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πάντα ερχόμενης κατάβασης του Θεού και της άκτιστης προς τον 
άνθρωπο χάρης Του . Η θεώρηση του ανθρώπου, βέβαια, εντός της 
εκκλησιαστικής του υποστάσεως έχει ένα χριστολογικό υπόστρωμα, 
μιας και τύπος της νέας ανθρωπότητας παραμένει το παράδειγμα 
της Ένσαρκης ζωής του Θεανθρώπου, το οποίο, κατά τον Ιωάννη το 
Χρυσόστομο τουλάχιστον, συνεχίζει να δεικνύει την ιδανική αγωγή 
και συμπεριφορά της ανθρώπινης φύσης .82 Κάτι τέτοιο, βέβαια, για 
άλλη μία φορά, αποπειράθηκε να υποστηριχθεί στη βάση του περιε-
χομένου των μνημείων των ιερών κανόνων της Εκκλησίας .

β. Εν Χριστῷ ζωή και διατήρηση της ανατομικής ευζωΐας 
 της εκκλησιαστικής υπόστασης του ανθρώπου: 
 η περίπτωση της νηστείας

Έχει προηγουμένως επισημανθεί, ότι η καινή ζωή του ανθρώπου 
εντός της εκκλησιαστικής κοινότητας ενέχει α) την αυτεξούσια απο-
δοχή της μυστηρικής ζωής της κοινότητας με το συνακόλουθο αντί-
κτυπό της στην ανθρώπινη ύπαρξη και β) την εγρήγορση από την 
πλευρά του ανθρώπου ενός παραδείγματος ζωής, όπως προσφέρε-
ται και μεθερμηνεύεται στη βάση της βιβλικής διδαχής . Επ’ αυτού, 
η βιβλική διδαχή μεθερμηνευόμενη από την εκκλησιαστική κοινότη-
τα σε μία πρόταση ενότητας δόγματος και κανόνων προτείνει έναν 
τρόπο ύπαρξης του ανθρώπου, που οδηγεί ασφαλώς προς τον οντο-
λογικό στόχο της ομοίωσης Θεού .83 Μέσα σε αυτό το πλαίσιο κα-
τανοείται και η επιταγή περί της δίαιτας-διατροφής του σκεύους, 
δηλαδή η νηστεία, ως κατά φύσιν τρόπου συντήρησης της σύστασης 
και ύπαρξής του .84 Μάλιστα, η νηστεία κατανοείται ως μία πρότα-

82 . Πρβλ . το νόημα, «ἐκτρέφετε γάρ τά τέκνα ὑμῶν ἐν παιδείᾳ καὶ νουθεσίᾳ 
Κυρίου . Αὐτή καλλίστη πατέρων ἐπιμέλεια, αὐτή γνησία κηδεμονία γεγεννηκότων· 
οὕτω γάρ ἐπιγνώσκω τῆς φύσεως τήν συγγένειαν», Ιωάννης Χρυσόστομος, Ὅτι οὐκ 
ἀκίνδυνον τοῖς ἀκροαταῖς τό σιγᾶν τά λεγόμενα ἐν Ἐκκλησίᾳ, καί τίνος ἕνεκεν αἳ 
Πράξεις τῶν Ἀποστόλων ἐν τῇ πεντηκοστῇ ἀναγιγνώσκονται, καί διά τί οὐκ ἔδει-
ξε πᾶσιν ἑαυτὸν ἀναστᾶς ὁ Χριστὸς καὶ ὅτι τῆς ὄψεως σαφεστέραν παρέσχε τὴν 
τῆς ἀναστάσεως ἀπόδειξιν διά τῶν σημείων τῶν ἀποστόλων, 3, PG 51, 100-101 . 

83 . Βλ ., για παράδειγμα, την κατανόηση της νηστείας ως μία διαδικασία προς 
μετοχή Χριστού, Βασίλειος Καισαρείας, Περί νηστείας, Λόγος Α΄, 2, PG 31, 165A .

