Η ΠΟΤΔΑΙΟΣΗ ΣΗ ΝΗΣΕΙΑ
ΚΑΙ Η ΣΗΡΗΙ ΑΤΣΗ ΗΜΕΡΟΝ
1. Ἡ λεζηεία εἶλαη ζεία ἐληνιή (Γελ. β’, 16-17). Καηά ηόλ Μ.
Βαζίιεηνλ, «ζπλειηθηῶηίο ἐζηη ηῆο ἀλζξσπόηεηνο· λεζηεία γάξ ἐλ ηῷ
παξαδείζῳ ἐλνκνζεηήζε» (Πεξί λεζηείαο, 1, 3. PG 31, 168A). Δἶλαη κέγα
πλεπκαηηθόλ ἀγώληζκα θαί ἡ θαη’ ἐμνρήλ ἔθθξαζηο ηνῦ ἀζθεηηθνῦ ἰδεώδνπο
ηῆο Ὀξζνδνμίαο. Ἡ Ὀξζόδνμνο θθιεζία ἀπαξεγθιίησο ζηνηρνῦζα εἴο ηε ηά
ἀπνζηνιηθά ζεζπίζκαηα θαί ηνύο ζπλνδηθνύο θαλόλαο θαί εἰο ηήλ θαζ’ ὅινπ
παηεξηθήλ παξάδνζηλ, δηεθήξπμε πάληνηε ηήλ ςίζηελ ἀμίαλ ηῆο λεζηείαο
δηά ηόλ πλεπκαηηθόλ βίνλ ηνῦ ἀλζξώπνπ θαί ηήλ ζσηεξίαλ αηνῦ. Δἰο ηόλ
θύθινλ ηῆο ιαηξείαο ηνῦ ἐληαπηνῦ ηνῦ Κπξίνπ πξνβάιιεηαη ἡ ὅιε πεξί ηῆο
λεζηείαο παηεξηθή παξάδνζηο θαί δηδαζθαιία δηά ηήλ ζπλερῆ θαί
ἀδηάπησηνλ ἐγξήγνξζηλ ηνῦ ἀλζξώπνπ θαί ηήλ ἐπίδνζηλ αηνῦ εἰο ηνύο
πλεπκαηηθνύο ἀγλαο. Γηό θαί κλεῖηαη εἰο ηό Σξηῴδηνλ ὡο ράξηο
πνιύθσηνο, ὡο ὅπινλ ἀθαηακάρεηνλ, ὡο πλεπκαηηθλ ἀγώλσλ ἀξρή, ὡο
θαιιίζηε ηξίβνο ἀξεηλ, ὡο ηξνθή ςπρῆο, ὡο πεγή θηινζνθίαο ἁπάζεο, ὡο
ἀθζάξηνπ δηαγσγῆο θαί ἰζαγγέινπ πνιηηείαο ηό κίκεκα, ὡο κήηεξ ηλ
ἀγαζλ ἁπάλησλ θαί παζλ ηλ ἀξεηλ.
2. Ἡ λεζηεία ὡο ἀξραηόηαηνο ζεζκόο ἀπαληᾷ ἤδε εἰο ηήλ Παιαηάλ Γηαζήθελ
(Γεπη. ζ’, 18. Ἠζ. λε’, 4-10. Ἰσήι β’, 15. Ἰσλᾶο γ’, 5-7), βεβαηνῦηαη δέ πό
ηῆο Καηλῆο. Αηόο ὁ Κύξηνο ἐλήζηεπζελ ἐπί ηεζζαξάθνληα ἡκέξαο πξό ηῆο
ἐλάξμεσο ηῆο δεκνζίαο δξάζεσο αηνῦ (Λνπθ. δ’, 1-2) θαί ἔδσθελ ὁδεγίαο
ὡο πξόο ηόλ ηξόπνλ ἀζθήζεσο ηῆο λεζηείαο (Μαηζ. ζη’, 16-18). Δἰο ηήλ
Καηλήλ Γηαζήθελ γεληθώηεξνλ ζπληζηᾶηαη ἡ λεζηεία ὡο κέζνλ ἐγθξαηείαο,
κεηαλνίαο θαί πλεπκαηηθῆο ἀλαηάζεσο (Μάξθ. α’, 6. Πξάμ. ηγ’, 2. ηδ’, 23.
Ρσκ. ηδ’, 21). Ἡ θθιεζία, ἀπό ηῆο ἀπνζηνιηθῆο ἐπνρῆο, δηεθήξπμε ηήλ
ςίζηελ ζεκαζίαλ ηῆο λεζηείαο θαί ὥξηζε ηήλ Σεηάξηελ θαί ηήλ
Παξαζθεπήλ ὡο ἡκέξαο λεζηείαο (Δηδαρή ε’, 1), ὡο ἐπίζεο θαί ηήλ πξό ηνῦ
Πάζρα λεζηείαλ (Δἰξελαῖνο Λνπγδνύλνπ, ἐλ: Δζεβίνπ, θθιεζηαζηηθή
Ἱζηνξία ε’, 24. PG 20, 497B-508AB). Βεβαίσο, εἰο ηήλ ἐθθιεζηαζηηθήλ
πξᾶμηλ, ηήλ ἀλά ηνύο αἰλαο καξηπξνπκέλελ, πῆξμε πνηθηιία νρί κόλνλ
εἰο ηήλ ἔθηαζηλ ηῆο λεζηείαο πξό ηνῦ Πάζρα (Γηνλπζίνπ
Ἀιεμαλδξείαο, πηζηνιή πξόο Βαζηιείδελ ἐπίζθνπνλ, ΡG 10, 1277), ἀιιά
θαί ὡο πξόο ηόλ ἀξηζκόλ θαί ηό πεξηερόκελνλ ηλ πνινίπσλ πεξηόδσλ
λεζηείαο, αἵηηλεο δηεκνξθώζεζαλ πό ηήλ ἐπηξξνήλ πνηθίισλ παξαγόλησλ,
πξσηίζησο ιεηηνπξγηθλ θαί κνλαζηηθλ, πξνθεηκέλνπ λά ζπληειῆηαη
κεηαμύ ἄιισλ θαί ἡ θαηάιιεινο πξνεηνηκαζία πξό ηλ κεγάισλ ἑνξηλ.
