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Ἡ χριστιανικὴ νηστεία
στὴ μετανεωτερικὴ κοινωνία
Ψηλάφηση τῶν κριτηρίων)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

σύγχρονος κόσμος ἀποτελεῖ μιὰ σύνθετη καὶ ρευστὴ πραγματικό,
τητα+ ἕνα ἀμάλγαμα ἐν τῷ γίγνεσθαι- Μὲ ποιάν ἔννοια+ ἄραγε+
μποροῦμε νὰ τὸν ἀποκαλοῦμε μετανεωτερικό: Ἡ μετανεωτερικό,
τητα νοεῖται κυρίως ὡς θρυμματισμός9 θρυμματισμὸς τῆς οἰκου,

μενικότητας+ τοῦ δημόσιου χώρου+ τοῦ ἀνθρώπινου ἑαυτοῦ+ πράγμα ποὺ ση,
μαίνει βαθειὰ ρήξη μὲ τὴ συνοχὴ ἡ ὁποία χαρακτηρίζει τὴ νεωτερικότητα- Στὴν
πραγματικότητα+ ὅμως+ στὶς σύγχρονες κοινωνίες δὲν συμβαίνει μόνο αὐτό-
Ἐνῶ ἡ ρήξη τους μὲ τὴ νεωτερικότητα προχωρεῖ+ ταυτόχρονα παραμένει στέ,
ρεο τὸ δέσιμό τους μαζί της- Οἱ μεγάλες ἀφηγήσεις ὑφίστανται σκληρὲς ἐπιθέ,
σεις+ ὡστόσο δὲν ἔχουν ἐξατμιστεῖ 'αὐτὸ τὸ ἐπιβεβαιώνουν οἱ ἀσταμάτητες ἀν ,
τιπαραθέσεις γιὰ τὶς οἰκουμενικὲς ἀξίες(+ μερικὲς μάλιστα ἐνισχύονται- Ἔτσι+
στοιχεῖα μετανεωτερικά+ νεωτερικὰ καὶ προνεωτερικά 'ὅπως ἡ νοσταλγία τῆς
θεοκρατίας(+ ἀκόμα καὶ μετα,μετανεωτερικὰ0 μποροῦν νὰ ἐντοπιστοῦν σ’ αὐτὴ
τὴ ρευστὴ πραγματικότητα+ τὴν ὁποία συμβατικὰ ἀποκαλοῦμε μετανεωτερικὴ
κοινωνία- Ὄχι μόνο ὁ ἀναπτυγμένος κόσμος+ στὸν ὁποῖο καὶ διεξάγεται ὁ ἀκα,
δημαϊκὸς ἰδεολογικὸς πόλεμος μεταξὺ τῶν ἀντίστοιχων τάσεων+ ἀλλὰ κάθε
κοινωνία μετασχηματίζεται σήμερα σὲ μετανεωτερικὴ ὑπὸ τὴν ἔννοια ποὺ προ,
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Σύναξη 022 '0874(

Ὁ

) Ἐπεξεργασμένη μορφὴ εἰσήγησης ποὺ ἔγινε στὰ ἀγγλικά+ στὸ διεθνὲς συνέδριο «Ἡ μέλ,
λουσα Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας- Κατανοώντας τὶς προκλήσεις» 'Παρίσι+ 07,1/ Ὀ ,
κτωβρίου 1/01(+ μὲ διοργανωτὲς τὸ Ὀρθόδοξο θεολογικὸ ἰνστιτοῦτο τοῦ Ἁγίου Σεργίου καὶ τὸ Κέν,
τρο Οἰκουμενικῆς Ἔρευνας τοῦ Καθολικοῦ Πανεπιστημίου τῆς Λουβαίν+ σὲ συνεργασία μὲ τὸ πε,
ριοδικὸ Bnms`bsr καὶ τὸ Κολλέγιο τῶν Μπερναρντίνων- Δημοσιεύτηκε ὡς «Kd idûmd bgqéshdm c`mr
k` rnbhésé onrslncdqmd- Sdmhq bnlosd cdr bqhsèqdr»+ Bnms`bsr: Qdutd Eq`mç`hrd cd k’ Nqsgncnwhd 132
'1/02(+ σσ- 46/,481-

0- Βλ- ἐνδεικτικά+ Ideeqdx S- Md`knm+ Onrs,onrslncdqmhrl nq+ Sgd Btkstq`k Knfhb ne Itrs,hm,
shld B`ohs`khrl+ Rs`menqc Tmhudqrhsx Oqdrr+ O`kn @ksn+ Α+ 1/01- Ἐπίσης @k`m Jhqax+ «Sgd cd`sg
ne Onrslncdqmhrl ̀ mc adxnmc»+ Oghknrnogx Mnv '1//5(+ gsso9..oghknrnogxmnv-nqf.hrrtdr.47.Sgd^
Cd`sg^ne^Onrslncdqmhrl^@mc^Adxnmc Zπρόσβαση9 2,0,1/04\-



ανέφερα+ δηλαδὴ σὲ μιὰ ρευστὴ ὄσμωση διαφορετικῶν+ ἀκόμη καὶ ἀντιφατικῶν
στοιχείων+ σὲ ποικίλες ποσοστώσεις1-

Ὅσον ἀφορᾶ τὸν μεταμοντερνισμό+ δηλαδὴ τὰ ἰδεολογικὰ ρεύματα ποὺ σχε,
τίζονται μὲ τὴ μετανεωτερικότητα+ συμφωνῶ μὲ τὴν Hdm @mf ὅτι εἶναι ἀναγ,
καία ἡ διάκριση μεταξὺ συντηρητικοῦ καὶ κριτικοῦ μεταμοντερνισμοῦ- Συντη,
ρητικὸς μεταμοντερνισμὸς εἶναι τὸ ἰδεολογικὸ ρεῦμα ποὺ ἀποδέχεται τὴ στά,
ση «ὅλα ἰσχύουν» '«`mxsghmf fndr»( καὶ ὡς ἐκ τούτου παραδίνεται σὲ ἕναν μη,
δενιστικὸ σχετικισμό- Ἁντιθέτως+ ὁ κριτικὸς μεταμοντερνισμὸς ὠθεῖται ἀπὸ μιὰ
βαθειὰ κατανόηση τῶν ὁρίων καὶ τῶν ἀποτυχιῶν αὐτοῦ ποὺ ὁ G`adql`r ἀπο,
καλεῖ «ἡμιτελὲς πρόγραμμα τῆς νεωτερικότητας»+ καὶ ἀπὸ τὴν ἀνάγκη νὰ
ἀνταποκριθοῦμε σ’ αὐτὰ τὰ ὅρια καὶ τὶς ἀποτυχίες μέσω μιᾶς στοχαστικῆς ἀ ,
νάκρισης τῶν βεβαιοτήτων καὶ ἀπολυτοποιήσεων τοῦ νεωτερικοῦ τρόπου σκέ,
ψης- Ἔτσι+ ἡ διάκριση μεταξὺ μεταμοντερνισμοῦ 'ὡς ἰδεολογικῆς στάσης( καὶ
μετανεωτερικότητας 'ὡς ἱστορικῆς φάσης( εἶναι σημαντική- Μπορεῖ κάποιος
νὰ ἀρνεῖται νὰ εἶναι μεταμοντερνιστής+ δηλαδὴ θιασώτης τῆς λογικῆς «ὅλα
ἰσχύουν»+ καὶ νὰ παραμένει πιστὸς στὶς πιὸ συμπαγεῖς ἀντιλήψεις τῆς νεωτε,
ρικότητας+ ἀλλὰ δὲν μπορεῖ νὰ ἀρνεῖται ἢ νὰ ἀποφύγει τὴν πραγματικότητα τῆς
μετανεωτερικότητας- Ὑπ’ αὐτὴ τὴν ἔννοια+ ὁ Yxfltms A`tl`m ἔχει δίκιο ὅταν
λέει ὅτι ἡ μετανεωτερικότητα δὲν εἶναι τίποτα ἄλλο+ παρὰ ὁ νεωτερικὸς νοῦς
ποὺ ρίχνει μιὰ μακρά+ προσεχτικὴ καὶ νηφάλια ματιὰ στὸν ἴδιο του τὸν ἑαυτό2-

Γιὰ τοὺς Χριστιανοὺς ἡ ἐπίγνωση τῶν πραγματικοτήτων+ στὶς ὁποῖες ζοῦν+
εἶναι συνυφασμένη μὲ τὸ «εἶναι» τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὴν ἀποστολή της+ δη,
λαδὴ μὲ τὴ συνάντηση τοῦ κόσμου καὶ τὴ μαρτυρία τῆς Βασιλείας+ τὴν πρόσ ,
κληση τοῦ κόσμου καὶ τὴ μεταμόρφωσή του σὲ νέα κτίση- Ὅλα αὐτὰ ἀνακε,
φαλαιώνονται στὸ τί ὀφείλει νὰ εἶναι μιὰ ἐκκλησιαστικὴ Σύνοδος- 

Μιὰ ἀληθινὴ Σύνοδος εἶναι φανερὸ πὼς ἀποτελεῖ πάντοτε γεγονὸς οἰκου,
μενικό+ ἀφορᾶ δηλαδὴ τὴν οἰκουμένη γῆ καὶ τὴ ζωή της+ συνδέεται μὲ
τὴ δημιουργία καὶ τὴ σωτηρία τοῦ κόσμου Z---\- Ἁποτελεῖ γιὰ τὴν ἐπο,
χή της μιὰ πραγματικὴ Θεοφάνεια καὶ Πεντηκοστή Z---\- Ἡ φανέρωση
τοῦ Χριστοῦ σὲ μιὰ ἐποχὴ εἶναι ἀκριβῶς ἡ Ἁποκάλυψη τοῦ Θεοῦ γιὰ τὴν
ἐποχὴ αὐτή- Γίνεται δὲ πάντα μὲ τὰ ὑλικὰ ποὺ προσφέρει ἡ ἐποχή Z---\-
Καὶ ἡ ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ σὲ μιὰ ἐποχὴ εἶναι ἡ ἴδια ἡ ἐποχή+ ὅταν
ὑψωθῆ σὲ εἰκόνα τοῦ Θεοῦ- Τότε φανερώνεται ἡ θεοείδεια τῶν στοιχείων
ποὺ τὴν ἀπαρτίζουν+ τότε ἡ ἐποχή 'ὄχι τόσο ὡς χρόνος+ ὅσο ὡς τὸ σύν ,
ολο τῶν στοιχείων τῆς ζωῆς+ ὡς πολιτισμός( ἀνα,φέρεται στὸ Θεὸ καὶ
τρέφεται ἀπὸ αὐτόν+ ἐλευθερώνεται ἀπὸ τὴ δουλεία τοῦ διαβόλου+ κα,
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1- Ἡ περίπτωση τῶν Ἁφρικανικῶν ὑβριδίων εἶναι χαρακτηριστική- Βλ- Adgqdmc , Kthf+ «Hm,
sqnctbshnm»+ στὸ Gdhjd Adgqdmc+ Tsd Kthf 'ἐπ-(+ Rohqhs Onrrdrrhnm- Lncdqmhsx `mc Onvdq hm @eqhb`+
I`ldr B`qdx+ Nwenqc , Entms`hm Otakhrgdqr+ J`lo`k` , C`uhc Oghkho+ B`od Snvm , Sgd Tmhudqrh,
sx ne Vhrbnmrhm Oqdrr+ L`chrnm+ 0888+ σσ- whhh,whu-

2- Hdm @mf+ «Sgd odqenql`mbd ne sgd ronmfd9 L`rr bnlltmhb`shnm sgdnqx dmsdqr sgd onrs,
 lncdqm vnqkc»+ στὸ Jddr Aq`msr+ Injd Gdqldr+ Khdrads u`m Ynnmdm 'ἐπ-(+ Sgd Ldch` hm Ptdrshnm9
Onotk`q Btkstqdr `mc Otakhb Hmsdqdrsr+ R`fd+ Sgntr`mc N`jr+ B`khe-+ 0887+ σσ- 63,64-



θαίρεται+ ἀρχιτεκτονεῖται σὲ οἰκοδομὴ Θεοῦ ζῶντος+ ἐκκλησιοποιεῖται
καὶ σώζεται- Ἂν δὲν εἶναι ἔτσι+ τότε ἡ Ἁποκάλυψη ἀποτελεῖ παρελθὸν
καὶ δὲν σώζει3- 

Περιττὸ νὰ ποῦμε ὅτι ἡ φανέρωση καὶ ἡ ὕψωση αὐτὴ δὲν πραγματοποιεῖται
μηχανιστικά- Ἡ Ἐκκλησία ὀφείλει νὰ κοπιάζει+ ὥστε νὰ βιώνει τὰ εὐαγγελικὰ
κριτήρια καὶ νὰ ἀποδεικνύεται πιστὴ στὸν Κύριό της- Ἡ ἐσωτερικὴ ζωή της+
δηλαδὴ ἡ δομή της καὶ ὁ τρόπος λειτουργίας της+ ὀφείλουν νὰ ἀποτελοῦν ζῶσα
μαρτυρία τῆς Βασιλείας καὶ νὰ ὑπηρετοῦν τὴ συνάντηση τοῦ Εὐαγγελίου της
μὲ τὸν κόσμο- Σὲ αὐτὸ ἀκριβῶς τὸ πλαίσιο+ λοιπόν+ καὶ σ’ αὐτὴ τὴν προοπτικὴ
τίθεται τὸ ζήτημα τῆς νηστείας- Ἁπέχοντας πολὺ ἀπὸ τὸ νὰ εἶναι θέμα τεχνι ,
κῶν διευθετήσεων+ τὸ ζήτημα τῆς νηστείας ἀφορᾶ τὸ μακρὰν εὐρύτερο ζήτη,
μα+ πῶς νοεῖται ἡ τροφή+ σὲ κάθε παράμετρό της9 θρεπτικὴ καὶ συμβολική+ κοι,
νωνικὴ καὶ ἀνθρωπολογική- 

