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Το Πάσχα είναι  µια µεγάλη εορτή του Ιουδαϊσµού  που καθιερώθηκε για 
να γιορτάζεται η ανάµνηση της διάβασης των Εβραίων από την ερυθρά 
θάλασσα και της απελευθέρωσής τους από την αιγυπτιακή αιχµαλωσία 
(εβραϊκά PESHAH=διάβαση). H εορτή  αυτή λέγεται και Νοµικόν Πάσχα ή 
Φάσκα και εορταζόταν στις 14 του µήνα Νισάν, δηλαδή την ηµέρα της πρώτης 
πανσέληνου µετά την εαρινή ισηµερία. 
   Ο Χριστός και οι Απόστολοι εόρταζαν το Ιουδαϊκό Πάσχα µε το οποίο 
συνδέθηκε και ο Μυστικός ∆είπνος. Επειδή οι πρώτοι χριστιανοί, που όπως 
ήταν φυσικό ήταν Εβραίοι, παρέλαβαν την εορτή αυτή από αυτούς και 
διατήρησαν το όνοµα Πάσχα σε ανάµνηση της Ανάστασης  του κυρίου δηλ. 
"της διαβάσεως από τον θάνατον στην ζωή" και συµβολικά της "διαβάσεως 
από του θανάτου της αµαρτίας εις την ζωήν της αλήθειας" και ονοµαζόταν σε 
αντιδιαστολή µε το εβραϊκό Πάσχα "Πάσχα το καινόν". 
  Κατά τα πρώτα έτη οι ιουδαΐζοντες  χριστιανοί τόνιζαν στην εορτή του 
Πάσχα το γεγονός της σταύρωσης του Χριστού και επέµεναν να το εορτάζουν 
την 14η του µήνα Νισάν µαζί µε τους Εβραίους. Αυτό συνέβαινε και µε τους 
"τεσσαρεκαιδεκατίτες" της Μικράς Ασίας. Αντίθετα, οι χριστιανοί άλλων 
εθνών, τόνιζαν την ανάσταση του Χριστού και συνέδεσαν τον εορτασµό του 
Πάσχα µε την αναστάσιµη ηµέρα της εβδοµάδας, την Κυριακή, η οποία 
ακολουθούσε την 14η του µήνα Νισάν, µε την έννοια ότι το Χριστιανικό 
Πάσχα δεν ήταν δυνατόν να προηγείται ή και να συµπίπτει µε το εβραϊκό 
Πάσχα. Μόνο οι εκκλησίες της Μικράς Ασίας  επέµεναν στην Iουδαΐζουσα 
παράδοση, ενώ όλες οι άλλες τοπικές εκκλησίες εόρταζαν το Πάσχα µετά το 
Iουδαϊκό και σε ηµέρα Κυριακή.        
      
     Λύση στο πρόβληµα της ηµεροµηνίας εορτασµού του Πάσχα έδωσε η Α΄ 
Οικουµενική σύνοδος που έγινε στην Νίκαια της Βιθυνίας το 325 µ.Χ., η 
οποία λαµβάνοντας υπόψη ότι οι Εβραίοι εόρταζαν το Πάσχα κατά  την  ηµέρα 
της Πανσελήνου που γινόταν µετά την εαρινή ισηµερία και επειδή ο Χριστός 
αναστήθηκε µετά την εορτή του εβραϊκού Πάσχα , δηλ. µετά την εαρινή 
πανσέληνο, καθόρισε τον εξής κανόνα: 
 
Το χριστιανικό Πάσχα πρέπει να εορτάζεται την πρώτη Κυριακή µετά την 
Πανσέληνο που θα γίνει κατά την ηµέρα της εαρινής ισηµερίας ή µετά από 
αυτήν. Αν η πανσέληνος γίνει Κυριακή τότε το Πάσχα θα εορτάζεται την 
επόµενη Κυριακή. 
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Αυτό έγινε για να µην συµπίπτει ποτέ το χριστιανικό µε το εβραϊκό Πάσχα. Η 
πανσέληνος που συµβαίνει κατά ή µετά την εαρινή ισηµερία λέγεται και 
πανσέληνος του Πάσχα ή πασχαλινή πανσέληνος. 
Η Α΄ Οικουµενική σύνοδος ανέθεσε στον Πατριάρχη της Αλεξάνδρειας,  πόλη 
στην οποία άκµαζε η αστρονοµία τα χρόνια εκείνα, να φροντίσει τον 
καθορισµό της πανσελήνου του Πάσχα και κατ' επέκταση την ηµεροµηνία του 
Πάσχα για όλες τις χριστιανικές εκκλησίες. Στην Αλεξάνδρεια όµως 
χρησιµοποιούσαν τον Κύκλο του Μέτωνα για τον προσδιορισµό των 
µελλοντικών Πανσέληνων, σύµφωνα βέβαια και µε το Ιουλιανό ηµερολόγιο.  

