
Καθαρὰ Δευτέρα, ἀγαπητοί μου, ἀρχὴ τῆς
ἁγίας καὶ μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἔναρ-ξις ἱεροῦ ἀγῶνος, τοῦ πνευματικοῦ ἀγῶνος.

Κ᾽ ἐμεῖς σήμερα, σὰν καραβάκια τοῦ Χρι-
στοῦ, σηκώνουμε τὴν ἄγ κυρα καὶ ξεκινᾶ με τὸ
ταξίδι στὸ «μέ γα πέ λα γος» – ἔτσι ὀνομά  ζει ἡ
Ἐκκλησία τὸ διάστημα αὐτὸ τῆς νηστείας (ἀπόστ. κα-
ταν. ἑσπερ. Κυρ. Τυριν.). Θὰ ταξιδέψουμε σαράν τα μέ  ρες.

Ἀλλὰ ὅπως μερικοὶ φοβοῦνται τὴ θάλασσα,
ἔτσι μερικοὶ ἄλλοι φοβοῦνται τὴ νηστεία. –Εἶνε
δυνατόν, σοῦ λέει, νὰ νηστέ ψω σαράντα μέ-
ρες;… Ποιοί τὰ λένε αὐτά; Οἱ φίλαυτοι καὶ ὀλι-
 γό  πιστοι – νὰ μὴν πῶ ἄπιστοι. Φοβοῦν ται· νο μί-
ζουν ὅτι ἡ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου ἐξαρτᾶ ται μόνο
ἀπ᾽ τὸ φαγητό. –Ἅμα δὲ φάω, λέει, θὰ πεθάνω!
Ἐνῷ ἔχουμε τόσα παραδεί γματα· τὸν ἅγιο Ἀν -
τώνιο, ποὺ δὲν ἔφαγε πο τέ κρέας παρὰ μόνο
χουρμᾶδες καὶ νερὸ ἀπ᾽ τὸ Νεῖλο κ᾽ ἔφτασε 105
ἐτῶν· ἢ κάτι ἀσκητάδες στὸ Ἅγιον Ὄρος, ποὺ
ἔχουν περάσει τὰ ἑκατὸ χρόνια μὲ τὴν αὐστη -
ρὴ νηστεία τους. Ἡ νηστεία εἶνε φάρμακο.

Ἡ Ἐκκλησία δὲν μισεῖ τὸν ἄνθρωπο, δὲν ὥρι-
σε τὴ νηστεία γιὰ νὰ τὸν πεθάνῃ. Ἡ Ὀρ θόδο-
ξος Ἐκκλησία εἶ νε ἡ μάνα μας. Ὅ πως ἡ μάνα
ἀγαπάει τὸ παιδί της καὶ δὲν κάνει τίπο τε γιὰ
κακό του, ἔτσι καὶ ἡ Ἐκκλη σία ὅ,τι θέσπισε εἶ -
νε γιὰ τὸ καλό μας. Καὶ ἡ νηστεία ὡρί στη κε
γιὰ ὠφέλεια τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος. Εἶ νεὠφελιμωτάτη καὶ ἀναγκαιοτάτη ἡ νηστεία.

Διαβάζοντας τὰ ἅγια βιβλία τῆς Ἐκκλησίας
βλέπουμε ὅτι ἡ νηστεία εἶνε ὑποχρεωτική. Ὑ -
ποχρεωτικὴ γιὰ ὅλους; Ὄχι γιὰ ὅλους. Τί λένε
οἱ ἱεροὶ κανόνες· ὅτι διᾶκος παπᾶς δεσπότης,
ποὺ δὲν νη στεύει Τετάρτη Παρασκευὴ καὶ Με-
 γάλη Τεσσα ρακοστή, καθαιρεῖται · καὶ ὅποιος
λαϊκὸς καταλύει, τρώει δηλαδὴ τὶς ἡμέρες αὐ -
τὲς ἀρ τύσιμα, ἀφορίζεται, δὲν ἔχει δηλαδὴ θέσι,
δὲν πρέπει νὰ μπαίνῃ, στὴν ἐκκλησία (βλ. καν. ξθ΄ Ἀπο-
στ., Ἀλιβιζ. σ. 193, Πηδάλ. σ. 91-6). Αὐτὰ λέει ἡ Ἐκκλησία μας.