Α- ΜΕΛΕΤΩΝΤΑΣ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ

Ἤδη τὸ 0850 ὁ Qnk`mc A`qsgdr ὑπογράμμισε ὅτι ἡ πολυσημία τῆς τροφῆς
'δηλαδὴ τὸ νὰ ἔχει ἡ τροφὴ πολλὲς ταυτόχρονα σημασίες( εἶναι νεωτερικὸ φαι,
νόμενο- Ἐνῶ σὲ παλαιότερες κοινωνίες κέντρο τῆς σημασίας της ἦταν οἱ ἑορ,
τασμοὶ τῆς κοινότητας+ στὴ νεωτερικὴ ἐποχὴ ἡ τροφὴ θεωρεῖται βασικὸ μέρος
κάθε πλευρᾶς τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς9 τῆς ἐργασίας+ τοῦ ἐλεύθερου χρόνου+ τῆς
ἄθλησης κ-λπ-+ στὶς ὁποῖες καὶ ἀντιστοιχοῦν εἴδη τροφῆς9 τὸ γεῦμα ἐργασίας+
τὸ e`rs ennc+ τὸ ὑγιεινὸ κολατσιὸ κ-λπ- Ἡ τροφὴ ἔχει πλέον ἀποκτήσει ἕνα τε,
ράστιο ἀριθμὸ σημασιῶν καὶ κοινωνικῶν ὑποδηλώσεων- Ὁ A`qsgdr εἶχε προφη,
τεύσει ὅτι «ἡ τροφή Z…\ θὰ χάσει σὲ οὐσία καὶ θὰ κερδίσει σὲ λειτουργικότητα»4-

Ὡς γνωστό+ οἱ νεωτερικὲς κοινωνίες εἶναι βαθιὰ ἀτομικιστικὲς καὶ κατα,
ναλωτικές- Ὁ μεταμοντερνισμός+ ὅμως+ σηματοδότησε μιὰν ἀλλαγή+ μιὰ νέα
καὶ παράδοξη ἀνάδυση τοῦ ἀνθρωπίνου ὑποκειμένου- «Ἡ μετανεωτερικὴ κα,
τανάλωση»+ διευκρινίζουν σχεδὸν μισὸν αἰώνα μετὰ τὸν A`qsgdr ἡ L`qh` Jmh`,
ydu` καὶ ὁ @kk`ch Udmj`sdrg+ 

δὲν εἶναι μιὰ καθαρὰ σχεσιακή+ ἀλλὰ μιὰ κυρίως συμβολικὴ δραστηριό,
τητα- Ἡ δραστηριότητα αὐτὴ ξεκινᾶ μὲ τὴν καταναλωτικὴ ἀντίληψη
ἑνὸς ἀντικειμένου ὄχι ὡς ὑλικοῦ πράγματος+ τὸ ὁποῖο ἔχει ἀξία λόγω
τῶν λειτουργικῶν πλεονεκτημάτων του+ ἀλλὰ ὡς συμβόλου τὸ ὁποῖο φέ,
ρει τὸ βάρος ἀξιῶν οἱ ὁποῖες τοῦ προσδίδονται διανοητικὰ ἀπὸ τὸν κατα,
ναλωτή- Ἔτσι+ τὰ ἀντικείμενα ἀντικαθίστανται ἀπὸ σύμβολα+ καὶ οἱ κα,
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3- Παναγιώτης Νέλλας+ «Ἡ ἁγία καὶ μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας»+ Σύνα,
ξη 65 '1///(+ σσ- 2/,20- Πρωτοεκδόθηκε ὡς φυλλάδιο+ Ἡ ἁγία καὶ μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθο,
δόξου Ἐκκλησίας- Σκέψεις γιὰ μιὰ θεολογικὴ θεώρηση καὶ προετοιμασία+ Θεσσαλονίκη 0861-

4- Qnk`mc A`qsgdr+ «Snv`qcr ` ogxbgnrnbhnknfx ne bnmsdlonq`qx ennc bnmrtloshnm»+ στὸ B`,
qnkd Bntmhg`m+ Odmmx U`m Drsdqhj 'ἐπ-(+ Ennc `mc Btkstqd- @ Qd`cdq+ Qntskdfd+ Mdv Xnqj+ 10886
'α΄ ἔκδ- 0850(+ σ- 15-



ταναλωτές+ μὲ τὴ σειρά τους+ γίνονται ταυτοχρόνως παραγωγοὶ καὶ κα,
ταναλωτὲς τῶν συμβόλων αὐτῶν- Αὐτὴ ἡ μεταμόρφωση τῶν ἀντικει,
μένων σὲ σύμβολα θεωρεῖται ὡς ἡ καρδιὰ τῆς μετανεωτερικῆς κατανά,
λωσης- Κατὰ συνέπεια+ ἡ ὀπτικὴ αὐτὴ ἀντιλαμβάνεται τὸ ὑποκείμενο
'τὸν καταναλωτή( ὄχι ὡς κάποιον ποὺ ἐπιδιώκει νὰ ἱκανοποιήσει κά,
ποιον σκοπό 'μιὰν ἀνάγκη(+ ἀλλὰ ὡς κάποιον ποὺ ἐπιδιώκει νὰ παράγει
'νὰ κατασκευάζει( σύμβολα5-

Ἡ ἀφιέρωση σκέψης στὴν τροφὴ φαίνεται νὰ ἀποτελεῖ νέα τάση- Ἡ τροφὴ
εἶναι πλέον ἀντικείμενο προσεκτικῆς μελέτης ὄχι μόνο ἀπὸ εἰδικούς+ ἀλλὰ ἀπ’
ὅλους6- Ἔχουν+ λοιπόν+ λάβει χώρα δύο ἀλλαγές9 πρῶτα+ ἀπὸ τὴν παραδοσιακὴ
κουλτούρα στὴν καταναλωτικὴ καί+ κατόπιν+ ἀπὸ τὴν καταναλωτικὴ κουλ,
τούρα στὴ μεταμοντέρνα+ ἡ ὁποία ἀνακατασκευάζεται ἀπὸ κάθε ἄνθρωπο νοη,
τικὰ καὶ συνεπάγεται ἕνα εἶδος δημιουργικῆς κατανάλωσης7-

Κεντρικὸ ζήτημα τῆς σκέψης ποὺ ἀφιερώνεται στὴν τροφὴ εἶναι ἡ δίαιτα+
δηλαδὴ ἡ πάλη μὲ τὴν τροφὴ καὶ τὴν εἰκόνα τοῦ σώματος- Σήμερα τεράστιοι
ἀριθμοὶ ἀνθρώπων ἀφοσιώνονται σ’ αὐτὴ τὴν ἠθελημένη πείνα+ ἡ ὁποία συνιστᾶ
νεωτερικὸ φαινόμενο+ σχεδὸν ἄγνωστο σὲ παλαιότερες κοινωνίες+ καθὼς καὶ
σὲ μέρη τοῦ σύγχρονου κόσμου ἔξω ἀπὸ τὴν κυρίαρχη δυτικὴ κουλτούρα- Αὐτὸ
σημαίνει ὅτι σὲ μεγάλο βαθμὸ ἡ ἐγκράτεια ἔχει γίνει μέρος τῆς καθημερινῆς
ζωῆς+ μὲ ποικίλα+ πάντως+ συμφραζόμενα- Ἡ ἔμφαση στὴ διαχείριση τοῦ σώ,
ματος παράγει ἀντιλήψεις+ σύμβολα καὶ τελετουργίες οἱ ὁποῖες ἔχουν φτάσει
στὸ σημεῖο νὰ λειτουργοῦν σὰν θρησκεία· ὡς ἡ «θρησκεία τῆς λεπτότητας»
'τοῦ νὰ εἶσαι ἀδύνατος(8- Παρ’ ὅλο ποὺ ἡ μεταφυσικὴ παραμένει βασικὴ δια,
φορὰ μεταξὺ τῆς κοσμικῆς δίαιτας καὶ τῆς θρησκευτικῆς νηστείας0/+ ἀπὸ ἀν ,
θρωπολογικῆς καὶ ψυχοκοινωνιολογικῆς σκοπιᾶς τὰ ὅρια μεταξὺ «θρησκευ,
τικῶν» καὶ «κοσμικῶν» συμπεριφορῶν εἶναι ἀσαφῆ+ διότι+ ὅπως ἔχει καταδεί,
ξει ἡ L`qx Cntfk`r καὶ ἄλλοι+ ἡ λεπτότητα ἀναδεικνύεται σὲ ζήτημα ὕψιστης
σημασίας+ τὸ ὁποῖο διαποτίζει τὰ πάντα+ καὶ σὲ στόχο τοῦ ὁποίου ἡ ἐπίτευξη
βιώνεται ὡς ἰσοδύναμο τῆς σωτηρίας00- 
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5- L`qh` Jmh`ydu` % @kk`ch Udmj`sdrg+ «Ennc enq sgntfgs9 @ rstcx ne ennc bnmrtloshnm hm
onrslncdqm TR btkstqd»+ Intqm`k ne Bnmrtldq Adg`uhntq 5 '1//6(+ σ- 311- Ἡ μετάφραση τῶν ξε,
νόγλωσσων καὶ τῶν πατερικῶν ἀποσπασμάτων εἶναι τοῦ γράφοντος+ ἐκτὸς ἂν δηλώνεται κάτι
ἄλλο-

6- Jmh`ydu` % Udmj`sdrg+ ὅ-π-+ σ- 321- 
7- «Onrslncdqm Chmhmf- Bnmsdlonq`qx qdekdbshnmr nm ennc sqdmcr»+ gsso9..vvv-shmcdqanwsgf-

bnl.cnvmkn`cr.OnLnChmhmf1//7-oce Zπρόσβαση9 2,0,1/04\-
8- Lhbgdkkd Kdkvhb`+ «Qdcdehmhmf vnl`mgnnc '>(9 Fdmcdq+ onvdq+ `mc sgd “Qdkhfhnm ne Sghm,

mdrr”»+ @msgqnonknfx ne Ennc+ 4 L`x 1//5+ gsso9..`ne-qdutdr-nqf.460 Zπρόσβαση9 2,0,1/04\- 
0/- Ὁ Bkheenqc Fddqsy+ Sgd Hmsdqoqds`shnm ne Btkstqdr+ A`rhb Annjr+ Mdv Xnqj+ 0862+ σσ- 78+

87+ ἔχει τονίσει τὴ διαφορὰ τῶν σκοπῶν τους- Παρατίθεται ἀπὸ τὴ Lhbgdkkd Kdkvhb`+ ὅ-π-
00- L`qx Cntfk`r+ Otqhsx `mc C`mfdq9 @m @m`kxrhr ne sgd Bnmbdosr ne Onkktshnm `mc S`ann+

Qntskdcfd+ Mdv Xnqj+ 08801+ σσ- 1,2+ 57,61- Ἐπὶ πλέον ἡ B`sgdqhmd Adkk ἔχει καταδείξει ὅτι οἱ τε,
λετουργικὲς πρακτικὲς δὲν πρέπει νὰ διαχωρίζονται σὲ κοσμικὲς ἢ θρησκευτικὲς ἐπὶ τῇ βάσει
ἐγγενῶν χαρακτηριστικῶν τους+ διότι κάθε τελετουργικὴ πράξη δύναται νὰ ὁρίζει τὸν ἑαυτό της



Ὁ ἀτομικὸς αὐτοσχεδιασμός+ λοιπόν+ ἐνισχύεται ἐξόχως- Ὡστόσο οἱ ἐθνικὲς
διατροφικὲς παραδόσεις δὲν ἔχουν ἐκλείψει- Ἁντιθέτως+ πρόσφατες ἔρευνες+ ὅ ,
πως αὐτὴ ποὺ ἀποτυπώνεται στὸ βιβλίο τοῦ Dqhbj Rbgknrrdq+ Τὸ ἔθνος τοῦ E`rs
Ennc- Ἡ σκοτεινὴ πλευρὰ τοῦ παναμερικανικοῦ γεύματος+ ὑποστηρίζουν ὅτι ἡ
διατροφὴ ἑνὸς λαοῦ μπορεῖ νὰ ἀποκαλύπτει περισσότερα ἀπὸ τὴν τέχνη ἢ τὴ
λογοτεχνία του01- Ἐπιπλέον+ φαίνεται ὅτι «σὲ πολλὲς περιπτώσεις ἡ διαδικασία
τῆς παγκοσμιοποίησης δὲν ξεριζώνει+ ἀλλὰ μᾶλλον ἐντείνει τὴν ἀναγέννηση ἢ
τὴν ἀνασυγκρότηση τῶν τοπικῶν καὶ περιφερειακῶν ἀξιῶν»02- Μπροστά+ λοι,
πόν+ σ’ αὐτὴ τὴν ποικιλότητα+ οἱ μεταμοντερνιστὲς ἐπιλέγουν στοιχεῖα ἀπὸ δια,
φορετικὲς παραδόσεις+ τὰ ἀποσποῦν ἀπὸ τὴ συνάφειά τους καὶ στήνουν ἕνα
κολλὰζ μὲ ἐξαιρετικὰ ὑποκειμενικὸ νόημα- Αὐτὴ ἡ «δημιουργικότητα»+ βεβαί,
ως+ γεννᾶ ἐρωτήματα γιὰ τὴν κοινωνικὴ ζωή+ τὴν ἔννοια τῆς ταυτότητας καὶ
τὴν ἐπικοινωνία- Ἕνα νόημα ἢ ἕνας συμβολισμὸς ποὺ εἶναι ἐντελῶς ἰδιωτικά+
εἶναι ἀ πρόσιτα καὶ ἀκοινώνητα στοὺς ἄλλους- Ὁ μεταμοντερνιστὴς ἀπορρίπτει
τὸν νεωτερικὸ ὀρθολογικὸ πατερναλισμὸ καὶ ἀποθεώνει τὴν ἰδιαιτερότητα καὶ
τὴν περιθωριακότητα- Αὐτὸ ἐνδέχεται μὲν νὰ ἀπελευθερώνει διάφορες ἀνθρώ,
πινες δυνατότητες ποὺ ἀσφυκτιοῦσαν ὑπὸ τὸ βάρος τῶν σαρωτικῶν νεωτερικῶν
γενικεύσεων+ ὅμως ταυτόχρονα μπορεῖ νὰ σηματοδοτεῖ μιὰ διαδικασία ἀπο,
σύνθεσης τοῦ κοινωνικοῦ- Ἔχει λεχθεῖ προσφυῶς ὅτι οἱ μεταμοντερνιστὲς δὲν
νοοῦν τὸ ἄτομο μὲ ὅρους ἀτομικότητας+ δηλαδὴ ὡς σύνολο τῶν μερῶν του+ ἀλλὰ
ὡς μέρη τοῦ συνόλου του+ δηλαδὴ ὡς μιὰ συλλογὴ ποὺ ἀδιάκοπα μεταβάλλε,
ται03- Αὐτὴ ἡ ἀντιδιαστολή 'σύνολο τῶν μερῶν . μέρη τοῦ συνόλου( ἀποδίδει
εὔστοχα τὴν ἔνταση τοῦ ἀνθρωπολογικοῦ προβλήματος τῶν ἡμερῶν μας+ δε,
δομένου ὅτι ἀμφότερες οἱ ὀπτικὲς αὐτὲς διαφοροποιοῦνται ἀπὸ τὶς σχεσιακὲς
ἀνθρωπολογίες+ οἱ ὁποῖες ἀναγνωρίζουν τὴν ὑποδοχὴ τοῦ Ἄλλου ὡς οὐσιῶδες
στοιχεῖο τῆς προσωπικότητας καὶ ἀρνοῦνται νὰ ἑρμηνεύσουν τὸ ἀνθρώπινο ὑπο,
κείμενο μόνο ἐπὶ τῇ βάσει τῶν δικῶν του χαρακτηριστικῶν-
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ὡς διάφορη καὶ ἱερότερη ἀπὸ ἄλλους+ πιὸ ἐγκόσμιους τρόπους δράσης- B`sgdqhmd Adkk+ Qhst`k Sgd,
nqx+ Qhst`k Oq`bshbd+ Nwenqc Tmhudqrhsx Oqdrr+ 0881- Bhsdc ax Lhbgdkkd Kdkvhb`+ no-bhs- 

