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ΝΗΣΕΙΑ ΣΟ ΧΡΙΣΙΑΝΙΜΟ  



Τι είναι η νηζηεία; 

   Δίλαη κηα ιηηή, πγηεηλή δηαηξνθή ρσξίο 
ιηπαξά! 

• Ζ κεηάλνηα ρσξίο ηελ λεζηεία είλαη αξγή 

• Ζ εγθξάηεηα δελ ππάξρεη ρσξίο ηε λεζηεία. 

• Ζ αιεζηλή λεζηεία είλαη απνμέλσζε από 
ηα θαθά. 

• Ζ λεζηεία είλαη ε εππξέπεηα ηεο πόιεσο, ε 
ζηαζεξόηεηα ηεο αγνξάο, ε εηξήλε ησλ 
ζπηηηώλ, ε ζσηεξία ησλ ππαξρόλησλ  

 



Η ζημαζία ηηρ.. 

• «Να κε λεζηεύεηε ράξηλ δηακάρεο θαη έξηδνο», «αιιά λα 
θαηαξγήζεηο θάζε ζύλδεζκν αδηθίαο» (Ζζ. 63, 6).  

• «λα κε γίλεζζε ζθπζξσπνί, αιιά λα λίςεηο ην πξόζσπό 
ζνπ, θαη λα αιείςεηο ην θεθάιη ζνπ» (Μαηζ. 6, 16-17).   

• O θησρόο λα κελ εηξσλεύεηαη ηε λεζηεία, δηόηη από πνιύ 
παιαηά ηελ έρεη ζπγθάηνηθν θαη νκνηξάπεδν  

    Δίζαη πινύζηνο; Μελ βξίδεηο ηε λεζηεία, απαμηώλνληαο 
λα ηελ θάλεηο νκνηξάπεδν 

   (Μ. Βαζηιείνπ, Λόγνο Β’) 

 



Καηά ηον Μέγα Βαζίλειο.. 

   MΖΝ ΠΔΡΗΟΡΗΕΔΗ όμωρ ηο καλό ηηρ 

νηζηείαρ μόνο ζηην αποσή από ηο 

θαγηηό. Γιαηί ππαγμαηική νηζηεία είναι 

μόνο να μην κάνειρ ηίποηε άδικο. “Να 

λύνειρ κάθε δεζμό αδικίαρ”. 

ςγσώπηζε ηον πληζίον ζος για ηο 

κακό πος ζος έκανε και ξέσαζε αςηά 

πού ζος σπωζηάει 



Νηζηεία και παραδοζη.. 

•  Δίλαη ε πξώηε εληνιή πνπ έιαβε ν Αδάκ: «Από 

ην δέλδξν ηεο γλώζεσο ηνπ θαινύ θαη ηνπ θαθνύ 

δελ ζα θάηε» (Γελ. 2, 17). 

 

• Ζ παξάβαζή ηεο από ηνπο 

πξσηνπιάζηνπο  είλαη ε πηώζε ηνπ αλζξσπίλνπ 

γέλνπο ζηελ ακαξηία. 

 

• Με ηε λεζηεία επαλεξρόκαζηε ζηνλ Παξάδεηζν. 

 



ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΣΑ ΜΟΝΑΣΖΡΗΑ 
ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΣΑ 

ΜΟΝΑΣΖΡΗΑ 



• Δίλαη κηα ιηηή, 

πγηεηλή δηαηξνθή 

ρσξίο ιηπαξά 

• Καζόινπ θξέαο 

όιν ηνλ ρξόλν 

• Πνιιά ρνξηαξηθά 

θαη θξνύηα. 

• Σήξεζε απζηεξήο 

λεζηείαο. 

 

 

• Ζ αγηνξείηηθε θνπδίλα 

βαζίδεηαη ζηα 

ιαραληθά, ηα όζπξηα 

θαη όηη πξνζθέξεη ε 

ζάιαζζα πνπ 

πεξηβάιιεη ην Άγην 

Όξνο. 

 



Φάξηα ζηνλ Μνλαρηζκό 

• Οη κνλαρνί ηνπ Αγίνπ 

Όξνπο ηξώλε κόλν 

ςάξηα θαη θαζόινπ 

θξέαο θαη σο εθ 

ηνύηνπ έρνπλ 

ζηξακέλε όιε ηελ 

πξνζνρή θαη ηελ 

πξνζπάζεηα ηνπο 

ζ'απηά ζε ό,ηη αθνξά 

ηε δηαηξνθή ηνπο.  

