν πλούσια δια-
τροφή τό τονίζει ἰδιαίτερα ὁ ἅγιος ᾿Ισαάκ 
ὁ Σύρος.῾῾ ῞Οπως ἡ ὀμίχλη πού ἀναβαίνει 
ἀπό τή γῆ και σκοτίζει τόν ἀέρα, ἔτσι    
καί οἱ χυμοί πού ἀναβαίνουν ἀπό τό στο-
μάχι σκοτίζουν τό νοῦ... καθώς τό νέφος 
σκεπάζει τή σελήνη,  ἔτσι καί οἱ ἀτμοί    
τῆς κοιλιᾶς σκοτίζουν τό νοῦ καί διώχ-  
νουν ἀπό τήν ψυχή τή σοφία τοῦ Θεοῦ.᾿-
᾿. 
     ῎Ετσι μέ τή νηστεία ἀπαλλάσσεται τό 
σῶμα ἀπό τό βάρος τῶν  τροφῶν καί ἠ-  
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ρεμος ὁ νοῦς καί ἡ ψυχή καταγίνεται ἀπ-
ερίσπαστη στό   ἔργο τῆς σωτηρίας,στήν 
ἐφαρμογή     τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ. 
 ᾿Ακόμα μέ τή νηστεία ταπεινώνε-
ται τό σῶμα καί ἠρεμοῦν τά διάφορα πά-
θη πού ἐνοχλοῦν πολύ τήν ψυχή. Βρίσκει 
ὁ ἄνθρωπος τήν ἠρεμία, τή γαλήνη καί 
μέ προσοχή ἐλέγχει τούς διάφορους λο-
γισμούς πού τοῦ ὑποβάλλει ὁ πονηρός. 
Μέ τήν ἄσκηση τῆς νηστείας κατορθ-
ώνεται ἡ ἐπιβολή τῶν θελημάτων τῆς  
ψυχῆς στόν ἀγωνιζόμενο ἄνθρωπο καί  
διατηρεῖται ἄσβεστη ἡ φλόγα  τῆς ψυχῆς 
γιά σωτηρία. 
 ῾Ο ῞Οσιος Νικήτας ὁ Στηθᾶτος    
μᾶς βεβαιώνει μέ τήν πεῖρα του τά ἑξῆς·-
῾῾ τίς σωματικές ὀρέξεις καί τά σκιρτή- 
ματα τῆς σάρκας τά σταματοῦν ἡ ἐγκρά-
τεια, ἡ νηστεία καί οἱ πνευματικοί ἀγ-
ώνες᾿. 
 Γιά νά εἶναι ὅμως ἡ νηστεία  μας 
σωστή καί ἀρεστή στό Θεό, θά πρέπει π-
αράλληλα μέ τήν ἀποχή   τῶν τροφῶν νά  
ἀπέχουμε καί ἀπό τίς κακίες μας.   Νά σ-
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υγχωροῦμε    πάντοτε τά φταιξίματα καί 
τίς ἀδυναμίες τῶν ἄλλων, νά ἀπαλλαχτο-
ῦμε ἀπό τά μίση, νά γίνουμε ὅλο ἀ  γάπη 
πρός τούς συναθρώπους μας, νά εἴμασ-
τε πρόθυμοι νά δώσομε χεῖρα βοηθείας 
στούς ἀδυνάτους. Νά ἀσκήσουμε καί τίς 
ἄλλες ἀρετές, τήν προσευχή, τήν ταπει-
νοφροσύνη,  ὅπως ἔχουμε πεῖ πιό  πί-
σω,νά ξεφύγουμε ἀπό τόν ἐγωϊσμό καί 
τή φιλαυτία μας , νά ἀσκήσουμε τήν ἐλε-
ημοσύνη καί κάθε ἄλλο καλό ἔργο.  
Μόνη της ἡ νηστεία τῶν τροφῶν δέν 
εἶναι δυνατό νά βοηθήσει τόν χριστιανό. 
Μόνον ὅταν ἡ νηστεία  πλαισιώνεται  μέ 
τίς ἄλλες ἀρετές μέ συνεχή πνευματικό 
ἀγώνα, εἶναι   καλή καί ἀρεστή ἐνώπιον 
τοῦ Θεοῦ καί ἔχει ἀποτέλεσμα τή σωτη-
ρία. 
Διαφορετικά, ἄν νηστεύουμε μέν τίς τρ-