01- Dqhbj Rbgknrrdq+ E`rs Ennc M`shnm9 Sgd C`qj Rhcd ne sgd @kk,@ldqhb`m Ld`k+ Ehqrs L`qhmdq
Annjr+ Mdv Xnqj+ 11/01- Βλ- Jmh`ydu` % Udmj`sdrg+ ὅ-π-+ σ- 31/· ἐπίσης σ- 315+ γιὰ τὰ πολιτι,
σμικὰ συμφραζόμενα τῆς δίαιτας9 «Στὴν διαπολιτισμικὴ δουλειά τους ὁ Adkj κ-ἄ- '1//2( ἀναφέ,
ρουν ἐπίσης ὅτι οἱ Ἁμερικανίδες ποὺ ἐρωτήθηκαν συνέδεσαν αὐτοκριτικὰ τὴν ἐπιθυμία τους γιὰ
φαγητὸ μὲ τὴν ἁμαρτία καὶ τὴν ἐνοχή+ ἐνῶ οἱ Τουρκάλες διαπιστώνεται ὅτι εἶναι πιὸ ἀνεκτικὲς
καὶ βλέπουν τὴν ἐπιθυμία αὐτὴ ὡς ζήτημα ἀνισορροπίας καὶ ἔλλειψης ἐλέγχου- 

02- Fdnqfhm` Gnks % Uhqfhmhd @lhkhdm+ «Hmsqnctbshnm9 Eqnl knb`k ennc sn knb`khydc ennc»+ @m,
sgqnonknfx ne Ennc+ Rodbh`k hrrtd 1+ L`qbg 1//6+ gsso9..`ne-qdutdr-nqf.3/4- Bk`hqd Cdkenrrd+ «K`
o`sqhlnmh`khr`shnm cdr oqncthsr chsr cd sdqqnhq»+ @msgqnonknfx ne Ennc 7 '1/00(+ gsso9..`ne-qd,
utdr-nqf.5661- Sgnl`r Vhkrnm+ «Fkna`khy`shnm+ cheedqdmsh`shnm `mc cqhmjhmf btkstqdr+ `m `msgqnon,
knfhb`k odqrodbshud»+ @msgqnonknfx ne Ennc 2 '1//3(+ gsso9..`ne-qdutdr-nqf.150- Ἐπίσης+ Dcv`qc
Q- B`qq+ «Onrslncdqm bnmbdost`khy`shnmr+ lncdqmhrs `ookhb`shnmr9 Qdsghmjhmf sgd qnkd ne rnbhdsx hm
ennc rdbtqhsx»+ Ennc Onkhbx 20 '1//5( 03,18+ gsso9..vvv-rbhdmbdchqdbs-bnl.rbhdmbd.`qshbkd.ohh.
R/2/58081/4///362 Zπρόσβαση σὲ ὅλα τὰ ἀνωτέρω9 2,0,1/04\-

03- Shlnsgx Hkdr+ «S`lonon9 Ennc ̀ mc sgd onrslncdqm hm sgd vnqj ne Hs`lh Ityn» '13,3,1/0/(+
gsso9..dhf`fdhitsrt-aknfrons-fq.1/0/./3.s`lonon,ennc,`mc,onrslncdqm,hm,vnqj,ne-gslk Zπρόσβα,
ση9 2,0,1/04\-



Οἱ ἀλλαγὲς ποὺ προαναφέραμε συγκλίνουν στὸν λεγόμενο «φετιχισμὸ τῆς
ἐπιθυμίας»- Ὁ Παναγιώτης Κονδύλης τόνισε ὅτι ἡ μαζικὴ δημοκρατία+ δηλαδὴ
ἡ κυρίαρχη δυτικὴ πραγματικότητα+ βασίζεται σὲ κάτι παγκοσμίως πρωτο,
φανές9 τὴ δυνατότητα ἀτέρμονης ἱκανοποίησης τῶν ὑλικῶν προσδοκιῶν- Ἡ
αὐτοπραγμάτωση τοῦ ἀνθρώπου+ δηλαδή+ νοεῖται μόνον μὲ ὅρους ἀφθονίας καὶ
κατανάλωσης04- Ταυτόχρονα+ ὅμως+ καὶ παράλληλα πρὸς αὐτὴ τὴν ἀφθονία+
μεγάλα μέρη τῆς ὑφηλίου βιώνουν ἀκούσια πείνα- Οἱ ἀντιφάσεις εἶναι βασικὸ
χαρακτηριστικὸ τοῦ κόσμου μας καὶ δὲν πρέπει νὰ τὶς παραβλέπουμε ὅποτε με,
λετᾶμε τὰ σημεῖα τῶν καιρῶν- Τὴν ὥρα αὐτὴ ὄχι μόνο ὁ Τρίτος Κόσμος+ ἀλλὰ
ὁλόκληρος σχεδὸν ὁ ἀνεπτυγμένος κόσμος ζοῦν τὴν ἐπέλαση τοῦ δαιμονικοῦ μὲ
τὴ μορφὴ τοῦ οἰκονομικοῦ νεοφιλελευθερισμοῦ+ ὁ ὁποῖος ἰσχυρίζεται ὅτι τὰ πάν,
τα 'τῆς ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας καὶ ζωῆς συμπεριλαμβανομένων( εἶναι ἐμπό,
ρευμα+ καὶ ὁ ὁποῖος ἐπιβάλλει τὶς ἀγορὲς ἐπὶ τῆς πολιτικῆς καὶ νομιμοποιεῖ τὴν
ἀδικία+ χάριν τοῦ ἀτομικοῦ κέρδους- Ἡ νέα φτώχεια καὶ ἡ πείνα ἐξαπλώνονται
ἀπειλητικὰ στὰ σπλάχνα τοῦ δυτικοῦ κόσμου καὶ ἐπανεπιβεβαιώνουν ὅτι ἡ κρί,
ση εἶναι ἕνα ἀναπόφευκτο στάδιο στὴν ἐξέλιξη τοῦ ἄπληστου καπιταλισμοῦ- 

G Ἐκκλησία ὀφείλει νὰ ἀνταμώσει αὐτὸ τὸν σύνθετο κόσμο καὶ νὰ διατυ,
πώσει μιὰ πρόσκληση ἐλπίδας σὲ σύγχρονη γλώσσα- Παλαιότερα+ ἀπὸ μόνη
της ἡ ἐπίκληση τῆς παράδοσης ἀποτελοῦσε πανίσχυρο ἐπιχείρημα+ μιᾶς καὶ τὸ
ἀνθρώπινο ὑποκείμενο ἀντιλαμβανόταν τὸν ἑαυτό του ὡς ἀναπόσπαστο μέρος
μιᾶς κοινότητας+ ἡ ὁποία ἀντλοῦσε τὴν ταυτότητά της ἀπὸ τὴν πιστότητα στὸ
παρελθόν της- Σήμερα+ ὅμως+ ἡ «Γενιὰ Υ»+ δηλαδὴ ὅσοι γεννήθηκαν+ χοντρι,
κά+ μεταξὺ τῶν ἀρχῶν τῆς δεκαετίας τοῦ 087/ καὶ τῶν ἀρχῶν τῆς δεκαετίας
τοῦ 1///+ ἀποδίδει πολὺ μικρὴ ἀξία στὴν παράδοση+ δυσπιστεῖ πρὸς τὸν τρόπο
μὲ τὸν ὁποῖον γίνονταν τὰ πράγματα στὸ παρελθόν+ καὶ ἀδιάκοπα ἐπιδιώκει νὰ
ἐκφράζεται μὲ μετανεωτερικὴ ἀτομικιστικὴ νοοτροπία05- Παραδόξως+ αὐτὰ τὰ
χαρακτηριστικὰ δυσχεραίνουν καὶ ταυτόχρονα διευκολύνουν τὴ συνάντηση τῆς
Ἐκκλησίας μὲ τὸν κόσμο- Ἡ μετακίνηση ἀπὸ τὸ καταναλωτικὸ μοντέλο σὲ
ἕνα πιὸ δημιουργικὸ ἴσως συγκλίνει μὲ τὴν Χριστιανικὴ πεποίθηση ὅτι τὸ ἀν ,
θρώπινο ὑποκείμενο καλεῖται νὰ εἶναι ἐνεργὸ καὶ νὰ κομίζει ἕνα νέο νόημα στὴν
ἱστορία- Ἁπὸ τὴν ἄλλη+ ἡ Ἐκκλησία δὲν μπορεῖ νὰ ἀπεμπολήσει τὸ κοινοτικὸ
ἰδεῶδες της καὶ νὰ ὑποκύψει στὸν ἀτομικισμό- Στὴ Χριστιανικὴ προοπτικὴ καί
ἡ γιορτὴ καί ἡ νηστεία ἔχουν ἰσχυρὴ κοινοτικὴ διάσταση9 κάθε στάση ἀπέναν,
τι στὴν τροφὴ εἶναι μιὰ πράξη μοιρασιᾶς- Ἐπιπλέον+ σὲ ἕνα κόσμο ὁ ὁποῖος τεί,
νει νὰ πολλαπλασιάζει νοήματα καὶ συμβολισμούς+ ἡ Ἐκκλησία μπορεῖ νὰ κα,
λωσορίσει αὐτὴ τὴν τάση ὡς ἀναζήτηση τῆς ἀλήθειας+ καὶ νὰ ἀνταποκριθεῖ
καταθέτοντας τὴν πίστη της ὅτι ἡ ἀλήθεια τοῦ κόσμου εἶναι ἕνα Πρόσωπο+ τὸ
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04- Παναγιώτης Κονδύλης+ Ἡ παρακμὴ τοῦ ἀστικοῦ πολιτισμοῦ- Ἁπὸ τὴ μοντέρνα στὴ με,
ταμοντέρνα ἐποχὴ καὶ ἀπὸ τὸ φιλελευθερισμὸ στὴ μαζικὴ δημοκρατία+ ἐκδ- Θεμέλιο+ Ἁθήνα 1///+
σσ- 120,131- 

05- @- Adqmdq Bk- u`m Snmcdq+ «Sgd Onrslncdqm Bnmrtldq9 Hlokhb`shnmr ne bg`mfhmf btrsnldq
dwodbs`shnmr enq nqf`mhy`shnm cdudknoldms hm Rdquhbd Nqf`mhy`shnmr»+ Intqm`k ne Hmctrsqh`k Orx,
bgnknfx 18-2 '1//2(+ σ- 5-



ὁποῖο δὲν συγκαταλέγεται στὰ συστατικὰ τοῦ κόσμου καὶ δὲν ὑπόκειται στὴ
φθορά+ καὶ ἀκριβῶς ἐξ αἰτίας αὐτῆς τῆς ἑτερότητάς του δύναται νὰ δώσει στὸν
κόσμο αὐτὸ ποὺ τὰ συστατικά του δὲν μποροῦν νὰ τοῦ δώσουν9 ζωὴ περισσή
'Ἰω- 0/90/(- 