 



Η διαηποθική αξία ηηρ νηζηείαρ 

 
• Ζ λεζηεία κπνξεί λα 

ζπκβάιιεη ζηελ 
θαιύηεξε πγεία, ζσκαηηθή 
θαη ςπρηθή. 

• Κύξην ραξαθηεξηζηηθό ηεο 
δηαηξνθηθήο λεζηείαο είλαη 
ε απνρή από ηξόθηκα 
δσηθήο πξνέιεπζεο όπσο 
ην θξέαο, ην ςάξη, ηα 
γαιαθηνθνκηθά θαη ηα απγά, 
θαη ε απμεκέλε 
θαηαλάιωζε ηξνθώλ 
όπσο ην ςσκί, ηα δπκαξηθά, 
ηα όζπξηα, ηα ιαδεξά 
θαγεηά, ηα ζαιαζζηλά, ηα 
θξνύηα θαη ηα ιαραληθά. 

 

• Ζ λεζηεία κπνξεί 
λα κεηώζεη ηα επίπεδα ηεο 
ρνιεζηεξόιεο θαη ησλ 
ηξηγιπθεξηδίσλ  

• Είλαη θηωρή ζε 
δωηθό ιίπνο. 

• πκβάιεη ζηε κείωζε ησλ 
θαξδηαγγεηαθώλ παζήζεσλ 
θαη ζηελ 

• Οκαινπνίεζε ηεο 
αξηεξηαθήο πίεζεο θαη 
ζηελ πηώζε ηνπ ζαθράξνπ. 

 

 



Έξεπλα Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο γηα 

ηελ Νεζηεία 
• Μηα έξεπλα 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Κξήηεο ήξζε λα επηβεβαηώζεη 

θαη λα ζηεξίμεη όηη ν 

ρξηζηηαληζκόο εθηόο από κηα 

θνηλή ζξεζθεία είλαη θαη πγεία 

γηα όζνπο ηνλ αθνινπζνύλ. 

•  Ζ λεζηεία εθηόο 

από ζωηεξία ηεο ςπρήο 

απνηειεί θαη ζσηεξία γηα ην 

ζώκα, αθνύ ράξηο ζε 

απηήλ δελ παξνπζηάδνληαη 

πξνβιήκαηα πγείαο, όπσο 

ε δπζιηπηδαηκία. 

• Δπίζεο, ζύκθσλα κε ηελ ίδηα 

έξεπλα, ε 

λεζηεία θαηαπνιεκά θαη ηελ 

θαηάζιηςε. 



 Πιενλεθηήκαηα Νεζηείαο 

• Σν κεγαιύηεξν 
ίζσο πιενλέθηεκα ηεο 
λεζηείαο είλαη ε απμεκέλε 
θαηαλάισζε ιαραληθώλ θαη 
θξνύησλ 
κε απνηέιεζκα ηελ 
απμεκέλε πξόζιεςε 
αδηάιπησλ θπηηθώλ ηλώλ 
πνπ επζύλνληαη γηα ηελ 
νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ 
πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο, 
ηελθαηαπνιέκεζε ηεο 
δπζθνηιηόηεηαο θαη ηε 
κείσζε ηεο ζπρλόηεηαο 
εκθάληζεο νξηζκέλσλ 
κνξθώλ θαξθίλνπ 

• Tα ζαιαζζηλά βειηηώλνπλ 
ηελ θαξδηαθή θαη λεπξηθή 
ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνύ. 
Δπηζήο 
απνηεινύλ πινύζηα πεγή 
βηηακίλεο Β12. 



• Με ηελ 
λεζηεία ζπλεπάγεηαη θαη 
ςπρηθή πγεία.  

• ν νξγαληζκόο θάλεη 
θαιύηεξεο θαύζεηο , 
νπόηε εηζέξρεηαη 
πεξηζζόηεξν νμπγόλν ζη
νλ εγθέθαιν θαη ην άηνκν 
αληηδξά 
ζηα εξεζίζκαηα αιιά θαη 
ζε όηη ηνλ απαζρνιεί κε 
εξεκία θαη ζπγθξνηεκέλε 
ζθέςε. 

 

• Καιέο πεγέο αζβεζηίνπ 
θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 
λεζηείαο είλαη νη μεξνί 
θαξπνί  ην κπξόθνιν, ην 
θνπλνππίδη, ην ιάραλν, νη 
κπάκηεο, ν ραιβάο, ην 
ζνπζάκη, ην γάια ζόγηαο 
θαη ηα πξάζηλα θπιιώδε 
ιαραληθά. 

