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Παξεκβάζεηο νξζνδόμνπ πίζηεσο ζην θαζεκεξηλό
δηαηηνιόγην

Χριζηιανική νηζηεία



Ξξώηε αλαθνξά ζηελ λεζηεία, ηνλ πεξηνξηζκό δειαδή από
θάπνηα ηξνθή, έρνπκε ζηελ Ξαιαηά Γηαζήθε, ζην βηβιίν
Γελέζεσο. Ν Θεόο ηνπνζέηεζε ηνπο πξσηόπιαζηνπο ζηνλ
θήπν ηεο Δδέκ, ηνπο επέηξεςε λα ηξαθνύλ από όινπο ηνπο
θαξπνύο απηνύ ηνπ θήπνπ, εθηόο από ηνλ θαξπό ηνπ
δέλδξνπ ηεο Γλώζεο ηνπ Θαινύ θαη ηνπ Θαθνύ. Ο Υξηζηόο
καο ηόληζε δειαδή εκκέζωο ηελ αμία ηεο λεζηείαο.
Δθηόο απηνύ είρε επηζεκάλεη: «Σν γέλνο ηνύην νπθ
εθπνξεύεηαη εη κε ελ πξνζεπρή θαη λεζηεία» .
Δπεμεγεκαηηθά, κε ηε λεζηεία πνιεκάκε ηνλ δηάβνιν
θαη ληθάκε ηηο πνλεξίεο ηνπ θαζώο θαη γίλεηαη
επαίζζεηε ε αλζξώπηλε καο θύζε ζηελ αγάπε Σνπ
θαη ζηε ράξε Σνπ.

Ορολογία νηζηειών

Οξνινγία
λεζηεηώλ
Λεζηεία ή ιήςε μεξάο ηξνθήο (μεξνθαγία θάζε Ρεηάξηε θαη

Ξαξαζθεπή) ρσξίο ιάδη ή θξαζί, κηα θνξά ηελ εκέξα, θαη κάιηζηα
ηελ ελάηε ώξα(γύξσ ζηηο 3 κ.κ) . Ιήςε ηξνθήο, έζησ θαη κόλν
ςσκηνύ, πεξηζζόηεξν από κηα θνξά ηελ εκέξα ιέγεηαη ιύζε
λεζηείαο. Αλ θάκε ιάδη ή πηνύκε θξαζί, ηόηε θάλνπκε θαηάιπζε
λεζηείαο. Νη θαηεγνξίεο θαηαιύζεσο ηεο λεζηείαο είλαη ηέζζεξηο : α)
Θαηάιπζε „εηο ηα πάληα‟, όπσο ηνπ Γσδεθαήκεξν από ηηο 25
Γεθέκβξε κέρξη ηηο 4 Ηαλνπαξίνπ, β) Θαηάιπζε απγώλ θαη
γαιαθηνθνκηθώλ πξντόλησλ, όπσο απηή ηελ βδνκάδα ηνπ Ρξησδίνπ,
γ) θαηάιπζε „ηρζύνο‟ (ι.ρ ηελ Ρεηάξηε ηεο Κεζνπεληεθνζηήο θαη ηελ
Ρεηάξηε ηεο Απνδόζεσο ηνπ Ξάζρα) θαη δ) θαηάιπζε „νίλνπ θα
ειαίνπ‟ –ηελ πεξίνδν ηνπ Ξεληαθνζηαξίνπ (από Θπξηαθή ηνπ Θσκά
κέρξη ηελ Θπξηαθή ηεο Ξεληεθνζηήο) κπνξεί επίζεο λα γίλεηαη
θαηάιπζε ειαίνπ.

Νηζηεία Τεηάρηης - Παραζκεσής

Κανόνες Αγίφν Αποζηόλφν






Ζ λεζηεία Ρεηάξηεο θαη Ξαξαζθεπήο είλαη ην ίδην
ζεκαληηθή κε ηηο λεζηείεο ηεο Ρεζζαξαθνζηήο θαη ησλ
Σξηζηνπγέλλσλ εμαηηίαο ηεο ζεκαζίαο ησλ εκεξώλ απηώλ.
Νη ίδηνη νη Απόζηνινη αλαθέξνπλ όηη ηηο δπν απηέο εκέξεο
πξέπεη λα λεζηεύνπκε όπωο αθξηβώο θαη ηε Μεγάιε
Δβδνκάδα γηαηί όπσο ιέλε, ν ίδηνο ν Υξηζηόο
λνκνζέηεζε ηε λεζηεία ησλ δπν απηώλ εκεξώλ θαη ηνπο
δήηεζε λα ηνπ ζπκίδνπλ λα λεζηεύεη ηηο κέξεο απηέο.
Μεθαζαξίδεηαη κε απηόλ ηνλ ηξόπν ε παξαλόεζε πνπ είρε
δεκηνπξγεζεί ζρεηηθά κε ηε ραιαξόηεηα ηεο
Ζ δηδαζθαιία ηεο Νξζόδνμεο Δθθιεζίαο νξίδεη: όπνηνο
επίζθνπνο δελ λεζηεύεη θάζε Ρεηάξηε ή Ξαξαζθεπή αο
θαζαίξεηαη. Βέβαηα επηηξέπεηαη θαη ε θαηάιπζε απηήο ηεο
λεζηείαο κόλν, όκσο, όηαλ ππάξρεη ζνβαξόο ιόγνο, γηα λα
ζπκβεί απηό, π.ρ ζε πεξίπησζε αζζέλεηαο. Δπίζεο όηαλ
κεγάιεο γηνξηέο ζπκπίπηνπλ κε ηελ λεζηεία ηήθε Ρεηάξηεο
θαη Ξαξαζθεπή ε θαηάιπζε γίλεηαη απνδεθηή εμαηηίαο ηεο
πξνιαβνύζαο λεζηείαο ηεο παξακνλήο.