Ἀλλὰ τί λέει παρακάτω; Προσθέτει μία ἐξαί- ρεσι· «ἐκτός», λέει, «εἰ μὴ δι᾽ ἀσθένειαν σωμα -
τι  κὴν ἐμποδίζοιτο», ἐκτὸς ἂν εἶνε ἀσθενής (ἔ.ἀ.)·
ὅταν εἶνε ἀσθενής, μπορεῖ νὰ καταλύσῃ. Βλέ-
 πετε τί σοφία καὶ ἀγάπη ἔ χει ἡ Ἐκκλησία; Κι ὅ -
ταν λέῃ ἀσθενὴς ποιόν ἐν νοεῖ; Ὄχι μόνο αὐ -
τὸν ποὺ εἶνε στὸ κρεβάτι κ᾽ ἔχει 40 πυρετό.
Ὅπως ἐξηγοῦν οἱ ἑρ μηνευταί, ἡ ἀσθένεια ἐν -
νοεῖται μὲ τὴ γενικώ τερη ἔννοια. Ἀσθενεῖς δη-
 λαδὴ θεωροῦν ται ὅ  σοι ἔχουν γενικὰ ὑγεία κλο-
 νισμέ νη, βρίσκονται σὲ ἰατρικὴ παρακολού-
θη σι, ἐκτελοῦν θεραπευτικὴ δίαιτα· αὐτοὶ ἐξαι-
 ροῦνται. Καὶ πιὸ συγκεκριμένα· γέροι ποὺ τρέ-
 μουν τὰ πόδια τους, μανάδες ποὺ θηλάζουν βρέ-
 φη, παιδιὰ ἀ σθενι κὰ μὲ ἀδενοπάθειες, ἐργάτες
σὲ ἀνθυ γιεινὰ ἐπαγγέλματα, στρατιῶτες ποὺ
φρουροῦν νύχτα σὲ φυλάκια μέσ᾽ στὸ κρύο,
ναυτικοὶ ποὺ ταξιδεύουν στὸν ὠκεανό… 

Ὑποχρεωτικὴ λοιπὸν ἡ νηστεία γιὰ τοὺς ὑ -
γιεῖς – κι αὐτοὶ εἶνε οἱ περισ σότεροι. Μὴ πιά-
σουμε πάλι τὸ ἄλλο ἄκρο! για τὶ πόσοι πᾶνε στὸ
γιατρὸ καὶ λένε πὼς δὲν μποροῦν, ὁ γιατρὸς
τοὺς ἐξετά ζει καὶ δὲν ἔ χουν τίποτα· ἔχουν μό-
νο μία φοβία. Μὴ μᾶς κα ταλάβῃ λοιπὸν πανι -κὸς ὑγείας. Παλαιότερα καὶ στὸ στρατό μας νή-
 στευαν. Λένε γιὰ τὸν Κολοκοτρώνη, ὅτι μπῆκε
τὴν Τριπολιτσὰ ἡ μέρα νηστείας, πεινασμένα ὅ -
πως ἦταν τὰ παλ ληκάρια πῆγαν νὰ πέσουν στὰ
κρέατα, κ᾽ ἐ κεῖ νος φώναξε· Ἀμάν, παιδιά, μὴ μα-
 γα ρί ζετε τὴν ἡμέρα!… Εἶχαν τότε σεβασμό.

* * *Ἀλλ᾽ ἐνῷ, ἀγαπητοί μου, γιὰ τὴ σωματικὴ
νη στεία γίνον ται ἐξαιρέσεις, ὑπάρχει καὶ μιὰ
νηστεία ὑποχρεωτικὴ γιὰ ὅλους ἀν εξαιρέτως.
Ποιά εἶν᾽ αὐτή; Εἶνε τὸ ἀνώτερο εἶδος νηστεί -
ας, νηστεία ἄλφα! καὶ αὐτὴν θὰ σᾶς συστήσω
ἐγὼ σήμερα· εἶνε ἡ νηστεία τῶν παθῶν.