 



• Φπηηθέο ηξνθέο 

πινύζηεο ζε ζίδεξν 

είλαη ηα όζπξηα νη 

μεξνί θαξπνί, ηα 

εκπινπηηζκέλα 

δεκεηξηαθά, ηα 

πξάζηλα θπιιώδε 

ιαραληθά ηα 

απνμεξακέλα θξνύηα 

θαη ηα ζαιαζζηλά. 



Άγιορ Εςθπόζςνορ ο μάγειπαρ 

• O άγηνο Δπθξόζπλνο 
ππήξμε αγξάκκαηνο. 
αλαηξάθεθε από 
γνλείο ρσξηθνύο. 
Μεγαιώλνληαο, ηνλ 
ήιθπζε ν κνλαρηθόο 
βίνο. εγθαηαιείπνληαο 
ηελ νηθία ηνπ, 
αλερώξεζε πξνο έλα 
θνηλόβην, όπνπ θαη 
έγηλε κνλαρόο. 

• Δθεί νη ππόινηπνη 
κνλαρνί θαίλεηαη όηη 
ηνλ πεξηέπαηδαλ, δηόηη 
απηόο αζρνινύληαλ 
κε ηα ηνπ καγεηξείνπ, 
ζπκίδνληάο ηνπο 
αγξνίθν. 



• ΄εθείλν ην θνηλόβην 
δνύζε θη έλαο επιαβήο 
ηεξέαο. Μηα λύρηα, 
ινηπόλ, αθνύ 
παξαδόζεθε ζε ύπλν, 
βξέζεθε ζε όκνξθν 
ηόπν. Ο ηεξέαο έκεηλε 
λα ζαπκάδεη ηα πνηθίια 
δέληξα. Δίδε κε 
έθπιεμε ηνλ κάγεηξα 
ηεο κνλήο, ηνλ 
Δπθξόζπλν. 

•  Ο ηεξέαο ηόηε ηνλ 
πιεζίαζε θαη ηνλ 
ξώηεζε: "Έπθξόζπλε, 
πώο βξέζεθεο εδώ, 
Σίλνο είλαη απηόο ν 
θήπνο;". "Απηόο ν 
θήπνο είλαη γηα όζνπο 
αγαπνύλ ηνλ Θεό. Με 
ηε ράξε ηνπ Θενύ εδώ 
κέλσ, πάηεξ κνπ, θαη 
είκαη ν θύιαθαο ηνπ 
θήπνπ.", απάληεζε ν 
Δπθξόζπλνο. 



• "Σόηε δώζε κνπ θάηη 
απ' όια απηά ηα 
αγαζά.", αληηπξόηεηλε ν 
ηεξέαο. "Πάξε ό,ηη 
ζέιεηο.", απάληεζε εθ 
λένπ ν Δπθξόζπλνο. Ο 
ηεξέαο είπε: "Θα ήζεια 
ηνύηα ηα κήια.", 
δείρλνληάο ηνπ έλα 
θιαδί κε ηξία κεγάια 
κήια. Ο Δπθξόζπλνο 
ηα έθνςε θαη ηνπ ηα 
έδσζε. 



• Σελ επόκελε κεξα ν 
ηεξέαο αθεγήζεθε ζηνπο 
ππνινηπνπο κνλαρνπο 
ηελ εκπεηξηα ηνπ. Ο 
Δπθξόζπλνο ζέινληαο 
λ΄απνθύγεη ηε δόμα ησλ 
αλζξώπσλ, δηέθπγε από 
παξαπιήζηα πόξηα, ηελ 
ώξα πνπ νη κνλαρνί 
πξόζεραλ ηε δηήγεζε, 
απνκαθξύλζεθε από ην 
κνλαζηήξη, θαη δελ 
μαλαθάλεθε πνηέ πηα. 

• Λέγεηαη όηη όζνη ήηαλ 
άξξσζηνη, έθαγαλ από 
θείλα ηα κήια θαη 
ζεξαπεύηεθαλ. 

