
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Δόξα... Ἦχος πλ. β' 

Τοῦ μεγάλου Φίλιππε φωτός, ταῖς ἀστραπαῖς πυρωθείς, 

παγκόσμιος ἐξέλαμψας φωστήρ, τὸν Πατέρα δὲ τῶν φώτων, ἐν 

Υἱ ζητήσας εὗρες, ἐν τ φωτὶ· τὸ φῶς γὰρ εὑρίσκεται, καὶ γὰρ 

οὗτος σφραγὶς ἰσότυπος, δηλῶν τὸ ἀρχέτυπον· Ὃν Ἀπόστολε 

δυσώπει, τοὺς ἐσφραγισμένους τ  θείῳ, περισῴζεσθαι αἵματι. 
 

 

ιερα μητροπολισ ΑΣΣΙΚΗ 
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Ας προεηοιμαζθούμε για ηα Χριζηούγεννα 

 

Τν γεγνλφο ηεο Δλαλζξσπήζεσο ηνπ Σσηήξνο πνπ επαλαιακβάλεηαη 
ζηελ Δθθιεζία ζε θάζε Θεία Ιεηηνπξγία, ζα ενξηαζζεί θαη θέηνο κέζα 
ζηελ αηκφζθαηξα ησλ παλεγπξηθψλ χκλσλ θαη ησλ ππέξνρσλ ηξνπαξίσλ 
ηεο Οξζνδφμνπ Παξαδφζεψο καο. Ωζηφζν ε πξαγκαηηθφηεηα απηή κπνξεί 
λα βησζεί θαιχηεξα απφ φινπο καο ψζηε ην κήλπκα ησλ ενξηψλ λα κείλεη 
δσληαλφ θαη κεηά ην ηέινο ηνπ Αγίνπ Γσδεθαεκέξνπ. Κε κεξηθνχο 
ηξφπνπο πνπ πξνηείλεη ε Δθθιεζία καο ζα κπνξνχζακε θαιχηεξα λα 
δήζνπκε ην «Χξηζηφο γελλάηαη δνμάζαηε, Χξηζηφο εμ νπξαλψλ 
απαληήζαηε»: 

1. Ζ λεζηεία ηεο Δθθιεζίαο καο είλαη κία άζθεζε πεηζαξρίαο θαη 
εγθξαηείαο αιιά θαη έλαο κηθξφο δείθηεο ηεο αγάπεο καο ζηνλ Θεφ. Σηε 
λεζηεία πξν ησλ Χξηζηνπγέλλσλ λεζηεχνπκε ην θξέαο θαη ηα 
γαιαθηνθνκηθά πξντφληα, ελψ θαηαιχνπκε ςάξη έσο ηηο 16 Γεθεκβξίνπ. 

2. Κπνξνχκε λα εηνηκαζζνχκε ηαθηνπνηψληαο ηελ ςπρηθή καο αηαμία, 
πεγαίλνληαο εγθαίξσο ζηνλ πλεπκαηηθφ καο γηα εμνκνιφγεζε, ρσξίο λα 
αθήλνπκε ηελ θαηάζηαζή καο λα επηδεηλψλεηαη απφ ηα πάζε θαη ηελ 
ακαξηία. 

3. Οξγαλψζηε εμνξκήζεηο αγάπεο ζε Θνηλσθειή Ηδξχκαηα (Γεξνθνκεία, 
Λνζνθνκεία θ.ιπ.), ζε αλζξψπνπο κνλαρηθνχο θαη γέξνληεο, δίλνληαο θαη 
παίξλνληαο αγάπε. 

4. Αλαδεηήζηε ηνλ Θεφ θαη ηνλ εαπηφ ζαο ζηελ πξνζεπρή. Κείλεηε 
κφλνη κε ηελ ςπρή ζαο. Δπηδηψμηε λα κηιήζεηε ζηνλ Θεφ κε φιε ηε δχλακε 
ηεο θαξδηάο ζαο. 