Γιὰ τοὺς Χριστιανοὺς ἡ λήψη τροφῆς εἶναι μιὰ πράξη εὐχαριστίας καὶ βίω,
σης τοῦ κόσμου ὡς δώρου- Ἁλλὰ καὶ ἡ ἀποχὴ ἀπὸ τὴν τροφὴ ἀποτελεῖ ὁμολο,
γία ὅτι ὁ κόσμος δὲν εἶναι ἡ πηγὴ τῆς ζωῆς- Ἡ γιορτὴ εἶναι ἐκδήλωση τῆς χαρ,
μόσυνης Βασιλείας+ ἐνῶ ἡ νηστεία δηλώνει ὅτι ἡ Βασιλεία στὴν πληρότητά της
ἀκόμη ἀναμένεται- Πρόκειται γιὰ τὴ διαλεκτικὴ τῆς παρουσίας καὶ τῆς ἀπου,
σίας τοῦ Νυμφίου+ γιὰ τὴν ὁποία μίλησε ὁ ἴδιος ὁ Χριστός 'Λουκ- 4922,24(-
Ἔτσι+ ἡ προσδοκία εἶναι μείζων παράμετρος τῆς Χριστιανικῆς ζωῆς+ δὲν ση,
μαίνει ὅμως ἀδράνεια- Εἶναι πράξη+ βία γιὰ χάρη τῆς Βασιλείας 'Ματθ- 00901(-
Οἱ Χριστιανοὶ καλοῦνται νὰ ρηγματώσουν τὴ φυσιοκρατία καὶ νὰ διαμορφώ,
σουν ἕναν τρόπο ζωῆς ὁ ὁποῖος ὑπερβαίνει τὸν βιολογισμὸ καὶ θέτει τὴν ἀγάπη
πάνω ἀπὸ τὸ ἔνστικτο τῆς αὐτοσυντήρησης+ τὸ ὁποῖο+ ἂν δὲν μπεῖ πάνω ἀπὸ
αὐτὸ ἡ ἀγάπη+ εἶναι ἀνίκητο- Στὴν προοπτικὴ αὐτὴ ἡ νηστεία γίνεται «τῆς μελ,
λούσης ζωῆς εἰκών»06+ ἐφ’ ὅσον εἶναι μιὰ πράξη ἡ ὁποία εἰσάγει στὴν καθημε,
ρινότητα μιὰ πρόγευση τῆς ἐσχατολογικῆς ἐλευθερίας ἀπὸ τὴν ἀναγκαιότητα-
Μὲ δυὸ λόγια+ τὰ κριτήρια τῆς Χριστιανικῆς νηστείας συνοψίζονται στὰ ἑξῆς9
ἐννόηση τοῦ κόσμου ὡς δημιουργίας+ ἀναμονὴ τῶν ἐσχάτων καὶ ἔμπρακτη
ἀγάπη- Αὐτὰ θὰ μᾶς ὁδηγοῦν κατὰ τὴν διερεύνηση ὁρισμένων ἰδιαίτερων ζη,
τημάτων- 

Β- ΤΕΣΣΕΡΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

0- Ἡ χημεία
Οἱ συζητήσεις γιὰ τὴ νηστεία+ οἱ ὁποῖες ἔχουν προκληθεῖ ἀπὸ τὶς ἑτοιμασίες

τῆς Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας+ φαίνεται νὰ μονοπωλοῦνται
ἀπὸ τὴ διαμάχη περὶ τὴν ἀναπροσαρμογή+ δηλαδὴ γιὰ τὸ ἂν οἱ καθιερωμένες
ρυθμίσεις μποροῦν νὰ ἀλλάξουν ἐπὶ τῇ βάσει τῆς οἰκονομίας καὶ ἀπὸ συγκα,
τάβαση στὴν ἀδυναμία τοῦ σύγχρονου κόσμου- Ἔτσι οἱ συζητήσεις ἔχουν ἐπι,
κεντρωθεῖ κυρίως σὲ δύο σημεῖα9 στὴ μείωση τῆς διάρκειας τῶν νηστειῶν 'λ-χ-
στὸν περιορισμὸ τῆς νηστείας τῶν Χριστουγέννων κατὰ τὸ ἥμισυ( καὶ στὸν ἐμ ,
πλουτισμὸ τῶν νηστήσιμων τροφῶν 'λ-χ- μὲ τὴν αὔξηση τῶν νηστήσιμων ἡ ,
μερῶν στὶς ὁποῖες ἐπιτρέπεται λάδι καὶ ψάρι(07- Τὸ πιὸ πρόσφατο ντοκουμέντο+
τὸ ὁποῖο+ μάλιστα+ κατὰ τὴ γνώμη ὁρισμένων+ ἔχει ἐξαντλήσει τὸ θέμα καὶ ἀπο,
τελεῖ τὴν τελικὴ πρόταση γιὰ τὴ Μεγάλη Συνοδο08+ εἶχε ἐγκριθεῖ ὁμόφωνα ἀπὸ
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06- Ἁστέριος Ἁμασείας+ Λόγος 03+ Εἰς τὴν ἀρχὴν τῶν νηστειῶν+ OF 3/+ 262C- 
07- Βλ- ἰδίως τὴν εἰσήγηση τῆς Σερβικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας στὴν Προπαρασκευαστικὴ

Ἐπιτροπὴ τοῦ 0860+ στὸ Σαμπεζύ+ ἡ ὁποία καὶ σήμανε τὴν ἔναρξη τῶν ἀντιπαραθέσεων- 
08- Δαμασκηνός+ Μητροπολίτης Ἑλβετίας+ Πρὸς τὴν ἁγίαν καὶ μεγάλην Σύνοδον- Προβλή,

ματα καὶ προοπτικαί+ Ἐκκλησιαστικὸν Ἐπιστημονικὸν καὶ Μορφωτικὸν Ἵδρυμα Ἰωάννου καὶ
Ἑριέττης Γρηγοριάδου+ Ἁθῆναι 088/+ σ- 04/- Βλ- καὶ τὸ ντοκουμέντο9 «Ἡ σπουδαιότης τῆς νη,



τὴν Τρίτη Προσυνοδικὴ Διάσκεψη τὸ 0875- Μὲ αὐτὸ διατυπώνεται ἡ πρόταση
νὰ μείνουν ὡς ἔχουν ὅλες οἱ καθιερωμένες νηστεῖες+ μὲ τὴ διευκρίνιση ὅτι «ἐπα,
φίεται εἰς τὴν πνευματικὴν διάκρισιν τῶν κατὰ τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν
νὰ καθορίσουν τὸ μέτρον τῆς φιλανθρώπου οἰκονομίας καὶ ἐπιεικείας+ ἁπαλύ,
νουσαι+ κατὰ τὰς εἰδικὰς ταύτας περιπτώσεις Zσ-σ- ἀσθένεια+ στράτευση+ συν ,
θῆκες ἐργασίας+ διαβίωση στὴ «διασπορά»\+ τὸ τυχὸν “στῦφον” Zσσ- σκληρό+
αὐστηρό\ τῶν ἱερῶν νηστειῶν»1/- Μὲ διαδεδομένη τὴ φονταμενταλιστικὴ πε,
ποίθηση ὅτι ἡ νηστεία δὲν μπορεῖ νὰ ἀναπροσαρμοστεῖ διόλου ἢ ὅτι μπορεῖ μό,
νο μὲ οἰκουμενική+ κι ὄχι μὲ τοπική+ ἀπόφαση+ πρέπει νὰ παραδεχτοῦμε ὅτι μιὰ
συνοδικὴ ἐπιβεβαίωση τῆς ἐν λόγῳ ποιμαντικῆς εὐκαμψίας εἶναι σημαντική-
Ὡστόσο+ γιὰ μιὰ νηφάλια ἐκκλησιαστικὴ συνείδηση+ αὐτὸ μπορεῖ ἁπλῶς νὰ
εἶναι πολλὴ φασαρία γιὰ τὸ τίποτα  Θὰ μπορούσαμε νὰ ποῦμε ὅτι δὲν ὑπάρχει
κὰν ἀνάγκη σύγκλησης Συνόδου+ ἂν τὸ μόνο ποὺ ἔχουμε νὰ ποῦμε εἶναι ὅτι ἡ
τήρηση τῆς νηστείας ἀνατίθεται στὴν εὐθύνη τῶν ποιμένων καὶ τῶν πιστῶν 
Ἡ εὐκαμψία αὐτὴ εἶναι κοινὸς τόπος στὴν ἐκκλησιαστικὴ ζωὴ καὶ ἔχει ἐπιβε,
βαιωθεῖ ἀπὸ τὰ πρῶτα χριστιανικὰ χρόνια- «Εἰ μέν Z…\ δύνασαι βαστᾶσαι ὅλον
τὸν ζυγὸν τοῦ Κυρίου»+ λέει ἡ Διδαχή+ «τέλειος ἔσῃ· εἰ δ’ οὐ δύνασαι+ ὃ δύνῃ
τοῦτο ποίει- Περὶ δὲ τῆς βρώσεως+ ὃ δύνασαι βάστασον»10- Κι ἔχει ἐπαναληφθεῖ
ἀμέτρητες φορὲς στὴν ἐκκλησιαστικὴ γραμματεία μέσα στοὺς αἰῶνες+ πράγμα
γιὰ τὸ ὁποῖο πρέπει νὰ εἴμαστε ἀληθινὰ εὐγνώμονες- 

Ὡστόσο ἡ συζήτηση θὰ μποροῦσε νὰ ἀνοίξει νέες προοπτικές+ ἂν ἔμπαινε σὲ
ἄλλη βάση9 στὴ βάση τῆς ἐννόησης συγκεκριμένων παρεκκλίσεων ἀπὸ παλαιό ,
τερες ρυθμίσεις ὄχι ὡς οἰκονομίας+ ἀλλὰ ὡς ἀκρίβειας- Ἡ ἄσκηση δὲν εἶναι ἕνα
ἰδιαίτερο καθῆκον μιᾶς ἰδιαίτερης ὁμάδας ἐντὸς τῆς Ἐκκλησίας+ ἀλλὰ συμπί,
πτει μὲ τὴν ἰδιότητα τοῦ μέλους τῆς Ἐκκλησίας- Κάθε Χριστιανὸς εἶναι ἀσκη,
τής+ προσπαθώντας ἀδιάκοπα νὰ διακρίνει τὸ σωστὸ ἀπὸ τὸ λάθος+ προσπα,
θώντας ἀδιάκοπα νὰ ἀποτελεῖ καινὴ κτίση11- Ἔτσι+ τὸ νὰ διαμορφώνονται νέ,
ες ρυθμίσεις+ προκειμένου τὸ ἀσκητικὸ ἰδεῶδες ὄχι νὰ ἀκυρώνεται+ ἀλλὰ νὰ ἐ ,
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στείας καὶ ἡ τήρησις αὐτῆς σήμερον»+ ὅ-π-+ σσ- 46,52- Ἐπίσης Ghk`qhnm+ Ldsqnonkhs`m ne Unknjn,
k`lrj+ «Hmsdq,Nqsgncnw bnnodq`shnm hm sgd oqdo`q`shnmr enq ` Gnkx `mc Fqd`s Bntmbhk ne sgd Nq,
sgncnw Bgtqbg» '2,00,1/00(+ gsso9..vvv-lnro`s-qt.dm.1/00.00./2.mdvr4/812 Zπρόσβαση9 2,0,
1/04\-

1/- «Ἡ σπουδαιότης»+ 7+ ὅ-π-+ σσ- 51,52-
10- Διδαχὴ τῶν Δώδεκα Ἁποστόλων+ 59 1,2+ ἐκδ- Τὸ Βυζάντιον+ Θεσσαλονίκη 0882+ σ- 07-

Μνημονεύεται καὶ στὸ κείμενο τοῦ 0875+ «K&hlonqs`mbd»+ 1+ ὅ-π-+ σ- 1//-
11- Ἔτσι δὲν μπορῶ νὰ συμφωνήσω μὲ τὴ Ρωμαιοκαθολικὴ ἔμφαση στὸν κλῆρο καὶ στὸν μο,

ναχισμό9 «Τὸν κανόνα τῆς μετάνοιας πρέπει νὰ τηροῦν πληρέστερα οἱ ἱερεῖς+ οἱ ὁποῖοι συνδέονται
στενότερα μὲ τὸν Χριστὸ μέσω τῆς ἱερῆς ἰδιότητας+ καθὼς καὶ ὅσοι ἀσκοῦν τὶς εὐαγγελικὲς προ,
τροπὲς προκειμένου νὰ ἀκολουθήσουν στενότερα τὴν ἀποταγὴ τοῦ Κυρίου καὶ νὰ βροῦν ἕνα εὐκο,
λότερο καὶ ἀποτελεσματικότερο μονοπάτι πρὸς τὴν τελείωση τῆς ἀρετῆς- Ἡ Ἐκ κλησία+ ὡστόσο+
προσκαλεῖ ὅλους τοὺς Χριστιανούς+ χωρὶς διακρίσεις+ νὰ ἀνταποκριθοῦν στὴ θεία ἐντολὴ τῆς με,
τάνοιας μέσω κάποιας ἑκούσιας ἐνέργειας»- Αonrsnkhb Bnmrshstshnm O`dmhsdlhmh ne sgd Rtoqdld
Onmshee O`tk Ι+ Nm E`rs `mc @arshmdmbd+ 06,1,0855+ Bg`osdq HHH+ gsso9..vvv-u`shb`m- u`.gnkx^e`,
sgdq.o`tk^uh.`onrs^bnmrshstshnmr.cnbtldmsr.ge^o,uh^`ob^0855/106^o`dmhsdlhmh^dm- gslk Zπρό,
σβαση9 4,0,1/02\- 



φαρμόζεται 'ἤ+ καλύτερα+ νὰ σαρκώνεται( σὲ κάθε ἐποχὴ καὶ σὲ κάθε συνά,
φεια+ εἶναι ἀκριβῶς τὸ χρέος τῆς Ἐκκλησίας· εἶναι ἀκρίβεια 12 Ἁντιθέτως+ ἡ
προσκόλληση σὲ κάποιο παλαιὸ μοντέλο μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει σὲ στρέβλωση ἢ
καὶ σὲ ἀπεμπόληση τοῦ ἀσκητικοῦ ἰδεώδους- Ἐξηγῶ εὐθὺς τί ἐννοῶ-