• Ζ κλήκε ηνπ αγίνπ 
Δπθξόζπλνπ ενξηάδεηαη 
ζηηο 11 επηεκβξίνπ. 

http://el.wikipedia.org/wiki/11_%CE%A3%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85


Η ΝΗΣΤΕΙΑ ΣΕ ΑΛΛΕΣ 

ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ 



• ΡΑΜΑΕΑΝΗ  

     Ζ ιέμε Ρακαληάλ ( Ramadan) ή 
Ρακαδάλη πξνέξρεηαη από ηελ 
Αξαβηθή ξίδα αι-ξακάλη πνπ 
ζεκαίλεη θαςαιίδσ ηε δέζηε ή ηελ 
μεξαζία. Απνηειεί έλαλ από ηνπο 
πέληε ππιώλεο πνπ ζηεξίδεηαη ην 
Ηζιάκ θαη νη ππόινηπνη είλαη ε 
Πίζηε, ε Πξνζεπρή, ε Διεεκνζύλε 
θαη ην Ηεξό Πξνζθύλεκα Υαηδ. Ο 
κήλαο Ρακαληάλ είλαη ν έλαηνο 
κήλαο ηνπ Ηζιακηθνύ ζειεληαθνύ 
εκεξνινγίνπ θαη ν ηεξόηεξνο από 
ηνπο ηέζζεξηο ηεξνύο κήλεο. 
Ξεθηλά κε ηε Νέα ειήλε θαη θαηά 
ηε δηάξθεηά ηνπ όινη νη ελήιηθεο θαη 
πγηείο Μνπζνπικάλνη είλαη 
ππνρξεσκέλνη λα απέρνπλ από 
θάζε ηξνθή, λεξό, ηζίριεο, θάζε 
είδνπο θαπλό, νπνηαδήπνηε 
εξσηηθή επαθή από ηελ αλαηνιή 
σο ηε δύζε ηνπ ειίνπ.  

      Χζηόζν απηό είλαη ην θαζαξά 
εμσηεξηθό, πξαθηηθό κέξνο ηεο 
λεζηείαο. Ζ πλεπκαηηθή όςε ηεο 
λεζηείαο νξίδεη απαγόξεπζε ηνπ 
ςέκαηνο, ηνπ θνπηζνκπνιηνύ, ηεο 
εμαπάηεζεο θαη γεληθά όισλ ησλ 
αξλεηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ 
αλζξώπσλ. Όπσο νξίδεηαη ζην Κνξάλη 
ε λεζηεία είλαη κία απζηεξή πξάμε 
βαζηάο πξνζσπηθήο ιαηξείαο θαηά ηελ 
νπνία νη Μνπζνπικάλνη επηδηώθνπλ ην 
πςειόηεξν επίπεδν ζπλεηδεηνπνίεζεο 
ηνπ Θείνπ. 

      Ο κήλαο Ρακαληάλ είλαη κία ρξνληθή 
πεξίνδνο θαηάιιειε γηα πξνζεπρή, γηα 
θαιέο πξάμεηο, γηα πεξηζζόηεξν ρξόλν 
κε ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο θίινπο. Ζ 
λεζηεία έρεη ζθνπό λα βνεζήζεη ηνπο 
Μνπζνπικάλνπο λα κάζνπλ ηελ 
απηνπεηζαξρία, ηελ εγθξάηεηα, ηε 
γελλαηνδσξία αιιά θαη ηελ ππνκνλή. 
Σνπο ζπκίδεη επίζεο ην πόζν 
ππνθέξνπλ νη θησρνί, εθείλνη πνπ 
ζπάληα ηξέθνληαη θαιά ή δε βξίζθνπλ 
ην θαηάιιειν θαγεηό. 

      

 

ΗΛΑΜΗΜΟ  

 



ΜΠΑΗΡΑΜΗ  

• Μπαϊξάκ ή Μπαϊπάμι ραξαθηεξίδεηαη γεληθά από ηνπο 
κνπζνπικάλνπο ζπνπδαία θαη κεγάιε ενξηή πνπ κπνξεί 
λα είλαη εζληθή, πνιηηηθή ή ζξεζθεπηηθή. Γεληθά πξόθεηηαη 
γηα ζπνπδαίεο θεζηηβαιηθέο γηνξηέο ησλ Μνπζνπικάλσλ. 
εκαληηθόηεξεο ζξεζθεπηηθέο εμ απηώλ ενξηέο είλαη δύν. 
Ζ κία νλνκάδεηαη «εκέπ Μπαϊπάμι» ( γηνξηή ησλ 
γιπθηζκάησλ), θαη ε άιιε «Κοςπμπάν Μπαϊπάμι» (γηνξηή 
ησλ ζπζηώλ). Ζ πξώηε γηνξηάδεηαη κεηά ην ηέινο ηεο 
λεζηείαο ηνπ ζξεζθεπηηθνύ κήλα Ρακαδάλ θαη κεηά ηελ 
επίζεκε απόθαζε ηνπ θάδε πνπ πηζηνπνηεί ηελ 
εκθάληζε ηεο λέαο ζειήλεο. ηε δεύηεξε ζπζηάδνληαη 
δώα θαη γηνξηάδεηαη 70 κέξεο κεηά ηελ πξώηε. 