 
Ο ΚΥΚΛΟΣ  ΤΟΥ  ΜΕΤΩΝΑ 

 
Ο Αθηναίος Αστρονόµος Μέτων (432 π.χ.) ανακάλυψε ότι, 235 

συνοδικοί µήνες  ισοδυναµούν µε 19 τροπικά (ηλιακά) έτη. Ο συνοδικός 
µήνας είναι το χρονικό διάστηµα µεταξύ δυο  διαδοχικών οµωνύµων φάσεων 
της σελήνης (π.χ. µεταξύ δυο πανσέληνων ή µεταξύ δυο πρώτων τέταρτων) 
και είναι  ίσος µε 29,530588 ηµέρες , ή 

29 µέρες  12 ώρες  44 λεπτά   3 δευτερόλεπτα 
ενώ το τροπικό  έτος, είναι το χρονικό διάστηµα ανάµεσα σε δυο διαδοχικές 
διαβάσεις του ήλιου από το εαρινό ισηµερινό σηµείο (γ) 
 (κατά την φαινόµενη ετήσια κίνηση του ήλιου πάνω στην εκλειπτική) και 
είναι ίσο µε 365,242199 (µέσες ηλιακές) ηµέρες ή  
               365 µέρες   5 ώρες   48 λεπτά   46 δευτερόλεπτα  
Αυτή η περίοδος των 19 τροπικών ετών ή 6940 ηµερών περίπου, ονοµάστηκε 
κύκλος του Μέτωνα ή κύκλος της σελήνης. Ο κύκλος αυτός είναι πρακτικά 
χρήσιµος διότι, αν καταγράψοµε τις ηµεροµηνίες των φάσεων της σελήνης επί 
19 συνεχόµενα έτη, οι φάσεις θα επανέρχονται στις ίδιες ηµεροµηνίες και κατά 
την ίδια σειρά στα επόµενα 19 έτη κ.ο.κ. 
Η ανακάλυψη αυτή έκαµε τεράστια εντύπωση στους Αθηναίους ώστε 
αποφάσισαν να γράψουν "χρυσοίς γράµµασι" σε όλα τα δηµόσια καταστήµατα 
τον αριθµό που φανερώνει την τάξη του εκάστοτε τρέχοντος έτους µέσα στον 
κύκλο του Μέτωνα. Γι' αυτό ο αριθµός αυτός λέγεται χρυσός αριθµός του 
έτους και ίσος µε το υπόλοιπο της διαίρεσης του έτους µε το 19, αυξηµένο 
κατά 1. Αυτό γίνεται επειδή στο έτος 1 µ.Χ. δόθηκε ο χρυσός αριθµός 2 (ενώ 
κανονικά ήταν 1). Έτσι π.χ. το έτος 2003, όπως και τα έτη 2022, 2041, 2060, 
δηλαδή της µορφής  2001+19⋅ν, ν=1,2,… έχουν χρυσό αριθµό 8+1=9, οπότε οι 
φάσεις της σελήνης  στα έτη αυτά ακολουθούν την σειρά των ηµεροµηνιών 
των φάσεων της σελήνης του 9ου   κύκλου  του Μέτωνα. 
    Όµως ο κύκλος του Μέτωνα παρουσιάζει κάποιο σφάλµα. Η περίοδος των 
235 συνοδικών µηνών (235Χ29,530588 = 6939,688180 ηµερών) δεν είναι 
ακριβώς ίση µε 19 τροπικά έτη που έχουν  
19Χ365,242199 = 6939,601781 ηµέρες, αλλά µεγαλύτερη κατά 0,086399 
ηµέρες ή 2 ώρες 4 λεπτά και 24,8736 δευτερόλεπτα. 
Το σφάλµα αυτό έχει συγκεντρωθεί από το 325 µ.Χ. και σήµερα είναι 5 
περίπου ηµέρες, ακριβέστερα κυµαίνεται από 4 µέχρι 6 ηµέρες, λόγω και της 
κυµάνσεως της συνοδικής περιφοράς της σελήνης και του γεγονότος ότι εντός 
19 ετών άλλοτε περιέχονται 4 και άλλοτε 5 δίσεκτα έτη. 
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Με βάση λοιπόν τον κύκλο του Μέτωνα σχηµατίσθηκε (από τους 
Αλεξανδρινούς αστρονόµους) ο πίνακας των πανσελήνων του Πάσχα, δηλαδή 
των µετά την 21η Μαρτίου Ιουλιανού ηµερολογίου πανσελήνων, που ακόµη 
και σήµερα χρησιµοποιούν οι ορθόδοξοι Χριστιανοί, άλλοι  αυτούσιο (π.χ. 
Ρώσοι) και άλλοι (π.χ. εµείς οι ΄Ελληνες) σε σχέση και µε το Νέο 
(Γρηγοριανό) ηµερολόγιο. 
Αυτό συνεχίστηκε µέχρι το 1582 που η Καθολική εκκλησία καθιέρωσε το νέο 
(Γρηγοριανό) ηµερολόγιο (αυτό που έχοµε σήµερα και εµείς) για να διορθώσει 
τα συσσωρευµένο λάθος του παλαιού (Ιουλιανού) ηµερολογίου (π.η.) (τότε 
υπήρχε 10 µέρες καθυστέρηση του π.η., δηλαδή η εαρινή ισηµερία του 1582 
αντί να γίνει στις 21/3 έγινε στις 11/3). Οι ορθόδοξοι Χριστιανοί, κυρίως από 
µίσος στον πάπα, δεν δέχτηκαν την ρύθµιση αυτή και ορισµένοι (οι 
παλαιοηµερολογίτες) συνεχίζουν κανονικά µέχρι σήµερα να χρησιµοποιούν το 
π.η. 
         Όµως η Ελληνική πολιτεία το 1923 και στην συνέχεια η εκκλησία της 
Ελλάδας, δέχθηκε το νέο ηµερολόγιο (ν.η.) στις 10 Μαρτίου 1924, αλλά χωρίς 
µετακίνηση του Πασχάλιου και των κινητών εορτών που εξακολουθούν να 
εξαρτώνται από το παλαιό ηµερολόγιο (π.η.). 
Aπό την ηµεροµηνία του Πάσχα εξαρτώνται οι παρακάτω γιορτές, γεγονός 
που δείχνει την σπουδαιότητα της ηµεροµηνίας του τόσο στο ορθόδοξο όσο 
και στο καθολικό εορτολόγιο: 
 