Μιὰ διάκριση μεταξὺ ἐπιτρεπόμενων καὶ ἀπαγορευμένων τροφῶν σὲ περιό,
δους νηστείας εἶναι προφανῶς ἀπαραίτητη+ ὥστε οἱ πιστοὶ νὰ μὴν ἐνεργοῦν ἀτο,
μικά+ ἀλλὰ ὡς μέλη Σώματος- Ἴσως ὅμως μερικὲς παρανοήσεις νὰ ὑποβό,
σκουν στοὺς καταλόγους τροφῶν- Παρ’ ὅλο ποὺ στὴ χριστιανικὴ διδασκαλία οἱ
τροφὲς δὲ διαιροῦνται σὲ «καθαρὲς» καὶ «ἀκάθαρτες»+ αὐτὸ ποὺ δεσπόζει στὴ
συνείδηση τῶν περισσοτέρων Ὀρθοδόξων εἶναι μιὰ «χημικὴ» θεολογία+ ἡ ὁποία
παρατηρεῖ μὲ εὐλάβεια καὶ πάθος τὰ συστατικὰ τῶν τροφῶν- Πολὺ συχνά+ ἀλη,
θινὰ νόστιμα καὶ πολυτελῆ φαγητὰ γίνονται δεκτὰ ὡς νηστήσιμα+ ἀρκεῖ νὰ μὴν
περιέχουν ἀπαγορευμένα στοιχεῖα- Ἡ ἔκκληση τοῦ Λαυσαϊκοῦ '4ος αἰ-(+ ἡ
ὁποία ὑπογραμμίζει τὴν αὐτοσυγκράτηση κι ὄχι τὴ χημεία+ φαίνεται νὰ ἔχει
λησμονηθεῖ9

Καλύτερα εἶναι Z…\ νὰ πίνει κανεὶς κρασὶ μὲ σωστὸ λογισμό+ παρὰ νὰ
πίνει νερὸ μὲ ὑπερηφάνεια- Πρόσεξε+ σὲ παρακαλῶ+ ἀπὸ τὴ μιὰ τοὺς ἅγι,
ους ἀνθρώπους ποὺ πίνουν κρασὶ μὲ τὴ σκέψη τους στὸ Θεό+ κι ἀπὸ τὴν
ἄλλη τοὺς βέβηλους καὶ διεφθαρμένους ποὺ πίνουν νερὸ ἀσυλλόγιστα+
χωρὶς νὰ συναισθάνονται- Στὸ ἑξῆς+ λοιπόν+ οὔτε νὰ κατηγορεῖς οὔτε νὰ
ἐπαινεῖς τὸ ὑλικὸ ἀπ’ τὸ ὁποῖο εἶναι οἱ τροφές+ ἀλλὰ νὰ μακαρίζεις ἢ νὰ
ἐλεεινολογεῖς τὸ ποιὸν ὅσων κάνουν κακὴ ἢ καλὴ χρήση τοῦ ὑλικοῦ13- 

Δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι ἡ «χημικὴ» νηστεία ἔχει ἀκυρώσει ὅλα τὰ ἄλλα εἴδη νη,
στείας+ τὰ ὁποῖα ὑπάρχουν στὴν παράδοση καὶ καταδεικνύουν τὴ δημιουργικὴ
φύση τῆς χριστιανικῆς νηστείας 'πλήρης ἀποχὴ ἀπὸ τὴν τροφή+ νηστεία μέχρι
τὸ ἀπόγευμα+ κατανάλωση μικρότερης ποσότητας ὥστε νὰ ἐξοικονομηθοῦν χρή,
ματα γιὰ φιλανθρωπία+ ἀποχὴ ἀπὸ προσφιλεῖς δραστηριότητες κ-λπ-(- Τὸ διακύ,
βευμα στὴν ὅλη συζήτηση+ μὲ δυὸ λόγια+ εἶναι τὰ κριτήρια  Ἂς μοῦ ἐπιτραπεῖ
νὰ ἐπισημάνω ἐνδεικτικὰ μερικὲς περιπτώσεις+ ὅπου τὰ εὐαγγελικὰ κριτήρια
μπορεῖ νὰ θολώνουν καὶ τὸ ἀσκητικὸ ἰδεῶδες νὰ συντρίβεται ὑπὸ τὸ βάρος τῆς
ἀπολίθωσης τῆς παράδοσης καὶ τῆς κυριαρχίας τῆς «χημικῆς» μεταφυσικῆς9 

Πρῶτα ἀπ’ ὅλα+ οἱ τρέχουσες συζητήσεις ἀγνοοῦν τοὺς τεράστιους ἀριθμοὺς
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12- Μὲ ἄλλα λόγια9 Κάθε ἐνέργεια τῆς Ἐκκλησίας ἀποτελεῖ οἰκονομία+ σύμφωνα μὲ τὴν
ἀρχικὴ σημασία τῆς λέξης+ τὴ διαχείριση ἑνὸς σπιτικοῦ- 

13- Παλλάδιος+ Ἡ πρὸς Λαῦσον ἱστορία+ OF 23+ 0//2,0//3- Στὴ Δεύτερη Προσυνοδικὴ Διά,
σκεψη 'Σαμπεζύ+ 2,01 Σεπτεμβρίου 0871( ὁ Μητροπολίτης Περιστερίου ὑπενθύμισε ὅτι τὸ ἀλη,
θινὸ μήνυμα τῆς νηστείας ἔγκειται ὄχι στὸ εἶδος τῆς τροφῆς+ ἀλλὰ στὴν ἐγκράτεια- Χαρακτηρι,
στικὰ παρατήρησε ὅτι ἕνας μοναχὸς ποὺ ἀγαπᾶ τὰ χόρτα+ δὲν νηστεύει ἀληθινὰ ὅταν τρώει χόρ,
τα κατὰ τὴ Σαρακοστή- Βλ- Συνοδικὰ UHHH- Β΄ Προσυνεδριακὴ Πανορθόδοξος Διάσκεψις 'Σαμ,
πεζύ+ 2,01 Σεπτεμβρίου 0871(+ Γραμματεία Προπαρασκευῆς τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας . Ὀρθόδοξον Κέντρον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου+ Bg`laérx Γε,
νεύης+ 0883+ σ- 075- Πρβλ- τὴν ὀξεία κριτικὴ τοῦ Παναγιώτη Νέλλα στὸ ἀρχικὸ προπαρασκευα,
στικὸ κείμενο9 Νέλλας+ ὅ-π-+ σσ- 24,25-



χορτοφάγων 'μετριοπαθῶν ἢ αὐστηρῶν – udfds`qh`mr ἢ udf`mr(+ οἱ ὁποῖοι+ μὲ
βάση τὶς βυζαντινὲς ρυθμίσεις+ καλοῦνται νὰ νηστέψουν ἀπέχοντας ἀπὸ ὅ+τι
ἀπέχουν σὲ ὅλη τους τὴ ζωή  Παρόμοια+ ὅπως ἤδη εἴπαμε+ σήμερα ἄπειροι ἄν ,
θρωποι τελοῦν σὲ δίαιτα καὶ σὲ καθημερινὴ ἀποχή+ πράγμα ποὺ θέτει νέα ἐρω,
τήματα γιὰ τοὺς τρόπους ἐκκλησιαστικῆς ἄσκησης-

Δεύτερον+ ἡ πραγματικότητα τοῦ Τρίτου Κόσμου παραμένει ἔξω ἀπὸ τὶς συ,
ζητήσεις- Γιὰ παράδειγμα+ Ὀρθόδοξες οἰκογένειες ποὺ ζοῦν σὲ ψαροχώρια τῆς
λίμνης Βικτώριας θὰ διαπιστώσουν ὅτι+ σύμφωνα μὲ τὶς καθιερωμένες διατά,
ξεις+ μποροῦν νὰ νηστέψουν πρὶν τὰ Χριστούγεννα ἀντικαθιστώντας τὸ κρέας
μὲ ψάρι+ τὴ στιγμὴ ποὺ τὸ ψάρι εἶναι γι’ αὐτοὺς ἕνα εἶδος καθημερινοῦ ψωμιοῦ+
ἢ νὰ ἀπέχουν ἀπὸ λάδι+ τὴ στιγμὴ ποὺ αὐτὸ οὕτως ἢ ἄλλως δὲν ὑπάρχει στὴ
ζωή τους  Ἂν ἡ τοπική τους ἐκκλησία μείνει στὸ γράμμα τῶν κανόνων+ τὸ ἀλη,
θινὸ νόημα τῆς νηστείας 'ἡ ἄσκηση( θὰ χαθεῖ- Ἄν+ ὅμως+ ἡ τοπικὴ ἐκκλησία
ἀποφασίσει νὰ ἀποκλίνει ἀπὸ τὶς καθιερωμένες ρυθμίσεις καὶ νὰ διατυπώσει
διαφορετικοὺς κανόνες+ αὐτὸ θὰ πρέπει νὰ γίνει στὸ πνεῦμα τῆς Σάρκωσης+ δη,
λαδὴ ὡς κίνηση ἀκρίβειας καὶ πρόσληψης τῆς χειροπιαστῆς ζωῆς στὴν Ἐκ ,
κλησία· ὄχι στὸ πνεῦμα τοῦ Εὐρωκεντρισμοῦ+ ὡς κίνηση τάχα οἰκονομίας- Οἱ
ἄλλες κουζίνες+ πέρα ἀπὸ αὐτὴν τῶν παραδοσιακὰ Ὀρθόδοξων χωρῶν+ δὲν ἀπο,
τελοῦν ἀπόκλιση ἀπὸ τὸ «κανονικό»- Ἁπλῶς ἀποτελοῦν ἄλλα κανονικά- 

Τὸ ζήτημα ἐδῶ δὲν εἶναι νὰ ὑπερασπιστοῦμε ὑπεραπλουστευτικὰ εἴτε μιὰ
ἀμιγῆ τοπικότητα+ εἴτε μιὰ ἀμιγῆ παγκοσμιοποίηση- Ἡ παγκοσμιοποίηση+ ἄλ ,
λωστε+ εἶναι σύνθετο φαινόμενο- Προωθεῖ τὴν διατροφικὴ ὁμογενοποίηση+ ἀλλὰ
ταυτοχρόνως τοπικὰ προϊόντα καὶ τοπικὲς διατροφικὲς συνήθειες ἀπὸ τὸ περι,
θώριο τὰ φέρνει στὸ παγκόσμιο προσκήνιο- Ἔτσι+ τὸ καίριο ζήτημα εἶναι ἡ συν ,
άντηση τῆς Ἐκκλησίας μὲ ὅσα συνιστοῦν τὴν πραγματικὴ ζωὴ ἐδῶ καὶ τώρα-
Ὅταν λέω συνάντηση δὲν ἐννοῶ ἄκριτη ἀποδοχή+ ἀλλὰ μιὰ διαδικασία ποὺ ἐμ ,
περιέχει καταφάσεις+ ἀρνήσεις+ συνθέσεις+ καὶ μάλιστα μέσα ἀπὸ μιὰ προσπά,
θεια νὰ ἐντοπίζονται τὰ βασικὰ χαρακτηριστικὰ τῆς ἐποχῆς+ κι ὄχι φευγαλέ,
ες μόδες- Ἔτσι+ τὸ βασικὸ χρέος τῆς Ἐκκλησίας δὲν εἶναι νὰ διαμορφώσει ἕναν
λεπτομερῆ παγκόσμιο διατροφικὸ κατάλογο+ ἀλλὰ νὰ καταστήσει σαφῆ τὰ
παγκόσμια κριτήριά της- 

Πρέπει νὰ λάβουμε σοβαρὰ ὑπόψη ὅτι στὴ θρησκευτικὴ συνείδηση ἔχει λά,
βει χώρα μιὰ ἀντιστροφή- Ἡ ἱστορικὴ σπουδὴ ἀποκαλύπτει πέρα ἀπὸ κάθε ἀμ ,
φιβολία ὅτι ἡ νηστεία εἶναι ἕνας ποικιλόμορφος καὶ μεταβλητὸς θεσμός14- Σή,
μερα+ ὡστόσο+ πολλοὶ εἶναι πεπεισμένοι ὅτι πιστότητα στὴν παράδοση σημαί,
νει ἀμετάβλητο- Ὅμως ἰσχύει ἀκριβῶς τὸ ἀντίθετο9 τὴν παράδοση τὴν ἀναιρεῖ
καὶ στραγγίζει τὸν δυναμισμό της ἡ κατάργηση αὐτῶν τῶν χαρακτηριστικῶν
– τῆς ποικιλομορφίας καὶ τῆς μεταβλητότητας- Αὐτὸ ποὺ πρέπει νὰ παραμεί,
νει ἀμετάβλητο εἶναι ὄχι οἱ μορφές+ ἀλλὰ τὰ κριτήρια τῆς ἄσκησης καὶ ὁ σκο,
πός της- Ὁ ἅγιος Εἰρηναῖος Λουγδούνου 'π- 014,1/1(+ ἀναφερόμενος σὲ δια,
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14- Πρβλ- τὴν ἔντονη ἀντιπαράθεση στὴ 1η Προσυνοδικὴ Διάσκεψη+ τὸ 0871- Rxmnchb` UHHH+
ὅ-π-+ σσ- 05/,056- Ἐπίσης+ Συμεὼν Κούτσα+ μητροπολίτη Νέας Σμύρνης+ Ἡ νηστεία τῆς Ἐκκλη,
σίας- Γιατί+ πότε καὶ πῶς νηστεύουμε+ ἐκδ- Ἁποστολικῆς Διακονίας+ Ἁθήνα 011//8+ σσ- 57,0/3-



φωνίες τῶν ἡμερῶν του+ ἐξέφρασε τὸ πνεῦμα τῆς ζωντανῆς παράδοσης+ ἡ ὁποία
νοεῖ τὴν ποικιλότητα τῶν τρόπων νηστείας ὡς ἀκρίβεια+ ἐφ’ ὅσον τὰ κριτήρια
διασώζονται ἀκέραια9 

Δὲν εἶναι μόνο γιὰ τὴν ἡμέρα Zτῆς νηστείας\ ἡ διαφωνία Zμεταξὺ τῶν
πιστῶν\+ ἀλλὰ καὶ γι’ αὐτὸ καθαυτὸ τὸ εἶδος τῆς νηστείας- Διότι ἄλλοι
μὲν νομίζουν ὅτι πρέπει νὰ νηστεύουν μιὰ μέρα+ ἄλλοι δύο+ ἄλλοι περισ,
σότερες Z…\- Ἡ ποικιλία αὐτὴ στὴν τήρηση τῆς νηστείας δὲν προέκυψε
στὴν ἐποχή μας+ ἀλλὰ πολὺ πρωτύτερα+ κατὰ τοὺς χρόνους τῶν προγε,
νεστέρων μας+ οἱ ὁποῖοι+ χωρίς+ φυσικά+ νὰ προσέχουν τὴν ἀκρίβεια+ τη,
ροῦσαν τὴν ἁπλὴ καὶ ἰδιαίτερη συνήθειά τους καὶ τὴν μετέδιδαν στοὺς
ἑπομένους+ καί+ παρὰ ταῦτα+ εἰρήνευαν μεταξύ τους καὶ εἰρηνεύουμε κι
ἐμεῖς μεταξύ μας· καὶ ἡ διαφωνία σχετικὰ μὲ τὴ νηστεία θωρακίζει τὴν
ὁμόνοια σχετικὰ μὲ τὴν πίστη15-