ΒΟΤΓΗΜΟ  

• Με ηνλ όξν Βνπδηζκόο ελλνείηαη κία από ηηο κεγάιεο ζξεζθείεο ηνπ 
θόζκνπ κε θεληξηθό πξόζσπν ηνπ κπζνινγηθνύ πιηθνύ ηεο ηε δσή 
θαη ηε δηδαζθαιία ηνπ ηληάη(σ)α Γθνηάκα) Μπνύληρα (Buddha) ή 
Βνύδα, ηνπ Πεθσηηζκέλνπ όπσο απνθαιείηαη ελίνηε. 

• Ο Βνπδηζκόο είλαη έλα από ηα αξραηόηεξα ζξεζθεύκαηα. 
Πεξηιακβάλεη έλα επξύ θάζκα ζξεζθεπηηθώλ δνμαζηώλ, 
θηινζνθηθώλ αξρώλ, εζίκσλ, ζεζκώλ θαη εζηθώλ θαλόλσλ πνπ 
απνδίδνληαη ζηνλ Βνύδα. ήκεξα ππνινγίδεηαη όηη πεξίπνπ κηζό 
δηζεθαηνκκύξην άλζξσπνη αθνινπζνύλ ηνλ Βνπδηζκό. 

• Απηό πνπ κεηξά είλαη ε ςπρηθή ηζνξξνπία θαη όρη ε απνρή. Δπεηδή 
όκσο ην πνιύ θαγεηό επεξεάδεη ηνλ βνπδηζηηθό δηαινγηζκό, νη 
Βνπδηζηέο κνλαρνί κεηά ην κεζεκέξη απνθεύγνπλ ην θαγεηό .Οη 
βνπδηζηέο έρνπλ δηαθόξσλ εηδώλ λεζηείεο :άιινηε απαγνξεύεηαη λα 
θαηαπηνύλ αθόκε θαη ην ζάιην ηνπο γηα κηα κέξα, άιινηε λα κελ 
ηξώλε ηίπνηα παξά κόλν έλα γεύκα ην βξάδπ θαη άιιεο θνξέο λα 
κελ ηξώλε  ζηεξεέο ηξνθέο παξά κόλν πγξέο.   



ΔΒΡΑΗΟΗ 

     Οη Δβξαίνη λήζηεπαλ ρσξίο λα ηνπο ην επηβάιιεη θαλέλαο 
ζξεζθεπηηθόο θαλόλαο. Ζ Παιαίά Γηαζήθε ηε ζεσξεί σο επάξεζηε 
παξά ηνπ Θενύ πξνθαινύζα ηε ζεία ζπγλώκε. Ζ λεζηεία ησλ 
Δβξαίσλ ζπλίζηαην θπξίσο ζηελ ειάηησζε ηνπ αξηζκνύ ησλ 
γεπκάησλ. Οη θπξηόηεξεο εθ ησλ θαζνξηζκέλσλ θαζνιηθώλ 
ηνπδατθώλ λεζηεηώλ ήηαλ νη επηβαιιόκελεο θαηά ηελ ενξηή ηνπ 
εμηιαζκνύ ζηηο επεηείνπο ησλ κεγάισλ ζπκθνξώλ όπσο ηεο 
άισζεο ηεο Ηεξνπζαιήκ από ηνλ Ναβνπρνδνλόζνξα. 

     Οη ζεκεξηλνί Δβξαίνη είλαη πεξηζζόηεξν ειεπζέξηνη ζηα δεηήκαηα 
λεζηείαο. Μόλν θαηά έμη εκέξεο ην ρξόλν ππνβάιινληαη ζε λεζηεία 
πνπ απέρνπλ ηειείσο ηξνθήο θαη πνηνύ θαη πνπ ηεξνύλ κε αθξαία 
απζηεξόηεηα. Καηά ην Γηνκ Κηπνύξ απαγνξεύνληαη ην θάπληζκα, ην 
πνηό θαη ην βαξύ θαγεηό, ην κπάλην θαη πξσηίζησο νη εξσηηθέο 
πεξηπηύμεηο. Ζ εκέξα απηή είλαη αθηεξσκέλε ζηελ κεηάλνηα θαη ηελ 
ζπγρώξεζε. 