84 . Ο Κασσιανός ο Ρωμαίος προτείνει: «φεύγειν τήν πλησμονήν καί ἀποστρέ-
φεσθαι τήν χορτασίαν τῆς γαστρός», Κασσιανός Ρωμαίος, Προς Κάστοραν…, ο.π., 
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ση τρόπου ύπαρξης του σκεύους εντός της μυστηριακής ζωής της 
εκκλησιαστικής κοινότητας, ουσιαστικά ως ο βιβλικά ενδεδειγμένος 
τρόπος διατήρησης της ζωής της εκκλησιαστικής υπόστασης του αν-
θρώπου, ενώ από την άλλη μεριά, δεν πρέπει να λησμονείται, ότι η 
νηστεία, ως διατήρηση της υγείας της σωματικής υφής της ανθρώπι-
νης ύπαρξης είναι αλληλένδετη με τη ψυχική λειτουργία του σκεύ-
ους,85 δηλαδή αφορά την ολότητα της ανθρώπινης ύπαρξης και ως 
εκ τούτου, ως βιβλική και συνάμα κανονική επιταγή προτείνει έναν 
τρόπο διατήρησης της υγείας και ευζωΐας της ψυχοσωματικής ενό-
τητας της ανθρώπινης ύπαρξης .

Προς περαιτέρω κατανόηση του παραπάνω εισαγωγικού σημει-
ώματος, και αφού υπενθυμισθεί παράλληλα, ότι για την υγεία και 
μακροημέρευση του σκεύους, ανιχνεύεται η έλλογη διάκριση των 
τροφών σε ωφέλιμες και βλαβερές, όπως διατυπώνεται στον 86ο 
Μεγάλου Βασιλείου,86 η νηστεία στην ορθόδοξη κανονική παράδο-
ση παραμένει μία διαδικασία στην οποία υποβάλλεται η ανθρώπινη 
ύπαρξη, όπως επίσης δημιουργεί έναν ολικό ψυχοσωματικό αντίκτυ-
πο στον άνθρωπο, αφού κατά τον Ζωναρά δοκιμάζεται και η σω-
ματική υφή του σκεύους παράλληλα με την αυτονόητη ταπείνωση 
της ψυχής .87 Πιο συγκεκριμένα, με τούτη την παρατήρηση, αφήνεται 
να νοηθεί, ότι η νηστεία θεωρείται ως μία διαδικασία στην οποία 

PG 28, 872D και Φιλοκαλία Α΄, 61, 17 κ . εξ . Η νηστεία, επί της παρούσης, λογίζεται 
ως μία με μέτρο χρήση του σώματος, που έχει τον αντίστοιχο αντίκτυπο αποφυγής 
της χαύνωσης και της ακηδίας στη ψυχή . Περαιτέρω, η νηστεία «μαραίνει» το επι-
θυμητικό μέρος της ψυχής και καθαίρει το νου για τη θεωρία των όντων, Μάξιμος 
Ομολογητής, Κεφάλαια περί ἀγάπης, Α΄, PG 90, 977C και Φιλοκαλία Β΄, 11, (οθ) . 
Ο αντίκτυπος της νηστείας στη ψυχοσωματική ευθεία λειτουργία είναι έκδηλος για 
την πατερική θεώρηση του ανθρωπίνου όντος . Σε κάθε περίπτωση, στο επίπεδο της 
ανθρωπολογικής θεώρησης της νηστείας, οι Πατέρες την ερμηνεύουν ως ένα μοχλό 
επαναφοράς της ισόρροπης ψυχοσωματικής λειτουργίας του ανθρώπου . Πρβλ . Θα-
λάσσιος Λιβύης, Περί ἀγάπης καί ἐγκρατείας…, ο.π., PG 91, 1452D και Φιλοκαλία 
Β΄, 219, (λε) . Εν κατακλείδι, οι ανθρωπολογικές προεκτάσεις της πατερικής θεώρη-
σης της νηστείας είναι προφανείς .

85 . Είναι σημαντική η παρατήρηση του αγίου Βασιλείου Καισαρείας, που ανα-
φέρει ότι, «είδε πολλούς να νηστεύουν αλλά χωρίς να προσφέρουν οβολό στους 
θλιβομένους», Βασίλειος Καισαρείας, Πρός τούς πλουτόντας, 3, PG 31, 288A . 