Απόυεις για ηη νηζηεία




Πύκθσλα κε ην Βελεδηθην
Ηεξνζνιύκσλ: όινη νη κνλαρνί
πξέπεη λα λεζηεύνπλ ηελ Ρεηάξηε
θαη Ξαξαζθεπή κέρξη ηελ ελάηε ώξα
Δλώ ν Φηινζηόξγηνο πξνζζέηεη όηη ε
λεζηεία ησλ δπν απηώλ εκεξώλ δελ
πεξηνξίδεηαη κόλν ζηελ απνρή ηνπ
θξέαηνο αιιά ππαγνξεύεη ην λα κε
γεπζεί ν άλζξσπνο ηξνθή κέρξη ην
απόγεπκα.

Χριζηούγεννα

15 Νοεμβρίοσ




Έλαξμε ηεο λεζηείαο
Έληνλε πλεπκαηηθή θαη ςπρνζσκαηηθή πξνεηνηκαζία

15 Νοεμβρίοσ- 17 Γεκεμβρίοσ

Λεζηεία
 Θξέαηνο
 Γαιαθηνθνκηθώλ
 απγνύ

Μεηά ηην 17 Γεκεμβρίοσ



Λεζηεία θαη ηνπ ςαξηνύ

Σαρανηαλείηοσργο





Θαζεκεξηλή ηέιεζε ηεο Θείαο Ιεηηνπξγίαο γηα ηε βίσζε ηεο
κπζηεξηαθήο θαη ιαηξεπηηθήο δσήο
Ππνπδάδεηε ππθλόηεξνλ ζπλέξρεζζαη εηο επραξηζηίαλ Θενύ
θαη εηο δόμαλ

Σαρανηαλείηοσργο



πέξ πγείαο δώλησλ θαη
ππέξ αλαπαύζεσο ησλ θεθνηκεκέλσλ

Η Μεγάλη Τεζζαρακοζηή




Ζ Κεγάιε Ρεζζαξαθνζηή ή Παξαθνζηή είλαη ε πην απζηεξή
λεζηεία όινπ ηνπ ρξόλνπ. Γίλεηαη σο πξνεηνηκαζία γηα ηελ
ζπκκεηνρή καο ζηα Πσηήξηα Ξάζε ηνπ Σξηζηνύ, ηνπ
Θπξίνπ καο θαη ζηελ ραξά ηεο Αλαζηάζεσο. Θαζηεξώζεθε
ηνλ 4ν αηώλα. Αξρηθά δηαξθνύζε έμη εβδνκάδεο ελώ
αξγόηεξα πξνζηέζεθε θαη ε έβδνκε εβδνκάδα.
Ολνκαζία
Νλνκάδεηαη "Παξαθνζηή" γηαηί πεξηιακβάλεη ζαξάληα
εκέξεο λεζηείαο. Ζ νλνκαζία "Ρεζζαξαθνζηή" αξρηθά
ζήκαηλε ηελ ηεζζαξαθνζηή (40ή) εκέξα πξηλ ην Ξάζρα,
γξήγνξα όκσο ην όλνκα δόζεθε ζε όιε ηελ πεξίνδν ηεο
λεζηείαο πξηλ ην Ξάζρα. Ξνιινί ηνπνζεηνύζαλ θαη ηε
Κεγάιε Δβδνκάδα ζηε Κεγάιε Ρεζζαξαθνζηή, νπόηε ν
ρξόλνο ησλ ζαξάληα εκεξώλ δηεπξπλόηαλ. Ν
ραξαθηεξηζκόο "Κεγάιε" δε δίλεηαη γηα ηε κεγάιε δηάξθεηά
ηεο, αιιά γηα ηε ζεκαζία ηεο, ζε αλάκλεζε ησλ Ξαζώλ
ηνπ Σξηζηνύ.