ΗΝΓΟΤΗΜΟ   

     Ιλδνπηζκόο, Ιλδνϊζκόο, Βξαρκαληζκόο θαη βξαρκαληθή 
ζξεζθεία είλαη νλνκαζίεο κε ηηο νπνίεο πεξηγξάθνληαη νη 
πάκπνιιεο ηνπηθέο ζξεζθε’ηεο . Οη άλζξσπνη λεζηεύνπλ πνιύ 
ζπρλά θαη απζηεξά θαη δελ αλαγλσξίδνπλ θαλέλα ιόγν εμαίξεζεο 
απ΄ απηή. Οη θαθίξεδεο θαζώο θαη νη θαλαηηθνί πηζηνί ησλ Ηλδηώλ 
ππνβάιινληαη ζε πξσηνθαλείο λεζηείεο επί 8, 10 θαη 15 εκέξεο. 

     Οη ιανί ηεο ΝΑ. Αζίαο (Λάνο, Βηεηλάκ, Σατιάλδε θιπ) θαηά ηε 
πεξίνδν ηεο λεζηείαο ηνπο απέρνπλ από θάζε ηξνθή από ην 
κεζεκέξη κέρξη ηελ επνκέλε ην πξσί. Χο εκέξεο λεζηείαο έρνπλ 
θπξίσο εθείλεο θαηά ηηο νπνίεο ππεξρεηιίδνπλ νη ζπνπδαηόηεξνη 
πνηακνί ησλ πεξηνρώλ ηνπο όπνπ θαη νη θαηνηθίεο ηνπο. Οη 
πιεκκύξεο απηέο ζπκπίπηνπλ κε ηνλ κήλα Μάξηην όπνπ ιηώλνπλ ηα 
ρηόληα. Ο ζθνπόο ηεο λεζηείαο ησλ έρεη λα θάλεη κε ηελ εμαζθάιηζε 
επλντθήο επίδξαζεο ησλ πδάησλ ζηε γνληκόηεηα ηεο Γεο (νη ήξεκεο 
πιεκκύξεο είλαη αλαγθαίεο ζηνπο απέξαληνπο νξπδώλεο). 



Ζ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΩΝ ΗΔΡΩΝ 

ΑΓΔΛΑΓΩΝ  
     Oη δηαηηεηηθνί θαλόλεο ηνπ ηλδνπηζκνύ έρνπλ αξθεηά θνηλά ζεκεία κε ηνπο 

αληίζηνηρνπο θαλόλεο ηνπ ηνπδατζκνύ. H ζπγγξαθή ηνπ Nηάξκα νύηξα θαη 
ηνπ Kώδηθα ηνπ Mαλνύ, ησλ θεηκέλσλ πνπ πεξηέρνπλ ηνπο θαλόλεο 
δηαηξνθήο ησλ ηλδνπηζηώλ, ζπκπίπηεη ρξνληθά κε ηελ πεξίνδν ζπγγξαθήο 
ηεο Tόξα θαη ηνπ Tαικνύδ. Oη θπξηόηεξνη θαλόλεο ηνπ ηλδνπηζκνύ είλαη ε 
ζύζηαζε ζηνπο πηζηνύο λα απνθεύγνπλ ην θξέαο θαη ην αιθνόι, ε 
απαγόξεπζε ηεο ζαλάησζεο ηεο "ηεξήο αγειάδαο" θαη ε απαγόξεπζε ηεο 
θαηαλάισζεο ρνηξηλνύ. Tα ηεξά θείκελα ησλ ηλδνπηζηώλ, σζηόζν, πεξηέρνπλ 
πιεζώξα νδεγηώλ γηα ην πόηε ε ηξνθή επηηξέπεηαη λα θαηαλαισζεί. 
Aλάκεζα ζηνπο δηαηηεηηθνύο θαλόλεο πεξηιακβάλνληαη: ε απαγόξεπζε ηεο 
θαηαλάισζεο αξπαθηηθώλ πνπιηώλ θαη ζαιαζζηλώλ, επεηδή ζεσξνύληαη 
"αθάζαξηα", θαζώο θαη θπηώλ πνπ κεγαιώλνπλ ζε ζθηεξά κέξε, όπσο ην 
θξεκκύδη θαη ην ζθόξδν. Όζνλ αθνξά ηελ απαγόξεπζε ηεο ζαλάησζεο ηεο 
αγειάδαο (νη αγειάδεο θπθινθνξνύλ ειεύζεξεο θαη ζεσξεηηθά ν θαζέλαο 
κπνξεί λα ηηο αξκέμεη θαη λα πάξεη ην γάια ηνπο), δελ αθνινπζείηαη από όιεο 
ηηο θάζηεο ησλ Iλδώλ, θαη ζπγθεθξηκέλα από ηηο ρακειόηεξεο θαη πην θησρέο 
θάζηεο. Aπό ηελ άιιε πιεπξά, νη Bξαρκάλεο, πνπ ζεσξνύληαη ε αλώηεξε 
θάζηα, απέρνπλ από ην θξέαο, ζπρλά δε θαη από ηα απγά. 



