
ΑΠΟΚΡΕΩΣ — ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ

Περ'ι των εκκλησιαστικών δρων Άπόκρεως καί Τεοσαρακοπτη άνε- 
κοίνωσα προ οκταετίας βραχέα τινά, νυν δέ επιθυμώ ενταύθα πλατύτε- 
ρον νά διαλάβω καί να διαφωτίσου την αρχήν τών δρων τούτων τής 'Α
γίας ημών εκκλησίας, οϊτινες ουχί δρθώς από πολλών αιώνων ερμηνεύ
ονται.

"Ινα τάς λέξεις ταύτας δρθώς έρμηνεύσωμεν, δφείλομεν, κατά την 
ήμετέραν γνώμην, νά έφαρμόσωμεν την αύστηράν φιλολογικήν μέθοδον 
νά προτάξωμεν δέ, ως τούτο επιβάλλεται έν δμοίαις έρεύναις, καί τήν 
ιστορίαν αυτών.

1. Άπόκρεως.

Σήμερον υπό δύο τύπους εμφανίζεται τό ό'νομα τής εορτής: Άπό
κρεως (ή) καί Άπόκρεφ (αί) καί έν τή δημώδει γλοίσση 5Αποκριά' ό τύ
πος ούτος προήλθεν ουχί από τού Άπόκρεως —ώς κοινώς πιστεύεται— 
άλλ’ από τού 1Αποκριά., δπερ λέγεται νΰν ενιαχού 1 καί δπερ άπαντά ήδη 
παρά Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητη) (Έκθεσ. βασιλ. τάξ. 759,1<8).

Κατ’ εμέ τό άποκρέα έσχηματίσθη εξ άρσ. άπόκρεος, (άπόκρεος—ά- 
ποκρέα, ώς άγιος —άγια, βέβαιος —βέβαια κ. ά'.).

Ό αρχικός τύπος έφέρετο έν τφ ένικφ άριθμφ, τούτον δέ διέσωσεν 
ό λαός (’Αποκρέα — ’Αποκριά): αλλά καί οί τύποι ’Αποκριές καί ’Απο
κριές (ό τόνος έν τή ληγούση διά τό ’Αποκριά) είναι έν ικανή χρήσει.

Ό τύπος άπόκρεος έμφανίζεται τον 6°ν αιώνα, ό δέ τύπος άπό
κρεως τον 9°ν αιώνα 1 2.

Τό έπίθ. άποκρεώοιμος (=άπόκρεως) έμφανίζεται παρά Μαξίμιρ τφ 
'Ομολογητή (662 μ. X.). ’Αλλά καί ό αρχαίος δρος άποκρεώτις (=έβδομάς) 
παρά τοΐς ΙΙυθαγορείοις πρέπει νά ληφθή ύπ’ δψιν.

Νΰν ίδωμεν πόθεν τό δνομα Άπόκρεως. Τούτο είναι έπίιθετον ου- 
σιαστικοποιηθέν, κατά παράλειψιν, κατ’ εμέ, τού ούσ. Κυριακή (ουχί έβδο
μός) : άπόκρεως Κυριακή: τούτο κεΐται παρά τή Άννη Κομνηνή 3 πβ.

1 Πβ. τό Άρχεΐον τοϋ ιστορικού λεξικοί καί Δ. Δημητράκο υ, Μέγα Λε
ξικόν 'Ελληνικής γλώσσης έν λ. ά πό κ ρ ε ω ς.

3 ΙΙβ. Sophocles, Greek lexicon (1870) λ. ά π ό κ ρ ε ο ς.
3 Η' 2 (I, 389, 10 Bonnae :αΰγαζούσης δετής ά π ό κ ρ ε ω Κυ

ριακής).

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:48:11 EEST - 34.211.113.242



Άπόκρεως—Τεσσαρακοστή. 183

ομοίως επίθετα ουσιαστικοποιηθέντα έν τή εκκλησιαστική γλώσση: δεύ
τερα (ένν. ημέρα), Τρίτη (ένν. ημέρα), έβδομάς (ένν. ημέρα = τό Ιάββα- 
τον: ιδέ κατωτ.), Πεντηκοστή (ενν. ημέρα), Κρεοφάγος (ένν. Κυριακή), 
Τυροφάγος (ένν. Κυριακή), Sexagesima (=ή Κρεοφάγος Κυριακή τής 
Όρθοδ. Εκκλησίας) έν τή Δυτική Εκκλησία (ένν. dies = εξηκοστή ήμε
ρα) κ. ά.

Νΰν ίδωμεν τί σημαίνει τδ έπίθετον άπόκρεως. Τοΰτο ανήκει τή β' 
’Αττική κλίσει καί σημαίνει, ως θά δείξω κατωτέρω, άκρεως ή ακρεος> 
δπερ κεΐται παρ’ ‘Ιπποκράτει. Ή δημοόδης ελληνική γλώσσα διέσωσε τό 
άρχαΐον ομοίως έπίθετον ακρεος (= ό άνευ κρέατος)' πβ. ακρεα φαγητά\ 

"Οτι τό έπίθετον άπόκρεως ή άπόκρεος δρθώς ημείς έρμηνεΰομεν 
διά τοΰ άκρεως ή ακρεος, διδάσκουσι πολλά αρχαία έπίθετα έχοντα ως 
πρώτον συνθετικόν τήν πρόθεσιν από, ήτις περιέχει τήν έννοιαν τοΰ 
μακράν καί τής στερήσεως, καί δεύτερον συνθετικόν ουσιαστικόν. Έκ 
τοΰτιυν παρατίθημι μόνον τά έξης, ά'τινα άρκοϋσιν:

άπό - μονσος (άπδ -)- μούσα) — άμουσος,
από - σίτος (άπδ + σίτος)■— άσιτος,
άπό - νονσος (άπδ + νονσος) = ανοσος,
άπό - τιμος (άπδ -j- τιμή) = άτιμος,
άπ - οίνος (άπδ + οίνος) = άοινος,
άπό - σπονδος (άπδ -f- σπονδή) = άσπονδος,
άπό - μισϋος (άπδ -f- μισ&δς) == άμιαϋος.

Κατά ταϋτα αναμφιβόλους τό έπίθετον άπόκρεως (άπό + ούσ. κρέας) 
= άκρεως.