Οὕησο, ὁ ἄξξεθηνο δεζκόο λεζηείαο θαί ιαηξείαο παξέρεη ηό κέηξνλ θαί ηόλ
ζθνπόλ ηῆο λεζηείαο θαί ἀλαδεηθλύεη ηόλ πλεπκαηηθόλ ραξαθηῆξα αηῆο, δηό
θαί ἅπαληεο νἱ πηζηνί θαινῦληαη λά ἀληαπνθξηζνῦλ, ἕθαζηνο θαηά ηήλ ἰδίαλ
αηνῦ δύλακηλ θαί δπλαηόηεηα, ρσξίο ὅκσο λά παξέρεηαη θαί ἐιεπζεξία
θαηαθξνλήζεσο ηνῦ ἱεξνῦ ηνύηνπ ζεζκνῦ: «ὅξα κὴ ηηο ζὲ πιαλήζῃ ἀπὸ
ηαύηεο ηῆο ὁδνῦ ηῆο δηδαρῆο... Εἰ κὲλ γὰξ δύλαζαη βαζηάζαη ὅινλ ηὸλ δπγόλ

ηνῦ Κπξίνπ, ηέιεηνο ἔζεη· εἰ δὲ νὐ δύλαζαη, ὃ δύλῃ ηνῦην πνίεη. Πεξὶ δὲ ηῆο
βξώζεσο, ὃ δύλαζαη, βάζηαζνλ» (Δηδαρή ζη’, 1-3).
3. Ἡ ἀιεζήο λεζηεία, ὡο πλεπκαηηθόλ ἀγώληζκα, ζπλδέεηαη πξόο ηήλ
ἀδηάιεηπηνλ πξνζεπρήλ θαί ηήλ εἰιηθξηλῆ κεηάλνηαλ. «Μεηάλνηα ρσξὶο
λεζηείαο ἀξγή» (Μ. Βαζηιείνπ, Πεξί λεζηείαο 1, 3. PG 31, 168A), ὡο ἐπίζεο
θαί λεζηεία ἄλεπ ἔξγσλ επνηΐαο εἶλαη λεθξά, ἰδίᾳ δέ θαηά ηήλ ζύγρξνλνλ
ἐπνρήλ, θαζ’ ἥλ ἡ ἄληζνο θαί ἄδηθνο θαηαλνκή ηλ ἀγαζλ ζηεξεῖ θαί αηνῦ
ηνῦ ἐπηνπζίνπ ἄξηνπ ὁινθιήξνπο ιανύο. «Νεζηεύνληεο ἀδειθνί ζσκαηηθῶο,
λεζηεύζσκελ θαὶ πλεπκαηηθῶο· ιύζσκελ πάληα ζύλδεζκνλ ἀδηθίαο·
δηαξξήμσκελ ζηξαγγαιηάο βηαίσλ ζπλαιιαγκάησλ· πᾶζαλ ζπγγξαθὴλ
ἄδηθνλ δηαζπάζσκελ· δώζσκελ πεηλῶζηλ ἄξηνλ, θαὶ πησρνὺο ἀζηέγνπο
εἰζαγάγσκελ εἰο νἴθνπο» (ηηρεξόλ, Ἰδηόκεινλ Σεηάξηεο, Α’ βδνκάδνο
Νεζηεηλ. Πξβι. Ἠζαΐνπ λε’, 6-7). Ἡ λεζηεία δέλ ἐμαληιεῖηαη εἰο ἁπιῆλ θαί
ηππηθήλ ἀπνρήλ ἔθ ηηλσλ κόλνλ θαζσξηζκέλσλ ηξνθλ. «Οὐ κέληνη ἐμαξθεῖ
θαζ’ ἑαπηήλ ἡ ἀπνρὴ βξσκάησλ πξὸο ηὴλ ἐπαηλεηὴλ λεζηείαλ, ἀιιὰ
λεζηεύζσκελ λεζηείαλ δεθηήλ, εὐάξεζηνλ ηῷ Θεῷ. Ἀιεζὴο λεζηεία ἡ ηνῦ
θαθνῦ ἀιινηξίσζηο, ἐγθξάηεηα γιώζζεο, ζπκνῦ ἀπνρή, ἐπηζπκηῶλ ρσξηζκόο,
θαηαιαιηᾶο, ςεύδνπο, ἐπηνξθίαο. Ἡ ηνύησλ ἔλδεηα λεζηεία ἐζηὶλ ἀιεζήο. λ
ηνύηνηο κὲλ ἡ λεζηεία θαιόλ» (Μ. Βαζηιείνπ, Πεξί λεζηείαο 2, 7. PG