Δὲν φτάνει νὰ νηστεύῃ μόνο τὸ στομάχι καὶ
ἡ κοιλιὰ ἀπὸ κρέας τυρὶ γάλα κ.λπ.· μικρὴ εἶνε
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ἡ νηστεία αὐτή. Ἡ ἀληθινὴ νη στεία εἶνε νὰ νη-στέψῃ ὁ ὅλος ἄνθρωπος, σῶ μα καὶ ψυχή. Δηλα-
 δή; Νὰ νηστέψουν οἱ αἰσθήσεις. Νὰ νηστέψουντὰ μάτια ἀπὸ ἄσχημα θεά ματα· στὸ Βυζάντιο τὴ
Μεγάλη Σαρακοστὴ ἔ κλειναν τὰ θέατρα καὶ
τὰ ἱπ πο δρόμια. Νὰ νηστέ ψουν τὰ αὐτιὰ ἀπὸ
κοτσο μπο λιό, χυδαῖα ἀ στεῖα, ὑ βρι στι κὲς ἐκ φρά-
σεις, ἄσε μνα ἀνέκδοτα καὶ ὑπαινι γμούς, τρα-
γούδια καὶ μουσικὲς δαιμονικές. Νὰ νηστέψουντὰ χέρια καὶ τὰ πόδια ἀπὸ προσ βλητικὲς χειρο-
νομίες καὶ βάρβαρα χτυπήματα, ἀπὸ περιττὲς
μετακι νήσεις, ζῳώδη λακτίσματα καὶ χοροὺς
Σαλώμης· ἐξ αἰτίας χοροῦ ἐ κόπη ἡ κεφαλὴ τοῦ
ἁγίου Ἰ ωάννου τοῦ Προδρό μου κι ὁ ἱ ερὸς Χρυ-
 σό στομος εἶπε ὅτι «Ὅ που χορός, ἐ κεῖ διάβο-
λος». Νὰ νηστέψῃ ἀκόμα ἡ γλῶσσα ἀ  πὸ ἀργο-
λογία, φλυαρία, ψέμα, κατάκρισι, δι αβολή, συ-
 κοφαν τία, ψευδορκία, βλασφημία.

Αὐτὴ εἶνε ἡ νηστεία ἡ πνευματική· ὅλα τὰ
μέ λη νὰ νηστέψουν. Καὶ γιὰ νὰ πᾶ με πιὸ βαθειά·
νὰ νηστέψῃ ὁ νοῦς ἀπὸ πονη ρὴ καὶ ὑπερήφα-
νη σκέψι, ἀπὸ κακὸ λογισμό, λογισμὸ αἰ σχρό,
λογισμὸ ἀπιστίας· ἀκόμη βαθύτερα νὰ νηστέ ψῃἡ καρδιὰ ἀπὸ ἐμπαθῆ συν αισθήματα καὶ κακὲς
ἐ πιθυμίες. Νὰ νηστέψῃ καὶ ἡ φαντασία ἀπὸ εἰ κό-
 νες λαγνείας καὶ ἀγριότητος, σχήματα ἀλλόκο-
τα, συλλήψεις ἐγκληματικές, σχέδια σατανικά.

Νὰ τὰ κάνω πιὸ λιανά, μὰ ποιός θὰ μ᾽ ἀ κού -
σῃ; Θὰ τὰ πῶ πάντως. Λοιπὸν σαράντα μέρες
εἶνε; Νὰ νηστέ ψουν μὲ ἐγκράτεια τὰ ἀντρό-γυ  να μὲ κοι νὴ συμφωνία. Ὁ ἅ γιος Κοσμᾶς ὁ
Αἰτωλὸς λέει· «ἐφώτισε τὸ ἅγιον Πνεῦμα τοὺς
ἁγίους πατέρας τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἐνομοθέ-
τησαν νὰ νηστεύωμεν, διὰ νὰ νεκρώνωμεν τὰ
πάθη καὶ νὰ ταπεινώνωμεν τὸ σῶμα» (ἡμέτ. βιβλ. Κο-
σμᾶς ὁ Αἰτωλός, διδ. Δ΄, σ. 172). Καὶ ἀλλοῦ πάλι λέει κάτι σχε-
τικό· «νὰ φυλάγεστε τὶς Κυριακὲς καὶ ἑορτὲς
μὲ εὐγένειαν, ὡσὰν Χριστιανοί» (ἔ.ἀ. διδ. Ζ΄, σ. 235).