’Αλλά καί τά έξης είναι υπέρ τής γνώμης μου: Ό Θησαυρός τής 
Ελληνικής γλώσσης τοΰ Ερρίκου Στεφάνου αναγράφει έξ Έλληνολατι- 
νικοΰ γλωσσάριου τό έξής: «άπόκρεως' carnisprivium». To cartlis-pri- 
viurtl (caro [γεν. carnis] = κρέας, διά δε τό β' συνθετικόν πβ. τό ρ. pnvo 
στερώ καί τό έπίθ. privus = έστερημένος) υπομιμνήσκει τό Έλλην. 
άκρεως.

Καί ό Du Cange έν τώ Ελληνική» γλωσσαρίφ αυτοϋ (έν λ. άπόκρευτς) 
παρατηρεί: «nam generaliter loquendo άποκρέαι [ = άπόκρεφ ή άπό- 
κρεοι] ήμέραι dicuntur eae quibus a carnibus abstinetur. Ut apud 
joannem Antiocbenum de Charisticariis, n. 14: προς δέ καί at τοίς 
μοναχοΐς επί ταΐς τοΰ ένιαυτοΰ έορταΐς καί μνημοσΰνοις καί άποκρέαις 
καί πασχαλίαις τυπωθεΐσαι παρακλήσεις». "Ωστε προφανώς παρά τφ 
’Ιωάννη τφ Άντιοχεΐ τό άποκρέα = άκρεως ημέρα. 1

1 Ίδ. Δ. Δ η μ η τ ρ ά κ ο υ, Μέγ. λεξ. Έλλην. γλώσσης έν λ. ακρεος.
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184 ’Αντωνίου X. Χατζή

Άλλα και το μεσαιωνικόν ρήμα άποκρεώ (= άπέχομαι κρέατος) εν
ισχύει την έμήν ερμηνείαν τής λ. άπόκρεως.

Άλλα και τοΰτο είναι σπουδαΐον: έν Μεσσηνία νΰν ή Καθαρά Δευ
τέρα καλείται Άπόκρεως 1.

"Ωστε ουχί δρθώς υπό πάντων ήρμηνεΰετο τό όνομα Άπόκρεως' 
οΰτω παρά Liddell - Scott - Κωνσταντινίδη, Μέγ. λεξ. έλλην. γλώσσ. λ. 
άπόκρεως κεΐται: ή ημέρα μετά την όποιαν άρχεται η άπαχη από τον 
κρέατος' ομοίως παρά Δ. Δημητράκφ, ένθ’ άνωτ. ουχί δρθώς ή λ. άπό- 
κρεως μεταφράζεται οΰτω: η τελευταία ημέρα κρεοφαγίας. Όμοίως
εσφαλμένη ερμηνεία δίδεται εν τή Μεγάλ. Έλλην. Έγκυκλ. καί παρά τφ 
τοΰ Έλευθερουδάκη Έγκυκλ. λεξ. εν λ. Άπόκρεως.

’Αλλά καί παρά τφ Cabrol - Leclercq έν λ. carniprivium (ή car- 
nispriviutn) ουχί δρθώς γράφονται τά εξής: on du se priver de la chair 
des animaux a partir de ce jour ou plutdt du lundi suivant. Ό συντά- 
ξας τό αρθρον τοΰτο δεν θά έσφάλλετο, εάν ήδΰνατο νά εύρη ότι τό car- 
nisprivium καί τό Dominica carnisprivii είναι πιστή μετάφρασις τοΰ 
Ελληνικού όρου Κυριακή άπόκρεως.

Καθ’ ημάς, ως θά δειχθή κατωτέρω, Άπόκρεως έκλήθη μία των 
Κυριακών προ τής Καθαράς Δευτέρας. ’Αλλά τίς είναι αΰτη;

Αί Συνοδικαί διατάξεις όρίζουσι κρεοφαγίαν μέν διά την προτελευ- 
ταίαν Κυριακήν (μετά τής έβδομάδος, ήτις προηγείται αυτής), ήτις καλεί
ται διά τοΰτο δρθώς Κρεοφάγος (καί κοινώς Κρεάτινη), αποχήν δέ από 
τοΰ κρέατος διά τήν τελευταίαν Κυριακήν (μετά τής έβδομάδος, ήτις προ
ηγείται αυτής) ήτις καλείται από τών μεσαιωνικών χρόνων δρθως Τυρο
φάγος καί Τυρινή (ως καί νΰν).

Ερωτώ νΰν: ή Τυροφάγος (Κυριακή) ως άκρεως καί έν αντιδια
στολή προς τήν Κρεοφάγον, δεν ώφειλεν υπό τής Εκκλησίας νά κληθή 
Άπόκρεως ;

ΙΙάντες βεβαίως δφείλουσι νά συμφοονήσο^σι καί νά δεχθώσιν, δτι 
ούτως έχει τό πράγμα.

Πράγματι έν τή Δυτική Έκκλησίρ, ήτις ακολουθεί τήν ήμετέραν, ή 
Κυριακή, ήτις καλείται Quinquagesima (= ή ήμετέρα Τυροφάγος) εκα
λείτο παλαιότερον καί Dominica carnisprivii = Κυριακή άκρεως3.

Τό πράγμα γίνεται τέλος βεβαιότατον διά τής μαρτυρίας τοΰ Έλλη- 
νος λογίου Δέοντος Άλλατίου, De Dominic, et hebdomad. Graecorum, 1 2

1 ’Αγνοώ τόν έκεϊ δημώδη τύπον, πιθανώς είναι ’Αποκριά ή ’Α π ο κ ρ ι ά.
2Cabrol-Leclercq, λ. Careme σ. 2145 (κάτω).
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κεφ. X, δστις μαρτυρεί δτι υπό των Ελλήνων ή Τυροφάγος Κυριακή κα
λείται Άπόκρεως \

"Ωστε ή προτελευταία Κυριακή εκαλείτο Κρεοφάγος ή δέ τελευταία 
Άπόκρεως (καί Τυροφάγος), τήν τάξιν δέ ταύτην εν τή χρήσει ή ’Εκκλη
σία ημών θά ήτο ορθόν νά έπαναγάγη.

