
 

ΝΗΣΤΕΙΑ ΤΡΟΦΩΝ  

ΚΑΙ ΠΑΘΩΝ 

Πρέπει να έχουµε πάντα 

υπόψιν µας ότι για την 

Εκκλησία µας η αληθινή 

νηστεία δεν είναι µόνο η 

αποχή από τροφές, αλλά και η αποχή από πάθη και αµαρτίες. 

Λέγει χαρακτηριστικά ο Μέγας Φώτιος: «Νηστεία δεκτή από 

τον Θεό είναι αυτή που µαζί  µε την αποχή των τροφών 

συνδυάζει και την αποστροφή προς τη φλυαρία, το φθόνο, το 

µίσος και τα άλλα αµαρτήµατα. Αυτός που νηστεύει από 

τροφές, αλλά δεν εγκρατεύεται από τα πάθη, µοιάζει µε 

εκείνον που έβαλε λαµπρά θεµέλια στο σπίτι, που έκτισε, αλλά 

αφήνει να συγκατοικούν µαζί του φίδια, σκορπιοί και κάθε 

φαρµακερό ερπετό».  Επιδίωξή µας λοιπόν για τούτη την 

περίοδο είναι και η πνευµατική νηστεία, δηλ. η αποφυγή της 

αµαρτίας και η τήρηση του θελήµατος του Θεού, η εφαρµογή 

της αγάπης, η συγχωρητικότητα, η ελεηµοσύνη και η 

απόκτηση ακόµη µεγαλύτερης αρετής. Με τον τρόπο αυτό 

κατανοούµε καλύτερα και πραγµατώνουµε το λόγο του 

Μεγάλου Βασιλείου «Αληθινή νηστεία είναι η αλλοτρίωση 

από κάθε κακό, από κάθε αµαρτία, από κάθε εµπαθή λογισµό, 

από κάθε βρώµικη επιθυµία». 

Η ΜΕΤΑΝΟΙΑ 

Με τη νηστεία και την προετοιµασία µας για τα 

Χριστούγεννα συνδέεται και η µετάνοια. Η ειλικρινής 

εξέταση του εαυτού µας, η παραδοχή των σφαλµάτων µας και 

η συµµετοχή µας στο ιερό µυστήριο της Εξοµολογήσεως 

αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για µια πραγµατικά άξια 

συµµετοχή στη Χριστουγεννιάτικη Θεία Λειτουργία. 

Μάλιστα, είναι καλό να φροντίσουµε ώστε να προσέλθουµε 

στο ιερό Μυστήριο εγκαίρως και όχι την τελευταία στιγµή.  

Η προπαρασκευαστική αυτή περίοδος προ των 

Χριστουγένννων µας παρέχει µια πολύ καλή δυνατότητα να 

«είναι» µας, να αποκτήσουµε φρόνηµα ταπεινό και ελεγκτικό 

                                     

           

προσµονής, όπως οι Σ

ουσιαστικό ρόλο διαδραµατίζει η προσευχή των 

η συµµετοχή µας στη 

Λατρεία της Εκκλησίας. 

Τις ηµέρες αυτές έχουµε 

πλήθος εορτών και 

µνήµες Αγίων, που µας 

φέρνουν πιο κοντά στη 

χάρη του Θεού, µε τον Εσπερινό και 

που τελούµε. 

καθηµερινά τις ηµέρες αυτές, αποτελεί

να µείνει ανύστακτη η διάθεσή µας για κοινωνία και ένωση 

µε τον Θεό. 

«Σαρανταλείτουργο», αληθ

χρόνο, που παρασύρει κάθε πιστό σε πνευµατική ανανέωση, 

εγρήγορση, αγιότητα.

εφέτος το

συµµετέχουµε σε αυτό και να προετοιµαζόµεθα για να 

προσέλ

µας ο δρόµος προς τη Βηθλεέµ. 