Νὰ νηστέψουν ὅλοι ἀπὸ τσιγάρο. Ὅ ταν ἤ μουν
στὴν Ἀθήνα τὸ εἶπα αὐτὸ σὲ μιὰ ἐκ κλησία, καὶ
μετὰ μὲ πλησίασε ἕνας γέρος. –Ποῦ τὰ βρῆ -
κες γραμμένα αὐτά; λέει· ποῦ τὸ λένε αὐτὸ οἱ
πατέ ρες τῆς Ἐκκλησίας;… Μπορεῖ τὰ ἀρχαῖα
χρόνια, τοῦ λέω, ὅταν θεσπίσθηκαν οἱ ἱεροὶ κα-
 νό  νες, νὰ μὴν κάπνιζαν οἱ ἄνθρωποι (τὸ τσιγά ρο
ἦρθε στὴν Εὐρώπη καὶ στὴν Ἀσία ἀπὸ τὴν Ἀ -
μερικὴ μετὰ τὸν 16ο αἰῶνα)· τὸ πνεῦμα ὅμως
τῶν πατέρων εἶνε αὐτό· ἂν ὑπῆρχε κάπνισμα
στὴν ἐ ποχὴ τῶν πατέρων, ἐκεῖνοι θὰ ἔθεταν
νηστεία καὶ σ᾽ αὐτό. Γιά κάνε λοιπὸν προσπά -
θεια, κόψε τὸ τσιγάρο ποὺ εἶνε τὸ λιβά νι τοῦ
διαβόλου. Αὐτὸ εἶνε τὸ πνεῦμα τῶν πατέ ρων.

Νὰ νηστέψουν ὅλοι σαράντα μέρες ἀπὸ τη-λεόρασι. Στὴν Ἀμερικὴ κλείνουν τὶς τηλεορά-

σεις· τὸ συνιστοῦν ὄχι παπᾶδες καὶ δεσποτά-
δες ἀλλὰ ψυχολόγοι καὶ γιατροί. Βλέπουν ὅτι
πέφτει ὁ πολιτισμός – γεγονός· εἶνε σὰν νὰ ἄ -
νοιξε ἕνας ὀ χετὸς μέσα στὸ σπίτι καὶ φέρνει ἀ -
καθαρσίες στὸ σαλόνι. Κλεῖσ᾽ το λοι πὸν αὐτὸ
τὸ κανάλι τῆς βρωμιᾶς. Κλεῖσε σαράν τα μέρες
καὶ τὸ ῥαδιόφωνο –δὲν χάνεις τίποτα–, κι ἄνοι-
ξε ἄλ λο. Ὑπάρχει ὡραιότερο «ῥαδι  ό φωνο» ἀπὸ
αὐτὰ ποὺ ψάλλει ἡ Ἐκκλησία μας; «Κύριε τῶν
δυνάμεων…», ὑπέροχα λόγια! μι λᾶνε ἄγγελοι
καὶ ἀρχάγγελοι. Θέλεις τηλεόρα σι; ἄνοιξε τὴν
ἁγία Γραφή, τὴν ἄφθαστη «τηλεόρασι».