οφές εἴμαστε ὅμως μνησίκακοι,  ἄσπλαχ-
νοι, φιλόσαρκοι, ἐγωϊστές, χωρίς προσε-
υχή ἐκκλησιασμό, ἐξομολόγηση, εἶναι    
μάταια καί ἀνώφελη ἡ νηστεία μας. 
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 ῞Οσοι λοιπόν ἐφάρμοσαν σωστά 
τή νηστεία τῆς ᾿Ορθόδοξης ᾿Εκκλησίας 
μας, βεβαιώνουν χωρίς καμιά ἀμφιβολία, 
πώς αὐτή (ἡ νηστεία) εἶναι δυνατό φάρ-
μακο πού ἀποτοξινώνει τήν ψυχή ἀπό τίς 
τοξίνες τῆς ἁμαρτίας. Καί ὠφελεῖ ὄχι μό-
νο τήν ψυχή ἀλλά καί τό σῶμα. 
 β) Πῶς βοηθᾶ τό σῶμα ἡ νηστεία 
τῆς ᾿Εκκλησίας μας.  
 ῾Η συνεχής διατροφή τοῦ ἀνθρώ-
που μέ πλούσιες σέ ζωϊκά λίπη τροφές κ-
αί οἰνοπνευματώδη ποτά, ὅπως συμβαίν-
ει σήμερα, κουράζει  καί ἐξασθενεῖ τό   
πεπτικό μας σύστημα καί ἐξασθενίζει γρ-
ήγορα τόν ὀργανισμό,μέ τίς πολλές τοξι-
κές οὐσίες πού περιέχουν τά τρόφιμα α-
ὐτά. Μέ τή νηστεία ἐκλείπουν αὐτές οἱ   
τοξίνες, τά δηλητήρια, καί τό σῶμα ἐπα-
ναβρίσκει τήν ἰσοροπία του καί ἀνανεώ-
νει τίς δυνάμεις του. 
 ῾Ο σοφός Σειράχ, προειδοποιεῖ γιά 
τόν καταστρεπτικό ρόλο τῶν πολλῶν     
τροφῶν καί ὑποδεικνύει τό μέτρο γιά τήν 
ὑγεία ὡς ἑξῆς: ῾῾  Μή ἐκχυθῆς ἐπί ἐδεσ- 
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μάτων, ἐν γάρ πολλοῖς βρώμασιν ἔσται ν-
όσος᾿᾿ (37, 29- 31). Δηλαδή, νά μήν πέσ-
εις μέ τά   μοῦτρα στά φαγητά, γιατί στά 
πολλά φαγητά ῾ὑπάρχει καί ἀρρώστεια  
πού ἐπιφέρει τό θάνατο. 
 ᾿Αλλά καί γιά νά ἔχεις ὕπνο ἐλα-
φρό πρέπει νά ἔχεις ἔντερο ὄχι πολύ γε-
μᾶτο, ἀλλά ἐλαφρό.῾῾ ὕπνος ὑγείας ἐπί 
ἐντέρῳ μετρίῳ᾿᾿(31, 20). ῾Η νηστεία, παι-
δί μου ἀγαπητό, εἶναι πολύ εὐεργετική  
στό σῶμα,    ἐπειδή τό ἐξυγειαίνει καί χα-
ίρεται ὁ ἄνθρωπος τή ζωή του. ᾿Ακόμα, 
ἄν  ἐφάρμοζαν οἱ ἄνθρωποι τή συμβουλή 
τῶν Πατέρων γιά παντοτινή καί μέ μέτρο 
διατροφή, δηλαδή ἐγκράτεια, θά εἶχαν 
συνεχή ὑγεία καί εὐτυχία. 
  ῎Ακουσε παιδί μου, πῶς ὁ ᾿Επίσκο-
πος Φωτικῆς Διάδοχος ξεκα- θαρίζει τό 
θέμα τῆς μέτριας διατροφῆς μέ τό πιό  
κάτω παράδειγμα, λέγει· ῾῾ ὅταν ἡ γῆ πο-
τίζεται μέ μέτρο,ἀποδίδει τό σπόρο πολ-
λαπλάσιο,ἐνῶ ὅταν ποτίζεται μέ ὑπερβο- 
λικό νερό κάμνει μόνον ἀγκάθια᾿᾿. 
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Νομίζω ὅτι θά πρέπει νά ξεκαθαρι-
σθοῦν μερικά πράγματα γιά νά εἴμαστε 
ὠφέλιμοι.  