Επειδή δέ επισημότατη ημέρα κατέστη διά των αιώνιον (διά τά θο
ρυβώδη άσματα, εύθυμα συμπόσια, τούς πολλούς χορούς, ποικίλας μεταμ
φιέσεις, ζωηράς καί οργιώδεις διασκεδάσεις κ.τ.λ.) ή τελευταία Κυριακή 
(ή Άπόκρεως), ακριβώς διότι ήτο τελευταία, έγένετο έπέκτασις τοΰ ονό
ματος — σκοτισθέντος τοΰ έτύμου — καί εις τάς προηγουμένας εβδομά
δας' καί ούτιος Άπόκρεως εκλήθη σόμπας ό χρόνος τών τριών προ τής 
Καθαράς Δευτέρας εβδομάδων.

"Ομοια θά αναγράψω κατωτέρω, ένθα θά διαλάβω περί τοΰ δρου 
Τεσσαρακοστή.

Ή έπέκτασις αύτη επήνεγκε καί άλλην σΰγχυσιν, ήτις καί σήμερον 
εξακολουθεί ύφισταμένη. Σκοτισθέντος δηλαδή τοΰ έτύμου τής λέξεως 
Άπόκρεως, ένομίσθη, διά τήν επέκτασιν, δτι αύτη σημαίνει Κρεοφάγος 
καί άπεδόθη εις τήν προτελευταίαν Κυριακήν. Τήν σύγχυσιν ταύτην 
βλέπω ήδη παρά τή Άννη Κομνηνή' παρ’ αυτή (βιβλ. Η 1 καί 2) μετά 
τήν «Άπόκρεων Κυριακήν» έπεται ή «Τυροφάγος Κυριακή».

Σύγχυσιν δέ μείζονα επήνεγκε καί ήμπόδισε πάντας νά εύρωσι τήν 
ορθήν ερμηνείαν τό γεγονός, δτι εν τοΐς νεωτέροις χρόνοις κακώς ποι- 
οϋντες καί παρορώντες τάς συνοδικάς διατάξεις κρεοφαγοΰμεν καί κατά 
τήν τελευταίαν εβδομάδα καί τήν Κυριακήν προ τής Καθαράς Δευτέρας 
μετατρέψαντες τήν Τυροφάγον εις Κρεοφάγον ! ’Αλλά πολλοί, Ιδίςτ δέ έν 
ταΐς έπαρχίαις, αύστηρώς έχόμενοι τών παραδόσεων, άκολουθοΰσι τάς 
συνοδικάς διατάξεις καί άπέχονται κρέατος' δι’ αυτούς ή Τυροφάγος (Κυ
ριακή) είναι όντοος άπόκρειος (άκρεως) Κυριακή!

*
❖ ^

Άπόκρεως λοιπόν ωνομάσθη ή Κυριακή ούχί δέ ή έβδομάς: πβ. Πεν
τηκοστή (Κυριακή)' ή πρώτη μέν έβδομάς κατ’ εμέ ΙκαλεΤτο: Έβδομάς 
τής Κρεοφάγου (Κυριακής), ή δευτέρα δέ: Έβδομάς τής Άπόκρεω (Κυ
ριακής).

Περί τούτου πείθεται τις μανθάνων, δτι έν μεσαιοινικφ νομοκάνονι 
κεΐται (παρά Du Cang'e λ. άπόκρεως)·. έβδομάς τής Άποκρέον [ένν. Κυ
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’ Πβ. περί τούτου καί Cabrol-Leclercq, εν λ. carniprivium ή carnis- 
privium.
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186 ’Αντωνίου X. Χατζή

ριακής], ’Έτι πβ. ’Άνναν Κομνηνήν (βιβλ. Η' 1) «Παρασκευή τής Άπό- 
κρεω» καί «(την) εβδομάδα τής Τυροφάγου».

*
* *

Νομίζω, δτι καί ή λ. carnevale (ϊταλ.) — carnaval (γαλλ.) — Kar- 
neval (γερμαν.) υποστηρίζει την έμήν γνώμην.

Είναι γνωστόν, δτι ή Δυτική Εκκλησία ακολουθεί έν πολλοΐς δροις 
την ’Ανατολικήν ’Ορθόδοξον ’Εκκλησίαν : πβ. Πεντηκοστή — Pentecoste 
(λατιν.), Κυριάκον— Kirche (γερμαν.= εκκλησία), πρεσβύτερος — Prie 
ster (γερμαν. = ίερεύς) — pretre (γαλλ.) κ. όί. π.

Κατ’ εμέ καί ή λ. carnevale είναι μετάφρασις του επιθ. Άπόκρεως 
(ένν. Κυριακή).

Τής λ. carnevale—Karneval—carnaval ή σοβαρωτέρα των προτα- 
θεισών ετυμολογιών είναι ή έκ τοϋ λατιν. carnem levare ή carnis leva- 
men1- ή λ. levamen ερμηνεύεται υπό τοΰ Ουλερίχου-Κουμανοΰδου διά 
τής λ. κούφισις' ώστε carnis levamen (* carnilevale — ίταλ. carne
vale) είναι ό χρόνος (ή Κυριακή), καθ’ δν γίνεται κοΰφισις από τοϋ 
κρέατος καί απαγορεύεται ή κρεοφαγία, είναι ή άπόκρεως ήμερα.

’Αλλά νομίζομεν, δτι ήδυνάμεθα άλλην πιθανοττέραν ετυμολογίαν 
(άκριβεστέραν μετάφραοιν) νά προτείνωμεν: άπόκρεως (Κυριακή): car- 
ne levans (Dominica ή άλλως Quinquagesima) ή από τοΰ κρέατος κου- 
φίζουσα Κυριακή, ή τό κρέας αΐρουσα Κυριακή * 3. To carne levans έγι- 
νεν ειτα * carnelevan — carnelavale (μεμαρτυρημένος τύπος κατ’ άφο- 
μοίωσιν) — carnevale (απλολογία).

2. Τεσσαρακοστή—Quadragesima.

Τεσσαρακοστή καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή καλείται νΰν τό χρονικόν 
διάστημα των 7 εβδομάδων προ τοϋ Πάσχα, ήτοι νϋν χρονικόν διάστημα 
48 (ουχί 50, ώς άνακριβώς λέγεται) ημερών, καθ’ ας οφείλουσι νΰν, κατά 
τάς διατάξεις τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας, οί οπαδοί αυτής νά νηστευωσι.

