
Πότε και πωσ νηςτεύουμε; 

Η λϋξη  νηςτεύα εύναι ςύνθετη και προϋρχεται από το αρνητικό 

μόριο νη και το ρόμα εςθίω, που εύναι ϊλλοσ τρόποσ του έςθω και 

του έδω και που ςημαύνει τρώγω. Νόςτισ – η πρώτη λϋξη που 

δημιουργόθηκε – ςημαύνει αυτόσ που δεν εςθύει, που δεν τρώγει. Από 

την λϋξη αυτό ςτη ςυνϋχεια προόλθε το ρόμα νηςτεύω και το 

αφηρημϋνο ουςιαςτικό νηςτεύα, που αρχικϊ ςόμαινε την πλόρη 

αποχό από τροφϋσ και ποτϊ, δηλαδό την αςιτύα και ατροφύα. 

Αργότερα, με την αύξηςη τησ χρονικόσ διϊρκειασ και την 

προοδευτικό διαμόρφωςη του θεςμού τησ νηςτεύασ, νηςτεύα δεν 

ςόμαινε μόνο την πλόρη αποχό από ςτερεϋσ ό υγρϋσ τροφϋσ, αλλϊ 

και την μερικό αποχό, την αποχό δηλαδό από οριςμϋνεσ τροφϋσ και 

την λόψη ϊλλων, ςυγκεκριμϋνων τροφών. Έτςι ϋχουμε την διϊκριςη 

ςε νηςτήςιμεσ και αρτυμένεσ ό αρτύςιμεσ τροφϋσ. 

Κατϊ την διϊκριςη αυτό νηςτόςιμεσ τροφϋσ θεωρούνται το 

ψωμύ, τα λαχανικϊ, οι καρπού και μϊλιςτα οι ξηρού, οι ελιϋσ και ϊλλα. 

Αρτύςιμα, αντύθετα, θεωρούνται τα διϊφορα φαγητϊ που 

μαγειρεύουμε με την χρόςι ελαύου ό βουτόρου και διαφόρων 

καρυκευμϊτων, όπωσ και το κραςύ (Όταν δεν τρώμε λϊδι, δεν 

πύνουμε και κραςύ). 

Α' ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΝΗΣΕΙΑ  

Η νηςτεύα τησ Σετϊρτησ και τησ ΠαραςκευόσΗ νηςτεύα των 

δύο αυτών ημερών όταν πϊντοτε ιδιαύτερα αυςτηρό, ανϊλογη τησ 

νηςτεύασ τησ Μεγϊλησ Τεςςαρακοςτόσ και τησ Μεγϊλησ Εβδομϊδασ. 



Η ακρύβεια λοιπόν τησ νηςτεύασ αυτόσ εύναι να μόν καταλύομε 

λϊδι και ούνο.  

Η νηςτεύα τησ Μεγϊλησ Σεςςαρακοςτόσ (και τησ Μεγϊλησ 

Εβδομϊδασ) 

Μεταξύ των μακρών νηςτειών του ϋτουσ η νηςτεύα τησ Μεγϊλησ 

Τεςςαρακοςτόσ εύναι η αρχαιότερη και αυςτηρότερη περύοδοσ 

νηςτεύασ. Ξεκινϊ από την Καθαρϊ Δευτϋρα και τελειώνει με το 

Μεγϊλο Σϊββατο. 

Με ιδιαύτερη αυςτηρότητα λοιπόν νηςτεύουμε την πρώτη ό 

αλλιώσ Καθαρά Εβδομάδα. Λϊδι (και ούνο) καταλύουμε μόνο το 

Σϊββατο και την Κυριακό. 

Με τον ύδιο περύπου τρόπο οφεύλουμε να νηςτεύουμε και το ϊλλο 

διϊςτημα τησ Μεγϊλησ Τεςςαρακοςτόσ. Αν θϋλουμε να εύμαςτε 

ακριβεύσ, από λϊδι (και ούνο) απϋχουμε όλεσ τισ ημϋρεσ τησ 

εβδομϊδασ και όχι μόνο την Τετϊρτη και την Παραςκευό, ενώ λϊδι 

και ούνο καταλύουμε μόνο το Σϊββατο και την Κυριακό. 