 
 

• Κυριακή Τελώνου και Φαρισαίου                –70  
• Καθαρή ∆ευτέρα                                           –48 
• Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως             –28 
• Πέµπτη του Μ.Κανόνα                                 –17 
• Σάββατο του Ακαθίστου ύµνου                    –15 
• Κυριακή των Βαϊων                                        –7 
 

 Π Α Σ Χ Α           
                      

• Κυριακή του Θωµά                                        +7 
• Τετάρτη Μεσοπεντηκοστής                         +24 
• Πέµπτη αναλήψεως                                      +39 
• Πεντηκοστής                                                +49 
• Αγίου Πνεύµατος                                          +50 
• Κυριακή των Αγίων Πάντων                        +56 
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Η  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   ΤΟΥ  OΡΘΟ∆ΟΞΟΥ  ΠΑΣΧΑ 
 

    Ο υπολογισµός της ηµεροµηνίας του Πάσχα είναι ένα πολύπλοκο 
µαθηµατικό θέµα αν και απαιτεί ουσιαστικά τις 4 πράξεις της αριθµητικής 
(αλλά και γνώσεις από την θεωρία αριθµών (ισοτιµίες κλπ). Εδώ θα δούµε 
συνοπτικά τον τρόπο για την εύρεση της ηµεροµηνίας του ορθόδοξου 
(Ιουλιανού) Πάσχα  ενός έτους Ε, σύµφωνα µε το νέο ηµερολόγιο (ν.η.). 
Για τον καθορισµό της ηµεροµηνίας αυτής απαιτούνται : 
α) Η εύρεση της ηµεροµηνίας της Ιουλιανής (Μετώνειας, όχι πραγµατικής) 
πασχαλινής πανσελήνου, έστω  ΙΡ µέρες Απριλίου µε το ν.η. , και 
β) Ο υπολογισµός των ηµερών από την επόµενη της προηγούµενης 
ηµεροµηνίας µέχρι και την Κυριακή του Πάσχα, έστω Η ηµέρες. 
Τότε η ηµεροµηνία του Πάσχα θα είναι  
                                 ΗΠ =   ΙΡ + Η  ηµέρες  Απριλίου 
Συµβολίζοντας µε [κ/λ] το πηλίκο και µε (κ, λ) το υπόλοιπο της διαίρεσης του 
ακέραιου αριθµού κ µε τον ακέραιο αριθµό λ, θεωρούµε τους αριθµούς 
       α = (Ε, 19) , Τ = (11α + 8, 30),   Σ = [Ε/4],  D = (19α + 16, 30) 
(Το µέγεθος Τ λέγεται Ιουλιανή επακτή του έτους Ε και δηλώνει την ηλικία της 
σελήνης την 31η ∆εκεµβρίου του προηγούµενου έτους Ε-1, αν δεν είχε σφάλµα ο 
κύκλος του Μέτωνα). 
Αποδεικνύεται ότι: 
α) Η Ιουλιανή πασχαλινή πανσέληνος µε  το π.η.  είναι στις 
                                  ΙΠ = 21+(53-Τ, 30) = D + 20  µέρες  Μαρτίου . 
Ενώ λαµβάνοντας υπόψη την καθυστέρηση του π.η. σε σχέση µε το ν.η., που 
είναι 
            Κ=[Ε/100] - [Ε/400] - 2  µέρες  (µέχρι και το 2099 είναι Κ=13) 
 η  Ιουλιανή πασχαλινή πανσέληνος (Ι.π.π.) µε το ν. η. είναι στις 
 