Κατωτέρω δμως θά ίδωμεν, δτι άρχικώς ή Μεγάλη Τεσσαρακοστή

' Πβ. Meyer, Konversations —Lexicon λ. Karneval. "Οτι ή έκ τοϋ c ur- 
rus navalis παραγωγή τής λ. Kitneva 1—c a r n a ν a 1 είναι εσφαλμένη 
λέγει καί 0L. Deubner, Jahrbuch des archaologischen Instituts 42 (1927) σ. 
173—174’ πβ. W. Schmi d—O. S t a k 1 i n, Geschichte der griechischen Lite- 
ratur, Miinchen 1934, τόμ. B' σελ. 46 σημ. 4, δστις δέχεται τήν έκ τοϋ carne levare 
ή levale παραγωγιμ.

3 Πβ. Λεξικόν Οΰλερίχου Κουμανούδου λ. levo.
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τελενταίαν ήμέραν είχε την Κυριακήν τών Βα'ΐων και δτι ή έξαήμερος 
νηστεία τής Μεγάλης έβδομάδος προϋπήρχε ταύτης, επομένως ήτο ανε
ξάρτητος.

’Άλλη μεγάλη νηστεία είναι ή προ τής γεννήσεως τοϋ Ίησοϋ Χρί
στου (15 Νοεμβρίου — 25 Δεκεμβρίου), ήτις περιέχει ακριβώς 40 ημέρας.

Ημείς Du δείξωμεν, δτι άμφότεραι μέν αί νηστεΐαι ήτο δυνατόν νά 
γίνωσιν αφορμή, ώστε να πλασθή τό όνομα Τεσσαρακοστή, άλλ’ αναντίρ
ρητους μόνον ή Μεγάλη Τεσσαρακοστή ακριβώς έγένετο αφορμή, ώστε νά 
πλασθή τό ό'νομα 1.

Περί τοϋ άρχαιόθεν ίεροΰ αριθμού 40 έγραψεν ειδικήν διατριβήν δ 
διαπρεπής Γερμανός φιλόλογος W. Rosclier ύπύ τον τίτλον Die Tessa- 
rakontaden und Tessarakoutaden Lehre der Griechen und anderen 
Volker έν Berichte der Sachs. Gesells. d. Wissenschaften 1909.

At τεσσαρακονθήμεροι νηστεΐαι ώρίσθησαν διά τάς -έν τή Παλαια 
Διαθήκη άναφερομένας τεσσαρακονθημέρους νηστείας (Μωϋσέως καί 
Ήλιου) καί κυριώτατα διά τήν εν τή Καινή Διαθήκη (Ματθ. 4, 2, 
Μάρκ. 1, 13 καί Λουκ. 4, 1 —2) μνημονευομένην τεσσαρακονθήμερον έν 
τή έρήμφ νηστείαν τοϋ ίδρυτοΰ τής θρησκείας ήμαιν Ίησοϋ Χριστοΰ.

Δεν επιθυμώ έν τή προκειμένη μελέτη νά έπεκταθώ πολϋ. Τό θέ
μα είναι λίαν ευρύ καί απαιτεί διεξοδικήν έρευναν. Ευτυχώς έχει γίνει 
σοβαρά εργασία, ως βλέπει τις προχείρως έν τοΐς μεγάλοις θεολογικοις 
έγκυκλοπαιδικοις λεξικοΐς, ών τούς τίτλους αναφέρω κατιοτέρω’ αλλά τά 
είρημένα λεξικά μόνον διά βραχέων καί έν τισιν ούχί ακριβώς συνεξετά- 
ζουσι καί τά κρατούντα έν τή Έκκλησίμ ημών. Έάν τις τών παρ’ ήμΐν 
θεολόγων ή καί φιλολόγων άσχοληθή περί τό προκείμενον θέμα καί έξε- 
τάση αυτό κυρίως ίστορικώς, θά γράψη λίαν ένδιαφέρουσαν διατριβήν' δ 
αμητός θά είναι πλούσιος καί σημαντικός.

*

Ή παλαιοτέρα γνωστή νηστεία είναι ή τής Μεγάλης έβδομάδος έξα 
ήμερος, εΐτα δε (Β'— Γ' αιώνα) προσετέθη τεσσαρακονθήμερος νηστεία, 
ήτις ώφειλε νά λήγη τήν Κυριακήν τανν ΒαΐωνΓ

Ή πρώτη μνεία τοϋ δρου Τεσσαρακοστή γίνεται τφ 325 μ. X. (Οι
κουμενική Σύνοδος τής Νίκαιας) «προ τής Τεσσαρακοστής» ("Ωστε μία μό
νον Τεσσαρακοστή τότε υπήρχε). Αυτή είναι ή λήγουσα τήν Κυριακήν * 51

’ Περί τοϋ δρου Τεσσαρακοστή (λατιν. Quadragesima) πολλά έγρά- 
φησαν, άτινα δέν είναι τοϋ παρόντος νά έκθέσωμεν.

51 Περί τοότου παραπέμπω προχείρως εις Herzog-Hauck, Realenzy- 
klopadie fur protestantische Theologie und Kirche, λ. Fasten καί Cabrol- 
L e c 1 e r c q, Dictionnaire d’archeologie chretienne et de liturgie λ. Careme.
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τών Βαΐων, ως φαίνεται έκ τοϋ δρου Quadragesima, δστις εμφανίζεται επί 
'Ιερώνυμου [340—420]) καί εΐτα παρά Σωκράτει \ Τον δρον έν μετα
φράσει πιστή καί την νηστείαν παρέλαβε καί ή Δυτική Εκκλησία. Την 
πρώτην μνείαν παρέχει δ Τεροτνυμος (340—420) * 3 4: nos imam Quadrage- 
simarn secundum traditionem Apostolor.im toto orbe jejiinamus.

To Quadragesima είναι μετάφρασις τοϋ Τεσσαρακοστή' δτι τοϋτο 
ούτως έχει, άποδεικνύεται έκ τοϋ Pentecoste, δπερ είναι τδ έλλην. Πεν
τηκοστή. Την λέξιν διά την μεγάλην ιερότητα (πβ. έβρ. Πάσχα) δεν 
έτόλμησεν ή Δυτική Εκκλησία νά μετάφραση, αλλά μετέγραψεν απλώς.