31, 196D). Ἡ θαηά ηήλ λεζηείαλ ἀπνρή ἔθ ηηλσλ θαζσξηζκέλσλ ηξνθλ
θαί ἡ θαη’ αηήλ ὀιηγάξθεηα, ν κόλνλ θαηά ηό εἶδνο, ἀιιά θαί θαηά ηήλ
πνζόηεηα ηλ κεηαιακβαλνκέλσλ ηξνθλ, ἀπνηεινῦλ ηό αἰζζεηόλ
ζηνηρεῖνλ ηνῦ πλεπκαηηθνῦ ἀγσλίζκαηνο. «Ἡ λεζηεία ἀπνρὴ ηξνθῆο ἐζηη
θαηὰ ηὸ ζεκαηλόκελνλ. Τξνθὴ δὲ νὐδὲλ δηθαηνηέξνπο ἡκᾶο ἢ ἀδηθσηέξνπο
ἀπεξγάδεηαη· θαηὰ δὲ ηὸ κπζηηθὸλ δεινῖ ὅηη, ὥζπεξ ηνῖο θαζ’ ἕλα ἐθ ηξνθῆο
ἡ δσή, ἡ δὲ ἀηξνθία ζαλάηνπ ζύκβνινλ, νὕησ θαὶ ἡκᾶο ηῶλ θνζκηθῶλ
λεζηεύεηλ ρξή, ἵλα ηῷ θόζκῳ ἀπνζάλσκελ, θαὶ κεηὰ ηνῦην, ηξνθῆο ζείαο
κεηαιαβόληεο, Θεῷ δήζσκελ» (Κιήκεληνο Ἀιεμαλδξέσο, θ ηῶλ
Πξνθεηηθῶλ θινγαί. ΡG 9, 704D-705A). Oὕησο, ἡ ἀιεζήο λεζηεία
ἀλαθέξεηαη εἰο ηήλ θαζ’ ὅινπ ἐλ Χξηζηῶ δσήλ ηλ πηζηλ θαί θνξπθνῦηαη
δηά ηῆο ζπκκεηνρῆο αηλ εἰο ηήλ ζείαλ ιαηξείαλ θαί ἰδίᾳ εἰο ηό κπζηήξηνλ
ηῆο Θείαο Δραξηζηίαο.
4. Ἡ ηεζζαξαθνλζήκεξνο λεζηεία ηνῦ Κπξίνπ θαηέζηε πόδεηγκα ηῆο λεζηείαο
ηλ πηζηλ, ἡ ὁπνία ἐλεξγνπνηεῖ ηήλ κεηνρήλ αηλ εἰο ηήλ παθνήλ ηνῦ
Κπξίνπ, ἵλα δη’ αηῆο, «ὃ κὴ θπιάμαληεο ἀπνβεβιήθακελ, θπιάμαληεο
ἀπνιάβσκελ» (Γξεγνξίνπ Θενιόγνπ, Λόγνο ΜΕ’, Εἰο ηό Ἅγηνλ Πάζρα, 28.
PG 36, 661C). Ἡ ρξηζηνθεληξηθή θαηαλόεζηο ηνῦ πλεπκαηηθνῦ ραξαθηῆξνο
ηῆο λεζηείαο, ἰδίᾳ ηῆο Μ. Σεζζαξαθνζηῆο, θαλώλ εἰο ηήλ θαζ’ ὅινπ
παηεξηθήλ παξάδνζηλ, ζπγθεθαιαηνῦηαη ραξαθηεξηζηηθο πό ηνῦ ἁγίνπ
Γξεγνξίνπ ηνῦ Παιακᾶ: «άλ νὕησ λεζηεύῃο, νὐ κόλνλ ζπκπάζρσλ ἔζῃ θαὶ
ζπλλεθξνύκελνο, ἀιιὰ θαὶ ζπλαληζηάκελνο θαὶ ζπκβαζηιεύσλ Χξηζηῷ εἰο
αἰῶλαο ηνὺο ἀπεξάληνπο· ζύκθπηνο γὰξ γεγνλὼο δηὰ ηῆο ηνηαύηεο λεζηείαο
ηῷ ὁκνηώκαηη ηνῦ ζαλάηνπ αὐηνῦ, θαὶ ηῆο ἀλαζηάζεσο θνηλσλὸο ἔζῃ θαὶ ηῆο

ἐλ αὐηῷ δσῆο θιεξνλόκνο» (Ὁκηιία ΙΓ’, ηῇ Ε’ Κπξηαθῇ ηῶλ Νεζηεηῶλ. ΡG
151, 161AB).