                        ΙΡ = 21+(53-Τ, 30)+Κ-31 = D + Κ - 11 µέρες Απριλίου 
 
β) Αν Υ=(Ε+ΙΠ+Σ, 7) τότε η Ι.π.π. (µε ν.η.) είναι ηµέρα Υ 
   (Υ=0: Κ, 1: ∆, …, 6:Σ), και το πλήθος των ηµερών Η από την εποµένη της 
πασχαλινής πανσελήνου µέχρι και την Κυριακή του Πάσχα είναι   
Η=7-Υ. Τελικά η ηµεροµηνία του Πάσχα  ενός έτους Ε είναι την Κυριακή 
 
                 ΗΠ = (D+Κ-11) + (7-Υ) = D + Κ – 4 - Υ  µέρες Απριλίου  
 
Όπου  Κ = 13 (µέχρι και το έτος 2099), α = (Ε, 19), D = (19α+16,30), 
 Σ = [Ε/4], Υ = (Ε+Σ+D+6, 7). 
 
H περίοδος του Ιουλιανού Πάσχα είναι 19Χ4Χ7=532 χρόνια, ενώ του 
Γρηγοριανού 57000 αιώνες. ΄Ετσι αν καταγραφούν οι ηµεροµηνίες Ο.Π. 
Πάσχα για 532 συνεχόµενα χρόνια, στα επόµενα 532 οι ηµεροµηνίες 
επανέρχονται µε την ίδια σειρά κ.ο.κ., δηλαδή η ηµεροµηνία Πάσχα ενός 
έτους Ε είναι ίδια µε την ηµεροµηνία Πάσχα του έτους Ε+532ν, ν = 
1,2,3….Επίσης η ηµεροµηνία Πάσχα ενός έτους Ε>2000 είναι ίδια µε την 
ηµεροµηνία του έτους  2000 + υ, όπου υ = (Ε - 2000, 532). 
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Παράδειγµα  
Για το  έτος Ε = 2008 έχοµε  
Α = (2008,19)=13, Τ = (151, 30) = 1 , D = (263, 30) = 23, Κ = 13, Σ = 502 
  
 ΙΠ = D+20 = 43 Μαρτίου, δηλ. 12 Απριλίου  (πασχ. πανσ. µε π.η.) 
 
Υ = (2008+43+502, 7) = (2553,7)= 5 : Παρασκευή,  Η=7-5=2 , οπότε 
Η Ιουλιανή πασχ. Πανσέληνος  (µε ν.η.) είναι στις 
                                ΙΡ = D + Κ – 11 = 23 + 13 – 11 = 25 Απριλίου 
και το φετινό ορθόδοξο Πάσχα µε το ν.η. είναι στις  
 
                               ΗΠ = D+K-4-Y = 23 + 1 3 – 4 - 5 = 27 Απριλίου 
 
Ας σηµειωθεί ότι οι παλαιοηµερολογίτες (που ακολουθούν το Ιουλιανό 
ηµερολόγιο) έχουν  Πάσχα πάντα την ίδια Κυριακή µε τους ορθόδοξους, αλλά 
µε ηµεροµηνία 13 µέρες (µέχρι το 2099) µικρότερη (π.χ. για το 2003 στις 14 
Απριλίου π.η.). 

• Ισοδύναµος του παραπάνω τρόπου είναι και ο παρακάτω 
συνεπτυγµένος και  λεγόµενος τύπος του Gauus (αν και η συνεισφορά 
του Gauus αφορά στην ενιαία έκφραση του τύπου που δίνει την 
ηµεροµηνία του Γρηγοριανού Πάσχα) : 

 
Αν   α = (Ε, 19), β = (Ε,4),  γ = (Ε, 7),   D = (19α+16,30),  Ζ = (4γ+2β+6D,7)  
 
τότε η Ιουλιανή πασχ. Πανσέληνος (Ι.π.π.) µε το ν.η. είναι στις   ΙΡ= D+2  
(γενικά ΙΡ= D+Κ-11) µέρες Απριλίου, ενώ οι µέρες από την εποµένη της Ι.π.π. 
µέχρι και την Κυριακή του Πάσχα  είναι  Η=Ζ+1 και η ηµεροµηνία του 
ορθόδοξου Πάσχα είναι  
                         ΗΠ = (D+2)+(Ζ+1)= D+Ζ+3  µέρες Απριλίου 
π.χ. για το έτος Ε=2008, έχοµε α = 13, β = 0, γ = 6, D = (263,30) = 23,  
Ζ = (162,7)=1   οπότε  η ηµεροµηνία του Πάσχα  2003 είναι στις  
 ΗΠ = 23+1+3 = 27   Απριλίου. 
 