Εξαιρϋςεισ τησ νηςτεύασ τησ Μεγϊλησ Σεςςαρακοςτόσ 

 Σων Αγύων Σεςςαρϊκοντα Μαρτύρων επιτρϋπεται η 

κατϊλυςη ούνου και ελαύου. 

 Σον Ευαγγελιςμό τησ Θεοτόκου καταλύουμε και ψϊρι. 

 Σην Κυριακό των Βαώων καταλύουμε ψϊρι. 

Τϋλοσ, θα πρϋπει να τονύςουμε ότι το Σϊββατο και την Κυριακό 

καταλύουμε υποχρεωτικϊ ούνο και ϋλαιο, με μύα εξαύρεςη: Σο 



Μεγϊλο ϊββατο, το μοναδικό Σϊββατο του ϋτουσ που 

νηςτεύουμε, εύναι ημϋρα αυςτηρόσ νηςτεύασ.  

Η νηςτεύα των Φριςτουγϋννων 

Δεύτερη μακρϊ περύοδοσ νηςτεύασ μετϊ την Μεγϊλη 

Τεςςαρακοςτό εύναι η νηςτεύα των Χριςτουγϋννων, γνωςτό ςτη 

γλώςςα του ορθόδοξου λαού μασ και ωσ ςαρανταήμερο. Αρχύζει την 

15η Νοεμβρύου και λόγει την 24η Δεκεμβρύου. 

Καθ' όλην την διϊρκεια του ςαρανταημϋρου δεν καταλύουμε 

κρϋασ, γαλακτερϊ και αυγϊ. Αντύθετα, επιτρϋπεται να καταλύουμε 

ψϊρι όλεσ τισ ημϋρεσ – πλην φυςικϊ Τετϊρτησ και Παραςκευόσ – από 

την αρχό τησ νηςτεύασ μϋχρι και την 17η Δεκεμβρύου. Ψϊρι επύςησ 

καταλύουμε και κατϊ την εορτό των Εςοδύων τησ 

Θεοτόκου, οποιαδόποτε μϋρα και αν πϋςει. 

Την περύοδο από 18 ϋωσ 24 Δεκεμβρύου επιτρϋπεται η 

κατϊλυςη ούνου και ελαύουσ, εκτόσ βϋβαια από Τετϊρτη και 

Παραςκευό.  

Η νηςτεύα των Αγύων Αποςτόλων 

Μύα ακόμη μακρϊ περύοδοσ νηςτεύασ εύναι η λεγόμενη νηςτεύα 

των Αγύων Αποςτόλων. Ονομϊζεται ϋτςι διότι προηγεύται των δύο 

αποςτολικών εορτών: τησ εορτόσ των Αγύων πρωτοκορυφαύων 

Αποςτόλων Πϋτρου και Παύλου (29 Ιουνύου) και τησ “Συνϊξεωσ των 

Αγύων Αποςτόλων” (30 Ιουνύου). 

Η χρονικό διϊρκεια αυτόσ τησ νηςτεύασ εύναι μεταβλητό επειδό η 

ϋναρξό τησ εξαρτϊται από την κινητό εορτό του Πϊςχα. Αρχύζει την 



Δευτϋρα μετϊ την Κυριακό των Αγύων Πϊντων και λόγει ςταθερϊ την 

28η Ιουνύου. Κατϊ το ιςχύον (νϋο) ημερολόγιο δεν υπερβαύνει ποτϋ 

τισ 30 ημϋρεσ. Υπϊρχει ακόμα και περύπτωςη (όταν το Πϊςχα 

εορτϊζεται μεταξύ 5 και 8 Μαώου) να μόν ϋχουμε καθόλου νηςτεύα. 

Κατϊ την περύοδο τησ νηςτεύασ αυτόσ δεν καταλύουμε κρϋασ, 

γαλακτερϊ και αυγϊ, ενώ επιτρϋπεται η κατϊλυςη ψαριού. 