Αὐτὴ εἶνε ἡ ἀληθινὴ νηστεία, ἡ ὑποχρεωτι κὴ
γιὰ ὅλους. Τὸ ζητούμενο δὲν εἶ  νε νὰ νηστεύῃ
ὁ Χριστιανὸς μόνο ἀπὸ τροφές. Μερικοὶ νηστεύ-
 ουν μέν, κάνουν καὶ τὸ τρι ήμερο ἀκόμη, ἀλλά,
ἐνῷ δὲν τρῶνε κρέας, δαγκώνουν καὶ τρῶνε ἀν -
θρώπους μὲ τὴν κακία τους. Ὁ πιὸ σκληρὸς τσά-
 ρος στὴν ἱστορία τῆς ῾Ρωσί ας ἦ ταν ὁ Ἰβὰν ὁ τρο- μερός· ἅρπαζε ἀνθρώπους καὶ χωρὶς δίκη τοὺς
ἔπνιγε· Τετάρτη καὶ Παρασκευὴ ὅμως νή-
στευ ε! Τότε ἕνας ἀσκητὴς πῆγε κι ἀγόρασε
κρέας, στάθηκε στὸ δρόμο, κι ὅταν περνοῦσε
ὁ τσάρος, ἁρπάζει ἀπ᾽ τὰ χαλινάρια τὸ ἄλογο,
καὶ προτείνοντας τὸ κρέας τοῦ λέει· –Φάε, Ἰ -
βάν, φάε. –Ἄ ὄχι, εἶνε νηστεία. –Προτιμότερο,
τοῦ λέει, νά ᾽τρωγες τέτοιο κρέας παρὰ νὰ
τρῶς κάθε μέρα ἀθῴους ἀνθρώπους.

Ἂν ἡ ἀποχὴ ἀπὸ τὶς τροφὲς δὲν συνοδεύε-
 ται κι ἀπὸ νηστεία τῶν παθῶν, εἶνε σατανική.
Ὁ μεγαλύτερος ἀσκητής, ποὺ ὄχι λίγες μέ-
ρες ἀλλὰ ἐπὶ πέντε χιλιάδες χρόνια δὲν ἔχει
βάλει μπουκιά στὸ στόμα του, εἶνε – ποιός· ὁ
σατανᾶς. Νηστεύει κι αὐτός, μὰ ἔχει ὅλη τὴν
κακία μέσα του. Ὅ ποιος λοιπὸν νηστεύει ἔτσι,
χωρὶς νὰ νηστεύῃ κι ἀπὸ τὰ πάθη, μοιάζει μὲτὸ διάβολο. Αὐτὸ λέει ἕνα τροπάριο Ἐκκλη-
σίας. «Ψυχή μου», λέει, τέτοια νηστεία, ἀφοῦ
«δὲν σοῦ γίνεται ἀ φορμὴ πρὸς διόρθωσιν, ὡς
ψευδὴς μισεῖται παρὰ Θεοῦ, καὶ τοῖς κακί-
στοις δαίμοσιν ὁμοιοῦσαι» (Τριῴδ., Τετ. Τυριν., ἰδιόμ. αἴν.).

* * *Τελείωσα, ἀδελφοί μου. Σᾶς συνέστησα τὴν
ἀληθινὴ νηστεία. Αὐτὴν νὰ κάνετε ὅλοι· καν -
είς νὰ μὴν κάνῃ τὴ σατανικὴ νηστεία. Καὶ ἔ τσι
νὰ μᾶς ἀξιώσῃ ὁ Θεὸς νὰ φτάσουμε στὴν ἁ -
γία καὶ ἔνδοξο Ἀνάστασι καὶ νὰ ποῦμε· «Τὴν ἀ -
νάστασίν σου, Χριστὲ Σωτήρ, ἄγ γελοι ὑ μνοῦ σιν
ἐν οὐρανοῖς· καὶ ἡμᾶς τοὺς ἐ πὶ γῆς καταξίωσον ἐν
καθαρᾷ καρδίᾳ σὲ δοξάζειν» (Παρακλ., ἦχ. πλ. β΄, ἀπόστ. Σάββ. ἑσπ.).

Ἡ Ἐκκλησία εἶνε ἰατρεῖο. Κ᾽ ἐγὼ ὡς ἐντε-
ταλμένος δίνω σὲ ὅλους σας αὐτὴ τὴ συνταγή.
Ἂν τὴν ἐ φαρμόσετε, θὰ εἶστε εὐλογημένοι.
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