 
           Η   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ 
 

Οι καθολικοί (και διαµαρτυρόµενοι) εορτάζουν το Πάσχα σύµφωνα µε 
τον κανόνα της Α΄ Οικουµενικής  συνόδου, όµως η εαρινή ισηµερία και η 
εαρινή πανσέληνος προσδιορίζονται σύµφωνα µε το Γρηγοριανό ή νέο 
ηµερολόγιο (ν.η.), λαµβάνοντας ακόµη υπόψη και το σφάλµα του κύκλου του 
Μέτωνα,  την λεγόµενη εκκλησιαστική πρόπτωση, θ, η οποία για ένα έτος  
Ε=100ν+ε, (ν αιώνες, ε έτη)  δίνεται από τον τύπο  
                                      Θ = [(8ν+13)/25]-2  
π.χ. για το έτος 2003 είναι Θ = 4. Έτσι έχοµε τον παρακάτω αλγόριθµο για την 
εύρεση του Γρ. Πάσχα: 
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• α=(Ε, 19) , Τ=(11α+8, 30), ν=[Ε/100]   
• Κ=[Ε/100]-[Ε/400]-2 (καθυστέρηση του π.η. σε σχέση µε το ν.η.)  
• Θ=[(8ν+13)/25]-2 (πρόπτωση) 
• ΓE=(T+Θ-Κ, 30) (Γρηγοριανή επακτή), αν ΓE<0  τότε  ΓE=ΓE+30 
• ΓΠ=21+(53-ΓE, 30) Μαρτίου  (:Γρηγοριανή πανσέληνος) 
• Αν ΓE=24 ή  (ΓE=25και α>10) τότε  ΓΠ=73-ΓE Μαρτίου 
• P=E+[Ε/4]-[Ε/100]+[Ε/400]+ΓΠ+5-31, 
•  Y=(P, 7) : ηµέρα πανσελήνου (Υ=0:Κ, 1:∆,…, 6:Σ) 
• Γρηγoριανό Πάσχα = ΓΠ+(7-Y-31) Απριλίου 

 
Π.χ. για το έτος 2008 έχοµε, α = 13, Τ = 1, Κ=13, Θ=4 οπότε ΓΕ=22 . Γρ. 
πανσέληνος: ΓΠ = 21+1 = 22 Μαρτίου,   
Ρ = 2008+502-20+5+22-26 = 2491, Υ = (2491,7) = 6 , δηλ. Σάββατο (: µέρα 
Γρ. πανσελήνου). Έτσι  το Γρηγοριανό Πάσχα για φέτος είναι  στις  
      ΓΠ + (7 – Y - 31) = 22+7-6-31 = -8 Απριλίου, δηλ.  23 Μαρτίου 

 
 

OPIA  ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 
 
Α. Για τους ορθόδοξους (που ακολουθούν το ν.η.): 
     α) Αν  στις 3 Απριλίου (21/3 µε π.η.) είναι Σάββατο και συµβεί 
πανσέληνος, τότε θεωρείται πασχαλινή, οπότε η Κυριακή 4/4 είναι Πάσχα και 
είναι το ενωρίτερα (πρώιµα) εορταζόµενο Πάσχα. Τον αιώνα αυτό Πάσχα στις 
4 Απριλίου  έχοµε µόνο το έτος 2010. 
      β) Αν η 3η  Απριλίου (21/3 µε π.η.) είναι Κυριακή και στις 1/4 έχοµε 
πανσέληνο (η πανσέληνος του Μαρτίου δεν πέφτει ποτέ 2/4 ή 20/3 µε π.η.), 
τότε η µετά 30 ηµέρες πανσέληνος είναι η πασχαλινή (βλ. σηµείωση). ∆ηλαδή 
έχοµε πασχαλινή πανσέληνο την Κυριακή 1 Μαΐου οπότε το Πάσχα είναι την 
επόµενη Κυριακή 8 Μαΐου. Το Πάσχα αυτό είναι και το πιο αργότερα (όψιµα) 
εορταζόµενο. Τον αιώνα αυτό Πάσχα στις 8 Μαΐου έχοµε µόνο το έτος 2078. 
Άρα τα όρια του ορθόδοξου Πάσχα (Ο.Π.), µέχρι και το έτος 2099 που 
υπάρχει η διαφορά των 13 ηµερών στα δυο ηµερολόγια, είναι από : 
4 Απριλίου µέχρι 8 Μαΐου (µε το ν.η.)  ενώ όσοι ακολουθούν το  π.η. από 22 
Μαρτίου µέχρι 25 Απριλίου. Γι' αυτό και αυτό που παλαιότερα (πριν εισαχθεί 
το ν.η.) ο λαός µας έλεγε "ποτέ το Μάη Πάσχα" πρέπει να γίνει: "ποτέ µετά τις 
8 του Μάη Πάσχα αλλά και ποτέ τον Μάρτη Πάσχα"… 
Οι παλαιοηµερολογίτες έχουν κοινό Πάσχα µε τους ορθόδοξους που 
ακολουθούν το ν.η. αλλά µε ηµεροµηνία 13 µέρες µικρότερη, µέχρι και το 
έτος 2099. 
    Σηµείωση: Όταν η πανσέληνος του Μαρτίου δεν είναι πασχαλινή, δηλ. πέσει πριν 
τις  3/4 (21/3 π.η.) τότε ο σεληνιακός µήνας που αρχίζει είναι πλήρης, δηλ. έχει 30 
µέρες. Αυτό ισχύει και στο Γρηγοριανό Πάσχα εξαιρέσει των περιπτώσεων που η 
Γρηγοριανή επακτή του έτους είναι ΓΕ=24 ή (ΓΕ=25 και α>10) οπότε ο σεληνιακός 
µήνας που αρχίζει είναι κοίλος δηλ. έχει 29 µέρες. 
 