Συνήθως δίνουμε προσοχή    στή 
φύση τοῦ φαγητοῦ καί ὄχι στην ποσότη-
τα. Δέν τρώγω κρέας, ἀλλά τρώγω φα-
σόλια ἤ ἄλλο ὄσπριο, καί γεμίζω τό πιάτο 
μου και νομίζω ὅτι νηστεύω. Αὐτό δέν εί-
ναι νηστεία. Νηστεία κατά τόν ἅγιο Κασι-
ανό   πού ἐπικαλεῖται τούς πρό αὐτοῦ   
Πατέρες, «εἶναι νά μήν ἀπατᾶσαι με χορ-
τασμό τῆς κοιλίάς σου», Γιατί  καί οἱ κά-
τοικοι τῶν Σοδόμων δέν  καταστράφηκαν 
ἀπό τό πολύ κρέας καί κρασί, ἀλλά κατα-
στράφηκαν ἀπό τό πολύ ψωμί καί νερό, 
πού τρέφονταν. 

Ἀντιλαμβανόμαστε λοιπόν ὅτι,   
νηστεία εἶναι ἡ περικοπή τῶν φαγητῶν, 
τόσο ὄσο χρειάζεται τό σῶμα μας γιά 
νά ζεῖ σωστά. 

Ἀπο τό ἅγιο Ὅρος γράφονται βιβ-
λία μέ συνταγές νηστήσιμες καί εὔγεσ-
τες! Γίνεται αὐτό; Νηστεία καί εὔγεστο 
φαγητό εἶναι    δύο ἀντίθετα πράγματα. 
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Ἡ νηστεία δέ μπορεῖ νά εἶναι ὑπο-
χρεωτική γιατί οἰ ἄνθρωποι διαφέρουν   
στήν ὑγειεινή τους κατάσταση, τόσο στό 
σῶμα ὄσο καί στίς ἀσθένειες. Γιά τοῦτο 
θά πρέπει νά  συμβουλεύονται οἱ χριστι-
ανοί τόν Πνευματικό τους. 

 Θά ἐπαναλάβω ἐδῶ ὅτι ἐξαιροῦν-
ται συνήθως οἱ ἔγκυες γυναίκες, οἱ ἀδύ-
νατοι γέροντες και γενικά οἱ πάσχοντες 
ἀπό σοβαρές ἀσθένειες καί ταλαιπωρεῖ 
ται τό σῶμα. 

Ὅσοι λοιπόν θέλουν νηστεία σω- 
στή καί ὠφέλιμη ἄς λάβουν σοβαρά    ὑπ-
όψη ἔστω καί αὐτά τά λίγα πού εἶπα στ-
ήν ἀγάπη σου,  παιδί   μου. 

 
Χριστιανός: 

Πολύ ἐνδιαφέροντα καί ἀξιοπρόσ-
εκτα αὐτά πού μᾶς παρουσίασες σεβα     
στέ πάτερ. Καί μᾶς πείθουν ὅτι σίγουρα 
ἡ νηστεία ἔχει διπλή ὠφέλεια στόν ἄνθ- 
ρωπο,τόσο στήν   ψυχή ὅσο καί στό σῶ-
μα καί σωστά θεσμοθετήθηκε ἀπό τήν 
᾿Εκκλησία μας. Ἡ ἀρετή αὐτή ἄν ἀσκηθεῖ    
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σωστά μεγάλη βοήθεια στό νά φτάσουμε 
στό στόχο μας πού εἶναι ἡ   βασιλεία τοῦ 
Θεοῦ.  

Ἔτσι δέν μένει παρά νά σ’ εὐχαρι-
στήσω, σεβαστέ Πάτερ καί νά ζητήσω   
τήν εὐχή σου γιά βοηθό   στόν πνευματι-
κό αὐτό ἀγώνα τῆς  νηστείας καί ἐγκρά-
τειας. 

 
Κληρικός:  
Τελειώνοντας τή συνομιλία μας αὐτή, θά 
ἤθελα νά πῶ σ’ ὅσους ἀγαποῦν τόν ἀγώ-
να γιά τή σωτηρία τους, ἄν θέλουν νά 
πετύχουν καί νά μήν πᾶνε οἱ κόποι τους 
χαμένοι, ὄχι μόνο νά κάνουν τή νηστεία 
τους σωστά καί ὅσο μποροῦν, ἀλλά καί 
νά μήν ἀκολουθοῦν τίς κακές συνήθειες 
τοῦ κόσμου μέ τά θεάματα καί τίς δια-
σκεδάσεις. Δέ μπορεῖς νά νηστεύεις καί 
νά περνᾶς καί τήν ὥρα σου στήν τηλεό-
ραση ἤ στό ποδόσφαιρο ἤ στα καρναβά-
λια ἤ καί νά μήν συμπαθᾶς τόν  ταλαιπω-
ρημένο ἤ νά μήν συγχωρεῖς κάποιο πού 
σέ ζήμιωσε ἤ σέ κατηγόρησε. Θά πρέπει 



 22 

νά ἐφαρμόζεται ὁ λόγος τοῦ Κυρίου:«Ἐ-
κεῖνα πού ἐσύ μισᾶς μήν τά κάνεις σέ ἄλ-
λο.» Ἠ κατά Χριστό ζωή καί συνπεριφο-
ρᾶ εἶναι ἀπαραίτητη γιά τή σωτηρία μας 
ἀπό τό διάβολο. 
 
 
 Ἡ εὐχή τοῦ Κυρίου καί τῆς Πανα-
γίας Μητέρας Του νά  βοηθήσει ὅλους 
μαςνά ἐφαρμόσουμε σωστά τήν νηστεία 
μαζί μέ τίς ἄλλες ἀρετές, γιά πάρουμε 
τό εἰσητήριο τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ.  
Ἄλλωστέ γι’ αὐτό ἀξίζει κάθε κόπο καί 
προσπάθεια ὄσο δύσκολη κι’ ἄν εἶναι.    
Ἀμήν. 
 