5. Ταθηνπνηήζηε παιαηφηεξεο νθεηιέο κε αλζξψπνπο πνπ έρεηε αιιάμεη 
ιφγηα βαξηά θαη έρεηε ςπρξαλζεί. Εεηήζηε πξψηνη ζπγγλψκε θαη αθήζηε 
θαηά κέξνο ηνπο εγσηζκνχο θαη ηα πείζκαηα. 

6. Γηαβάζηε ηα πξψηα θεθάιαηα ηνπ Δπαγγειηζηνχ Ινπθά απφ ηελ Θαηλή 
Γηαζήθε πνπ κηινχλ γηα ηα γεγνλφηα ηεο Γελλήζεσο ηνπ Θπξίνπ. 
Κειεηήζηε ην πξσηφηππν θαη κεηά ηε κεηάθξαζε. Χσξίο βηαζχλε, ιέμε - 
ιέμε θαη πξνζεπρφκελνη. 

7. Ταθηνπνηήζηε εγθαίξσο ηηο εηνηκαζίεο ηνπ ζπηηηνχ ψζηε λα κπνξείηε 
λα παξαθνινπζείηε ηηο Αθνινπζίεο θαη λα δείηε ηα ηεινχκελα ζηελ 
εθθιεζία. Φξνληίζηε κεηά ηνλ εθθιεζηαζκφ ησλ Χξηζηνπγέλλσλ λα 
καδεπηείηε γχξσ απφ ην ηξαπέδη ζαλ πξαγκαηηθή νηθνγέλεηα, θάηη πνπ ηνλ 
ππφινηπν ρξφλν είλαη δχζθνιν αλ φρη αδχλαην. 

8. Καδέςηε ηα κηθξφηεξα παηδηά θαη ηα εγγφληα ζαο θαη κηιήζηε ηνπο γηα 
ηα Χξηζηνχγελλα. Φξνληίζηε εζείο λα αλαπιεξψζεηε ηα θελά πνπ έρνπλ ηα 
παηδηά. 
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9. Αλ έρεηε γέξνληεο ζην ζπίηη ησλ νπνίσλ ε κεηαθίλεζε είλαη αδχλαηε, 
θξνληίζηε λα ζπλελλνεζείηε κε ηνλ πλεπκαηηθφ, ψζηε λα έιζεη ζην ζπίηη 
λα εμνκνινγήζεη θαη λα θνηλσλήζεη ηνλ δηθφ ζαο άλζξσπν. 

10. Ζ πξνεηνηκαζία θαη κεηνρή καο ζην κπζηήξην ηεο Θείαο Δπραξηζηίαο 
είλαη ν θαιχηεξνο ηξφπνο λα δήζνπκε ηα Χξηζηνχγελλα ζηελ θαξδηά καο. 
Οηηδήπνηε άιιν, θέξλεη παξνδηθή ραξά πνπ ράλεηαη λσξίο θαη καο αθήλεη 
πεξηζζφηεξν κνλαρηθνχο. Όηαλ ινηπφλ ην πξσί ησλ Χξηζηνπγέλλσλ 
ρηππήζνπλ νη θακπάλεο αο μεθηλήζνπκε γηα ηηο εθθιεζίεο καο δψληαο ζηελ 
επνρή καο απηφ πνπ ζαλ κηθξά παηδηά βηψλακε κε ηνπο γνλείο καο. 

Αο πξνεηνηκαζζνχκε γηα ηα Χξηζηνχγελλα δίλνληαο απηή ηε θνξά 
πξνζνρή ζηελ ςπρηθή πξνεηνηκαζία καο. Ίζσο απηή ηε θνξά δήζνπκε 
πξαγκαηηθά θαη επινγεκέλα Χξηζηνχγελλα! 

Ἡ νηζηεία ηῶν Χριζηοσγέννφν. 