Η Μεγάλη Τεζζαρακοζηή
Γηάξθεηα
 Ζ Κεγάιε Παξαθνζηή απνηειεί ηελ πξνεηνηκαζία ησλ
πηζηώλ γηα ηε γηνξηή ηεο Αλάζηαζεο ηνπ Σξηζηνύ από ηελ
νπνία θαη πξνζδηνξίδεηαη θαη' έηνο σο θηλεηή πεξίνδνο.
Γηαξθεί από ηελ Θαζαξά Γεπηέξα κέρξη θαη ηελ Ξαξαζθεπή
πξηλ ην Πάββαην ηνπ Ιαδάξνπ, νπόηε αθνινπζεί ε Θπξηαθή
ησλ Βαΐσλ θαη ε Κεγάιε Δβδνκάδα. Ζ δε Θπξηαθή ησλ
Βαΐσλ είλαη ε ηειεπηαία εκέξα ηεο πεξηόδνπ απηήο.
 Ζ Κεγάιε Δβδνκάδα δελ πεξηιακβάλεηαη ζηε Παξαθνζηή
αλ θαη ζπλερίδεηαη ε λεζηεία πνπ είλαη ηδηαίηεξα
απζηεξόηεξε. Πηε πξαγκαηηθόηεηα καδί κε ηελ εβδνκάδα
ησλ Αγίσλ Ξαζώλ είλαη πεληεθνλζήκεξε πεξίνδνο.

Η Μεγάλη Τεζζαρακοζηή
Νεζηεία
Πε όιεο ηηο εκέξεο ηεο Κεγάιεο Παξαθνζηήο ηεξείηαη
απζηεξή λεζηεία εθηόο ηνπ Παββάηνπ θαη Θπξηαθήο, όπνπ
γίλεηαη θαηάιπζε νίλνπ θαη ειαίνπ, επηηξέπεηαη δειαδή ε
θαηαλάισζε θξαζηνύ θαη ιαδηνύ. Πηηο ππόινηπεο εκέξεο ε
λεζηεία ζπλίζηαηαη ζε μεξνθαγία , δειαδή ζε θπηηθέο ηξνθέο
ρσξίο έιαην Δμαίξεζε απνηειεί ε γηνξηή ησλ Αγίσλ
Ρεζζαξάθνληα καξηύξσλ όπνπ θαηαιύεηαη ην ιάδη θαζώο θαη
o Δπαγγειηζκόο ηεο Θενηόθνπ νπόηε θαηαιύεηαη ην ςάξη,
όπνηα κέξα θαη λα γηνξηαζζεί.
Θαηά ηε Κεγάιε Δβδνκάδα ηεξείηαη απζηεξή λεζηεία αθόκα
θαη ην Κεγάιν Πάββαην όπνπ είλαη θαη ην κόλν Πάββαην ηνπ
έηνπο πνπ, ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ηεο εθθιεζίαο, δελ
θαηαιύεηαη ην ιάδη.

Βάυιμο ασγών
Έλα από ηα πην δηαδεδνκέλα έζηκα ηνπ Ξάζρα είλαη ην βάςηκν ησλ
απγώλ ηε Κεγάιε Ξέκπηε, πξνρξηζηηαληθό ζύκβνιν ηεο δσήο,
εληζρπκέλν κε ηνλ ζπκβνιηζκό ηνπ θόθθηλνπ ρξώκαηνο από ην
αίκα ηεο ζπζίαο ηνπ Σξηζηνύ θαη απνηειεί γηα ην Ξάζρα
απαξαίηεην ζύκβνιν. Ρν απγό ζπκβνιίδεη ηνλ ηάθν ηνπ Σξηζηνύ
πνπ ήηαλ εξκεηηθά θιεηζηόο - όπσο ην πεξίβιεκα ηνπ απγνύ ,
αιιά έθξπβε κέζα ηνπ ηε «Εσή», αθνύ από απηόλ βγήθε ν
Σξηζηόο θαη αλαζηήζεθε!
Νη εμεγήζεηο γηα ην θόθθηλν ρξώκα ησλ απγώλ είλαη πνιιέο. Κία
από ηηο πην απνδεθηέο είλαη πσο ην θόθθηλν ζπκβνιίδεη ην αίκα θαη
ηε ζπζία ηνπ Ηεζνύ. Νη άιιεο εξκελείεο, έρνπλ πξσηαγσλίζηξηέο
ηνπο, ηξεηο γπλαίθεο : Ρελ Ξαλαγία, ηε Καγδαιελή θαη κία
δύζπηζηε αλώλπκε γπλαίθα.
Η Παλαγία πίζω από ην έζηκν ηωλ θόθθηλωλ απγώλ.
Κία εμήγεζε πνπ δίλεηαη ζπρλά, ιέεη όηη ε Ξαλαγία πήξε έλα
θαιάζη απγά θαη ηα πξόζθεξε ζηνπο θξνπξνύο Ρνπ ηνύ ηεο,
ηθεηεύνληάο ηνπο λα ηνπ θέξνληαη θαιά! Όηαλ ηα δάθξπά ηεο
έπεζαλ πάλσ ζηα απγά, απηά βάθηεθαλ θόθθηλα!