ΚΑΘΑΡΔ ΚΑΗ ΑΚΑΘΑΡΣΔ 

ΣΡΟΦΔ  
       H δηαηξνθηθή απαγόξεπζε πνπ επηβάιιεη ν ηνπδατζκόο θαη αθνινπζεί ε πιεηνςεθία 

ησλ πηζηώλ αθνξά ηελ θαηαλάισζε ρνηξηλνύ θξέαηνο. Tν ρνηξηλό είλαη ηξεθά 
(Terephah), δειαδή αθαηάιιειε ηξνθή, ελώ αληίζεηα θόζεξ (Kosher), δειαδή ηξνθέο 
θαηάιιειεο γηα θαηαλάισζε, είλαη εθείλεο πνπ πξνέξρνληαη από "θαζαξά" δώα. 
ύκθσλα κε ηα ηεξά θείκελα ησλ Eβξαίσλ, "θαζαξά" δώα είλαη ηα βννεηδή, ηα 
αηγνπξόβαηα θαη ην ειάθη. 

      Tν θηιέην είλαη "ηξεθά", επεηδή πξνέξρεηαη από ηα νπίζζηα κέξε ηνπ δώνπ, πνπ είλαη 
απαγνξεπκέλα. "Tξεθά" είλαη θαη ην ιίπνο ηεο θνηιηάο ηνπ δώνπ. 

      "Aθάζαξηα" επίζεο είλαη ηα καιάθηα θαη ηα νζηξαθνεηδή. Eπηηξέπνληαη κόλνλ όζα 
ζαιαζζηλά δηαζέηνπλ ιέπηα θαη πηεξύγηα, δειαδή ηα ςάξηα. H απαγόξεπζε απηή 
κάιινλ είρε σο ζηόρν ηελ πξνζηαζία ηνπ πιεζπζκνύ από ηηο αζζέλεηεο (π.ρ., 
επαηίηηδα A θαη B) πνπ κπνξνύλ λα κεηαδνζνύλ από ηα ζαιαζζηλά, ηδηαίηεξα όηαλ 
θαηαλαιώλνληαη σκά. 

      Tν θξαζί, ζε αληίζεζε κε ηνπο ηζιακηζηέο, δελ είλαη απαγνξεπκέλν, αξθεί λα κελ έρεη 
παξαζθεπαζζεί από "άπηζηνπο", δειαδή αιιόζξεζθνπο. ην δείπλν ηνπ Πάζρα 
κάιηζηα νη ζπλδαηηπκόλεο πξέπεη λα πηνπλ ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο θνύπεο θξαζί, γηα 
λα κλεκνλεύζνπλ ηηο ηέζζεξηο ππνζρέζεηο πνπ έδσζε ν Θεόο ζηνπο Iζξαειίηεο. 

      πληζηάηαη επίζεο ην θαιό ςήζηκν ηνπ θξέαηνο ζηε ζράξα θαη απνθεύγνληαη ηα 
ηεγαλεηά, πνπ είλαη βιαβεξά γηα ηνλ νξγαληζκό (απμάλνπλ ηελ πεξηεθηηθόηεηα ηεο 
ηξνθήο ζε ιηπαξά). 





ΑΛΛΔ ΘΡΖΚΔΗΔ 

• Οη Ρσκαίνη λήζηεπαλ θπξίσο ζε εζληθέο ζηηγκέο πνπ νη 
θάηνηθνη ησλ δηαθόξσλ πόιεσλ θαηέθεπγαλ ζηε 
δνθηκαζία ηεο λεζηείαο γηα λα πξνθαιέζνπλ ηε ζεία 
βνήζεηα. 

• Οη Άξαβεο θαη άιινη Μνπζνπικάλνη λεζηεύνπλ θαηά ην 
κήλα Ρακαδάλ (ν 9νο ηνπ ηζιακηθνύ ζειεληαθνύ έηνπο) 
θαη πξηλ ηεο ενξηήο ηνπ Μπατξάκ δελ ηξώγνπλ 
απνιύησο ηίπνηα από ηεο αλαηνιήο κέρξη ηε δύζε ηνπ 
Ζιίνπ, ηε λύθηα όκσο επηηξέπεηαη λα ηξαθνύλ. 
Νεζηεύνπλ όκσο θαη ζε άιιεο εκέξεο ηνπ έηνπο κε 
θπξηόηεξε ε 10ε ηνπ κήλα Μπνπραξέκ, ηνπ πξώηνπ 
κήλα ηνπ Μνπζνπικαληθνύ έηνπο. 