*
He *

Είναι περίεργον, δτι ούδείς έσκέφθη νά έξετάση τί είναι γραμματι- 
κώς ή λέξις Τεσσαρακοστή - Quadragesima. Πάντες νομίζουσιν, δτι Τεσ
σαρακοστή καί Quadragesima = 40 ήμέραι! Καί όμως τοΰτο είναι 
σφάλμα.

Προφανώς ή λ. Τεσσαρακοστή είναι έπίθετον ούσιαστικοποιηθέν — 
κατωτέρω θά εϋρωμεν τό έννοοΰμενον ουσιαστικόν—είναι δέ τό θηλυκόν 
τοϋ τακτικοΰ τοϋ αριθμητικοί επιθέτου τεσσαρακοστός (=ό έν τή τάξει με
τά τον 39°ν ών).Όμοίως τό Quadragesima (=Τεσσαρακοστή) τής Δυτικής 
Εκκλησίας είναι τό θηλυκόν τοϋ επιθέτου Quadragesimus (= τεσσαρα
κοστός)3. Τό λατινικόν Quadragesima άποδεικνΰει, δτι οϋχί όρθώς προς 
ερμηνείαν τοϋ Τεσσαρακοστή έκλήθη εσχάτως ή αρχαία λ. τεσσαρακο
στής. 1 Πλήν τοΰτου τον Δ' αιώνα μ. X., δτε τό πρώτον εμφανίζεται ό δρος 
Τεσσαρακοστή, άποσιώπησις τοϋ τελικοί σίγμα (ώς πόλις — πόλι) καί 
παρετυμολογία δεν είναι δυναταί’ αλλά καί τό Πεντηκοστή κωλύει.

Νΰν δέ διά τής συνεξετάσεως όμοιων ονομασιών θά εϋρωμεν τό έν- 
νοοϋμενον ουσιαστικόν.

Μεγάλη εορτή τής Ανατολικής καί τής Δυτικής Εκκλησίας είναι ή 
Πεντηκοστή, ήτις πάντοτε οφείλει νά πίπτη εις ημέραν Κυριακήν. Πρά
γματι ή Κυριακή αΰτη είναι ή πεντηκοστή ημέρα από τό Πάσχα.

Πλήν τούτου ή Δυτική Εκκλησία έχει Κυριακάς5, αΐτινες καλούν
ται ώδε ’ Septuagesima (= εβδομηκοστή : γαλλ. Septuagesime, παρ’ ήμΐν

’ Έκκλησ. ίστορ. 5, 22.
3 Epistul. 41, 3.
* Έκ τοΰ Quadragesima προήλθε τό ιταλικόν Quaresima καί τό γαλλικόν 

Careme.
4 Πβ. έφημ. «Καθημερινή» 16 Μαρτίου 1938, σ. 4.
ό Πβ. καί τά ονόματα των ρωμαϊκών μηνών : Sextilis (= έκτος, ύστερον Αύ

γουστος), October (= όγδοος) κ.τ.λ.
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ή Κυριακή τοϋ Άσωτου), Sexagesima (=εξηκοστή: γαλλ. Sexagesime, 
παρ’ ήμίν ή Κρεοψάγος Κυριακή) καί Quinquagesima (= πεντηκοστή: 
γαλλ. Quinquagesime, παρ’ ήμιν ή Τυροφάγος Κυριακή). Περί τούτων 
θά εΐπωμεν καί κατωτέρω.

Άλλα καί ή ’Ορθόδοξος ’Εκκλησία, ως εΐδομεν ανωτέρω, έχει δμοια: 
πβ. Τυροφάγος (ένν. Κυριακή), Άπόκρεως (Κυριακή), Κρεοφάγος (Κυ
ριακή).

Κατά ταΰτα τό παρά το επίθετον Τεσσαρακοστή έννοοΰμενον ουσι
αστικόν είναι ή λέξις ημέρα.

’Εάν ή ’Εκκλησία ήθελε νά όνομάση τό χρονικόν διάστημα των 40 
ημερών, ου μόνον ειχεν αρχαίους ορούς, αλλά καί ήδυνατο νά πλάση' ού
τως ή λ. τεσσαρακοντάς (= περίοδος 40 ήμερων) άπαντα ήδη παρ’ Τππο- 
κράτει. Έτι πβ. μεσαίων, τεσσαρακονθήμερον, τεσσαρακονθήμερος νη
στεία καί jejunium qnadragenarium \

Οί εκκλησιαστικοί οροί Πεντηκοστή — Pentecoste, Septuagesima, 
Sexagesima, Quinquagesima, Άπόκρεως κ.τ.λ., οΐτινες μόνον εις Κυ- 
ριακάς αποδίδονται, διδάσκουσιν, δτι καί ή Τεσσαρακοστή (ένν. ημέρα) 
μόνον εις ημέραν Κυριακήν οφείλει νά άποδοθή. Κατά ταΰτα εκ τής 
έρεΰνης ταΰτης δφείλομεν νά άποκλείσωμεν κατ’ ανάγκην τήν τεσσαρα
κονθήμερον νηστείαν τής προ τής τοϋ Χρίστου Γεννήσεως εορτής, ήτις 
είναι ακίνητος εορτή καί πίπτει εις οίανδήποτε ημέραν τής εβδομάδος. 
Τέλος υπό τής Δυτικής ’Εκκλησίας Quadragesima καλείται μόνον ή Με
γάλη Τεσσαρακοστή.

Ώστε ή Κυριακή αυτή θά άναζητηθή εν τή Μεγάλη Τεσσαρακο
στή, δηλαδή τή νηστεία τή προ τοΰ Πάσχα.

Ή μόνη Κυριακή, ήτις οφείλει νά κληθή Τεσσαρακοστή έκ των 6 
Κυριακών (από τής Καθαράς Δευτέρας) τής τεσσαρακονθημέρου νηστείας 
είναι ή Κυριακή των Βαΐων, ή Βαϊ(ο)φόρος Κυριακή. Ή επισημότατη 
αυτή Κυριακή, ήτις νϋν διακόπτει έορτασίμο^ς τήν Μεγάλην Τεσσαρα
κοστήν, παλαιότερον ήτο ή τελευταία ημέρα τής τεσσαρακονθημέρου 
νηστείας' διότι ή νηστεία τής Μεγάλης εβδομάδος, ως εϊπομεν, προϋπήρχε 
καί ήτο επομένως ανεξάρτητος. Τοϋτο σαφώς διδάσκει 6 Έπιφάνιος (Δ' 
αίώνος)1 2.