Βάυιμο ασγών
Σα θόθθηλα απγά θαη ε Μαγδαιελή.
Κία άιιε ηζηνξία ζπλδέεη ην θόθθηλν ρξώκα κε ηε Καξία
Καγδαιελή. Όηαλ ν Οσκαίνο απηνθξάηνξαο ελεκεξώζεθε
γηα ηελ Αλάζηαζε ηνπ Σξηζηνύ, ηε ζεώξεζε ηόζν απίζαλε
«όζν θαη ην λα βαθηνύλ ηα απγά θόθθηλα». Ζ Καξία
Καγδαιελή ηόηε, ρξσκάηηζε κεξηθά απγά θόθθηλα θαη ηνπ ηα
πήγε γηα λα ηνπ επηβεβαηώζεη ην γεγνλόο.
Η δύζπηζηε γπλαίθα.
Κία παξαιιαγή ηεο παξαπάλσ ηζηνξίαο, ζέιεη κία γπλαίθα
λα κελ πηζηεύεη ηελ είδεζε ηεο Αλάζηαζεο Ρνπ Ηεζνύ θαη λα
ιέεη: «Όηαλ ηα απγά πνπ θξαηώ ζα γίλνπλ θόθθηλα, ηόηε ζα
αλαζηεζεί θαη ν Σξηζηόο». Θαη ηόηε απηά έγηλαλ θόθθηλα»!

Νηζηεία ηφν Αγίφν Αποζηόλφν




Νλνκάδεηαη έηζη δηόηη πξνεγείηαη ησλ δπν Απνζηνιηθώλ
ενξηώλ: ηεο ενξηήο ησλ Αγίσλ πξσηνθνξπθαίσλ
Απνζηόισλ Ξέηξνπ θαη Ξαύινπ (29 Ηνπλίνπ) θαη ηεο
ζπλάμεσο ησλ Αγίσλ Απνζηόισλ ( 30 Ηνπλίνπ).
Ζ λεζηεία αξρίδεη από ηε Γεπηέξα κεηά ηελ Θπξηαθή ησλ
Αγίσλ Ξάλησλ κέρξη θαη ηελ 28ε Ηνπλίνπ. Ππλήζσο ε
λεζηεία απηή είλαη κηθξή θαη ε έλαξμή ηεο εμαξηάηαη από
ηελ ενξηή ηνπ Ξάζρα . Γελ ππεξβαίλεη ηηο 30 κέξεο , ελώ
ππάξρεη πεξίπησζε (όηαλ ην Ξάζρα ενξηάδεηαη κεηαμύ 35
θαη 8 Καΐνπ) λα κελ έρνπκε θαζόινπ λεζηεία. Θαηαιύνπκε
ςάξη, ελώ απέρνπκε από θξέαο, γαιαθηνθνκηθά θαη απγά.
Τάξη ηξώκε, αλ ζέινπκε, εθηόο Ρεηάξηεο θαη Ξαξαζθεπήο.
Λεζηεύνπκε απζηεξά θαη ηελ παξακνλή ηεο ενξηήο εθηόο
θη αλ ζπκπέζεη Πάββαην ή Θπξηαθή. Αλ ε ενξηή ησλ Αγίσλ
Απνζηόισλ πέζεη Ρεηάξηε ή Ξαξαζθεπή ηόηε θαηαιύνπκε
κόλν ςάξη.

Η νηζηεία ασηή είναι αρταιοπαράδοηος ζηην
εκκληζία μας


Ξξώηνο ν Κέγαο Αζαλάζηνο αλαθέξεη λεζηεία κηαο
εβδνκάδαο κεηά ηελ Ξεληεθνζηή. <<Ρε γαξ εβδνκάδη κεηά
ηελ αγίαλ Ξεληεθνζηήλ ν ιαόο λεζηεύζαο εμήιζε πεξί ην
θνηκεηήξηνλ εύμαζζαη>> ( πεξίπνπ ην 357 κ.Σ.). Απηόο
κελ αλαθέξεη ηε λεζηεία απηή ακέζσοκεηά ηελ
Ξεληεθνζηή, αιιά ην βηβιίν ησλ Απνζηνιηθώλ Γηαηαγώλ,
ην νπνίν έρεη γξαθεί 50 πεξίπνπ έηε αξγόηεξα θαη απερεί
απνζηνινπαξάδνηεο εληνιέο θαη ζπλήζεηεο, ηελ
αλαθέξνπλ κηα εβδνκάδα κεηά ηελ Ξεληεθνζηή, δειαδή
κεηά ηελ ενξηή ησλ Αγίσλ Ξάλησλ << Κεηά νπλ ην
ενξηάζαη πκάο ηελ Ξεληεθνζηήλ ενξηάζαηε κίαλ εβδνκάδα
θαη κεη‟ εθείλελ λεζηεύζαηε κίαλ, δίθαηνλ γαξ θαη
επθξαλζήλαη επί ηελ εθ Θενύ δσξεά θαη λεζηεύζαη κεηά
ηελ άλεζηλ>>. Όπσο θαίλεηαη από ην ρσξίν ησλ
Απνζηνιηθώλ Γηαηαγώλ, ε λεζηεία ζρεηηδόηαλ κε ηελ
ραξκόζπλε πεξίνδν από ην Ξάζρα κέρξη ηελ Ξεληεθνζηή,
κεηά ηελ νπνία έπξεπε λα επέιζεη θάπνηαο κνξθήο
αληίδξαζε, ώζηε λα κεηαθεξζεί ε ραξκόζπλε δηάζεζε.