86 . 86ος Μεγάλου Βασιλείου, ΡΠ Δ, 257 και Πηδάλιον, 632 .
87 . «ἡ γάρ διά τῆς νηστείας ταπείνωσις τοῦ σώματος, διὰ τήν τῆς ψυχῆς ἐπιτη-

δεύεται ταπείνωσιν, ὡς εἰ γε ἐπηρμένη εἴη τοῦ νηστεύοντος ἡ ψυχή, ματαία ἡ νη-
στεία ἐστί», Ερμηνεία Ζωναρά στον 1ο Διονυσίου Αλεξανδρείας, ΡΠ Δ, 5 .
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υποβάλλεται η εκκλησιαστική υπόσταση προς συμ-μόρφωση και/ή 
δια-μόρφωση της ψυχής και του σώματος, τα οποία βέβαια ως ενό-
τητα συναποτελούν την ανθρώπινη ύπαρξη . Η νηστεία, επομένως, με 
ανθρωπολογικά κριτήρια, δεν αποτελεί μία λειτουργική εθιμοτυπία 
αλλά κάτι παραπάνω, καθώς λογίζεται μία θέση της εκκλησιαστικής 
κοινότητας προς επαναπροσέγγιση της κατά φύσιν λειτουργίας του 
ανθρωπίνου σκεύους με σκοπό την ορθή λειτουργία του για την επί-
τευξη του ακρογωνιαίου στόχου της ανθρώπινης φύσης, δηλαδή την 
ομοίωση Θεού εντός της εκκλησιαστικής υποστάσεως . 

Επιπρόσθετα, πάνω σε αυτή τη βάση της ανθρωπολογικής κα-
τανόησης του αντικτύπου της νηστείας στην ανθρώπινη φύση ερμη-
νεύεται και η κανονική τοποθέτηση της νηστείας εντός της εκκλη-
σιαστικής κοινότητας,88 καθορίζοντας έτσι την ασφαλή εγρήγορση 
της εκκλησιαστικής υπόστασης στη μετοχή της μυστηριακής ζωής 
της Εκκλησίας .89 Περαιτέρω, η σύνδεση της νηστείας με τη μετο-
χή της ευχαριστιακής κοινωνίας είναι, επίσης, σαφής τουλάχιστον 
στο περιεχόμενο του 1ου Λαοδικείας .90 Συμπεραίνεται επομένως, 
ότι στη νηστεία αναγνωρίζεται εξαρχής η ανθρωπολογική της χροιά, 
αφού αποτελεί μία διαδικασία κατανύξεως, μία διαδικασία «εξιλα-
σμού των σφαλμάτων» –μία διαδικασία συντονισμού της ύπαρξης 
στην ευθεία πολιτεία, θα μπορούσε να προστεθεί–, η οποία, όμως, 
με τη σειρά της αποτελεί μία πράξη μετοχής σώματος και αίματος 
Χριστού, ενώ θα μπορούσε να προστεθεί, ότι η νηστεία φτάνει να 
αποτελεί ένα σημείο και μια διαδικασία ενύλωσης της εκκλησιαστι-

88 . Για τη νηστεία στα κείμενα του κανονικού δικαίου της Εκκλησίας, βλ ., Θ . 
Γιάγκου, Κανονικολειτουργικά Ι, Γ . Δεδούση, Θεσσαλονίκη 1996, 221-232 κ . εξ .· 
πρβλ . περί νηστείας στους ιερούς κανόνες, Ε . Βλέτση, Η νηστεία στις κανονικές 
πηγές του Θ΄ και ΙΓ΄ αιώνα, (διπλωματική διατριβή), Θεσσαλονίκη 2002, ιδιαίτερα, 
53-64 και για τη σύνδεση της νηστείας με τη Θεία Ευχαριστία, 130 κ . εξ· περί του 
τρόπου και των ημερών της νηστείας εντός του λατρευτικού έτους της Εκκλησίας, 
ασφαλής αναφορά γίνεται από την Ερμηνεία Πηδαλίου στον 69ο Αγίων Αποστό-
λων, Πηδάλιον, 91-95, (ιδιαίτερα, υποσημείωση 1)· πρβλ . επίσης, μία συγχρονική 
ματιά στη λειτουργία της νηστείας εντός της σημερινής εκκλησιαστικής κοινότητας, 
I . Dura, «The Canons of the Sixth Ecumenical Council concerning Fasting and their 
Application to the Needs of the Orthodox Faithfull», The Greek Orthodox Theological 
Review 40, 1-2 (1995) 149-165 .