Ή Βαϊοφόρος Κυριακή κατά τούς παλαιοτέρους αιώνας έωρτάζετο 
μεγαλοπρεπώς, κατά ταΰτην δε έγίνετο πανηγυρική άναπαράστασις τής

1 Παρ’ Ά μ Ρ Q ο ο. Hymn. 10, 4.
2 Πβ. Η e r z ο g-H a u c k, λ. Fasten a. 775, 39. Περί τής διακρίσεως των 

δύο νηστειών πβ. καί y a c a n t-M a n g e n o t, Diet, theol. cath. λ. Careme στ. 
1728.
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εισόδου τοϋ ’Ιησού Χριστού εις τά 'Ιεροσόλυμα. Έν Κωνσταντινουπόλει 
μάλιστα κατά τούς μέσους αιώνας εγίνετο μεγαλοπρεπής προέλευσις τού 
βασιλέως1. "Ωστε ή Κυριακή των Βαΐων (— ή κατ’ εμέ Τεσσαρακοστή) 
δύναται νά παραβληθή κατά τήν σημασίαν προς τήν Πεντηκοστήν. Την 
μεγάλην σημασίαν τής Κυριακής ταύτης δηλοΰσιν έτι και αί όνομασίαι 
Pascha floridum * * 3 καί γαλλ. Paques fleuries (Πάσχα άνθοστόλιστον)3.

Πριν προβώμεν περαιτέρω, δφείλομεν νά ίδωμεν τίς είναι ή πρώτη 
ημέρα τής Μ. Τεσσαρακοστής.

Αί νύν έτι σφζόμεναι ενδείξεις πείθουσιν, δτι προ τού Δ' αίώνος — 
διότι, ως έδειξα, Τεσσαρακοστή ωνομάσθη αναντίρρητους ή Κυριακή τών 
Βαΐων προ τοϋ αίώνος τούτου — αί ήμέραι αί νυν καλούμεναι Καθαρά 
Δευτέρα καί Καθαρά Τρίτη ήσαν συνέχεια τών Άπόκρεων άλλως άνευ 
ούδεμιάς ανάγκης θά εγίνετο υπέρβασις τοΰ ίεροΰ αριθμού 40.

Περί τούτου πείθουσιν τά εξής:
1. Ή Δυτική ’Εκκλησία, ήτις προφανώς διασώζει εν τούτφ παλαιο- 

τάτην παράδοσιν, αρχήν τής Quadragesima έχει μεμαρτυρημένως από 
τοϋ Θ' αίώνος4 τήν Καθαράν Τετάρτην, καθ’ ήν έχει τήν εορτήν τής τέ
φρας λατιν. Cineres (= τέφραι), γαλλ. le jour ή mercredi des Cendres, 
γερμαν. Aschermitwoch) από τής ημέρας ταύτης άρχεται ή νηστεία.

’Αλλά καί παρ’ ήμΐν πολλοί πολλαχοΰ τής Ελλάδος κατά τήν Κα
θαράν Δευτέραν, κατά κρατούν έθος, συνεχίζουσι τήν εορτήν τής Τυ
ροφάγου Κυριακής (διά συμποσίων, οινοποσίας, ασμάτων, χορών, μουσι
κής κ.τ.ό.), έτι δε καί κρεοφαγοΰσι (κυρίως είπεΐν καταναλίσκουσι τά 
ύπολειφθέντα κρέατα καί λοιπά εδέσματα τής Τυροφάγου Κυριακής).

"Οτι τούτο είναι ασφαλώς παλαιόν κατάλοιπον άλλης τάξεως πρα
γμάτων, τρανή απόδειξις, δτι παρόμοιον έν ούδεμια άλλη νηστεία συμ
βαίνει, !

Κατά ταΰτα, αν δεχθώμεν δτι προ τοΰ Δ' αίώνος ή Καθαρά Τε
τάρτη ήτο ή πρώτη ημέρα τής τεσσαρακονθημέρου νηστείας, τότε ή Κυ 
ριακή τών Βαΐων είναι πράγματι η τεσσαρακοστή ημέρα αυτής! Αυτή 
κανονικώς έκλήθη Τεσσαρακοστή ! Εΐδομεν δέ, δτι άλλη Κυριακή επίση
μος εκλήθη Πεντηκοστή (λατιν. Pentecoste), διότι πράγματι είναι ή πεν
τηκοστή ημέρα από τού Πάσχα. ’Εντεύθεν δφείλομεν νά δεχθώμεν, 
δτι τό Quadragesima είναι απλή μετάφρασις τού ελληνικού δρου Τεσ
σαρακοστή.

' Πβ. Κωνσταντίνου Πορφυρογενν ή το υ,’Έκθεσις 171.1 έξ.
Βλ. καί Μεγάλην 'Ελληνικήν Εγκυκλοπαίδειαν λ. βαϊφόρος.

3 Πβ. Wetzer-Welte Hergenroter, Kirchenlexicon λ. Kirchen- 
jahr, στ. 592.

3 Πβ. καί Η e r z ο g-H a u c k. λ. Woche (grosse) σ. 415 κ. έ.
4 ΙΙβ. Η e r ζ ο g-H auck, ’ΈνΟ: άν. λ. Fasten.
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Τον δρον Πεντηκοστή κατ’ εμέ, ως δντα πολύ έπισημότερον, δεν 
έτόλμησεν, ως ανωτέρω ειπον, ή Δυτική ’Εκκλησία να μετάφραση, όπως 
ημείς δεν μετεφράσαμεν διά την επισημότητα αυτού τον εβραϊκόν (άρ- 
χικώς δε αιγυπτιακόν) δρον Πάσχα.