εγενήθη ο Χριστός»

ακολουθήσουµε τις συµβουλές της µητέρας µας Εκκλησίας, ας 

προετοιµασθούµε κατάλληλα

αξιωθούµε να προσκυνήσουµε «τον Παλαιό των ηµερών που 

έγινε Βρέφος

ψηλό που τοποθετήθηκε σε Φ

δεσµά της αµα

επειδή αυτή είναι η θέλησή 

αντιληφθούµε την αθλιότητα που κρύβουµε στα βάθη του 

«είναι» µας, να αποκτήσουµε φρόνηµα ταπεινό και ελεγκτικό 

του εαυτού µας, να µεταµορφωθούµε ψυχικά, να 

µετανοήσουµε ειλικρινά και να τολµήσουµε τη µεγάλη 

συνάντηση µε τον Νεογέννητο Κύριο της Βηθλεέµ. 

                                     Η ΛΑΤΡΕΙΑ 

           Σε µια περίοδο πνευµατικής προετοιµασίας και 

ροσµονής, όπως οι Σαράντα ηµέρες πριν τα Χριστούγεννα, 

ουσιαστικό ρόλο διαδραµατίζει η προσευχή των πιστών και 

η συµµετοχή µας στη 

ατρεία της Εκκλησίας. 

Τις ηµέρες αυτές έχουµε 

πλήθος εορτών και 

µνήµες Αγίων, που µας 

φέρνουν πιο κοντά στη 

χάρη του Θεού, µε τον Εσπερινό και τη Θεία Λειτουργία, 

που τελούµε. Παράλληλα, η τέλεση της Θείας Λειτουργίας 

καθηµερινά τις ηµέρες αυτές, αποτελεί µία ακόµη ευκαιρία για 

να µείνει ανύστακτη η διάθεσή µας για κοινωνία και ένωση 

µε τον Θεό. Τελούµε λοιπόν το λεγόµενο 

«Σαρανταλείτουργο», αληθινά µια µοναδική ευκαιρία µέσα στο 

χρόνο, που παρασύρει κάθε πιστό σε πνευµατική ανανέωση, 

εγρήγορση, αγιότητα. Στον Ιερό Ναό µας  θα τελεσθεί και 

εφέτος το  «Σαρανταλείτουργο», και είναι ωφέλιµο να 

συµµετέχουµε σε αυτό και να προετοιµαζόµεθα για να 

προσέλθουµε στη Θεία Κοινωνία. Να λοιπόν, είναι µπροστά 

µας ο δρόµος προς τη Βηθλεέµ. «∆εύτε ίδωµεν πιστοί, πού 

εγενήθη ο Χριστός», ψάλλει η Εκκλησία µας. Ας 

ακολουθήσουµε τις συµβουλές της µητέρας µας Εκκλησίας, ας 

προετοιµασθούµε κατάλληλα  όλες αυτές τις ηµέρες και ας 

αξιωθούµε να προσκυνήσουµε «τον Παλαιό των ηµερών που 

έγινε Βρέφος για χάρη µας, τον καθήµενο σε Ουράνιο Θρόνο 

ψηλό που τοποθετήθηκε σε Φάτνη, Εκείνον που έσπασε τα 

δεσµά της αµαρτίας και τώρα τυλίγεται µε τα Σπάργανα, 

επειδή αυτή είναι η θέλησή Του»  (Ιερός Χρυσόστοµος). 
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Με τα µάτια της ψυχής µας 

ας κοιτάξουµε ψηλά στον Ουρανό  

και ας ακολουθήσουµε το Αστέρι  

των σοφών Μάγων σε ένα  
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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΓΙΟΡΤΗ 

Η Εορτή της κατά σάρκα 

Γεννήσεως του Κυρίου µας Ιησού 

Χριστού, τα Χριστούγεννα, από-

τελεί µία από τις µεγαλύτερες 

ηµέρες της χριστιανοσύνης. Ανήκει 

στις ∆εσποτικές εορτές, δηλ. 

αναφέρεται σε γεγονός της ζωής 

του ∆εσπότη Χριστού. Μαζί µε το 

Πάσχα είναι οι κορυφαίες εορτές της Ορθόδοξης Εκκλησίας. 