Β. Για τους Καθολικούς: 
    α)Αν  στις  21 Μαρτίου  είναι Σάββατο και συµβεί πανσέληνος, τότε 
θεωρείται πασχαλινή, οπότε η Κυριακή  22 Μαρτίου είναι Πάσχα και είναι το 
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ενωρίτερα (πρώιµα) εορταζόµενο Πάσχα. Τον αιώνα αυτό Πάσχα στις 22 
Μαρτίου έχοµε τα έτη 2057, 2068.  
     β) Αν στις 20 Μαρτίου  είναι Σάββατο και έχοµε πανσέληνο, τότε η µετά 
29 µέρες, δηλαδή στις 18 Απριλίου (που είναι Κυριακή) πανσέληνος είναι η 
πασχαλινή, οπότε έχοµε Πάσχα την επόµενη Κυριακή. Το Πάσχα αυτό είναι 
και το πιο αργότερα (όψιµα) εορταζόµενο για τους καθολικούς. Τον αιώνα 
αυτό Πάσχα στις 25 Απριλίου έχοµε το έτος 2038. Άρα τα όρια του καθολικού 
Πάσχα (Κ. Π.) είναι από 22 Μαρτίου µέχρι  25 Απριλίου, δηλαδή οι 
καθολικοί δεν έχουν ποτέ Πάσχα τον Μάιο, όπως και οι ορθόδοξοι τον 
Μάρτιο.  
 
 
         ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΟΡΘ.  ΚΑΙ  ΚΑΘ. ΠΑΣΧΑ 
 
Όπως είδαµε η Ελληνική πολιτεία το 1923 και στην συνέχεια η εκκλησία της 
Ελλάδας, δέχθηκε το νέο ηµερολόγιο (ν.η.) στις 10 Μαρτίου 1924, αλλά χωρίς 
µετακίνηση του Πασχάλιου και των κινητών εορτών που εξακολουθούν να 
εξαρτώνται από το παλαιό ηµερολόγιο (π.η.). 
Έτσι άρχισαν τα προβλήµατα µε τις διαφορετικές ηµεροµηνίες του Πάσχα 
στην χώρα µας (και σε όσες χώρες έχουν όµοιες ρυθµίσεις). Αυτά οφείλονται  
στα δυο σφάλµατα στα οποία στηρίζεται ο υπολογισµός της  ηµεροµηνίας του 
ορθόδοξου Πάσχα : 
 
α) Χρησιµοποιεί τον κύκλο του Μέτωνα που έχει ήδη συγκεντρωµένο   
 σφάλµα 4-5 ηµερών, δηλαδή δίνει την Μετώνεια (ή Ιουλιανή) πανσέληνο     
 4-5 µέρες αργότερα από την Γρηγοριανή (και µε µεγάλη ακρίβεια     
 πραγµατική) πανσέληνο. 
 
β) Χρησιµοποιεί το παλαιό ηµερολόγιο για τον προσδιορισµό της εαρινής 
πανσελήνου, µε αποτέλεσµα να µην χρησιµοποιεί την Γρηγοριανή πανσέληνο. 
      
     Αποτέλεσµα του πρώτου σφάλµατος είναι να έχοµε τον εορτασµό του 
ορθοδόξου Πάσχα (Ο.Π.) πολλές φορές όχι την πρώτη Κυριακή µετά την 
πανσέληνο, αλλά την εποµένη, όπως π.χ. το 2000, 2003, 2009 ενώ αποτέλεσµα 
του δευτέρου σφάλµατος είναι να έχοµε τον εορτασµό του Ο. Π. πολλές φορές 
µετά την δεύτερη εαρινή πανσέληνο, π.χ. το 2002, 2008. Με τον τρόπο αυτό 
παραβιάζεται ο κανόνας τη Νίκαιας, που ορίζει ο εορτασµός να γίνεται την 
πρώτη Κυριακή µετά την εαρινή πανσέληνο.  
 