* *

ΕΙτα ολόκληρος ή περίοδος των 40 ημερών ώνομάσθη εκ τής έπιση- 
μοτέρας ημέρας, ήτις ήτο, ώς εϊ'πομεν, ή Κυριακή των Βαΐων. Όμοίως έν 
τη Δυτική ’Εκκλησία Pentecoste λέγεται και τό χρονικόν διάστημα τών 
50 ημερών από τοΰ Πάσχα μέχρι τής Πεντηκοστής' άλλα καί παρ’ ήμΐν 
Πεντηκοστή καλείται καί «ολόκληρον το από του Πάσχα άρχόμενον πεντη
κονθήμερον» 11 τούτο σαφώς δηλοΐ και ό δρος Μεσοπεντηκοστή. Πεντηκο- 
στάριον δε καλείται τό εκκλησιαστικόν βιβλίον, δπερ περιέχει ούχί, ως θά 
ενόμιζέ τις, τούς ύμνους τής Πεντηκοστής (= Κυριακής), άλλα τούς τών 
50 ημερών από τοΰ Πάσχα.

Όμοίως ’Απόκρεως έκλήθη περίοδος ο εβδομάδων έ'νεκα τής τελευ
ταίας ημέρας (τής Τυροφάγου Κυριακής, ήτις, ώς έδείξαμεν, μόνη άρχικώς 
εκαλείτο Άπόκρεως)' όμοίως Σάββατον (καί Σάββατα) έκλήθη ή έβδομάς 
(πβ. εκ τής Καινής Διαθήκης: τη μιή τών Σαββάτων (=[τής έβδομάδος]). 
Έβδομάς (ανώμαλον θηλυκόν τοΰ επιθέτου έβδομος ή ήτοι έβδομη) άρ
χικώς εκαλείτο τό Σάββατον (ή έβδομη ημέρα)' εντεύθεν έκλήθη καί τό 
σΰνολον τών 7 ημερών έβδομάς. Όμοίως septimana (septimus = έβδο
μος, 5ερΠηΐΕΐπΐ3=έβδομαΐος)=ή έβδομη ημέρα * 3 καί εΐτα τό σΰνολον τών 
7 ημερών' εντεύθεν τό γαλλ. semaine.

”Ετι ας ληφθή ύπ’ δψιν, δτι πολλαχοΰ έν τή Νεωτέρα Έλλάδι οί 
μήνες καλούνται διά τοΰ ονόματος τοΰ έορταζομένου κατ’ αυτούς έν ώρι- 
σμένη ήμέρφ άγιου' πβ. "Αγι-Νικήτας = ό μήν Σεπτέμβριος, διότι κατ’ 
αυτόν έορτάζεται ή μνήμη τοΰ 'Αγίου Νικήτου, Άγι-Πλίας = ό μήν 
’Ιούλιος, Άγι-Δημήτρης =’Οκτώβριος, Άγι-Γιάννης =’Ιοϊίνιος, Άγι-Γε- 
ώργης =Άπρίλιος, Άγι-Νικόλας — Δεκέμβριος4.

Κατά ταΰτα εδείχθη δτι ή Βαϊοφόρος Κυριακή, ή τεσσαρακοστή, ή 
μετά την 39υν ημέραν έρχομένη κατά τάξιν ημέρα, έδωκε τό δνομα αυ
τής εις τήν περίοδον τής νηστείας τών 40 ημερών.

1 Κατά τήν Μεγάλην 'Ελληνικήν ’Εγκυκλοπαίδειαν έν λ. Πεντηκοστή.
3 Πβ. Τετάρτη καί Τετράς (κοινώς νΰν Τετράδη : τή Τ ε τ ρ ά δ ι 

καί εντεύθεν ή Τ ε τ ρ ά δ η).
3 'Ώστε πιστή μετάφρασις τοΰ έβδομάς ένν. ή μέρα. 
i Περί τών τόποον, έν οΐς λέγονται τά ονόματα ταΰτα, ίδέ τόν έκδοθέντα 

πρώτον τόμον τοΰ 'Ιστορικού λεξικού τής Νέας 'Ελληνικής γλώσσης (1938).
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Έν τελεί ας προστεθώ, δτι δτε ή έξαήμερος νηστεία τής Μεγάλης 
έβδομάδος έθεωρήθη βραδότερον — άγνωστον πότε — συνέχεια τής προ
ηγούμενης τεσσαρακονθημέρου νηστείας, τότε εις τάς 46 ήμέρας — έξα- 
φανισθέντος διά την ενωσιν του Ιερόν άρΐ'&μον 40—προσετέθησαν έν τή 
Όρθοδόξφ μόνο ν Εκκλησία—ουδενός πλέον άντιλέγοντος—και ή Δευτέρα 
καί ή Τρίτη αί προηγούμενοι τής Καθαρας Τετάρτης, οΰτω δε έγένοντο 
48 αί ήμέραι τής Νηστείας.

Έν τή Δυτική Εκκλησία αί 46 ήμέραι τής Νηστείας, ήτις όμως άνε- 
ξηγήτως διά τους τότε εκαλείτο Quadragesima διά την άγνοιαν της πρα
γματικής ιστορίας τον ζητήματος, έγένοντο αφορμή ου μόνον πολλών ερ
μηνειών καί συζητήσεων άλλα καί μεταρρυθμίσεοη' (π. χ. έν Μιλάνισ), 
περί ών δεν έ'χω λόγον νά συζητήσω έν τή παρουση διατριβή. Ένταϋθα 
θά καταγράψω τά συμπεράσματα, εις α όφείλομεν, κατ’ έμέ, νά κατα- 
λήξωμεν.

1. To Quadragesima είναι μετάφρασις άναντιρρήτως τοΰ δρου Τεσ
σαρακοστή. ’Ήδη κατά την πρώτην έμφάνισιν Quadragesima = περίο
δος 40 ημερών (πβ. άνωτ. επιστολήν 'Ιερώνυμου.) "Ωστε έν τή Δυτική 
Εκκλησία ή Κυριακή των Βαΐων δεν έκλήθη Quadragesima, ουδέ ήτο 
δυνατόν νά κληθή ουτω.

2. Ή αρχή τής τεσσαρακονθημέρου νηστείας είναι ή Καθαρά Τε
τάρτη (Feria IV cinerum = Mercredi des Cendres), ήτις ρητώς καλεί
ται έν παλαια μαρτυρία in capite Quadragesimae’.