(Φυςικϊ πϊντοτε εκτόσ Τετϊρτησ και Παραςκευόσ). 

Αν η εορτό των Αγ. Αποςτόλων Πϋτρου και Παύλου πϋςει 

Τετϊρτη ό Παραςκευό, καταλύουμε μόνο ψϊρι.  

Η νηςτεύα του Δεκαπενταυγούςτου 

Η περύοδοσ αυτό τησ νηςτεύασ προηγεύται τησ Κοιμόςεωσ τησ 

Θεοτόκου και αρχικϊ όταν διηρημϋνη ςε δύο τμόματα: αυτό που 

προηγεύτο τησ εορτόσ τησ Μεταμορφώςεωσ του Σωτόροσ και εκεύνο 

τησ Κοιμόςεωσ τησ Θεοτόκου. 

Η νηςτεύα αυτό όπωσ επικρϊτηςε να την τηρούμε, ϋχει αυςτηρό 

χαρακτόρα. Εφόςον λοιπόν μπορούμε, νηςτεύομε από λϊδι όλεσ 

τισ ημϋρεσ. Κατϊλυςη ούνου και ελαύου ϋχουμε μόνο τα Σϊββατα και 

τισ Κυριακϋσ, ενώ κατϊ την εορτό τησ Μεταμορφώςεωσ του 

ωτόροσ, οποιαδόποτε ημϋρα κι αν πϋςει καταλύουμε ψϊρι. 

Κατϊλυςη ιχθύοσ και μόνον ϋχουμε και κατϊ την ημϋρα τησ 

εορτόσ τησ Κοιμόςεωσ τησ Θεοτόκου, αν αυτό πϋςη Τετϊρτη ό 

Παραςκευό.  



Η νηςτεύα τησ Παραμονόσ των Θεοφανεύων (5 

Ιανουαρύου)Την νηςτεύουμε αυςτηρϊ, με ξηροφαγύα, και μόνο ϊν 

πϋςει Σϊββατο ό Κυριακό καταλύουμε λϊδι.  

Η νηςτεύα τησ Τψώςεωσ του Σιμύου ταυρού (14 

επτεμβρύου) 

Νηςτεύουμε με ξηροφαγύα, εκτόσ κι αν πϋςει Σϊββατο ό 

Κυριακό όπότε καταλύουμε ούνο και ϋλαιο.  

Η νηςτεύα κατϊ την εορτό τησ Αποτομόσ τησ τιμύασ 

κεφαλόσ του Προδρόμου Ιωϊννου (29 Αυγούςτου) 

Νηςτεύουμε με ξηροφαγύα, εκτόσ κι αν πϋςει Σϊββατο ό 

Κυριακό όπότε καταλύουμε ούνο και ϋλαιο.  

Πότε ϊλλοτε νηςτεύουμε 

 Νηςτεύεσ λόγω εκτϊκτων περιςτϊςεων: Η απειλό 

πολϋμου, ο φόβοσ ςειςμού, η ανομβρύα, κϊποια φοβερό 

επιδημύα ό αρρώςτια, οι κατακλυςμού και ϊλλεσ ϋκτακτεσ 

κοινϋσ ςυμφορϋσ, ςυχνϊ οδόγηςαν – και οδηγούν και ςόμερα - 

την Εκκληςύα ςτην απόφαςη να καλϋςει τον λαό ςε μετϊνοια, 

προςευχό και νηςτεύα, προκειμϋνου με ςυντριβό και 

ταπεύνωςη όλοι μαζύ οι πιςτού να ζητόςουν το ϋλεοσ και την 

ςωςτικό παρϋμβαςη του Θεού. Τϋτοιεσ νηςτεύεσ αποφαςύζει 

εύτε η Σύνοδοσ, εύτε ο Επύςκοποσ για την εκκληςιαςτικό 

επαρχύα του. 