1- Ἡ προσδοκία
Ὡς γνωστό+ ἡ θεολογία μας ἔχει τονίσει ἐπαρκῶς ὅτι ἡ νηστεία εἶναι+ σὺν

τοῖς ἄλλοις+ ἔκφραση προσδοκίας καὶ προετοιμασίας+ ἐνῶ ἡ γιορτὴ ἀντιπροσω,
πεύει τὴ Βασιλεία καὶ ὑποχρεωτικὰ συνεπάγεται τὴν λήξη τῆς νηστείας- Αὐτὸ
τὸ δίπολο διαπερνᾶ ὁλόκληρη τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἐμπειρία –λειτουργικὴ καὶ
θεολογική– καὶ ἀφορᾶ τόσο τὶς μακρὲς περιόδους νηστείας+ ὅσο καὶ τὴν κάθε
εὐχαριστιακὴ σύναξη- Αὐτὸ ἀποτυπώνεται μὲ ἐνάργεια στὴν ἀρχὴ τοῦ ἀσυμ,
βιβάστου Εὐχαριστίας καὶ νηστείας καὶ στὸ γεγονὸς ὅτι+ ὅπως ἔχει καταδεί,
ξει ὁ π- Ἁλέξανδρος Σμέμαν+ ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ποτὲ δὲν ἀποδέχτηκε μιὰ
μή,ἑορταστικὴ Εὐχαριστία+ ὅπως συμβαίνει στὴν Ρωμαϊκὴ λειτουργικὴ πρα,
κτική16-

Αὐτὲς οἱ πολύτιμες ἀρχές+ ὅμως+ φαίνεται νὰ παραθεωροῦνται σὲ συγκε,
κριμένες περιπτώσεις τῆς κυρίαρχης νηστειακῆς πρακτικῆς+ καὶ ἀνακύπτουν
προβλήματα τὰ ὁποῖα+ μάλιστα+ ὀφείλονται ἐν πολλοῖς στὴν τάση ἐπιμήκυνσης
τῶν περιόδων νηστείας+ τάση ποὺ ἀπὸ πολλοὺς θεωρεῖται ̀  oqhnqh ὡς δεῖγμα εὐ ,
σέβειας- Ἂς πάρουμε γιὰ παράδειγμα τὴ γιορτὴ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σω ,
τῆρος '5 Αὐγούστου(- Ἡ γιορτὴ αὐτὴ ἔχει μεγάλη σημασία+ διότι+ ὅπως κα,
ταδεικνύεται καὶ στὴν ὑμνολογία+ εἶναι τὸ προμήνυμα τῆς ἀνάστασης τοῦ Χρι,
στοῦ καί+ συνακόλουθα+ τῆς τελικῆς ἀνάστασης ὅλων- Ἐντούτοις+ στὴν κα,
θιερωμένη πρακτικὴ ἔχει ὑποβαθμιστεῖ+ γενόμενη μέρα νηστείας+ δηλαδὴ μία
ἀπὸ τὶς μέρες προετοιμασίας τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου '04 Αὐ ,
γούστου(- Ἁπλῶς ἡ νηστεία της μετριάζεται+ ἐπιτρεπόμενου τοῦ ψαριοῦ- Ὅμως+
αὐτὴ ἡ πρακτικὴ ἀντιβαίνει ὄχι μόνο στὸ νόημα τῆς γιορτῆς+ ἀλλὰ καὶ στὸ ἀ ,
ξίωμα ὅτι οἱ Δεσποτικὲς ἑορτὲς δὲν μπορεῖ νὰ «ὑποταχτοῦν» σὲ ἄλλες- Αὐτὴ ἡ
ἀντίφαση εἶναι ἀποτέλεσμα μακραίωνων διενέξεων σχετικὰ μὲ τὴν καθιέρωση
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15- Εἰρηναῖος+ στὸν Εὐσέβιο Καισαρείας+ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία 4+ 13+ OF 1/+ 4//@,4/3@-
16- @kdw`mcdq Rbgldl`mm+ «E`rs `mc Khstqfx- Νnsdr hm khstqfhb`k sgdnknfx»+ Rs- Uk`chlhq&r

Rdlhm`qx Pt`qsdqkx 2-0 '0848(+ σσ- 1,8- 



καὶ τὴ σχέση τῶν δύο ἑορτῶν- Τὸν πανηγυρικὸ χαρακτήρα τῆς Μεταμόρφω,
σης καὶ τὴν συνάδουσα κατάλυση κρέατος κατ’ αὐτὴν τὰ τερμάτισε ὁ αὐτο,
κράτορας Λέων Στ΄ ὁ Σοφός '775,801(+ ὁ ὁποῖος ἕνωσε τὶς πέντε μέρες τῆς
νηστείας της μὲ τὴ νηστεία γιὰ τὴν Κοίμηση- Ὅμως+ ἀκόμη κι ἕναν αἰώνα ἀρ ,
γότερα+ κάποιοι συνέχιζαν νὰ ἑορτάζουν τὴ Μεταμόρφωση σωστά+ ὡς μή,νη,
στήσιμη μέρα+ ἐνῶ ἄλλοι τὴν ἐνσωμάτωναν στὶς νηστήσιμες μέρες τῆς Κοί,
μησης+ ἁπλῶς μὲ τὸ ἐπιχείρημα ὅτι ἡ τελευταία ἦταν παλαιότερη17- Αὐτό+ ὅμως+
εἶναι ἕνα ἐπιχείρημα βασισμένο στὴν ἀρχαιολογία+ κι ὄχι στὴ θεολογία- Καὶ
ἔχει ἰδιαίτερη σημασία τὸ γεγονὸς ὅτι καὶ πολὺ ἀργότερα+ τὸν 01ον αἰ-+ ὁ βυ,
ζαντινὸς κανονολόγος Θεόδωρος Βαλσαμὼν ἐπέμενε ὅτι μόνο οἱ νηστεῖες τῆς
Τετάρτης+ τῆς Παρασκευῆς καὶ τῆς Μ- Σαρακοστῆς εἶναι ὑποχρεωτικές+ θε,
σπισμένες ἀπὸ ἱεροὺς κανόνες+ ἐνῶ ὅλες οἱ ἄλλες εἶναι μὴ ὑποχρεωτικές18-

Ἡ γιορτὴ τῆς Κοιμήσεως δίνει ἀφορμὴ γιὰ ἄλλη μιὰ ἐρώτηση- Στὴν τρέ,
χουσα πρακτική+ ἂν ἡ 04η Αὐγούστου εἶναι Τετάρτη ἢ Παρασκευή 'οἱ ὁποῖες
εἶναι μέρες Δεσποτικῆς νηστείας(+ τότε ἡ γιορτὴ «ὑποτάσσεται» στὴ μέρα τοῦ
Χριστοῦ καὶ παραμένει μέρα νηστείας+ μὲ τὴν προσθήκη κατάλυσης ψαριοῦ-
Ὅμως κάθε γιορτὴ εἶναι σημεῖον τῆς Βασιλείας καὶ χρειάζεται νὰ λειτουργεῖ
στὸ πλαίσιο τῶν δύο συμπληρωματικῶν πόλων τῆς χριστιανικῆς ζωῆς9 προσ,
δοκίας καὶ ἐκπλήρωσης- Πῶς μπορεῖ ὁ εὐχαριστιακὸς ἑορτασμὸς νὰ δεθεῖ μὲ
τὴ νηστεία: Εἶναι ἀξιοσημείωτο ὅτι τὸ 0860 ἡ Διορθόδοξη Προπαρασκευαστικὴ
Ἐπιτροπὴ εἰσηγήθηκε νὰ καταλύεται ἡ νηστεία τῶν ἁγίων Πέτρου καὶ Παύ,
λου καὶ τῆς Κοιμήσεως+ ἂν πέφτουν σὲ Τετάρτη ἢ Παρασκευή2/- Ἁλλὰ ἡ πρό,
ταση ἀπορρίφθηκε ἀπὸ τὴν Τρίτη Προσυνεδριακὴ Διάσκεψη τοῦ 0875- 

Ἡ τάση ἡ ὁποία εὐνοεῖ τὴν ἐπιμήκυνση τῶν νηστειῶν καὶ κατανοεῖ αὐτὴ
τὴν ἐπιμήκυνση ὡς διαπιστευτήρια ὀρθοδοξότητας+ πρέπει νὰ ἐξεταστεῖ σοβα,
ρά- Κατὰ τὴ Δεύτερη Προσυνεδριακὴ Διάσκεψη 'Σαμπεζύ+ 2,01 Σεπτεμβρίου
0871(+ ὁ Μητροπολίτης Κίτρους ὑποστήριξε ὅτι+ σύμφωνα μὲ τὴν αὐθεντικὴ
παράδοση+ ἡ Ἐκκλησία δὲν ἀλλάζει κάτι+ παρὰ μόνο γιὰ νὰ προσθέσει καὶ νὰ
αὐξήσει- Καὶ δήλωσε μὲ κατηγορηματικότητα9 

Θὰ ἤμην εὐτυχὴς καὶ εὐγνώμων ἐὰν θὰ ἠδύνατό τις κατὰ τὰ 1/// ἔτη
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17- Ἁναστάσιος Καισαρείας τῆς Παλαιστίνης καὶ ἅγιος Νίκων+ στὸ Γ- Α- Ράλλης , Μ- Πο ,
τλῆς+ Σύνταγμα τῶν θείων καὶ ἱερῶν κανόνων+ τ- 3+ Ἁθήνησιν 0743+ σσ- 477,48/- Πρβλ- Δημη,
τρίου Β- Τζέρπου+ «Ἡ ἑορτὴ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος»+ Τὸ Χριστιανικὸν ἑορτολόγιον-
Πρακτικὰ Η΄ Πανελληνίου Λειτουργικοῦ Συμποσίου Στελεχῶν Ἱ- Μητροπόλεων+ Ἱ- Σύνοδος τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος+ Ἁθῆναι 1//6+ σσ- 128,152- Βλ- ἐπίσης Qnadqs Aqnvmhmf+ «Cnqlhshnm»+
στὸ @kdw`mcdq O- J`ygc`m κ-ἄ- 'ἐπ-(+ Sgd Nwenqc Chbshnm`qx ne Axy`mshtl+ NTO+ τ- 0+ Mdv Xnqj
, Nwenqc 0880+ σσ- 540,541+ καὶ Fdqg`qc Oncrj`krjx+ Qnadqs E- S`es+ @mmdl`qhd Vdxk B`qq+
«Sq`mrehftq`shnm»+ στὸ J`ygc`m+ ὅ-π-+ τ- 2+ σσ- 10/3,10/4-

18- Ράλλης , Ποτλῆς+ ὅ-π-+ τ- 1+ 0741+ σσ- 78,8/ 'σχόλια τοῦ Βαλσαμώνα στὸν 68ο Ἁπο,
στολικὸ κανόνα( καὶ τ- 2+ 0741+ σ- 005 'σχόλιά του στὸν 08ο κανόνα τῆς Συνόδου τῆς Γάγγρας(- 

2/- Πρὸς τὴν Μεγάλην Σύνοδον- Εἰσηγήσεις τῆς Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικῆς Ἐπιτρο ,
πῆς ἐπὶ τῶν ἓξ θεμάτων τοῦ πρώτου σταδίου+ Γραμματεία Προπαρασκευῆς τῆς Ἁγίας καὶ Με,
γάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας . Ὀρθόδοξον Κέντρον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχεί,
ου+ Bg`laérx Γενεύης 0860+ σ- 31- 



ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας νὰ μοὶ ὑποδείξῃ μείωσιν οἱαδήποτε οἱασδήποτε πε,
ριόδου νηστείας20-

Αὐτὴ ἡ θέση ἀναπαράγει τὴ λογικὴ τῆς ἀρχαιολογίας σὲ βάρος τῆς θεολο,
γίας καὶ τῆς ζώσας πίστης+ ὡς ἐὰν ἡ ἱστορία καθεαυτὴν νὰ ἀποτελεῖ τὸ κρι,
τήριο τῆς ἀληθείας- Ἡ προμνημονευθεῖσα διαμαρτυρία τοῦ Θεόδωρου Βαλσα,
 μώνα μαρτυρεῖ ὅτι ὁ πολλαπλασιασμὸς καὶ ἡ ἐπιμήκυνση τῶν περιόδων νη,
στείας ποτὲ δὲν ὑπῆρξε ὁμόφωνη καὶ ἀδιαμφισβήτητη πρακτική- Εἶναι+ ἐπίσης+
χαρακτηριστικὸ ὅτι τὸν 5ον αἰ- ὁ ἅγιος Ἁναστάσιος Ἁντιοχείας πληροφοροῦσε
τοὺς ἀναγνῶστες του ὅτι παλαιότερα ἡ νηστεία τῶν ἁγίων Ἁποστόλων διαρ,
κοῦσε μέχρι τὴ γιορτὴ τῆς Κοίμησης τῆς Θεοτόκου+ ἀλλὰ μειώθηκε ἀπὸ τοὺς
ἁγίους πατέρες+ μὲ πνεῦμα οἰκονομίας+ γιὰ δύο λόγους 'οἱ ὁποῖοι+ προφανῶς+
καταδεικνύουν τὴν ἔγνοια τῆς Ἐκκλησίας γιὰ ἀνταπόκριση στὴν πραγματικὴ
ζωή(9 πρῶτον+ προκειμένου ἡ ὀρθόδοξη νηστεία νὰ διακρίνεται ἀπὸ τὴ νηστεία
τῶν σχισματικῶν καὶ αἱρετικῶν ὁμάδων ποὺ νήστευαν τὴν ἴδια περίοδο+ καὶ δεύ,
τερον γιὰ τὴν ἀδυναμία καὶ τὴν ἀμέλεια τοῦ κόσμου21- Ἁνεξάρτητα ἀπὸ τὸ
ποιές πραγματικότητες καὶ ποιές θεολογικὲς στάσεις εἶχε ὁ Ἁναστάσιος κατὰ
νοῦ+ τὸ ἐνδιαφέρον ἐδῶ εἶναι ἡ βεβαιότητά του ὅτι ἡ πρακτικὴ τῆς Ἐκκλησίας
περιλαμβάνει καὶ συντμήσεις τῶν περιόδων νηστείας-