3. Ή Quadragesima τής Δυτικής ’Εκκλησίας συνενωθεΐσα ειτα 
μετά τής έξαημέρου νηστείας τής μεγάλης έβδομάδος περιέλαβε 46 ήμέ
ρας νηστείας' ώστε δεν περιέχει πλέον τον ιερόν αριθμόν 40. Κατ’ ανάγ
κην γίνονται άπόπειραι ερμηνείας τοΰ αριθμού 46.

4. Ή Α' Κυριακή των Νηστειών ή τής Τεσσαρακοστής (ή Κυριακή 
τής ’Ορθοδοξίας) τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας ώφειλε νά έχη όνομα καί έν 
τή Δυτική ’Εκκλησία: καλείται λοιπόν Dominica I (prima) Quadragesi
mae (= πρώτη Κυριακή τή; Τεσσαρακοστής: όρθώς) ή Quadragesima 
(γαλλ. Quadragesime)* 3.

’Αλλά τό Quadragesima οφείλεται εις πλάνην: α) Ή Κυριακή 
αυτή δεν είναι ή τεσσαρακοστή (quadragesima) προ τοΰ Πάσχα, ως ένο- 
μίσθη καί συνήθως νΰν νομίζεται* είναι ή τεσσαρακοστή τρίτη ! β') άνα- 
δρομικώς ουδέποτε κανονίζονται αί έορταί πβ. Πεντηκοστή, Δευτέρα,

' Πβ. C a b r p 1-L e c 1 e r c q λ. Caput jejunii στήλ. 2136 σημ. 8.
3 ’Έπιθι Wetzer-Welte-Hergenroter, Kirchenlexikon έν λ. 

Kirchenjahr στ. 691.
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Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, έβδομάς (=έβδόμη—Σάββατον). Πόθεν λοιπόν 
ή ονομασία τής Κυριακής των Νηστειών Quadragesima;

Καθ’ ημάς τοΰτο προήλθεν εκ τής έν λίαν συνήθει χρήσει γενικής: 
missa Dominicae I. Quadragesimae = λειτουργία τής Α' Κυριακής τής 
Τεσσαρακοστής' εντεύθεν κακώς ειτα έπλάσθη ονομαστική Dominica 
Quadragesima—γαλλ. Quadragesime

Την πλάνην έν τή ονομασία τής Κυριακής ταυτης ένίσχυσε τό γεγο
νός, ότι ή Pentecoste, ήτις ήτο ή πεντηκοστή ημέρα μετά το Πάσχα, ’έπι
πτε πάντοτε εις ημέραν Κνριακην.

Βεβαίως θά έβλεπον ότι ή Κυριακή αυτή δεν ήτο ή 40'i αλλά ή 
43η προ τοΰ Πάσχα, άλλ’ ένόμισαν οι τότε άρχοντες τής Δυτικής Εκκλη
σίας, ότι αϊ 3 ήμέραι δεν ειχον σημασίαν, άλλ’ ότι έλήφθη υπ’ ό\[ιιν μό
νον ό αριθμός των 4 δεκάδων (40 + 3), ένόμισαν δηλαδή οι άποδεχθέντες 
τήν ονομασίαν Quadragesima τής Κυριακής, ότι οί όρίσαντες δήθεν άρ- 
χικώς τά πράγματα — δηλαδή έναρξιν τής Νηστείας από Κυριακής— εΐ- 
χογ ιδει τό αδύνατον τοΰ συμβιβασμού τών πραγμάτων' εντεύθεν μέχρι 
τοΰ νΰν ή Εκκλησιαστική περιφέρεια τοΰ Μιλάνου αρχήν τής Τεσσαρα
κοστής έχει από τής Κυριακής ταυτης' άλλ’ ούτως ή νηστεία μέχρι τής 
Κυριακής τών Βαΐων περιωρίσθη εις 36 ημέρας! Πβ. όμοιας απόπειρας 
ερμηνείας διά τοΰ μή συνυπολογισμοΰ τών Κυριακών ως ημερών νη
στείας 1

*
* *

"Οτε έπιστεΰθη πλέον — κακώς βεβαίως — ότι ή Quadragesima 
γαλλ. Quadragesime (= Α' Κυριακή τών νηστειών) έκλήθη άναδρομικώς 
άπό τοΰ Πάσχα, τότε καί αί τρεις προηγούμενοι Κυριακαί (ή τοΰ ’Ασώ
του, ή Κρεοφάγος καί ή Τυροφάγος τής ’Ορθοδόξου Εκκλησίας) ωνομά- 
σθησαν — οΰδενός κωλΰοντος — άναδρομικώς οΰτω: Septuagesima, Se- 
xagesima καί Quinquagesima. Έκ τούτων, κατά σΰμπτωσιν άναγκαίαν, 
άλλ’ δλως τυχαίως, ή Quinquagesima (= ή Τυροφάγος τής Όρθ. ’Εκ
κλησίας) είναι όντως ή δθ'1 ημέρα προ τοΰ Πάσχα, ή Septuagesima όμως 
είναι ή 64η καί ή Sexagesima ή 57η προ τοΰ Πάσχα! Αί μικροί διάφο
ροί — άλλά σοβαραί! — δεν ήνώχλουν, όπως δεν ήνώχλει ή ονομασία 
Quadragesima (43η πράγματι!).1 2 3 * * Αί όνομασίαι ήσαν ήδη έν χρήσει τφ 
541 μ. Χριστόν 8.

1 Πβ. La grande Encyclopedic λ. Quadragesime- όμοια σφάλματα δύναταί τις 
νά καταλέ|τ|, άλλά περί τούτων άλλοτε.

8 Περί τής συγχύσεως ταυτης πβ. προχείρως Cabrol-Leclercq, λ. 
Caput jejunii στ. 2134 κ. ε.

3 Βλέπε Wetzer-Welte-Hergenroter, Kirchenlexikon, λ.
Kirchenjahr στ. 591.
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194 Άπόκρεως—Τεσσαρακοστή.

Νομίζομεν ότι μόνον δια τής ήμετέρας ερμηνείας ερμηνεύονται πλέον 
όριστικώς αί δνομασίαι των Κυριακών Quadragesima, Quinquagesima, 
Sexagemma καί Septuagesima, περί ών πολλαί είκασίαι έξηνέχθησαν,. ας 
βλέπει τις προχείρως έν τοΐς μνημονευθεϊσι λεςικοις.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ X. ΧΑΤΖΗΣ
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