89 . 50ος Λαοδικείας, ΡΠ Γ, 217 και Πηδάλιον, 439· βλ ., επίσης περί της φύσης 
της νηστείας εντός του λειτουργικού έτους της Εκκλησίας, Ερμηνεία Βαλσαμώνα 
στον 50ο Λαοδικείας, ΡΠ Γ, 217-218 .

90 . 1ος Λαοδικείας, ΡΠ Γ, 171 και Πηδάλιον, 420-421 .
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κής υπόστασης . Στη νηστεία, οπότε, προσεγγίζοντας την Ερμηνεία 
Ζωναρά στον 52ο Πενθέκτης, κατανοείται κατά κάποιον τρόπο, το 
σημείο μόρφωσης της ανθρώπινης ύπαρξης κατά την εκκλησιαστική 
του υπόσταση . Είναι μία πράξη επανακεντρισμού της ύπαρξης στον 
αληθή ορισμό της ως μία ύπαρξη, που αντλεί το οντολογικό της πε-
ριεχόμενο από τη μετοχή της Τριαδικής Θεότητας .91 Η κοινωνία Θε-
ού, όμως, παραμένει για τους ιερούς κανόνες μία προσφορά μετοχής 
Του για έναν άνθρωπο, ο οποίος μετα-νοεί για να επαναπροσεγγίσει 
τη θεία κατάβαση και σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να συνδεθεί η 
νηστεία ως μία διαδικασία ανθρωπολογικού ενδιαφέροντος με τη 
μετάνοια ως μία κίνηση μεταστροφής και επανακεντρισμού της αν-
θρώπινης ύπαρξης στην κατασκευαστική της αλήθεια .92 Η σύνδεση 
τους και η σημασία τους στην ανθρωπολογική προσέγγιση των ιε-
ρών κανόνων γίνεται καταφανής .

Περαιτέρω, το ανθρωπολογικό υπόβαθρο της νηστείας πάντα ως 
μία διαδικασία μετοχής του Ποτηρίου υπογραμμίζεται και από τον 
69ο Αγίων Αποστόλων, στον οποίο, συγκεκριμένα, γίνεται λόγος περί 
αποφυγής της νηστείας σε περίπτωση, που η επιλογή της διαβάλλει 
την ισορροπία της σωματικής υφής του ανθρώπου, καταστώντας επο-
μένως τη σύνολη ύπαρξη σε μία κατάσταση απουσίας υγείας και 
κανονικότητας .93 Και ο άγιος Τιμόθεος Αλεξανδρείας,94 ερμηνευό-
μενος από τον Θεόδωρο Βαλσαμώνα, συνηγορεί επί τούτου δηλώνο-
ντας «ἐάν τό σῶμα τεταπεινωμένον καὶ ἀσθενές ᾖ ἄλλοθεν, οὐ δεῖται 
τῆς ἐκ νηστείας παιδαγωγίας, ἀλλά μᾶλλον συστάσεως χρῄζει καί 
ἀνακτήσεως»,95 επεξηγώντας έτσι, το μέλημα των ιερών κανόνων 
προς τα στοιχεία της ανθρώπινης ύπαρξης και το χαρακτήρα της 
νηστείας ως μία επιλογή προς την ορθότητα της λειτουργίας της κτι-
στής κατασκευής εντός της εκκλησιαστικής της πλέον υποστάσεως . 
Συμπεραίνεται, επομένως, ότι η εγρήγορση της εκκλησιαστικής υπο-
στάσεως στην ανθρώπινη ύπαρξη ως μετοχή στη μυστηριακή ζωή 

91 . Το παραπάνω σχόλιο έχει ως σημείο εκκίνησης την Ερμηνεία Ζωναρά στον 
52ο Πενθέκτης, ΡΠ Β, 427 .

92 . Ερμηνεύεται, 2ος Λαοδικείας, ΡΠ Γ, 173 και Πηδάλιον, 421 . Η νηστεία, επί 
της παρούσης, λογίζεται ως μία κίνηση αποστροφής της κακότητας .