Γεκαπενηαύγοσζηος




Ζ λεζηεία ηεο Θνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ ή ηνπ
Γεθαπεληαύγνπζηνπ αξρίδεη ηελ 1ε Απγνύζηνπ θαη ιήγεη
ζηηο 15 ηνπ ίδηνπ κήλα. Πηηο 6 Απγνύζηνπ ,ενξηή
Κεηακνξθώζεσο ηνπ Πσηήξνο όπσο θαη ζηηο 15 ζηελ
Θνίκεζε ηεο Θενηόθνπ γίλεηαη θαηάιπζε ηρζύνο. Ρα
Πάββαηα θαη ηηο Θπξηαθέο λεζηεύνπκε κε ιάδη. Ζ λεζηεία
απηή γίλεηαη πξνο ηηκήλ ηεο Θενηόθνπ, ε Νπνία θαη Δθείλε
ελήζηεπζε πξηλ από ηελ Θνίκεζε ηεο.
Ν παηέξαο ηεο εθθιεζίαο καο Άγηνο Ληθόδεκνο ν Αγηνξείηεο
αλαθέξεη όηη ε λεζηεία Ρεηξάδνο θαη Ξαξαζθεπήο είλαη
λνκνζεζία Απνζηνιηθή. Νη Απόζηνινη ζηνπο Θαλόλεο
ζπλαξηζκνύλ απηή κε ηε λεζηεία ηεο Κεγάιεο εβδνκάδνο.
Πηηο δηαηαγέο ησλ Απνζηόισλ βηβι. Δ‟,
θεθ.ηδ',<<Ξαξήγγεηιελ εκηλ απηόο -ν Σξηζηόο λεζηεύεηλ Ρεηξάδα θαη Ξαξαζθεπή>>(Ξεδάιην, Δξκελεία
ΜΘ' Θαλόλαο ησλ Αγ. Απνζηόισλ). Ν Σξπζόζηνκνο
ζπκβνπιεύεη γηα ηε λεζηεία ,ιέγνληαο.<<Αο αγαπήζνπκε
ηε λεζηεία γηαηί είλαη κεηέξα ηεο ζσθξνζύλεο θαη πεγή
θάζε θηινζνθίαο>>.

Η αποηομή ηης ηίμιας κεθαλής ηοσ Ιφάννοσ
ηοσ Προδρόμοσ (29 Ασγούζηοσ)


Δίλαη κέξα πέλζηκε θαη ηεξνύκε απζηεξή λεζηεία θαζώο
δελ ηξώκε νύηε ιάδη ζε έλδεημε πέλζνπο γηα ηελ άδηθε
ζαλάησζε ηνπ αγηνηέξνπ αλζξώπoπ ηεο παγθόζκηαο
Ηζηνξίαο. Πε πεξίπησζε πνπ ε ενξηή είλαη Πάββαην ή
Θπξηαθή, θαηαιύνπκε ιάδη. „Δρεη πεξάζεη ζηελ παξάδνζε
εθείλε ηελ κέξα λα κελ ηξώκε ηίπνηα θόθθηλν- νύηε
θαξπνύδη, νύηε ληνκάηα- θαη λα κελ θόβνπκε κε καραίξη
ηίπνηα , νύηε θαλ ην ςσκί, γηαηί ζπκίδνπλ ην αίκα ηνπ πνπ
ρύζεθε άδηθα ζην καξηύξηό ηνπ θαη ην μίθνο πνπ ηνλ
απνθεθάιηζε. Πηε Βπδίηζα, πάιη , ηελ παξακνλή κνηξάδνπλ
καγεηξεκέλν θαηζίθη κε ξύδη (πνπ ςήλνπλ ζε κεγάια
ηζνπθάιηα ζην πξναύιην ηνπ λανύ) ζηνπο πηζηνύο.
Αλήκεξα όκσο ην πξσί, κεηά ηε ιεηηνπξγία, κνηξάδεηαη
κνλάρα ε θνπθόθαβα θαη κάιηζηα αιάδσηε. Ρέινο, δελ
ηξώγεηαη καύξν ζηαθύιη, καύξν ζύθν θαη ό,ηη καύξν
θξνύην ππάξρεη γηαηί πηζηεύεηαη όηη ην αίκα ηνπ Αγίνπ ηα
έβαςε, αιιά νύηε θαη θαξύδη, γηαηί ηνπ έθνςαλ ην θαξύδη
όηαλ ηνλ απνθεθάιηζαλ.