Δεύηερη καθξά πεξίνδνο λεζηείαο κεηά ηή Κεγάιε Τεζζαξαθνζηή εἶλαη ἡ 
λεζηεία ηῶλ Χξηζηνπγέλλσλ, γλσζηή ζηή γιῶζζα ηνῦ ὀξζνδφμνπ ιανῦ καο θαί 

ὡο ζαξαληα(ή)κεξν. Πεξηιακβάλεη θαί αὐηή ζαξάληα ἡκέξεο, ὅκσο δέλ ἔρεη ηήλ 
αὐζηεξφηεηα ηῆο λεζηείαο ηῆο Κεγάιεο Τεζζαξαθνζηῆο. Ἀξρίδεη ηήλ 15η 

Νοεμβρίοσ καί λήγει ηήν 24η Δεκεμβρίοσ. 
Ἡ ἑνξηή ηῆο θαηά ζάξθα γελλήζεσο ηνῦ Θπξίνπ καο Ἰεζνῦ Χξηζηνῦ ἀπνηειεῖ 

ηή δεχηεξε κεγάιε Γεζπνηηθή ἑνξηή ηνῦ ρξηζηηαληθνῦ ἑνξηνινγίνπ. Κέρξη ηά 

κέζα ηνῦ Γ΄ αἰῶλα ἡ Ἐθθιεζία ηῆο Ἀλαηνιῆο ζπλεφξηαδε ηή γέλλεζε θαί ηή 
βάπηηζε ηνῦ Χξηζηνῦ ὑπφ ηφ ὄλνκα ηά Ἐπηθάλεηα ηήλ ἵδηα ἡκέξα, ζηίο 6 

Ἰαλνπαξίνπ. Τά Χξηζηνχγελλα ὡο μερσξηζηή ἑνξηή, ἑνξηαδνκέλε ζηίο 25 
Γεθεκβξίνπ εἰζήρζε ζηήλ Ἀλαηνιή ἀπφ ηή Γχζε πεξί ηά ηέιε ηνῦ Γ΄ αἰῶλα.  

Ὁ Ἅγηνο Ἰφάννης ὁ Χρσζόζηομος, πνχ πξῶηνο ὀκηιεῖ γηά ηήλ ἑνξηή ηῶλ 

Χξηζηνπγέλλσλ, ηήλ ὀλνκάδεη «μηηρόπολιν παζῶν ηῶν ἑορηῶν» θαί κᾶο 
πιεξνθνξεῖ πεξί ηφ 386 ὅηη «νὕπσ δέθαηνλ ἔζηηλ ἔηνο, ἐμ νὗ δήιε θαί γλψξηκνο 

ἡκῖλ αὕηε ἡ ἡκέξα (ηῆο ἑνξηῆο) γεγέλεηαη».  
Κέ ηή δηαίξεζε ηῆο ἄιινηε ἑληαίαο ἑνξηῆο θαί ηήλ θαζηέξσζε ηῶλ ηξηῶλ 

μερσξηζηῶλ ἑνξηῶλ, ηῆο Γελλήζεσο ηήλ 25ε Γεθεκβξίνπ, ηῆο Πεξηηνκῆο ηήλ 1ε 

θαί ηῆο Βαπηίζεσο ηήλ 6ε Ἰαλνπαξίνπ, δηακνξθψζεθε θαί ηφ ιεγφκελν 
Δφδεκαήμερον, δειαδή ηφ ἑφξηην ρξνληθφ δηάζηεκα ἀπφ ηίο 25 Γεθεκβξίνπ ὡο 

ηίο 6 Ἰαλνπαξίνπ. Ἔηζη δηαζψζεθε θαηά θάπνην ηξφπν ἡ ἀξραία ἑλφηεηα ηαῶλ δχν 
κεγάισλ ἑνξηῶλ ηῆο Γελλήζεσο θαί ηῆο Βαπηίζεσο ηνῦ Θπξίνπ.  