♦ Ενώ το πρώτο σφάλµα είναι µόνιµο, το δεύτερο µπορεί και να µην  
     υπάρχει. Όταν η εαρινή πανσέληνος είναι από τις 30/3 και µετά, τότε 

βοηθούντος του πρώτου σφάλµατος, η Μετώνεια πανσέληνος δίνεται από 
τις 3/4 και µετά, και έτσι δεν υπάρχει το δεύτερο σφάλµα, αφού η 
πανσέληνος αυτή θεωρείται πασχαλινή (αφού είναι από τις 21/3 π.η. και 
µετά) και από τους ορθοδόξους.  

       Στην περίπτωση αυτή το Καθολικό Πάσχα (Κ.Π.) συµπίπτει ή εορτάζεται 
ενωρίτερα κατά µια (µόνο) βδοµάδα από το Ο. Π. Κοινό Πάσχα έχοµε όταν 
η Γρηγοριανή και η Ιουλιανή πασχαλινή πανσέληνος πέσουν από την 
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Κυριακή µέχρι και το Σάββατο της ίδιας βδοµάδας,  οπότε την αµέσως 
επόµενη Κυριακή έχοµε  κοινό Πάσχα. 

        Για παράδειγµα, το έτος 2007 η Ιουλιανή πασχαλινή πανσέληνος ήταν 
στις 6/4 (Παρασκευή), ενώ η Γρηγοριανή πασχαλινή πανσέληνος στις 2/4 
(∆ευτέρα), δηλαδή αίρεται τόσο το πρώτο σφάλµα (αφού είναι και οι δυο 
την ίδια βδοµάδα)  όσο και το δεύτερο αφού η (Μετώνεια) πανσέληνος 
είναι µετά τις 3 Απριλίου, οπότε έχοµε κοινό Πάσχα την αµέσως επόµενη 
Κυριακή  8 Απριλίου. Το ίδιο θα συµβεί και τα έτη 2010 (4/4), 2011 (24/4).  

          Αν δεν συνεορτάζουµε, στην περίπτωση αυτή, έχοµε µια βδοµάδα 
ακριβώς νωρίτερα το Κ.Π. από το Ο.Π.: έτσι π.χ. το έτος 2009 η Ιουλιανή 
πασχαλινή πανσέληνος είναι στις 14/4 (Τρίτη) και η Γρηγοριανή πασχαλινή 
πανσέληνος στις 10/4 (Παρασκευή, αστρονοµική 9/4), δηλαδή και οι δυο 
µετά τις 3/4, άρα δεν υπάρχει το δεύτερο σφάλµα. Υπάρχει όµως το σφάλµα 
των 4 ηµερών (10/4-14/4) λόγω του κύκλου του Μέτωνα (αλλά και του ότι 
δεν πέφτουν την ίδια βδοµάδα οι δυο πανσέληνοι)  και έτσι  έχοµε το 
Ορθόδοξο Πάσχα στις 19/4, ενώ το καθολικό στις  12/4, δηλαδή µια 
βδοµάδα ενωρίτερα. 

 
♦ Το δεύτερο σφάλµα υπάρχει µόνο όταν η εαρινή πανσέληνος γίνει από 21-

28 (ίσως και 29) Μαρτίου (ν.η.), αφού στην περίπτωση αυτή λόγω του 
πρώτου σφάλµατος έχοµε Μετώνεια πανσέληνο πριν τις 3/4 (21 π.η.) οπότε 
δεν λαµβάνεται η πανσέληνος αυτή ως πασχαλινή από τους ορθοδόξους 
(ενώ λαµβάνεται από τους καθολικούς) και περιµένουν την επόµενη 
πανσέληνο. Στην περίπτωση αυτή το Πάσχα των καθολικών προηγείται 
αυτό των ορθοδόξων από 4 µέχρι  6 βδοµάδες (π.χ. η µέγιστη διαφορά 6 
βδοµάδων συµβαίνει το Πάσχα του 2437) και ενδέχεται να µην έχοµε  
Πάσχα τον Απρίλιο, όπως συνέβη το 2005. Φέτος, το 2008, η διαφορά είναι 
5 βδοµάδες: η Γρηγοριανή εαρινή πανσέληνος ήταν το Σάββατο  22/3 
(αστρονοµική 21/3) και λαµβάνεται σαν πασχαλινή από τους Καθολικούς, 
οπότε έχουν Πάσχα στις 23 Μαρτίου. Οι ορθόδοξοι όµως δεν την θεωρούν 
Πασχαλινή, αφού το (παλαιό) ηµερολόγιο τους  δείχνει τότε 22-13 = 9 
Μαρτίου, άρα πριν τις 21/3. Έτσι περιµένουν την µετά από 30 µέρες νέα 
πανσέληνο δηλαδή στις 21/4, η οποία όµως λόγω και του σφάλµατος του 
κύκλου του Μέτωνα δίνεται στις 25/4 (Παρασκευή), οπότε το ορθόδοξο 
Πάσχα είναι στις 27 Απριλίου. 