93 . 69ος Αγίων Αποστόλων, ΡΠ Β, 88 και Πηδάλιον, 91 .
94 . Απόκρισις Η΄ του Τιμοθέου Αλεξανδρείας, ΡΠ Δ, 335 και Πηδάλιον, 669 .
95 . Ερμηνεία Βαλσαμώνα στην Απόκριση Η΄ του Τιμοθέου Αλεξανδρείας, ΡΠ Δ, 

335 .
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του σώματος Χριστού δεν αντιβαίνει ή διαθλά τη βιολογική υπόστα-
ση του ανθρώπου, μιας και στα κείμενα των ιερών κανόνων διακρί-
νεται η επίγνωση του τρόπου ύπαρξης της βιολογικής υπόστασης, 
μιας και η πρόταση πίστης και ζωής που προσφέρουν, κατανοεί τη 
βιολογική υγεία και μεριμνά για τη βιολογική ευζωΐα του ανθρώ-
που . Με πιο απλά λόγια, στον τρόπο νηστείας και δίαιτας εντός του 
λειτουργικού έτους της Εκκλησίας προς μετοχή της μυστηριακής της 
ζωής φαίνεται καθαρά η προέκταση της βιολογικής υπόστασης στην 
εκκλησιαστική –όπως ορολογικά επιλέγεται να ειπωθεί– υπόσταση 
του ανθρώπου χωρίς να υπάρχει καμία οντολογική διαφοροποίηση 
του ανθρωπίνου σκεύους . 

Ακόμη, η νηστεία ως μία εκκλησιαστική μέριμνα προς την ορθο-
τόμηση της ζωής της εκκλησιαστικής υπόστασης του ανθρώπου εξε-
τάζει και άλλη μία πτυχή . Αφού υπενθυμισθεί, ότι η νηστεία αφορά 
το σύνολο των στοιχείων του σκεύους, δηλαδή συνεξετάζεται ο αντί-
κτυπός της και στη ψυχή και στο σώμα, πρέπει να σημειωθεί και 
η παραίνεση των ιερών κανόνων περί εγκράτειας της ανθρώπινης 
ύπαρξης στη ζωή της συζυγίας και στην των σωμάτων συνάφεια .96 
Πιο συγκεκριμένα, για τον άνθρωπο στην απόπειρα προς μεταπτω-
τική πληρότητα εντός της σχέσης συζυγίας των φύλων, μεριμνούν 
οι ιεροί κανόνες, ότι πρέπει να ακολουθεί μία αποχή από τις εκδη-
λώσεις της σωματικότητάς του προς χάριν του εγχρονισμού στην 
κατάνυξη του λειτουργικού έτους ως μία εκκλησιαστική υπόσταση 
καθ’ οδόν προς την ομοίωση Θεού και κάπως έτσι πρέπει να προ-
σεγγισθεί ο 3ος Διονυσίου Αλεξανδρείας και η Ερμηνεία Ζωναρά 
επ’ αυτού .97 

Σε γενικές γραμμές, και συγκεφαλαιώνοντας, κατανοείται, ότι η 
νηστεία αποτελεί μία πρόταση εντός του πλαισίου της ιστορικής ζω-

96 . Τούτη η πτυχή της εγκράτειας αναγνωρίζεται επαρκώς από τη νουθεσία, 
Απόκρισις Ε΄ του Τιμοθέου Αλεξανδρείας, ΡΠ Δ, 334 και Πηδάλιον, 668 .