5. Καηά ηήλ ὀξζόδνμνλ παξάδνζηλ, ηό κέηξνλ ηῆο πλεπκαηηθῆο ηειεηώζεσο
εἶλαη ηό «κέηξνλ ἡιηθίαο ηνῦ πιεξώκαηνο ηνῦ Χξηζηνῦ» (θεζ. δ’, 13) θαί
ἕθαζηνο ὀθείιεη, ἄλ ζέιῃ λά θζάζῃ εἰο αηό, λά ἀγσληζζῇ θαί ςσζῇ
ἀλαιόγσο. Ἀθξηβο δέ δηά ηνῦην, ἡ ἄζθεζηο θαί ὁ πλεπκαηηθόο ἀγώλ δέλ
ἔρνπλ ηέινο ἐλ ηῶ παξόληη βίῳ, ὅπσο θαί ἡ ηειεηόηεο ηλ ηειείσλ. Πάληεο
θαινῦληαη λά ἀληαπνθξίλσληαη, ὅζε δύλακηο αηνῖο, εἰο ηάο ἐπηηαγάο ηνῦ
ὀξζνδόμνπ ςεινῦ κέηξνπ κέ ζθνπόλ ηήλ θαηά ράξηλ ζέσζηλ. Καί αηνί,
παξ’ ὅηη πξάηηνπλ πάληα ηά δηαηεηαγκέλα, νδέπνηε ςεινθξνλνῦλ, ἀιι’
ὁκνινγνῦλ ὅηη «δνῦινη ἀρξεῖνί ἐζκελ, ὃ ὀθείινκελ πνηῆζαη πεπνηήθακελ»
(Λνπθ. ηδ’17, 10). Πάληεο ἔρνπλ – θαηά ηήλ ὀξζόδνμνλ πεξί πλεπκαηηθῆο
δσῆο ἀληίιεςηλ – ρξένο λά κή ἐγθαηαιείπνπλ ηόλ θαιόλ ηῆο λεζηείαο
ἀγλα, ἀιι’ ἐλ αηνκεκςίᾳ θαί ζπλαηζζήζεη ηῆο ηαπεηλόηεηνο ηῆο
θαηαζηάζεσο αηλ, λά ἐπαθίεληαη δηά ηάο παξαιείςεηο ησλ εἰο ηό ἔιενο
ηνῦ Θενῦ, θαζ’ ὅζνλ Ὀξζόδνμνο πλεπκαηηθή δσή εἶλαη ἀλεπίηεπθηνο ρσξίο
ηόλ πλεπκαηηθόλ ἀγλα ηῆο λεζηείαο.
6. Ἡ Ὀξζόδνμνο θθιεζία, ὡο θηιόζηνξγνο κήηεξ, ὥξηζε ηά εἰο ζσηεξίαλ
ζπκθέξνληα θαί πξνέηαμε ηνύο ἱεξνύο θαηξνύο ηῆο λεζηείαο ὡο
ζενδώξεηνλ «θπιαθηήξηνλ» ηῆο θαηλῆο ἐλ Χξηζηῶ δσῆο ηλ πηζηλ θαηά
πάζεο ἐπηβνπιῆο ηνῦ ἀιινηξίνπ. ηνηρνῦζα ηνῖο ζείνηο Παηξάζη, θπιάζζεη,
ὡο θαί πξόηεξνλ, ηά ἱεξά ἀπνζηνιηθά ζεζπίζκαηα, ηνύο ζπλνδηθνύο
θαλόλαο θαί ηάο ἱεξάο παξαδόζεηο, πξνβάιιεη πάληνηε ηάο ἱεξάο λεζηείαο
ὡο ἀξίζηελ ἐλ ηῇ ἀζθήζεη ηξίβνλ πλεπκαηηθῆο ηειεηώζεσο θαί ζσηεξίαο ηλ
πηζηλ θαί θεξύζζεη ηήλ ἀλάγθελ ηεξήζεσο π’ αηλ ηλ ηεηαγκέλσλ
λεζηεηλ ηνῦ ἐληαπηνῦ ηνῦ Κπξίνπ, ἤηνη ηῆο Μ. Σεζζαξαθνζηῆο, ηῆο
Σεηάξηεο θαί ηῆο Παξαζθεπῆο, αἵηηλεο καξηπξνῦληαη πό ηλ ἱεξλ
θαλόλσλ, ὡο θαί ηλ λεζηεηλ ηλ Χξηζηνπγέλλσλ, ηλ Ἁγίσλ
Ἀπνζηόισλ, ηῆο Κνηκήζεσο ηῆο Θενηόθνπ, θαί ηλ κνλνεκέξσλ ηῆο
Ὑςώζεσο ηνῦ Σηκίνπ ηαπξνῦ, ηῆο παξακνλῆο ηλ Θενθαλείσλ θαί ηῆο
ἀπνηνκῆο ηῆο ηηκίαο θεθαιῆο Ἰσάλλνπ ηνῦ Πξνδξόκνπ, πξόο ηνύηνηο δέ θαί
παζλ ηλ θαηά πνηκαληηθήλ κέξηκλαλ ὁξηδνκέλσλ ἑθάζηνηε λεζηεηλ ἤ
ηλ θαηά ηήλ πξναίξεζηλ ηλ πηζηλ ηεξνπκέλσλ.
7. Ἡ θθιεζία ὅκσο ἔζεην ἅκα, θαηά πνηκαληηθήλ δηάθξηζηλ, θαί ὅξηα
θηιαλζξώπνπ νἰθνλνκίαο ηνῦ θαζεζηηνο ηῆο λεζηείαο. Γηό θαί πξνέβιεςε
ηήλ δη’ ἀζζέλεηαλ ηνῦ ζώκαηνο ἤ δη’ ἀδήξηηνλ ἀλάγθελ ἤ θαί δηά ηήλ
ραιεπόηεηα ηλ θαηξλ ἀλάινγνλ ἐθαξκνγήλ ηῆο ἀξρῆο ηῆο ἐθθιεζηαζηηθῆο
νἰθνλνκίαο θαηά ηήλ πεύζπλνλ θξίζηλ θαί πνηκαληηθήλ κέξηκλαλ ηνῦ
ζώκαηνο ηλ ἐπηζθόπσλ ηλ θαηά ηόπνπο θθιεζηλ.