Νη Οη
πξνζθνξέο
ησλ πηζηώλ
Πξνζθνξέο
ησλζηελ
πηζηώλ
Δθθιεζία

εθθιεζία

ζηελ

ΣΟ ΚΔΡΙ
Κηθξή πξνζθνξά θαη ζπζία ηνπ ρξηζηηαλνύ ζηνλ Άγην Θεό. Ππκβνιίδεη ην Φώο ηνῦ
Σξηζηνῦ, ηὴ θιόγα ηῆο πίζηεσο.
ΣΟ ΘΤΜΙΑΜΑ
Θπζία εὐαξεζηήζεσο πξὸο ηὸλ Θεό. Ππκβνιίδεη ηὴλ ἀλάηαζε ηῆο ςπρῆο πξὸο ηὸλ
Θεὸ θπξίσο ὅηαλ πξνζεπρόκαζηε.
ΣΟ ΛΑΓΙ
Ππκβνιίδεη ηὸ ἔιενο ηνῦ Θενῦ.
ΣΟ ΝΑΜΑ
Δἶλαη ηὸ θξαζὶ πνὺ πξνζθέξνπκε ζηὴλ Ἐθθιεζία γηὰ ηὴ Θεία Δὐραξηζηία.
Η ΠΡΟΦΟΡΑ
Τσκὶ δπκσκέλν ζηὸ ζπίηη, κὲ πξνδύκη θαὶ ὄρη καγηά, ζὲ ζηξνγγπιὸ ζρῆκα θαὶ
ζθξαγηζκέλν κὲ εἰδηθὴ μύιηλε ζθξαγίδα. Ξαξαζθεπάδεηαη γηὰ ηὴ Θ. Δὐραξηζηία.
ΣΟ ΑΝΣΙΓΩΡΟ
Κηθξὸ θνκκάηη ἀπὸ πξνζθνξά πνπ κνηξάδεη ὁ ἱεξέαο ζηὸ ηέινο ηῆο Θ. Ιεηηνπξγίαο
ζὲ ὅζνπο δὲλ θνηλώλεζαλ.
ΣΑ ΚΟΛΛΤΒΑ
Βξαζκέλν ζηηάξη πνὺ πξνζθέξεηαη ζηὴ κλήκε θάπνηνπ Ἁγίνπ ἢ ζὲ κλεκόζπλν
πξνζθηινῦο καο πξνζώπνπ. Ππκβνιίδεη ηὴλ θνηλὴ Ἀλάζηαζε ηῶλ λεθξῶλ.

Νη πξνζθνξέο ησλ πηζηώλ ζηελ
Δθθιεζία











Η ΑΡΣΟΚΛΑΙΑ
Δὐινγία ηῶλ βαζηθῶλ θαξπῶλ ηῆο γῆο, ηνῦ
ζηηαξηνῦ, ηνῦ θξαζηνῦ θαὶ ηνῦ ιαδηνῦ. Ρειεῖηαη
ηὶο κεγάιεο γηνξηὲο θπξίσο ζηὸλ ἑζπεξηλὸ ζὲ
ἀλάκλεζε ηῆο εὐινγίαο ηῶλ πέληε ἄξησλ ἀπὸ ηὸ
Σξηζηὸ ζηὴλ ἔξεκν.
ΣΟ ΚΑΡΒΟΤΝΟ
Νη πηζηνί όηαλ πξνζεύρνληαη, καδί κε ην
θαληειάθη πνπ ζα αλάςνπλ ζπκηαηίδνπλ ην
ρώξν θαη ηα εηθνλίζκαηα. Ρα ηξία ζηνηρεία από
ην θάξβνπλν ζπκβνιίδνπλ:
α) Ζ ζηάρηε, ην Πώκα ηνπ Σξηζηνύ,
β) ην θάξβνπλν, ηελ ςπρή ηνπ Σξηζηνύ θαη,
γ) ην αλακκέλν θάξβνπλν, ηελ Θεόηεηα ηνπ
Σξηζηνύ.
ΟΙ ΑΓΙΔ ΔΙΚΟΝΔ
Ρὰ βηβιία ηῶλ ἀγξακκάησλ. Γείρλνπλ ζηνὺο
ἀλζξώπνπο κία ἄιιε πξαγκαηηθόηεηα
κεηακνξθσκέλε κὲ ηὴ ράξε θαὶ ηὴ δύλακε ηνῦ
Θενῦ. Ἀπεηθνλίδνπλ ηὰ πξόζσπν κόλν ηνῦ
Ἰεζνῦ Σξηζηνῦ, ηῆο Ὑπεξαγίαο Θενηόθνπ θαὶ
ηῶλ Ἁγίσλ. Ἡ ηηκὴ πνὺ ἀπνδίδνπκε ζηὶο Ἅγηεο
εἰθόλεο κεηαβαίλεη ζηὸ εἰθνληδόκελν πξόζσπν.