Ὅλες αὐτὲς οἱ περιπτώσεις μᾶς καλοῦν σὲ ἕναν πολὺ ἁπλό+ ἀλλὰ θεμελιώ,
δη ἀναστοχασμό- Ἡ σύντμηση τῆς διάρκειας τῶν λειτουργικῶν ἐκδηλώσεων
μπορεῖ κάλλιστα νὰ εἶναι ἐκδήλωση ὀκνηρότητας ἡ ὁποία προσπερνᾶ τὴν ἄσκη,
ση καὶ τοὺς σκοπούς της- Ἁπὸ τὴν ἄλλη+ ὅμως+ οἱ μακρὲς προσευχὲς δὲν εἶναι
κατ’ ἀνάγκη δεῖγμα εὐσέβειας· μπορεῖ κάλλιστα νὰ εἶναι αἰτία καταδίκης μας
'Μάρκ- 0193/+ Λουκ- 1/936(- Μὴν ξεχνᾶμε ὅτι ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς θεώρησε τὴ
φλυαρία χαρακτηριστικὸ τῶν ἐθνικῶν- «Προσευχόμενοι Z…\ μὴ βαττολογήση,
τε ὥσπερ οἱ ἐθνικοί· δοκοῦσι γὰρ ὅτι ἐν τῇ πολυλογίᾳ αὐτῶν εἰσακουσθήσονται·
μὴ οὖν ὁμοιωθῆτε αὐτοῖς» 'Ματθ- 596(- 

2- Ἡ οἰκολογία
Ὅτι οἱ ἄνθρωποι μποροῦμε νὰ ἀφανίσουμε τὸ ἴδιο τὸ σπιτικό μας+ δηλαδὴ νὰ

καταστρέψουμε τὴν οἰκολογικὴ ἰσορροπία τοῦ πλανήτη+ ἦταν κάτι ἀσύλληπτο
στοὺς προηγούμενους αἰῶνες- Ἡ προηγμένη τεχνολογία τροφίμων+ ἡ ὁποία φαί,
νεται νὰ ἀψηφᾶ τὴ διαδοχὴ τῶν ἐποχῶν καὶ τὸ κλίμα+ ἦταν ἐπίσης κάτι ἀδια,
νόητο- Ἁμφότερες εἶναι νέες πραγματικότητες+ ποὺ ἀφοροῦν ἄμεσα τὴ σχέση
τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὴν τροφή+ ἀμφότερες ἐκτρέφουν τὸν γιγαντισμὸ τοῦ ἐγωι,
σμοῦ καὶ τὴν αὐτοσυνειδησία τῶν ἀνθρώπων ὡς ἐπικυρίαρχων καὶ ἰδιοκτητῶν
τοῦ κόσμου- Ἔτσι+ ἐφ’ ὅσον ἡ Ἐκκλησία ἀντιλαμβάνεται τὸν κόσμο ὡς δῶρο
'κι ὄχι ὡς περιουσιακὸ στοιχεῖο( καὶ κατανοεῖ τὴ λήψη τῆς τροφῆς ὡς πράξη
εὐχαριστίας 'κι ὄχι ὡς μηχανιστικὴ διαδικασία(+ τότε τὸ ζήτημα τῆς νηστεί,
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20- Συνοδικὰ UHHH+ ὅ-π-+ σ- 054-
21- Ἁναστάσιος Ἁντιοχείας+ Λόγος Δ΄ περὶ τῶν ἁγίων τριῶν Τεσσαρακοστῶν+ OF 78+ 0286AB-

Ἐπίσης Ράλλης , Ποτλής+ ὅ-π-+ τ- 3+ 0743+ σ- 473- 



ας δὲν μπορεῖ νὰ ἐξεταστεῖ ξεχωριστὰ ἀπὸ τὸ ζήτημα τῆς παραγωγῆς τῆς τρο ,
φῆς καὶ τοῦ ἡδονισμοῦ+ ὁ ὁποῖος πρόθυμα θυσιάζει τὰ πάντα στὸ βωμὸ τῆς ἱκα,
νοποίησής του- 

Ἡ «χημικὴ» νηστεία φαίνεται ὅτι ἔχει δηλητηριάσει τὴ θρησκευτικὴ συνεί,
δηση γιὰ τὰ καλά- Συμβάλλει στὴν πτώχευση τοῦ μυστηρίου τοῦ ζῶντος Θεοῦ+
ἀφοῦ ἡ ἀναζήτηση ἢ ἡ ἀποφυγὴ συγκεκριμένων συστατικῶν θεωρεῖται πεμ,
πτουσία πνευματικότητας- Ἄλλα ζητήματα+ τὰ ὁποῖα θὰ ἔπρεπε νὰ συνοδεύουν
τὴν κατανάλωση τροφῆς+ ἁπλῶς ἐξατμίζονται μπροστὰ στὴ δύναμη τῆς «χη,
μικῆς» θρησκευτικότητας- Γιὰ παράδειγμα+ τί εἴδους σεβασμὸ ἀπέναντι στὴν
κτίση τοῦ Θεοῦ δείχνει ὁ Χριστιανός+ ὅταν δὲν δίνει σημασία στὸ πρόβλημα τῆς
ὑπεραλίευσης+ ἡ ὁποία ἀπειλεῖ ἀκόμα καὶ τὴν ὕπαρξη ὁρισμένων εἰδῶν ἐπὶ γῆς:
Εἶναι+ ἄραγε+ ἀληθινὰ χριστιανικὴ στάση ἡ οὐδετερότητα ἀπέναντι στὸ ἂν κά,
ποια φροῦτα παράγονται σὲ οἰκονομίες οἱ ὁποῖες βασίζονται σὲ παιδικὴ ἐργα,
σία ἢ στὸ ἂν τὰ λαχανικὰ ποτίζονται μὲ νερὸ ποὺ περιέχει ἑξασθενὲς χρώμιο:
Δὲν ἀνήκει+ ἄραγε+ στὴ σφαίρα τῆς νηστείας ἡ προσπάθεια γιὰ περιορισμὸ ἢ
τροποποίηση τῆς μαγειρικῆς δραστηριότητας+ ἰδίως ἂν χρησιμοποιοῦνται μὴ
ἀνανεώσιμες μορφὲς ἐνέργειας: Τὰ ἐρωτήματα αὐτὰ εἶναι+ ἀναμφίβολα+ μαξι,
μαλιστικά- Ὁ πιστὸς δύσκολα μπορεῖ νὰ ἔχει ἐποπτεία ὅλων αὐτῶν+ καὶ δύσ ,
κολα μπορεῖ νὰ τὰ ἀντιμετωπίσει στὴν πράξη- Νομίζω+ ὅμως+ ὅτι εἶναι σημαν,
τικὸ νὰ ἐνταχθοῦν στὸν ἀσκητικὸ προβληματισμό μας καί+ ἤρεμα+ νὰ ἀπα,
σχολήσουν τὴν πράξη μας-

Πέρα ἀπ’ αὐτά+ ὑπάρχει ἄλλο ἕνα+ διαφορετικὸ ζήτημα- Κριτικὰ χρειάζεται
νὰ προσεγγιστοῦν ὄχι μόνο τὰ οἰκολογικὰ προβλήματα+ ἀλλὰ καὶ οἱ οἰκολο,
γικὲς εὐαισθησίες- Τὸ οἰκολογικὸ κίνημα σχετίζεται μὲ ἕνα πολὺ εὐρὺ φάσμα
ἀντιλήψεων καὶ στάσεων+ ἀπὸ τὸν ὀρθολογικὸ ἀκτιβισμὸ μέχρι τὴν ἡμι,εἰδω,
λολατρία+ καὶ ἀπὸ τὴν καθημερινὴ ἀνακύκλωση μέχρι τὴν «μεταμοντέρνα με,
ταφυσική»+ ἡ ὁποία συνδυάζει τὴν ἀντικειμενικὴ κατανόηση τοῦ κόσμου μὲ τὴν
συμμετοχὴ τοῦ ὑποκειμένου σ’ αὐτόν22- Στὸν ἐκκλησιαστικὸ χῶρο ὑπάρχει μιὰ
κατάσταση μικτή+ ὑπὸ τὴν ἔννοια ὅτι ὑπάρχουν μὲν κάποιοι θύλακες 'λ-χ- με,
ρικὰ μοναστήρια( μὲ δουλεμένη οἰκολογικὴ συνείδηση καὶ πράξη+ ἀλλὰ αὐτὸ
ποὺ κυριαρχεῖ εἶναι μᾶλλον μιὰ συνείδηση ποὺ βρίσκεται σὲ ἕνα πρωταρχικὸ
στάδιο+ δηλαδὴ στὸν ἐνθουσιασμὸ ἀπὸ τὴ θεωρητικὴ ἀνακάλυψη τῆς οἰκολο,
γικῆς εὐαισθησίας- Γιὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἐκκλησιαστικοὶ ἡγέτες δείχνουν μεγά,
λο θεολογικὸ ἐνδιαφέρον+ ὀφείλουμε νὰ πανηγυρίσουμε- Ταυτόχρονα ὅμως ὀφεί,
λουμε νὰ ἐπισημάνουμε ὅτι σ’ αὐτὸ τὸ ἐνδιαφέρον συχνὰ ὑποβόσκει μιὰ δόση
ἀφέλειας- Ὁ ἐνθουσιασμὸς μὲ τὴν ἀνακάλυψη τῆς οἰκολογίας συχνὰ δὲν λαμ,
βάνει ὑπόψη τὸ κρίσιμο ζήτημα τοῦ οἰκονομικοῦ συστήματος- Ἡ Ἐκκλησία
ὀφείλει νὰ προβληματιστεῖ σοβαρὰ πάνω στὸ γεγονὸς ὅτι ἐν τῷ μεταξὺ τὸ κυ,
ρίαρχο οἰκονομικὸ σύστημα πασχίζει νὰ ἀπορροφήσει τὴν οἰκολογικὴ ἀντιπολί,
τευση καὶ νὰ τὴ μετατρέψει σὲ νέο εἶδος ἐπικερδοῦς ἐπιχείρησης- Διαζευγμένη
ἡ οἰκολογία ἀπὸ τὸ αἴτημα γιὰ μιὰ δίκαιη καὶ βιώσιμη οἰκονομία+ μπορεῖ νὰ
ἐκφυλιστεῖ σὲ μιὰ ἀστικὴ ἐνασχόληση· σὲ «πράσινο καταναλωτισμὸ» ἢ «πρά,
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22- @qq`m D- F`qd+ Onrslncdqmhrl `mc sgd Dmuhqnmldms`k Bqhrhr+ Qntskdfd+ Knmcnm 0884+ σ- 86-



σινο καπιταλισμό»+ ἐπιλογὲς καθαυτὲς ἀντιφατικές23- Ἤδη στὰ μέσα τοῦ 1/οῦ
αἰ- ἡ ἀνθρωπολόγος L`qf`qds Ld`c εἶχε ἐπισημάνει ὅτι ἡ λεγόμενη «πράσινη
ἐπανάσταση» καὶ ἡ καύχηση γιὰ «τὸ πόσο πολὺ ρύζι θὰ ἐξαγάγουν πρώην πει,
νασμένες χῶρες» δὲν λύνουν ἀπὸ μόνες τους τὸ πρόβλημα τῆς πείνας- Τὸ βα,
σικὸ πρόβλημα εἶναι ἠθικὸ καὶ ἔχει νὰ κάνει μὲ «τὶς σχέσεις μεταξὺ ἐχόντων
καὶ μή,ἐχόντων»24- Παρόμοια+ ἡ ἀνθρωπολόγος L`qx Cntfk`r συμφώνησε μὲ
τὸν οἰκονομολόγο @l`qsx` Rdm ὅτι οἱ λιμοὶ δὲν μποροῦν νὰ ἐξηγηθοῦν ἁπλῶς μὲ
τὸν ἰσχυρισμὸ ὅτι ὑπάρχει παγκόσμια ἔλλειψη τροφῆς· συμβαίνουν ἀκόμη κι
ὅταν γενικὰ στὸν πλανήτη ὑπάρχουν συνθῆκες εὐημερίας25- Ἔτσι+ αὐτὸ ποὺ
χρειάζεται νὰ διαποτίζει τὴν παραγωγὴ τῆς τροφῆς καὶ τὴν κατανάλωση τῆς
τροφῆς+ εἶναι ἡ κατανομὴ τῆς τροφῆς· τὸ ζήτημα τῆς ἀλληλεγγύης- 

3- Ἡ ἀλληλεγγύη
Εἶναι σημαντικὸ ὅτι τὸ ἔγγραφο τῆς Προσυνοδικῆς Διάσκεψης τοῦ 0875 πε,