8. Δἶλαη γεγνλόο, ὅηη ζήκεξνλ πνιινί πηζηνί δέλ ηεξνῦλ ἁπάζαο ηάο πεξί
λεζηείαο δηαηάμεηο, εἴηε ἐμ ὀιηγσξίαο εἴηε ιόγῳ ηλ παξρνπζλ ζπλζεθλ
δσῆο, νἱαηδήπνηε θἄλ ὦζηλ αὗηαη. Ἅπαζαη ὅκσο αἱ πεξηπηώζεηο αὗηαη ηῆο
ραιαξώζεσο ηλ πεξί λεζηείαο ἱεξλ δηαηάμεσλ, εἴηε εἶλαη γεληθώηεξαη,

εἴηε ἀηνκηθαί, δένλ ὅπσο ηπγράλνπλ ηῆο πνηκαληηθῆο κεξίκλεο ἐθ κέξνπο
ηῆο θθιεζίαο, δηόηη ὁ Θεόο «νὐ ζέιεη ηόλ ζάλαηνλ ηνῦ ἁκαξησινῦ ὡο ηὸ
ἐπηζηξέςαη θαὶ δῆλ αὐηόλ» (πξβι. Ἰεδ. ιγ’, 11), ρσξίο ὅκσο λά
πεξηθξνλῆηαη ἡ ἀμία ηῆο λεζηείαο. Ὅζελ δηά ηνύο ἔρνληαο δπζθνιίαλ εἰο ηήλ
ηήξεζηλ ηλ ἰζρπνπζλ πεξί λεζηείαο δηαηάμεσλ εἴηε ἐθ ιόγσλ ἀηνκηθλ
(ἀζζέλεηα, ζηξάηεπζηο, ζπλζῆθαη ἐξγαζίαο θ.ιπ.) εἴηε γεληθσηέξσλ (εἰδηθαί
ζπλζῆθαη ἐπηθξαηνῦζαη εἴο ηηλαο ρώξαο ἀπό πιεπξᾶο θιίκαηνο, θαζώο θαί
θνηλσληθν-νἰθνλνκηθαί ἰδηαηηεξόηεηεο ηηλλ ρσξλ ι.ρ. ἀδπλακία εξέζεσο
λεζηεζίκσλ ηξνθλ) ἐπαθίεηαη εἰο ηήλ δηάθξηζηλ ηλ θαηὰ ηόπνπο
Ὀξζνδόμσλ θθιεζηλ λά θαζνξίζνπλ ηήλ θηιάλζξσπνλ νἰθνλνκίαλ θαί
ἐπηείθεηαλ, ἀπαιύλνπζαη, θαηά ηάο εἰδηθὰο ηαύηαο πεξηπηώζεηο, ηὸ ηπρὸλ
«ζηπθόλ» ηλ ἱεξλ λεζηεηλ. Πάληα δέ ηαῦηα ἐληόο ηλ πιαηζίσλ ηλ ὡο
ἄλσ ιερζέλησλ θαί ἐπί ηῶ ζθνπῶ λά κή ἀηνλήζῃ πνζο ὁ ἱεξόο ζεζκόο ηῆο
λεζηείαο. Ἡ θηιάλζξσπνο αὕηε ζπγθαηάβαζηο πξέπεη λά ἀζθεζῇ πό ηῆο
θθιεζίαο κεηά πάζεο θεηδνῦο, ὁπσζδήπνηε δέ ἐπί ηό ἐπηεηθέζηεξνλ δηά
ηάο λεζηείαο ἐθείλαο, δη’ ἅο δέλ πάξρεη ὁκνηόκνξθνο πάληνηε θαί εἰο
ἁπάζαο ηάο πεξηπηώζεηο παξάδνζηο θαί πξᾶμηο ἐλ ηῇ θθιεζίᾳ. «... Καιόλ
ηὸ λεζηεύεηλ πᾶζαλ ἡκέξαλ, ἀιι’ ὁ κή ἐζζίσλ ηὸλ ἐζζίνληα κὴ θξηλέησ. λ
ηνῖο ηνηνύηνηο νὐ λνκνζεηεῖλ, νὐ βηάδεζζαη, νὐθ ἀλαγθαζηηθῶο ἄγεηλ ηὸ
ἐγρεηξηζζὲλ πξνζήθεη πνίκληνλ, πεηζνῖ δὲ κᾶιινλ, θαὶ ἠπηόηεηη, θαὶ ιόγῳ
ἅιαηη ἠξηπκέλῳ..» (Ἰσάλλνπ Γακαζθελνῦ, Πεξί ηῶλ ἁγίσλ λεζηεηῶλ, 3. PG
95, 68B).