Την ηµέρα αυτή εορτάζουµε την ενανθρώπηση του Θεού 

Λόγου, την κάθοδο του δευτέρου Προσώπου της Αγίας 

Τριάδος στον κόσµο. Ο Θεός γίνεται άνθρωπος για να γίνει  

ο άνθρωπος θεός κατά χάριν. Ο Θεός έρχεται από τον 

Ουρανό στη γη, για να ανέβει ο άνθρωπος από τη γη στον 

Ουρανό. Ο Χριστός ήλθε ανάµεσά µας για να σώσει το 

ανθρώπινο γένος, να στήσει και πάλι τις γκρεµισµένες 

γέφυρες επικοινωνίας µε τον Θεό, να αποκαταστήσει τον 

άνθρωπο στην αληθινή του δόξα, να φανερώσει στους 

ανθρώπους το θέληµα του Θεού. Ο Χριστός ταπεινώθηκε 

βαθειά για να µας ανυψώσει, γεννήθηκε στο χρόνο για να 

υπερβούµε εµείς το χρόνο, έλαβε την ανθρώπινη φύση για να 

τη θεώσει. Γι’ αυτό γιορτάζουµε, χαιρόµαστε και 

πανηγυρίζουµε. 

 

ΤΟ ΑΓΙΟ ∆Ω∆ΕΚΑΗΜΕΡΟ 

Τους πρώτους αιώνες η 

Γέννηση και η Βάπτιση 

του Χριστού συνεο-

ρτάζονταν την ίδια ηµέρα, 

και συγκεκριµένα στις 6 

Ιανουαρίου, µε το κοινό 

όνοµα Επιφάνεια. Από τα 

µέσα του 4ου αιώνα  καθιερώθηκε ως ξεχωριστή η γιορτή 

των Χριστουγέννων στις 25 ∆εκεµβρίου, και παρέµεινε στις 

Παρ

Ιανουαρίου), από την ηµέρα των Χριστουγέννων έως και την 

ηµέρα των Θεοφανείων, που περιλαµβάνει ακόµη την εορτή 

ευλάβεια των χριστιανών, υπό την επίδραση µάλιστα και της 

χρονικά παλαιότερης Μεγάλης Τεσσαρακοστής του Πάσχα, 

προπαρασκευαστική αυτή περίοδος έχει διάρκεια 40 ηµέρες, 

Χριστουγέννων και αρχίζει

ύµνοι στη Λ

πως έχ

πνευµατικό έχουµε πάρει κι εµείς 

αναγεννήσει κάθε άνθρωπο που ειλικρινά πι

Απο τις 21 Νοεµβρίου (εορτή των Εισοδείων τ

ψάλλουµε τις Καταβασίες των Χριστουγέννων, η α΄ Ωδή των 

οποίων έχει ως εξής

εξ ουρανών, απαντήσατε. Χριστός επί γης, υψώθητε. Άσατε 

τω Κυρίω πάσα η γη και εν ευφροσύνη ανυµνήσατε λαοί ότι 

δεδόξασται»

αποδόσεως της παραπάνω θεοµητορικής εορτής) ψάλλουµε 

των Χριστουγέννων στις 25 ∆εκεµβρίου, και παρέµεινε στις 

6 Ιανουαρίου µόνο η γιορτή της Βαπτίσεως του Κυρίου. 

Παράλληλα διαµορφώθηκε και το Άγιο ∆ωδεκαήµερο, δηλ. 

µια περίοδος δώδεκα ηµερών (25 ∆εκεµβρίου έως 6 

Ιανουαρίου), από την ηµέρα των Χριστουγέννων έως και την 

ηµέρα των Θεοφανείων, που περιλαµβάνει ακόµη την εορτή 

της Περιτοµής του Κυρίου  και τη µνήµη του Μεγάλου 

Βασιλείου (1η Ιανουαρίου). 

 

Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 

Η µεγάλη σηµασία της εορτής των Χριστουγέννων και η 

ευλάβεια των χριστιανών, υπό την επίδραση µάλιστα και της 

χρονικά παλαιότερης Μεγάλης Τεσσαρακοστής του Πάσχα, 

οδήγησαν στην καθιέρωση µιας προπαρασκευαστικής 

περιόδου, όπου οι πιστοί ετοιµάζονται πνευµατικά να 

«οδεύσουν» µέχρι το σπήλαιο της Βηθλεέµ. Η 

προπαρασκευαστική αυτή περίοδος έχει διάρκεια 40 ηµέρες, 

ονοµάζεται Σαρακοστή των 

Χριστουγέννων και αρχίζει κάθε 

χρόνο στις 15 Νοεµβρίου.  Οι 

ύµνοι στη Λατρεία µας θυµίζουν  

πως έχουµε εισέλθει σε αυτή την 

Ιερή Περίοδο, πως µε τρόπο 

πνευµατικό έχουµε πάρει κι εµείς 

το δρόµο που οδηγεί στη νοητή Βηθλεέµ, δηλ. την 

Εκκλησία, στην οποία ο Χριστός γεννιέται για να 

αναγεννήσει κάθε άνθρωπο που ειλικρινά πιστεύει σ’ Αυτόν. 