ΔΩΔΕΙΑΝΗΘΑΙΗ ΙΟΥΖΘΝΑ

Παραδοσιακά υαγητά Ρόδοσ και ύμης














Λαδαξάθηα
Δίλαη ςσκάθηα κε ακύγδαια, θαξύδηα, ζνπζάκη θαη κπαραξηθά.
Ρα θηηάρλνπλ ζηελ Πύκε ην Πάββαην ηνπ Ιαδάξνπ θαη ηα πξνζθέξνπλ,
καδί κε άβξαζηα απγά, ζηα παηδηά πνπ γπξλάλε ζηα ζπίηηα γηα λα πνπλ ην
ηξνπάξην ηνπ Ιαδάξνπ, έλα από απηά ληύλεηαη Ιάδαξνο.
Γηαπξάθηα
Ξξνέξρνληαη από ηελ Πύκε θαη απνηεινύληαη από ξύδη κε θαθέο ηπιηγκέλα
κε ακπειόθπιιν.
Κνινθπζνθεθηέδεο θαη πηηηαξνύδηα
Καγεηξεύνληαη ζηελ Οόδν. Θπξηόηεξν ζπζηαηηθό ησλ θνινθπζνθεθηέδσλ
είλαη ην θνινθύζη ελώ ησλ πηηηαξνπδηώλ είλαη ην ξεβίζη Θαη ηα δύν γίλνληαη
ηεγαληηά θαη απνηεινύληαη από θξεκκύδη δπόζκν, άλεζν, απγά, ειαηόιαδν,
αιεύξη θαη ηπξί
Σζνπβξάο
Καγεηξεύεηαη ζηελ Οόδν. Δίλαη κηα δπλακσηηθή ζνύπα, ηα ζεκαληηθόηεξα
πιηθά ηεο είλαη ε ληνκάηα ην θξεκκύδη θαη ην ξύδη, όηαλ ήζειαλ λα ηελ
θάλνπλ ειαθξύηεξε δελ έβαδαλ θξεκκύδη. Ηδηαίηεξα ηα παιηά ρξόληα ην
έδηλαλ ζηνλ άξξσζην θαζώο ζεσξνύληαλ θαγεηό ειαθξύ θαη ηνλσηηθό,
έηζη έρεη επηθξαηήζεη ε ξεηνξηθή εξώηεζε “άξξσζηε ζέιεηο ηζνπβξά;”










Φαθόξπδν
Δίλαη Ονδίηηθε ζπληαγή ζηελ νπνία πξώηα βξάδνπκε ηηο θαθέο θαη κεηά από
ιίγν ξίρλνπκε θαη ην ξύδη. Έηζη, ηειεηώλνπλ ηελ βξάζε ηνπο όια καδί θαζώο
ηα αλαθαηεύνπκε πξνζζέηνληαο κηα ζάιηζα κε ληνκάηα θαη θξεκκύδη. Ρέινο
θαζώο ην ζεξβίξνπκε βάδνπκε θαη πηπέξη.
Μειεθνύλη
Ξξόθεηηαη γηα ην γλσζηό παζηέιη πνπ όκσο απνηειείηαη από ζνπζάκη θαη
κέιη θαη όρη δάραξε. Γεληθά είλαη ην παηξνπαξάδνην γιπθό ηεο Οόδνπ πνπ
πξννξίδεηαη γηα ραξκόζπλα γεγνλόηα όπσο αξξαβώλεο , γάκνπο, βαθηίζηα.
Κάιηζηα ζε νξηζκέλα ρσξηά ην ζηξώλνπλ ζε ηαςί θαη θόβνπλ θνκκαηάθηα
γηα λα ηα κνηξάζνπλ ζηνπο θαιεζκέλνπο. Ξαιηόηεξα ην πξόζθεξαλ καδί κε
ην πξνζθιεηήξην.
Γαξηδάθη πκηαθό
Ξξόθεηηαη γηα ην παζίγλσζην γαξηδάθη πνπ καγεηξεύεηαη εδώ θαη πάξα πνιιά
ρξόληα ζηελ Πύκε. Γίλεηαη ηεγαληηό κε ιάδη θαη ιεκόλη.

Ξαζραιηλά εδέζκαηα
Θαξπάζνπ

Η Άγξηα Βξαρώδεο Κάξπαζνο: Δίλαη ην
ηξίην ζε έθηαζε λεζί ησλ Γσδεθαλήζσλ.
Ξαλέκνξθν,
κε
ακηγώο
παξαδνζηαθν
ραξαθηήξα. Ζ αίζζεζε ηεο παξάδνζεο ζε
ενξηαζηηθέο θαη κε πεξηόδνπο είλαη δηάρπηε
παληνύ θάζε ζηηγκή.
Νη γπλαίθεο αθόκε θαη ζήκεξα θνξνύλ
πινύζηεο
παξαδνζηαθέο
θνξεζηέο
κε
ρξσκαηηζηά
θεθαινκάληεια
θαη
ραξαθηεξηζηηθή ηνπνιαιηά δπκώλνπλ όιεο
καδί θαη θνπξλίδνπλ ηα θεκηζκέλα ςσκηά θαη
θαγεηά ζε παξαδνζηαθνύο μπιόθνπξλνπο