 Η νηςτεύα που επιβϊλλει ο Πνευματικόσ ωσ 

επιτύμιο: Πολλϋσ φορϋσ ο Πνευματικόσ επιβϊλλει νηςτεύα ςε 

κϊποιον εξομολογούμενο. Ο ςκοπόσ του επιτιμύου αυτού εύναι 



καθαρϊ παιδαγωγικόσ και θεραπευτικόσ και αποςκοπεύ ςτην 

απελευθϋρωςη του πιςτού από την κυριαρχύα διαφόρων 

παθών και ςτην ςταθεροπούηςό του ςτη χριςτιανικό ζωό. 

 Όταν το κϊνουμε τϊμα ό το κρύνουμε ωφϋλιμο 

πνευματικϊ. 

 Η νηςτεύα πρύν από την ςυμμετοχό μασ ςτα θεύα 

Μυςτόρια: Νηςτεύα προηγεύτο πϊντοτε πρύν του μυςτηρύου 

του Βαπτύςματοσ και του μυςτηρύου του Χρύςματοσ που 

ακολουθούςε. Το ύδιο ιςχύει και για τα υπόλοιπα Μυςτόρια 

τησ Εκληςύασ (Εξομολόγηςισ, Ευχϋλαιο, Γϊμοσ, Ιερωςύνη 

(χειροτονύα), Θεύα Μετϊληψη). 

  

  

Β' ΑΠΟΛΤΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΙ και ΗΜΕΡΕ ΚΑΣΑΛΤΕΩ 

Εκτόσ από τισ περιόδουσ νηςτεύασ, η Εκκληςύα μασ καθόριςε και 

περιόδουσ απολυτϋσ, δηλαδό κϊποια χρονικϊ διαςτόματα κατϊ τα 

οπούα ϋχουμε“κατϊλυςιν εισ πϊντα”που ςημαύνει ότι επιτρϋπεται 

να τρώμε από όλα, όλεσ τισ ημϋρεσ, καύ την Τετϊρτη και την 

Παραςκευό. 

  

 Σο Δωδεκαόμερο. Το χρονικό διϊτημα δηλαδό μεταξύ 

Χριςτουγϋννων και Θεοφανεύων. Εξαύρεςη αποτελεύ η 

παραμονό των Θεοφανεύων (5 Ιανουαρύου) 



 Η Διακαινόςιμη εβδομϊδα. Εύναι η εβδομϊδα που 

ξεκινϊ την Κυριακό του Πϊςχα και λόγει την αμϋςωσ επόμενη 

Κυριακό του Θωμϊ. 

 Η εβδομϊδα μετϊ την Πεντηκοςτό. Η εβδομϊδα από 

την Κυριακό τησ Πεντηκοςτόσ μϋχρι την Κυριακό των Αγύων 

Πϊντων. 

  

 Σην περύοδο του Πεντηκοςταρύου, λόγω του 

αναςτϊςιμου χαρακτόρα τησ, δεν νηςτεύονται οι Τετϊρτεσ και 

οι Παραςκευϋσ, δηλαδό ϋχουμε κατϊλυςη ούνου και ελαύου. 

 Σην Σετϊρτη τησ 

Μεςοπεντηκοςτόσ ϋχουμε κατϊλυςη και ψαριού. 

 Σην Σετϊρτη τησ Αποδόςεωσ του 

Πϊςχα ϋχουμε κατϊλυςη και ψαριού. 

 Σισ τρεισ πρώτεσ εβδομϊδεσ του Σριωδύου θα 

μπορούςαμε να τισ ςυμπεριλϊβουμε ςτισ απολυτϋσ περιόδουσ 

αφού ιςχύουν τα εξόσ: 

 Η πρώτη εβδομϊδα που ονομϊζεται 

και προςφωνήςιμοσ επειδό αποτελεύ την ειςαγωγό τησ όλησ 

περιόδου, εύναι απολυτό, δηλαδό καταλύουμε εισ πϊντα 

όλεσ τισ ημϋρεσ. 

 Σην δεύτερη εβδομϊδα, από την Κυριακό του Αςώτου 

μϋχρι των Απόκρεω, γύνεται κατϊλυςη εισ πϊντα όλεσ τισ 

ημϋρεσ εκτόσ Σετϊρτησ και Παραςκευόσ. 