 
         Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι  ο τρόπος που υπολογίζεται η 
ηµεροµηνία του  ορθόδοξου Πάσχα, µπορεί να είναι σύµφωνος την παράδοση 
αλλά παραβιάζεται ο κανόνας τη Νίκαιας, που ορίζει ο εορτασµός να γίνεται 
την πρώτη Κυριακή µετά την εαρινή πανσέληνο. Για να  γίνει φανερό το 
µέγεθος του προβλήµατος αναφέρουµε ότι αν εξακολουθήσει η ορθόδοξη 
εκκλησία να στηρίζεται στο παλαιό ηµερολόγιο για να υπολογίζει την 
ηµεροµηνία του Πάσχα  µέχρι το… 14000 µ.Χ., τότε η εαρινή πανσέληνος θα 
γίνει στις 2 Ιουλίου (ν.η.) αφού θα υπάρχει καθυστέρηση 103 ηµερών και 
βέβαια το Πάσχα θα εορταστεί τον Ιούλιο! 

Βλέποµε λοιπόν ότι υπάρχουν ισχυροί επιστηµονικοί και θρησκευτικοί 
λόγοι που επιβάλλουν να συνεορτάζεται το Πάσχα, αν και διάφοροι λόγοι, 
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(κοινωνικοί, συναισθηµατικοί, σύγχυση κλπ)  µπορούν να σταθούν εµπόδιο σε 
ορισµένους, ιδίως απλούς ανθρώπους του λαού,  να δεχθούν κάτι τέτοιο. 
Το πατριαρχείο Ιεροσολύµων π.χ. αντιδρά στον κοινό εορτασµό, κυρίως λόγω 
της προσέλευσης µεγάλου πλήθους  επισκεπτών στον Ναό της Αναστάσεως, 
ίσως και για το άναµµα τού ιερού φωτός (µόνο) από τον ορθόδοξο πατριάρχη 
κλπ. Όµως για την  Ελλαδική εκκλησία δεν υπάρχουν λόγοι να αρνείται τον 
συνεορτασµό, όταν µάλιστα ήδη από το 1924 έχει αποδεχθεί το ν.η., αλλά και 
γιατί είµαστε στην Ε.Ο.Κ. και θα διευκολυνόταν οι µετακινήσεις των πολιτών 
στις ηµέρες της γιορτής του Πάσχα (όπως π.χ. τα Χριστούγεννα).  
Ας ελπίσουµε λοιπόν ότι κάποτε θα γίνει κατανοητό από τους ορθόδοξους η 
ουσία του προβλήµατος και βέβαια ότι θα τολµήσει η εκκλησιαστική ηγεσία 
να προωθήσει το θέµα αυτό και έτσι να συνεορτάζουν το Πάσχα,  τουλάχιστον 
όλοι οι Χριστιανοί που ακολουθούν το νέο ηµερολόγιο… 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ   ΜΕΡΙΚΩΝ   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ    ΠΑΣΧΑ 
 

       Ο.Π. : Πάσχα ορθοδόξων ,  Κ.Π. : Πάσχα καθολικών-διαµαρτυροµένων 
 

Έτος Ο. Π. Κ. Π. Έτος Ο. Π. Κ. Π. 
2000 30 23 2018 8 1 
2001 15 15 2019 28 21 
2002 35 (31) 2020 19 12 
2003 27 20 2025 20 20 
2004 11 11 2030 28 21 
2005 31 (27) 2040 36 1 
2006 23 16 2050 17 10 
2007 8 8 2060 25 18 
2008 27 (23) 2070 34 (30) 
2009 19 12 2080 14 7 
2010 4 4 2090 23 16 
2011 24 24 2100 32 (28) 
2012 15 8 2200 6 6 
2013 35 (31) 2300 15 8 
2014 20 20 2400 16 16 
2015 12 5 2437 33 (22) 
2016 31 (27) 2500 25 18 
2017 16 16 3000 20 13 

 
Σηµ. Οι ηµεροµηνίες είναι µε το ν. η. και όσες είναι σε παρενθέσεις είναι σε 
ηµέρες Μαρτίου, ενώ οι άλλες σε  µέρες Απριλίου. Αν η ηµεροµηνία Απριλίου 
υπερβαίνει το 30 αφαιρούµε το 30 και έχοµε ηµεροµηνία Μαΐου.     
  
 