Παζπαξάο ή Βπδάληη
Ξξόθεηηαη γηα ην θαγεηό ηεο ιακπξήο. Δίλαη θαηζηθάθη ή αξλάθη γεκηζηό ην
νπνίν ςήλεηαη ζην θνύξλν, ζπλήζσο ζε πέηξηλν, όιε ηε λύρηα. Ιέγεηαη
βπδάληη γηαηί πξόθεηηαη γηα κηθξό ζπλήζσο δών.
Γεκίδεηαη κε ξύδη, θνπθνπλάξη, θξεκκπδάθηα μεξά, θξεκκπδάθηα ρισξά θαη
άλεζν, θαη θαη‟ επηινγή ληνκάηα θαη ζπθσηάθηα.

Ρνπνζεηείηαη ζε ιακαξίλα πάλσ ζε θιεκαηόβεξγεο γηα λα κελ βξέρεηαη από
ηα ιίπε πνπ βγαίλνπλ θαηά ην ςήζηκν θαη ζηγνςήλεηαη γηα πνιιέο ώξεο ζηνλ
πέηξηλν θνύξλν ή ζε κέηξην ζπηηηθό θνύξλν (150ν C) , γηα πεξίπνπ δέθα
ώξεο.

Παηζάο θνθθηληζηόο



Δίλαη ηα έληεξα θαη ε θνηιηά ηνπ δώνπ ην θαηζηθάθη ή ην αξλάθη πνπ
γεκίδεηαη, ςηινθνκκέλα, ην νπνίν ςήλεηαη ζηελ θαηζαξόια κε θξεκκπδάθηα,
ληνκάηα, μύδη θαη κπαραξηθά.

Κνπθλνύθνη
Φηηάρλνληαη κε ηε δύκε ηνπ ςσκηνύ
ζθηρηή θαη ηνπο δίλνπλ αλζξώπηλα
ζρήκαηα. Πηελ θνξπθή ηνπνζεηνύλ
θόθθηλν απγό θαη ηα θξεκνύλ γηα
δηαθόζκεζε
κπξνζηά
ζηνλ
θαξπάζηθν ζνθά, όπσο ιέγεηαη.

Ρα ιέλε «θνπθλνύθνπο» θαη θπζηθά
ηα ςήλνπλ ζηνλ παξαδνζηαθό
θνύξλν πνπ θαίεη κε θιαδηά. Νη
μπιόθνπξλνη θαπλίδνπλ ζπλερώο ην
Κεγάιν Πάββαην θαη απέλαληη ζηελ
Θάξπαζν, ηδηαίηεξα ζηα πάλσ
ρσξηά. Πηα Ππόα, ζην Γηαθάλη,
ζηελ Νιπκπν.

Τνύξηεο Καξπάζνπ




Δίλαη ην παζραιηλό γιπθό
ηεο Θαξπάζνπ. Φηηάρλεηαη
κε
αλζόηπξν,
δάραξε,
απγά, γάια, αιεύξη.
500 γξ. δπκάξη από
ηζνπξέθη
3 θνύπεο θξέζθηα
κπδήζξα
3 απγά
3 θ.ζ ιησκέλν βνύηπξν
½ θιπηδ. δάραξε
1 θ.γ (θνθηό) καζηίρα
½ θ.γ κνζρνθάξπδν
Γάια θαη 1 απγό,
ρηππεκέλα καδί, γηα ην
γπάιηζκα

Αλάζεζε εξγαζηώλ













Απνζηόιεο Αλλόπνπινο:βάςηκν απγώλ
Βαζίιεο Απγεξηλόο: Κεγάιε Ρεζζαξαθνζηή
Θενδώξα Γεκάξρνπ: Ξαζραιηλά εδέζκαηα Θαξπάζνπ
Γηάλλεο Θαλδήξνο: λεζηεία Ρεηάξηεο-Ξαξαζθεπήο
Ησάλλα Θεληξσηή: Γεθαπεληαύγνπζηνο
Λεθηάξηνο Ιεβέληεο: Ξξνζθνξέο πηζηώλ ζηελ εθθιεζία
Καξία Ιεκπέζε: Ησάλλεο Ξξόδξνκνο
Ιεσλίδαο Καλέηαο: Γηνξηή Αγίσλ Απνζηόισλ
Φέληα Κπνύκπαιε: Ξαξαδνζηαθά θαγεηά Οόδνπ
Δύα Ληθεηνπνύινπ: Νξνινγία λεζηεηώλ, θσηνγξαθηθό πιηθό, ζύλζεζε
εξγαζηώλ
Νξέζηεο Ιάβδαο: Σξηζηνύγελλα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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