Απο τις 21 Νοεµβρίου (εορτή των Εισοδείων της Θεοτόκου) 

ψάλλουµε τις Καταβασίες των Χριστουγέννων, η α΄ Ωδή των 

οποίων έχει ως εξής: «Χριστός γεννάται, δοξάσατε. Χριστός 

εξ ουρανών, απαντήσατε. Χριστός επί γης, υψώθητε. Άσατε 

τω Κυρίω πάσα η γη και εν ευφροσύνη ανυµνήσατε λαοί ότι 

δεδόξασται». Από τις 26 Νοεµβρίου (που είναι η εποµένη της 

αποδόσεως της παραπάνω θεοµητορικής εορτής) ψάλλουµε 

το προεόρτιο Κοντάκιο «Η Παρθένος σήµερον τον 

προαιώνιον Λόγον εν σπηλαίω έρχεται αποτεκείν απορρήτως. 

Χόρευε η οικουµένη ακουτισθείσα, δόξασον µετά αγγέλων και 

των ποιµένων, βουληθέντα εποφθήναι παιδίον νέον, τον προ 

Την περίοδο των 40 ηµερών, δηλ. από τις 15 Νοεµβρίου έως 

και την παραµονή των Χριστουγέννων

νηστεύουν

γαλακτερά και 

εκτός φυσικά την Τετάρτη και την Παρασκευή. Η 

ιχθυοφαγία διαρκεί έως και την 17η ∆εκ

καταλύουµε και την εορτή των Εισοδ

Προσοχή: Και η παραµονή των Χριστουγέννων είναι ηµέρα 

αυστηρής νηστείας και προετοιµασίας των χριστιανών για την 

ηµέρα της Γεννήσεως του Κυρίου και ιδιαίτερα για τη Θεία 

Λειτουργία, η οποία τελείται πανηγυρικά. Συνεπώς, το βράδυ 

της παραµονής 

ανάτασης και προ

της επόµενης ηµέρας.

προαιώνιον Λόγον εν σπηλαίω έρχεται αποτεκείν απορρήτως. 

Χόρευε η οικουµένη ακουτισθείσα, δόξασον µετά αγγέλων και 

των ποιµένων, βουληθέντα εποφθήναι παιδίον νέον, τον προ 

αιώνων Θεόν». 

 

Η ΝΗΣΤΕΙΑ 

ην περίοδο των 40 ηµερών, δηλ. από τις 15 Νοεµβρίου έως 

και την παραµονή των Χριστουγέννων, οι χριστιανοί 

νηστεύουν.  Όλες αυτές τις ηµέρες δεν τρώµε κρέας, 

γαλακτερά και αυγά. Μπορούµε όµως να καταλύουµε ψάρι –

εκτός φυσικά την Τετάρτη και την Παρασκευή. Η 

ιχθυοφαγία διαρκεί έως και την 17η ∆εκεµβρίου . Ψάρι 

αλύουµε και την εορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου (21 

Νοεµβρίου), ακόµη και αν η εορτή αυτή πέσει 

 Τετάρτη ή Παρασκευή. 

Προσοχή: Και η παραµονή των Χριστουγέννων είναι ηµέρα 

αυστηρής νηστείας και προετοιµασίας των χριστιανών για την 

ηµέρα της Γεννήσεως του Κυρίου και ιδιαίτερα για τη Θεία 

Λειτουργία, η οποία τελείται πανηγυρικά. Συνεπώς, το βράδυ 

της παραµονής προσφέρεται µόνο για στιγµές πνευµατικής 

ανάτασης και προετοιµασίας, ενόψει του Μεγάλου Γεγονότος 

της επόµενης ηµέρας. 