 Σην τρύτη εβδομϊδα, από την Δευτϋρα μετϊ ην 

Κυριακό των Απόκρεω μϋχρι την Κυριακό τησ 

Τυροφϊγου, απαγορεύεται η κρεοφαγύα καιεπιτρϋπεται – 



όλεσ τισ ημϋρεσ – η κατϊλυςη ψαριών, αυγών και όλων 

των γαλακτοκομικών προώόντων. 

Κατάλσση ιτθύος έτοσμε τις παρακάτω εορτές, όταν αστές 

σσμπίπτοσν κατά την Τετάρτη ή την Παρασκεσή: 

 7 Ιανουαρύου, Η Σύναξισ του Τιμύου Προδρόμου. 

 2 Υεβρουαρύου, Η Υπαπαντό του Κυρύου 

 25 Μαρτύου, Ο Ευαγγελιςμόσ τησ Θεοτόκου 

 24 Ιουνύου, Το Γενϋθλιον του Αγύου Ιωϊννου του 

Προδρόμου 

 29 Ιουνύου, Των Αγύων Αποςτόλων Πϋτρου και Παύλου 

 6 Αυγούςτου, Η Μεταμόφωςισ του Σωτόροσ 

 15 Αυγούςτου, Η Κούμηςισ τησ Θεοτόκου 

 8 επτεμβρύου, Το Γενϋθλιον τησ Θεοτόκου 

 14 Νοεμβρύου, Του Αγύου Αποςτόλου Φιλύππου 

 21 Νοεμβρύου, Τα Εςόδια τησ Θεοτόκου 

 Σην Σετϊρτη τησ Μεςοπεντηκοςτόσ 

 Σην Σετϊρτη τησ Αποδόςεωσ του Πϊςχα 

Κατϊλυςη ούνου και ελαύου ϋχουμε τισ παρακϊτω εορτϋσ, 

όταν αυτϋσ ςυμπύπτουν κατϊ την Σετϊρτη ό την Παραςκευό: 

 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 

11 Αγύου Θεοδώρου του Κοινοβιϊρχου. 

16 Η Προςκύνηςισ τησ αλύςεωσ του Αποςτόλου Πϋτρου. 

17 Αγύου Αντωνύου 

18 Αγύων Αθαναςύου και Κυρύλλου 



20 Αγύου Ευθυμύου 

22 Αγύων Αποςτόλων Τιμοθϋου και Αναςταςύου του Πϋρςου 

25 Αγύου Γρηγορύου του Θεολόγου 

27 Ανακομιδό λειψϊνων Αγύου Ιωϊννου του Χρυςοςτόμου 

30 Των Τριών Ιεραρχών.  

 ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 

8 Αγύου Μεγαλομϊρτυροσ Θεοδώρου του Στρατηλϊτου 

10 Αγύου Ιερομϊρτυροσ Χαραλϊμπουσ 

11 Αγύου Ιερομϊρτυροσ Βλαςύου 

17 Αγύου Μεγαλομϊρτυροσ Θεοδώρου του Τόρωνοσ 

24 Η Α' και Β' εύρεςισ τησ τιμύασ Κεφαλόσ του Προδρόμου  

 ΜΑΡΣΙΟ 

9 Των Αγύων Τεςςαρϊκοντα Μαρτύρων 

26 Σύναξισ Αρχαγγϋλου Γαβριόλ  

 ΑΠΡΙΛΙΟ 

23 Αγύου Μεγαλομϊρτυροσ Γεωργύου του Τροπαιοφόρου 

25 Αγύου Αποςτόλου και Ευαγγελιςτού Μϊρκου 

30 Αγύου Αποςτόλου Ιακώβου  



 ΜΑΪΟ 

2 Ανακομιδό λειψϊνου Αγύου Αθαναςύου 

8 Αγύου Αποςτόλου και Ευαγγελιςτού Ιωϊννου του Θεολόγου 

15 Αγύων Πατϋρων Παχωμύου του Μεγϊλου και Αχιλλύου Λαρύςησ 

21 Αγύων Κωνςταντύνου και Ελϋνησ των ιςαποςτόλων 

25 Γ' Εύρεςισ τησ τιμύασ Κεφαλόσ του Προδρόμου  

 ΙΟΤΝΙΟ 

8 Ανακομιδό λειψϊνου Αγύου Θεοδώρου του Στρατηλϊτου 

11 Αγύων Αποςτόλων Βαρθολομαύου και Βαρνϊβα. 