9. Ἡ πξό ηῆο ζείαο θνηλσλίαο λεζηεία ηξηλ ἤ πεξηζζνηέξσλ ἡκεξλ ἐπαθίεηαη
εἰο ηήλ ειάβεηαλ ηλ πηζηλ, ζπκθώλσο θαί πξόο ηά ιόγηα ηνῦ ἁγίνπ
Νηθνδήκνπ ηνῦ Ἁγηνξείηνπ «… κ’ ὅινλ ὁπνῦ ἀπὸ ηνὺο ζείνπο Καλόλαο
λεζηεία πξὸ ηῆο Μεηαιήςεσο νὐ δηνξίδεηαη· νἱ δπλάκελνη δὲ λεζηεύεηλ πξὸ
αὐηῆο θαὶ ὁιόθιεξνλ ἑβδνκάδα, θαιῶο πνηνῦζη» (ξκελεία εἰο ηὸλ θαλόλα
ηγ’ ηῆο Ση’ Οἰθνπκεληθῆο Σπλόδνπ, Πεδάιηνλ, 191). Ὅκσο, ηό ζύλνινλ ηλ
πηζηλ ηῆο θθιεζίαο ὀθείιεη λά ηεξῇ ηάο ἱεξάο λεζηείαο θαί ηήλ ἀπό
κεζνλπθηίνπ ἀζηηίαλ πξνθεηκέλνπ λά πξνζέξρεηαη ηαθηηθο εἰο ηήλ ζείαλ
Μεηάιεςηλ, ἥηηο εἶλαη ἡ θαη’ ἐμνρήλ ἔθθξαζηο ηῆο ἐθθιεζηαζηηθῆο ὀληόηεηνο,
λά ἐζηζζῇ δέ ὥζηε λά λεζηεύῃ εἰο ἔλδεημηλ κεηαλνίαο, εἰο ἐθπιήξσζηλ
πλεπκαηηθῆο πνζρέζεσο, πξόο ἐπίηεπμηλ ἱεξνῦ ηηλνο ζθνπνῦ, εἰο θαηξνύο
πεηξαζκνῦ, ἐλ ζπλδπαζκῶ πξόο αἰηήκαηα αηνῦ παξά ηνῦ Θενῦ, πξό ηνῦ
βαπηίζκαηνο (δηά ηνύο πξνζεξρνκέλνπο εἰο ηό βάπηηζκα ἐλειίθνπο), πξό
ηῆο ρεηξνηνλίαο, εἰο πεξηπηώζεηο ἐπηηηκίσλ, θαηά ηάο ἱεξάο ἀπνδεκίαο θαί εἰο
ἄιιαο παξνκνίαο πεξηζηάζεηο.
† ὁ Κσλζηαληηλνππόιεσο Βαξζνινκαῖνο, Πξόεδξνο
† ὁ Ἀιεμαλδξείαο Θεόδσξνο
† ὁ Ἱεξνζνιύκσλ Θεόθηινο
† ὁ εξβίαο Δἰξελαῖνο
† ὁ Ρνπκαλίαο Γαληήι

† ὁ Νέαο Ἰνπζηηληαλῆο θαί πάζεο Κύπξνπ Χξπζόζηνκνο
† ὁ Ἀζελλ θαί πάζεο ιιάδνο Ἱεξώλπκνο
† ὁ Βαξζνβίαο θαί πάζεο Πνισλίαο άββαο
† ὁ Σηξάλσλ θαί πάζεο Ἀιβαλίαο Ἀλαζηάζηνο
† ὁ Πξέζνβ θαί πάζεο Σζερίαο θαί ινβαθίαο Ραζηηζιάβ
Ἀνηιπποζωπεία Οἰκοςμενικοῦ Παηπιαπσείος
† ὁ Καξειίαο θαί πάζεο Φηιιαλδίαο Λέσλ
† ὁ Σαιιίλεο θαί πάζεο ζζνλίαο ηέθαλνο
† ὁ Γέξσλ Πεξγάκνπ Ἰσάλλεο
† ὁ Γέξσλ Ἀκεξηθῆο Γεκήηξηνο
† ὁ Γεξκαλίαο Αγνπζηῖλνο
† ὁ Κξήηεο Δἰξελαῖνο
† ὁ Νηέλβεξ Ἠζαΐαο
† ὁ Ἀηιάληαο Ἀιέμηνο
† ὁ Πξηγθεπνλλήζσλ Ἰάθσβνο
† ὁ Πξνηθνλλήζνπ Ἰσζήθ
† ὁ Φηιαδειθείαο Μειίησλ
† ὁ Γαιιίαο κκαλνπήι
† ὁ Γαξδαλειιίσλ Νηθήηαο
† ὁ Νηεηξότη Νηθόιανο
† ὁ Ἁγίνπ Φξαγθίζθνπ Γεξάζηκνο
† ὁ Κηζάκνπ θαί ειίλνπ Ἀκθηιόρηνο
† ὁ Κνξέαο Ἀκβξόζηνο
† ὁ ειπβξίαο Μάμηκνο
† ὁ Ἀδξηαλνππόιεσο Ἀκθηιόρηνο
† ὁ Γηνθιείαο Κάιιηζηνο
† ὁ Ἱεξαπόιεσο Ἀληώληνο, ἐπί θεθαιῆο ηλ Οθξαλλ Ὀξζνδόμσλ ἐλ
ΖΠΑ
† ὁ Σεικεζζνῦ Ἰώβ

† ὁ Χαξηνππόιεσο Ἰσάλλεο, ἐπί θεθαιῆο ηῆο Παηξηαξρηθῆο μαξρίαο ηλ
ἐλ ηῇ Γπηηθῇ Δξώπῃ Ὀξζνδόμσλ Παξνηθηλ Ρσζζηθῆο Παξαδόζεσο