Ἡ κεγάιε ζεκαζία πνχ ἀπέθηεζε κέ ηήλ πάξνδν ηνῦ ρξφλνπ ζηή ζπλείδεζε 
ηῆο Ἐθθιεζίαο ἡ λέα ἑνξηή ηῶλ Χξηζηνπγέλλσλ θαί ἡ εὐιάβεηα ηῶλ πηζηῶλ θαί 

ἰδηαίηεξα ηῶλ κνλαρῶλ, ἀπεηέιεζαλ ηίο πξνυπνζέζεηο γηά ηήλ θαζηέξσζε θαί ηῆο 

πξφ ηῶλ Χξηζηνπγέλλσλ λεζηείαο. Σ' αὐηφ ἀζθαιῶο ἐπέδξαζε θαί ἡ 
δηακνξθσκέλε ἥδε ηεζζαξαθνλζήκεξε λεζηεία ηῆο Κεγάιεο Τεζζαξαθνζηῆο πνχ 

πξνεγεῖην ηνῦ Πάζρα.  
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Ὅπσο ἡ ἑνξηή ἔηζη θαί ἡ λεζηεία, ὡο πξνεηνηκαζία γηά ηήλ ὑπνδνρή ηῶλ 
γελεζιίσλ ηνῦ Σσηῆξνο, ἐκθαλίζηεθε ἀξρηθά ζηή Γχζε, ὅπνπ ἡ λεζηεία αὐηή 

ὀλνκαδφηαλ Τεζζαξαθνζηή ηνῦ ἁγίνπ Καξηίλνπ ἐπεηδή ἄξρηδε ἀπφ ηήλ ἑνξηή ηνῦ 

ἁγίνπ ηνχηνπ ηῆο Γπηηθῆο Ἐθθιεζίαο. Τφ ἵδην ἐπαλειήθζε θαί ζ' ἐκᾶο, ὅπνπ 
πνιινί ηή λεζηεία ηῶλ Χξηζηνπγέλλσλ ὀλνκάδνπλ ηνῦ ἁγηνπ Φηιίππνπ ἐπεηδή 

πξνθαλῶο ἀξρίδεη ηήλ ἑπνκέλε ηῆο κλήκεο ηνῦ Ἀπνζηφινπ. Οἱ πξῶηεο ἱζηνξηθέο 
καξηπξίεο, πνχ ἔρνπκε γηά ηή λεζηεία πξφ ηῶλ Χξηζηνπγέλλσλ, ἀλάγνληαη ζηφλ 

ΣΤ΄ αἰῶλα. Σ' αὐηήλ ἀλαθέξνληαη ὁ Ἀλαζηάζηνο Σηλαΐηεο, ὁ παηξηάξρεο 

Θσλζηαληηλνππφιεσο Ληθεθφξνο ὁ Ὁκνινγεηήο, Ὁ Ἅγηνο Θεφδσξνο ὁ Σηνπδίηεο, 
θαζψο ἐπίζεο θαί ὁ παηξηάξρεο Ἀληηνρείαο Θεφδσξνο Βάιζακσλ.  

Πῶς νηζηεύοσμε: Θαζ' ὅιε ηή δηάξθεηα ηνῦ ζαξαληαεκέξνπ δέν 
καηαλύοσμε κρέας, γαλακηερά καί αὐγά. Ἀληίζεηα, ἐπηηξέπεηαη λά 

καηαλύοσμε υάρι ὅιεο ηίο ἡκέξεο - πιήλ, θπζηθά, ηῆο Τεηάξηεο θαί ηῆο 
Παξαζθεπῆο- ἀπφ ηήλ ἀξρή μέτρι καί ηήν 17η Δεκεμβρίοσ. Ψάξη θαηαιχνπκε 