• Οη Κηλέδνη θαη νη Ηάπσλεο λεζηεύνπλ, πξνπάλησλ, όηαλ 
πιήηηνληαη από κεγάιεο ζπκθνξέο. 



• Οη ιανί ηεο Αθξηθήο θαη ηεο Ακεξηθαληθήο επείξνπ, θαηά 
εηδηθνύο εξεπλεηέο, ηεξνύλ λεζηείεο πνπ ηνπο 
επηβάιινπλ νη ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο ηνπο. 

• Μόλν νη Πάξζνη, δειαδή νη θιεξνλόκνη ηεο 
Εσξναζηξηθήο ζξεζθείαο ησλ 
αξραίσλ Πεξζώλ ζεσξνύληαη θαη νη κόλνη παγθόζκηα 
πνπ δελ ηεξνύλ λεζηεία. Έρνπλ ηε γλώκε όηη θαιιίηεξα 
ηηκνύλ θαη πεξηζζόηεξν επραξηζηνύλ ην ζεό, όηαλ 
ηξέθνληαη θαιά παξά όηαλ εθνύζηα πξνζπαζνύλ λα 
εμαζζελήζνπλ ηνλ νξγαληζκό ηνπο. Καηά ηα ηεξά βηβιία 
ηνπο ε ςπρή θαζίζηαηαη ηζρπξόηεξε θαη ηθαλή λα 
αλζίζηαηαη ζε θαθά πλεύκαηα κόλν όηαλ κέλεη ζε ζώκα 
πγηέο θαη εύξσζην.  



ΣΔΛΗΚΑ,ΠΟΗΟ….ΘΔΟ ΣΡΩΔΗ 

ΚΑΛΤΣΔΡΑ; 

      Πνιινί εηδηθνί επηζεκαίλνπλ όηη, αλ επηρεηξνύζε θαλείο λα εηνηκάζεη ηελ ... 
ππξακίδα ηεο νξζόδνμεο δηαηξνθήο θαηά ηα πξόηππα ηεο αληίζηνηρεο 
ππξακίδαο ηεο κεζνγεηαθήο δηαηξνθήο -ηα νθέιε ηεο νπνίαο ζηελ πγεία 
είλαη αλακθηζβήηεηα-, ζα δηαπίζησλε πνιιά θνηλά ζεκεία αλάκεζα ζηα δύν 
κνληέια. Kαη ε αζηαηηθή δηαηξνθή, σζηόζν, πινύζηα ζε ιαραληθά θαη ξύδη, 
ζε ζπλδπαζκό κε πεξηνξηζκέλε θαηαλάισζε θεθνξεζκέλσλ ιηπαξώλ, 
ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθά νθέιε ζηελ πγεία, όπσο ρακειό πνζνζηό 
θαξδηαγγεηαθώλ λνζεκάησλ θαη νξηζκέλσλ θαξθίλσλ (ηνπ εληέξνπ θαη ηνπ 
καζηνύ). Γελ πξέπεη λα μερλάκε όκσο όηη, ηελ επνρή πνπ ζπληάρζεθαλ ηα 
ηεξά θείκελα ησλ ζξεζθεηώλ, νη δηαηξνθηθέο απαγνξεύζεηο πνπ επέβαιιαλ, 
εθηόο από ην ζπκβνιηθό λόεκά ηνπο, πξνζηάηεπαλ ηε δεκόζηα πγεία θαη 
ηνπο πηζηνύο από δηάθνξεο λόζνπο. Tν πην ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα 
είλαη ε απαγόξεπζε θαηαλάισζεο ρνηξηλνύ. Aλ θαη νη δηαηηεηηθνί θαλόλεο 
πνπ έρνπλ ζεζπίζεη νη ζξεζθείεο ζε νιόθιεξν ηνλ θόζκν αθνινπζνύληαη 
επεηδή έρνπλ γξαθεί ζε ηεξά θείκελα, ε αμηνιόγεζή ηνπο ζα πξέπεη λα 
γίλεηαη πάληνηε ζύκθσλα κε ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύζαλ θαηά ηελ 
θαζηέξσζή ηνπο. 



ΣΔΛΟ  