97 . 3ος Διονυσίου Αλεξανδρείας, ΡΠ Δ, 9 και Πηδάλιον, 549· μάλιστα, ο Ζω-
ναράς αναφέρει, ότι η μίξη των σωμάτων την περίοδο της νηστείας αποτελεί μία 
νίκη της επιθυμίας, Ερμηνεία Ζωναρά στον 3ο Διονυσίου Αλεξανδρείας, ΡΠ Δ, 10· 
στο ίδιο πλαίσιο κινείται και η απαγόρευση των γαμήλιων τελετών και της συνα-
κόλουθης συζυγικής συμπεριφοράς κατά συγκεκριμένες ημέρες του λειτουργικού 
έτους από τον 52ος Λαοδικείας, ΡΠ Γ, 219 και Πηδάλιον, 439 . Βλ ., περισσότερα, 
επί της παρούσης θεματικής, Πρωτοπ . Γ . Διαμαντόπουλος, «Ἀπαραίτητη ἡ νηστεία 
πρό τῆς Θ . Κοινωνίας;» www .orthros .org/Greek/Keimena/K-NisteiaProThKoin .pdf, 
(πρόσβαση, 03 .03 .2013) .
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ής της κοινότητας, η οποία α) τρέφει σεβασμό στην αρχή της κανο-
νικής ανθρωπολογίας περί της ψυχοσωματικής ενότητας του ανθρώ-
που, β) προσπαθεί να επαναφέρει από την αμαρτωλότητα προς την 
κατά φύσιν λειτουργία το ανθρώπινο σκεύος και βέβαια, γ) λειτουρ-
γεί ως μία πρόταση στάσης της ανθρώπινης ύπαρξης εντός της μυ-
στηριακής ζωής του εκκλησιαστικού σώματος προς απώτερο στόχο 
τη μετοχή Θεού, ώστε να επαληθεύεται η οντολογική αναφορά του 
ανθρώπου στο πλαίσιο της κτιστότητάς του . 

γ. Γάμος και παρθενία ως κατευθύνσεις της εκκλησιαστικής υπόστασης 
προς την ομοίωση Θεού

Πέραν της πρότασης ζωής και στάσης της ανθρώπινης κατασκευ-
ής, όπως αυτή κομίζεται από τη νηστεία και η νηστεία θα πρέπει να 
θεωρείται ως η συντήρηση της ανθρώπινης ύπαρξης κατά την εκκλη-
σιαστική της υπόσταση προς συμ-μετοχή στην ευχαριστιακή σύνα-
ξη, στη βάση των ιερών κανόνων εκμαιεύεται και η ανθρωπολογική 
τους πρόταση περί της «πλήρωσης» της ανθρώπινης φύσης μέσω 
του γάμου/συζυγίας με το άλλο φύλο και της παρθενίας, όπως αυτές 
οι οντολογικές κατευθύνσεις ορώνται στο πρίσμα της Χριστολογίας . 
Πιο συγκεκριμένα, οι ιεροί κανόνες, όπως και η λοιπή πατερική αν-
θρωπολογική πρόταση, εγγράφουν τη θέση τους περί του γάμου και 
της παρθενίας ως οντολογική προοπτική της εκκλησιαστικής υπό-
στασης του ανθρώπου πάντα στη βάση της αναφοράς του στο Θεό 
και του παραδείγματος και της διδαχής του Ένσαρκου Λόγου . Για 
τον άγιο Γρηγόριο Νύσσης, για παράδειγμα, οι δύο αυτές οντολο-
γικές κατευθύνσεις, οι οποίες δεν βρίσκονται σε ανταγωνιστική με-
ταξύ τους διάθεση και δεν εξετάζονται συγκριτικά και πολωμένα 
εντός της εκκλησιαστικής κοινότητας,98 η οικονομία του γάμου προς 
την ανθρώπινη φύση τεκμαίρεται από την ευλογία Θεού προς αυτόν, 
ενώ υπογραμμίζεται η διαφορετικότητα «της υπόθεσης» της παρθε-

98 . Η παραπάνω θέση επικυρώνεται με τη νουθεσία του 9ου Γάγγρας και του 
επόμενου αυτού, 10ος Γάγγρας, ΡΠ Γ, 106 και Πηδάλιον, 400 . Βλ ., επίσης, τη θέση 
του αγίου Γρηγορίου Ναζιανζηνού, «καλόν ὁ γάμος· ἀλλ’ οὐκ ἔχω λέγειν, ὅτι καὶ 
ὑψηλότερον παρθενίας . Οὐδέ γάρ ἄν ἧν τι μέγα ἡ παρθενία, μή καλοῦ καλλίων 
τυγχάνουσα», Γρηγόριος Ναζιανζηνός, Λόγος ΛΖ΄, Εἰς τὸ ρητὸν «ὅτε ἐτέλεσεν ὁ 
Ἰησοῦς τοὺς λόγους τούτους» καί τά ἑξῆς, 10, PG 36, 293BC .