† ὁ Νύζζεο Γξεγόξηνο, ἐπί θεθαιῆο ηλ Καξπαζνξξώζζσλ Ὀξζνδόμσλ
ἐλ ΖΠΑ
Ἀνηιπποζωπεία Παηπιαπσείος Ἀλεξανδπείαρ
† ὁ Γέξσλ Λενληνπόιεσο Γαβξηήι
† ὁ Νατξόκπη Μαθάξηνο
† ὁ Κακπάιαο Ἰσλᾶο
† ὁ Εηκπάκπνπε θαί Ἀγθόιαο εξαθείκ
† ὁ Νηγεξίαο Ἀιέμαλδξνο
† ὁ Σξηπόιεσο Θενθύιαθηνο
† ὁ Καιῆο ιπίδνο έξγηνο
† ὁ Κπξήλεο Ἀζαλάζηνο
† ὁ Καξζαγέλεο Ἀιέμηνο
† ὁ Μνπάλδαο Ἱεξώλπκνο
† ὁ Γνπτλέαο Γεώξγηνο
† ὁ ξκνππόιεσο Νηθόιανο
† ὁ Δἰξελνππόιεσο Γεκήηξηνο
† ὁ Ἰσαλλνππόιεσο θαί Πξεηνξίαο Γακαζθελόο
† ὁ Ἄθθξαο Νάξθηζζνο
† ὁ Πηνιεκαΐδνο κκαλνπήι
† ὁ Κακεξνύλ Γξεγόξηνο
† ὁ Μέκθηδνο Νηθόδεκνο
† ὁ Καηάγθαο Μειέηηνο
† ὁ Μπξαδαβίι θαί Γθακπόλ Παληειεήκσλ
† ὁ Μπνπξνύληη θαί Ρνπάληαο Ἰλλνθέληηνο
† ὁ Μνδακβίθεο Χξπζόζηνκνο
† ὁ Νηέξη θαί Ὄξνπο Κέλπαο Νεόθπηνο
Ἀνηιπποζωπεία Παηπιαπσείος Ἱεποζολύμων

† ὁ Φηιαδειθείαο Βελέδηθηνο
† ὁ Κσλζηαληίλεο Ἀξίζηαξρνο
† ὁ Ἰνξδάλνπ Θενθύιαθηνο
† ὁ Ἀλζεδλνο Νεθηάξηνο
† ὁ Πέιιεο Φηινύκελνο
Ἀνηιπποζωπεία Ἐκκληζίαρ επβίαρ
† ὁ Ἀρξίδνο θαί θνπίσλ Ἰσάλλεο
† ὁ Μαπξνβνπλίνπ θαί Παξαζαιαζζίαο Ἀκθηιόρηνο
† ὁ Εάγθξεκπ θαί Ληνπκπιηάλαο Πνξθύξηνο
† ὁ ηξκίνπ Βαζίιεηνο
† ὁ Βνπδηκίνπ Λνπθηαλóο
† ὁ Νέαο Γθξαηζάληηζαο Λνγγῖλνο
† ὁ Μπάηζθαο Δἰξελαῖνο
† ὁ βνξληθίνπ θαί Σνύδιαο Χξπζόζηνκνο
† ὁ Είηζεο Ἰνπζηῖλνο
† ὁ Βξαλίσλ Παρώκηνο
† ὁ νπκαδίαο Ἰσάλλεο
† ὁ Μπξαληηζέβνπ Ἰγλάηηνο
† ὁ Γαικαηίαο Φώηηνο
† ὁ Μπίραηο θαί Πέηξνβαηο Ἀζαλάζηνο
† ὁ Νίθζηηο θαί Βνπδίκιηε Ἰσαλλίθηνο
† ὁ Εαρνπκίνπ θαί ξδεγνβίλεο Γξεγόξηνο
† ὁ Βαιηέβνπ Μηινύηηλ
† ὁ ἐλ Γπηηθῇ Ἀκεξηθῇ Μάμηκνο
† ὁ ἐλ Αζηξαιίᾳ θαί Νέᾳ Εειαλδίᾳ Δἰξελαῖνο
† ὁ Κξνύζεβαηο Γαπΐδ
† ὁ ιαπνλίαο Ἰσάλλεο
† ὁ ἐλ Αζηξίᾳ θαί ιβεηίᾳ Ἀλδξέαο

† ὁ Φξαγθθνύξηεο θαί ἐλ Γεξκαλίᾳ έξγηνο
† ὁ Σηκνθίνπ Ἱιαξίσλ
Ἀνηιπποζωπεία Ἐκκληζίαρ Ροςμανίαρ
† ὁ Ἰαζίνπ θαί Μνιδαβίαο θαί Μπνπθνβίλεο Θενθάλεο
† ὁ ηκπίνπ θαί Σξαλζπιβαλίαο Λαπξέληηνο
† ὁ Βάλη, Φειεάθ θαί Κινύδ θαί Κινύδ, Ἄικπαο, Κξηζάλαο θαί
Μαξακνῦξεο Ἀλδξέαο
† ὁ Κξατόβαο θαί Ὀιηελίαο Δἰξελαῖνο
† ὁ Σηκηζνάξαο θαί Βαλάηνπ Ἰσάλλεο
† ὁ ἐλ Γπηηθῇ θαί Ννηίῳ Δξώπῃ Ἰσζήθ
† ὁ ἐλ Γεξκαλίᾳ θαί Κεληξηθῇ Δξώπῃ εξαθείκ
† ὁ Σηξγνβηζηίνπ Νήθσλ
† ὁ Ἄικπα Ἰνύιηα Δἰξελαῖνο
† ὁ Ρώκαλ θαί Μπαθάνπ Ἰσαθείκ
† ὁ Κάησ Γνπλάβεσο Καζζηαλόο
† ὁ Ἀξάλη Σηκόζενο