ριλαμβάνει μιὰ παράγραφο γιὰ τὴ σχέση νηστείας καὶ φιλανθρωπίας καὶ κά,
νει ἰδιαίτερη+ ἂν καὶ λακωνική+ ἀναφορὰ σὲ ἀνθρώπους ποὺ λιμοκτονοῦν σ’ ὅλη
τὴ γῆ26- Ὡστόσο εἶναι παραπάνω ἀπὸ φανερὸ ὅτι ἡ παράμετρος αὐτὴ δὲν ἔχει
διαποτίσει τὴν ὅλη συζήτηση27- Ἡ κυρίαρχη ἐννόηση τῆς νηστείας εἶναι ἐξαι,
ρετικὰ ἀτομικιστική+ παρόλο ποὺ σὲ λεκτικὸ ἐπίπεδο ἀπορρίπτει σφοδρὰ τὸν ἀτο,
μικισμό- Ἡ νηστεία βιώνεται συνήθως ὡς ἕνας ἀγώνας ἀποκλειστικὰ στὸ ἐσω,
τερικὸ τοῦ ὑποκειμένου 'εἴτε ἀφορᾶ διατροφικὰ θέματα+ εἴτε τὴν ἐκρίζωση τῶν
παθῶν(- Ἁναμφίβολα+ ἡ μεταμόρφωση τοῦ ἑαυτοῦ εἶναι πραγματικὰ σημαντι,
κή+ ἀλλὰ δὲν μπορεῖ νὰ πραγματωθεῖ ἐν ἀπουσίᾳ τοῦ «μυστηρίου τοῦ ἀδερφοῦ»+
δηλαδὴ χωρὶς τὴν ἀγαπητικὴ σχέση μὲ τὸν Ἄλλον- Τὸ καίριο ζήτημα+ λοιπόν+
εἶναι ἂν ὁ Ἄλλος ἀναδύεται στὴ ζωή μας ὡς ἀληθινὰ ἄλλος+ δηλαδὴ ὡς ὑπο,
κείμενο μὲ σάρκα καὶ ὀστᾶ ποὺ μοιράζεται τὴ ζωή μας+ κι ὄχι ἁπλῶς ὡς ἕνα
στοιχεῖο+ μιὰ δύναμη ἢ ἕνα φάντασμα ἐντός μας- 

Ἡ παράδοση ἔχει ρεύματα πιὸ τολμηρὰ καὶ πρωτοποριακὰ ἀπὸ πολλοὺς
αὐτόκλητους συνηγόρους της- Σύμφωνα μὲ αὐτά+ ἡ χημικῶς ἀκριβὴς νηστεία
ποὺ δὲν συνυφαίνεται μὲ τὴν ἔγνοια γιὰ τὸν πραγματικὸ Ἄλλο+ δὲν ἀποτελεῖ
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23- «Sgd Ahf Fqddm Bnm9 Rddhmf sgqntfg sgd rg`l ne “fqddm” b`ohs`khrl»+ Chqdbs @bshnm 36
'1//8(+ σ- 06+ gsso9..vvv-rnkedc-nqf-tj.rhsdr.cde`tks.ehkdr.tokn`cr.c`,re,hv`,36-oce Zπρόσβαση9
2,0,1/04\-

24- L`qf`qds Ld`c+ «Sgd bg`mfhmf rhfmhehb`mbd ne ennc¨»+ στὸ B`qnkd Bntmhg`m % Odmmx U`m
Drsdqhj 'ἐπ-(+ Ennc `mc Btkstqd ` Qd`cdq+ Qntskdfd+ Mdv Xnqj 0886+ σσ- 07+ 02-

25- L`qx Cntfk`r+ «Sgd ennc oqnakdl»+ στὸ Μ`qx Cntfk`r+ Ennc hm sgd Rnbh`k Nqcdq- Rstchdr
ne Ennc `mc Edrshuhshdr hm Sgqdd @ldqhb`m Bnlltmhshdr 'Bnkkdbsdc Vnqjr(+ Qntskdfd+ @ahmfsnm+
Nwnm 1//2 1+ σσ- 0,1-

26- Κατὰ τὶς τελευταῖες δεκαετίες ἡ Ρωμαιοκαθολικὴ Ἐκκλησία ἔχει ζήσει μιὰ μετακίνη,
ση ἀπὸ τὴ δικανικὴ ἐννόηση τῆς νηστείας στὴν ἐννόησή της ὡς ἀλληλεγγύης- Βλ- Κdms Adqfgthr+
«Snv`qc ` bnmsdlonq`qx bgqhrsh`m sgdnknfx ne e`rshmf»+ gsso9..ahakd-nqf.rdqhdro`fd.bg`osdq,4,
snv`qc,bnmsdlonq`qx,bgqhrsh`m,sgdnknfx,e`rshmf Zπρόσβαση9 2,0,1/04\-

27- Ἁξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι ἡ παράμετρος τῆς φιλανθρωπίας ἀναδεικνύεται ὡραῖα στὸ Κού,
 τσα+ ὅ-π-+ σσ- 33,45--



πραγματοποίηση τοῦ νηστειακοῦ χρέους+ τὴν δὲ φιλανθρωπία τὴν ὑποβαθμίζει
σὲ μιὰ δευτερεύουσα ὑπόθεση- Αὐτὸ τὸ εἶδος νηστείας δὲν εἶναι ἁπλῶς ἐλλιπές-
Εἶναι δαιμονικό  Ἂς προσέξουμε τὴν ἔννοια τῆς «ἀμετάδοτης» νηστείας+ ὅπως
τὴν σκιαγράφησε ὁ Εὐσέβιος Ἁλεξανδείας 'μᾶλλον τὸν 4ον αἰ-28(- Ὁ Χριστιανὸς

νηστεύων Z…\ ὀφείλει μεταδοῦναι τῷ μὴ ἔχοντι· ὁ γὰρ νηστεύων καὶ μὴ
μεταδιδοὺς πεινῶντι τὸν ἄρτον αὐτοῦ+ ματαιοῖ τὴν νηστείαν αὐτοῦ- Ἄ ,
καρπός ἐστιν+ ἀμετάδοτος ἡ νηστεία3/ 'μτφρ9 νηστεύοντας Z…\ ὀφείλει
νὰ προσφέρει Zμεταδοῦναι\ σὲ κεῖνον ποὺ δὲν ἔχει- Διότι αὐτὸς ποὺ νη,
στεύει+ ἀλλὰ δὲν προσφέρει Zμὴ μεταδιδοὺς\ τὸ ψωμί του στὸν πεινα,
σμένο+ ματαιώνει τὴ νηστεία του- Ἡ νηστεία ποὺ δὲν προσφέρει Zἀμε,
τάδοτος\+ εἶναι ἄκαρπη(-

Ἡ πράξη τῶν πρώτων Χριστιανῶν διαμόρφωνε πρωτοβουλίες οἱ ὁποῖες μπό,
λιαζαν τὴν καθημερινότητα μὲ ἀλληλεγγύη καὶ ἄλλαζαν τὴν χειροπιαστὴ ζωή-
Οἱ «Ἁποστολικὲς Διαταγές» 'τέλη τοῦ 3ου αἰ-( ζητοῦν ἀπὸ τοὺς πιστοὺς νὰ
προσφέρουν στοὺς φτωχοὺς τὸ φαγητὸ ποὺ περίσσευε λόγω τῆς νηστείας τους
τὴν Τετάρτη καὶ τὴν Παρασκευή30- Καὶ ὁ ἀπολογητὴς Ἁριστείδης '1ος αἰ-(
μᾶς μεταφέρει τὴν πολύτιμη πληροφορία ὅτι ἡ φιλανθρωπία δὲν συνόδευε μόνο
τὶς καθιερωμένες ἡμέρες νηστείας+ ἀλλὰ ἐνέπνεε καὶ ἔκτακτες νηστευτικὲς
πρωτοβουλίες+ ὡς τρόπο συγκέντρωσης χρημάτων31- Οἱ Χριστιανοί+ λέει+ συνή,
θιζαν νὰ νηστεύουν δύο ἢ τρεῖς μέρες προκειμένου νὰ ἐξοικονομήσουν χρήματα
γιὰ τοὺς μή,προνομιούχους- Τέτοιες δράσεις ἀπηχοῦν ἔντονα τὸν βιβλικὸ προ,
φητικὸ λόγο9 

Τότε ὁ Κύριος τοῦ σύμπαντος μὲ πρόσταξε νὰ τοὺς ὑπενθυμίσω τί εἶχε
πεῖ στοὺς προγόνους τους9 «Μήπως γιὰ μένα ἑβδομήντα χρόνια τώρα
τηρούσατε τὶς ἡμέρες τῆς νηστείας καὶ τοῦ πένθους Z…\: Κι ὅταν τρῶτε
καὶ πίνετε+ δὲν τὸ κάνετε γιὰ τὸν ἑαυτό σας: Δὲν γνωρίζετε τί ἐγὼ ὁ Κύ,
ριος διακήρυξα μὲ τοὺς ἀρχαίους προφῆτες: Z…\ Νὰ κρίνετε μὲ δικαιο,
σύνη καὶ νὰ δείχνετε ἀγάπη κι εὐσπλαχνία ὁ ἕνας γιὰ τὸν ἄλλο- Νὰ μὴν
καταπιέζετε τὶς χῆρες+ τὰ ὀρφανά+ τοὺς ξένους καὶ τοὺς φτωχούς» 'Ζαχ-
698,0/(32- 

Ἡ Πατερικὴ γραμματεία ξεχειλίζει ἀπὸ τέτοιες ἀναφορὲς στὸ ἀπελευθε,
ρωτικὸ χρέος- Θά ’πρεπε+ ὅμως+ νὰ ἀναρωτηθοῦμε γιατί αὐτὴ ἡ παράμετρος
τῆς νηστείας δὲν ἀποτυπώνεται στὶς διατάξεις τῶν ἱερῶν κανόνων- Αὐτοὶ ἔχουν
ἀσχοληθεῖ μόνο μὲ τὶς μέρες τῆς νηστείας καὶ τὶς κατηγορίες τῶν τροφῶν- Ἄ ,
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28- «Dtrdahtr ne @kdw`mcqh`»+ B`sgnkhb Dmbxbknodch`+ gsso9..vvv-mdv`cudms-nqf.b`sgdm./45
06`-gsl Zπρόσβαση9 2,0,1/04\-

3/- Εὐσέβιος Ἁλεξανδρείας+ Λόγος Α΄+ περὶ νηστείας+ OF 75+ 205@A- 
30- Διαταγαὶ Ἁποστόλων 4+ 1/+ OF 0+ 8/3 @- 
31- @qhrshcdr+ @onknfx 04· I- Qdmcdk G`qqhr 'μτφρ-(+ Sgd @onknfx ne @qhrshcdr nm Adg`ke ne

sgd Bgqhrsh`mr+ B`laqhcfd Tmhudqrhsx Oqdrr+ 0782+ σ- 38- 
32- Μετάφραση ἀπὸ τὸ Ἡ Παλαιὰ Διαθήκη- Μετάφραση ἀπὸ τὰ πρωτότυπα κείμενα+ ἔκδ-

Ἑλληνικῆς Βιβλικῆς Ἑταιρίας+ Ἁθήνα 0886- Βλ- καὶ Ἠσ- 479 4,5+ Ἰάκ- 09 16-



ραγε ὀφείλεται στὸ γεγονὸς ὅτι ἡ νηστεία ὡς τρόπος ἀλληλεγγύης θεωροῦνταν
αὐτονόητη: Ἢ μήπως ἡ θεσμοποίηση καὶ ἀποστέωση τῆς θρησκευτικῆς ζωῆς
ἦταν περισσότερο συμβατὴ μὲ τυπικὲς διευθετήσεις+ ὅπως ἡ κατηγοριοποίηση
τῶν τροφῶν κ-ο-κ-: 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Νηστεία εἶναι ἡ τέχνη νὰ πεινᾶς καὶ νὰ διψᾶς- Ἡ πείνα καὶ ἡ δίψα εἶναι
πάντα τὰ σημάδια ὅτι μιὰ ζῶσα ὕπαρξη ἔχει ἀρχίσει νὰ φθείρεται καὶ δὲν θὰ
ἐπιβιώσει ἂν δὲν λάβει ἀπ’ ἔξω ἐνίσχυση ὑπὸ τὴ μορφὴ τῆς τροφῆς- Στὴ χρι,
στιανικὴ ὀπτική+ ὅμως+ ἡ πείνα καὶ ἡ δίψα θὰ μεταμορφωθοῦν σὲ ἀναζήτηση
τοῦ οὐσιώδους γιὰ τοὺς ἀνθρώπους+ δηλαδὴ τῆς τροφῆς ποὺ δὲν χάνεται 'Ἰω-
5916(- Τὸ Εὐαγγέλιο λέει ὅτι ὁ Χριστὸς ἦρθε ἀντιμέτωπος μὲ τὸν διάβολο στὴν
ἔρημο ἀφοῦ πρῶτα πείνασε 'Ματθ- 391,2+ Λουκ- 391,2(- Ἦταν ἕνας πεινα,
σμένος καὶ διψασμένος Θεάνθρωπος αὐτὸς ποὺ ἔδειξε μιὰ νέα ἔξοδο ἀπὸ τοὺς
τρεῖς μείζονες θρησκευτικοπολιτικοὺς πειρασμοὺς τοῦ ἀνθρώπου9 τὸ θαῦμα ποὺ
σκλαβώνει τὴν ἐλευθερία+ τὸ μυστήριο τῆς αὐτοεπιβεβαίωσης καὶ τὴν ἐξουσία
ποὺ ὑποτάσσει- Τὸ νὰ εἶσαι Χριστιανὸς συμπίπτει μὲ τὸ νὰ πεινᾶς καὶ νὰ διψᾶς+
δηλαδὴ μὲ τὸ νὰ εἶσαι μιὰ ἀνολοκλήρωτη ὕπαρξη+ μιὰ ὕπαρξη ἐν τῷ γίγνεσθαι+
καθ’ ὁδὸν μέχρι νὰ στηθεῖ τὸ τελικὸ συμπόσιο+ σὲ ἐμπόλεμη κατάσταση μέχρι
τὴν Ἁνάσταση+ πεινασμένος καὶ διψασμένος γιὰ δικαιοσύνη- Ἂν δὲν εἴμαστε
σὲ θέση νὰ μαρτυρήσουμε αὐτὴ τὴν προφητικὴ ὀπτική+ ὅ+τι θὰ ἀπομείνει ἀπὸ
τὸν χριστιανικὸ βίο θὰ εἶναι μιὰ ὑπόθεση διαιτολόγων καὶ μαγείρων- Καὶ σὲ τέ,
τοια περίπτωση+ ἂς τ’ ἀφήσουμε σ’ αὐτούς-
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