ἐπίζεο θαί θαηά ηήλ ἑνξηή ηαῶλ Δἰζνδίσλ ηῆο Θενηφθνπ, ὁπνηαδήπνηε ἡκέξα θη ἄλ 

πέζεη.  
'Απφ ηήλ 18ε κέρξη θαί ηήλ 24ε Γεθεκβξίνπ, παξακνλή ηῆο ἑνξηῆο, 

ἐπηηξέπεηαη ἡ θαηάιπζε νἴλνπ θαί ἐιαίνπ κφλν - ἐθηφο, βέβαηα, ηῶλ ἡκεξῶλ 
Τεηάξηεο θαί Παξαζθεπῆο πνχ ζά παξεκβιεζνῦλ θαί καηά ηίς ὁποῖες ηηροῦμε 

ἀνέλαιη νηζηεία. Ἐπίζεο κέ μεξνθαγία λεζηεχνπκε ηήλ πξψηε ἡκεξα ηῆο 

λεζηείαο, 15ε Λνεκβξίνπ, θαζψο θα ηήλ παξακνλή ηῆο ἑνξηῆο, ἐθηφο βέβαηα θη ἄλ 
πέζνπλ Σάββαην ἤ Θπξηαθή.  

Ἀπφ ηφ βηβιίν: "Ἡ νηζηεία ηῆς Ἐκκληζίας", 

 (Ἀξρηκ. Σπκεψλ Θνχηζα Ἐθδ. Ἀπνζηνιηθή Γηαθνλία, ζει. 88-92) 

 
 

Λόγια - Περί νηζηείας  Ἁγίοσ Ἰφάννοσ ηοῦ Χρσζοζηόμοσ 
Νηζηεύεις; Ἀπφδεημε κνπ ην δηακέζνπ ηῶλ ἴδησλ ηῶλ ἔξγσλ. Πνηά 

ἔξγα ἐλλνεῖ; Ἄλ δεῖο θησρφ, λά ηφλ ἐιεήζεηο. Αλ δεηο ερζξό, λα 
ζπκθηιησζείο καδί ηνπ. Ἄλ δεῖο κηά ὅκνξθε γπλαῖθα, λά ηήλ ἀληηπαξέιζεηο.  

Ἄο κή λεζηεχεη ινηπόλ κόλν ηφ ζηόκα, ἀιιά θαί ηφ κάηη θαί ἡ ἀθνή, 
θαί ηά πφδηα θαί ηά ρέξηα θαί ὅια ηά κέιε ηνῦ ζψκαηνο καο. Λά 
λεζηεχνπλ ηά κάηηα, ἐμαζθνχκελα λά κήλ πέθηνπλ πνηέ ιάγλα πάλσ ζέ 
ὅκνξθα πξφζσπα, νὔηε λά πεξηεξγάδνληαη ηά θάιιε ηῶλ ἄιισλ... Λά 
λεζηεχνπλ ηά ρέξηα παξακέλνληαο θαζαξά ἀπφ ηήλ ἀξπαγή θαί ηήλ 
πιενλεμία. Λά λεζηεχνπλ ηά πφδηα μεθφβνληαο ἀπφ ηνχο δξφκνπο πνχ 
ὁδεγνῦλ ζέ ἁκαξησιά ζεάκαηα. Γέλ ηξῶο θξέαο; Λά κή θᾶο θαί ηήλ 
ἀθνιαζία δηά κέζνπ ηῶλ καηηῶλ. Ἄο λεζηεύεη θαί ἡ ἀθνή. Θαί λεζηεία ηῆο 
ἀθνήο εἶλαη λά κή δέρεηαη θαθνινγίεο θαί δηαβνιέο... Ἄο λεζηεύεη θαί ηφ 
ζηόκα ἀπό αἰζρξά ιόγηα θαί ινηδνξίεο. Γηόηη ηί ὤθεινο ἔρνπκε, ὅηαλ 
ἀπέρνπκε ἀπό πνπιεξηθά θαί ςάξηα, δαγθώλνπκε ὅκσο θαί θαηαηξῶκε 
ηνχο ἀδειθνύο καο; 
 