† ὁ ἐλ Ἀκεξηθῇ Νηθόιανο
† ὁ Ὀξάληεα σθξόληνο
† ὁ ηξεραΐαο θαί εβεξίλνπ Νηθόδεκνο
† ὁ Σνπιζέαο Βεζζαξίσλ
† ὁ αιάδεο Πεηξώληνο
† ὁ ἐλ Ογγαξίᾳ ηινπαλόο
† ὁ ἐλ Ἰηαιίᾳ ηινπαλόο
† ὁ ἐλ Ἱζπαλίᾳ θαί Πνξηνγαιίᾳ Σηκόζενο
† ὁ ἐλ Βνξείῳ Δξώπῃ Μαθάξηνο
† ὁ Πινεζηίνπ Βαξιαάκ, Βνεζόο παξά ηῶ Παηξηάξρῃ
† ὁ Λνβηζηένπ Αἰκηιηαλόο, Βνεζόο παξά ηῶ Ἀξρηεπηζθόπῳ Ρηκληθίνπ
† ὁ Βηθίλεο Ἰσάλλεο Καζζηαλόο, Βνεζόο παξά ηῶ Ἀξρηεπηζθόπῳ ἐλ
Ἀκεξηθῇ

Ἀνηιπποζωπεία Ἐκκληζίαρ Κύππος
† ὁ Πάθνπ Γεώξγηνο
† ὁ Κηηίνπ Χξπζόζηνκνο
† ὁ Κπξελείαο Χξπζόζηνκνο
† ὁ Λεκεζνῦ Ἀζαλάζηνο
† ὁ Μόξθνπ Νεόθπηνο
† ὁ Κσλζηαληίαο - Ἀκκνρώζηνπ Βαζίιεηνο
† ὁ Κύθθνπ θαί Σειιπξίαο Νηθεθόξνο
† ὁ Σακαζνῦ θαί Ὀξεηλῆο Ἠζαΐαο
† ὁ Σξηκπζνῦληνο θαί Λεπθάξσλ Βαξλάβαο
† ὁ Καξπαζίαο Χξηζηνθόξνο
† ὁ Ἀξζηλόεο Νεθηάξηνο
† ὁ Ἀκαζνῦληνο Νηθόιανο
† ὁ Λήδξαο πηθάληνο
† ὁ Χύηξσλ Λεόληηνο
† ὁ Νεαπόιεσο Πνξθύξηνο
† ὁ Μεζανξίαο Γξεγόξηνο
Ἀνηιπποζωπεία Ἐκκληζίαρ Ἑλλάδορ
† ὁ Φηιίππσλ, Νεαπόιεσο θαί Θάζνπ Πξνθόπηνο
† ὁ Πεξηζηεξίνπ Χξπζόζηνκνο
† ὁ Ἠιείαο Γεξκαλόο
† ὁ Μαληηλείαο θαί Κπλνπξίαο Ἀιέμαλδξνο
† ὁ Ἄξηεο Ἰγλάηηνο
† ὁ Γηδπκνηείρνπ, Ὀξεζηηάδνο θαί νπθιίνπ Γακαζθελόο
† ὁ Νηθαίαο Ἀιέμηνο
† ὁ Ναππάθηνπ θαί Ἁγίνπ Βιαζίνπ Ἱεξόζενο
† ὁ άκνπ θαί Ἰθαξίαο Δζέβηνο
† ὁ Καζηνξίαο εξαθείκ

† ὁ Γεκεηξηάδνο θαί Ἁικπξνῦ Ἰγλάηηνο
† ὁ Καζζαλδξείαο Νηθόδεκνο
† ὁ Ὕδξαο, πεηζλ θαί Αἰγίλεο θξαίκ
† ὁ εξξλ θαί Νηγξίηεο Θενιόγνο
† ὁ ηδεξνθάζηξνπ Μαθάξηνο
† ὁ Ἀιεμαλδξνππόιεσο Ἄλζηκνο
† ὁ Νεαπόιεσο θαί ηαπξνππόιεσο Βαξλάβαο
† ὁ Μεζζελίαο Χξπζόζηνκνο
† ὁ Ἰιίνπ, Ἀραξλλ θαί Πεηξνππόιεσο Ἀζελαγόξαο
† ὁ Λαγθαδᾶ, Λεηῆο θαί Ρεληίλεο Ἰσάλλεο
† ὁ Νέαο Ἰσλίαο θαί Φηιαδειθείαο Γαβξηήι
† ὁ Νηθνπόιεσο θαί Πξεβέδεο Χξπζόζηνκνο
† ὁ Ἱεξηζζνῦ, Ἁγίνπ Ὄξνπο θαί Ἀξδακεξίνπ Θεόθιεηνο
Ἀνηιπποζωπεία Ἐκκληζίαρ Πολωνίαρ
† ὁ Λνύηδ θαί Πόδλαλ ίκσλ
† ὁ Λνύκπιηλ θαί Χέικ Ἄβει
† ὁ Μπηαιύζηνθ θαί Γθληάλζθ Ἰάθσβνο
† ὁ ηεκηαηίηζε Γεώξγηνο
† ὁ Γθνξιίηζε Παΐζηνο
Ἀνηιπποζωπεία Ἐκκληζίαρ Ἀλβανίαρ
† ὁ Κνξπηζᾶο Ἰσάλλεο
† ὁ Ἀξγπξνθάζηξνπ Γεκήηξηνο
† ὁ Ἀπνιισλίαο θαί Φίεξ Νηθόιανο
† ὁ ικπαζάλ Ἀληώληνο
† ὁ Ἀκαληίαο Ναζαλαήι
† ὁ Βύιηδνο Ἄζηηνο
Ἀνηιπποζωπεία Ἐκκληζίαρ Σζεσίαρ καί λοβακίαρ
† ὁ Πξάγαο Μηραήι

† ὁ νύκπεξθ Ἠζαΐαο