30 Σύναξισ των 12 Αποςτόλων  

 ΙΟΤΛΙΟ 

1 Αγύων Αναργύρων Κοςμϊ και Δαμιανού 

2 Κατϊθεςισ Τιμύασ Εςθότοσ τησ Θεοτόκου 

17 Αγύασ Μεγαλομϊρτυροσ Μαρύνασ 

20 Αγύου Προφότου Ηλιού 

22 Αγύασ Μαρύασ τησ Μαγδαληνόσ 

25 Κούμηςισ Αγύασ Άννησ 

26 Αγύασ Οςιομϊρτυροσ Παραςκευόσ 



27 Αγύου Μεγαλομϊρτυροσ Παντελεόμονοσ  

 ΑΤΓΟΤΣΟ 

31 Κατϊθεςισ Τιμύασ Ζώνησ Υπεραγύασ Θεοτόκου  

 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 

1 Αρχό τησ Ινδύκτου, Αγύου Συμεών του Στυλύτου 

6 Ανϊμνηςισ του εν Χώναισ θαύματοσ του αρχιςτρατόγου Μιχαόλ 

9 Αγύων Θεοπατόρων Ιωακεύμ και Άννησ 

13 Τα εγκαύνια του Ναού τησ Αναςτϊςεωσ, Αγύου Κορνηλύου του 

εκατόνταρχου 

20 Αγύου Μεγαλομϊρτυροσ Ευςταθύου 

23 Η ςύλληψισ του Τιμύου Προδρόμου 

26 Η μετϊςταςισ του Αγύου Αποςτόλου Ιωϊννου του Θεολόγου  

 ΟΚΣΩΒΡΙΟ 

6 Αγύου Αποςτόλου Θωμϊ 

18 Αγύου Αποςτόλου και Ευαγγελιςτού Λουκϊ 

23 Αγύου Αποςτόλου Ιακώβου του Αδελφοθϋου 

26 Αγύου Μεγαλομϊρτυροσ Δημητρύου του Μυροβλότου  

 ΝΟΕΜΒΡΙΟ 

1 Αγύων Αναργύρων Κοςμϊ και Δαμιανού 



8 Η Σύναξισ των παμμεγύςτων Ταξιαρχών Μιχαόλ και Γαβριόλ 

12 Αγύου Ιωϊννου του Ελεόμονοσ 

13 Αγύου Ιωϊννου του Χρυςοςτόμου 

16 Αγύου Αποςτόλου και Ευαγγελιςτού Ματθαύου 

25 Αγύασ Μεγαλομϊρτυροσ Αικατερύνησ 

30 Αγύου Αποςτόλου Ανδρϋου του Πρωτοκλότου 

  

 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 

4 Αγύασ Μεγαλομϊρτυροσ Βαρβϊρασ, Ιωϊννου του Δαμαςκηνού 

5 Αγύου Σϊββα του Ηγιαςμϋνου 

6 Αγύου Νικολϊου επιςκόπου Μύρων 

9 Η Σύλληψισ τησ Αγύασ και θεοπρομότοροσ Άννησ 

12 Αγύου Σπυρύδωνοσ του Θαυματουργού 

15 Αγύου Ιερομϊρτυροσ Ελευθερύου 

17 Αγύων Προφότου Δανιόλ και Διονυςύου Αρχιεπιςκόπου 

Αιγύνησ 

20 Αγύου Ιερομϊρτυροσ Ιγνατύου του Θεοφόρου και Προεόρτια 

τησ Γεννόςεωσ 

 


