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Ο φετινός εορτασµός του Πάσχα των ορθοδόξων χριστιανών παρουσιάζει 

δυο αξιοσηµείωτα χαρακτηριστικά. Το πρώτο, όχι και τόσο σπάνιο, είναι ότι 
είναι κοινό µε το Πάσχα των καθολικών (στον αιώνα µας υπάρχουν 31 έτη µε 
κοινό Πάσχα). Το δεύτερο είναι ιδιαίτερα πρωτότυπο και εντυπωσιακό: είναι το 
τελευταίο Πάσχα του αιώνα µας, αλλά και όλων των επόµενων αιώνων, που 
εορτάζεται τόσο πρώιµα!!!  
Αλλά ας δούµε, µε συντοµία, πως έχουν τα πράγµατα γύρω από την ηµεροµηνία 
του Πάσχα. 
 

Το Πάσχα  είναι κατ’ αρχήν µια µεγάλη εορτή του Ιουδαϊσµού  που 
καθιερώθηκε για να εορτάζεται 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 
πανσελήνου µετά την εαρινή ισηµερία. 

Επειδή οι πρώτοι χριστιανοί, όπως ήταν φυσικό, ήταν Εβραίοι, παρέλαβαν 
την εορτή αυτή από αυτούς και διατήρησαν το όνοµα Πάσχα σε ανάµνηση της 
Ανάστασης  του Χριστού, δηλ. "της διαβάσεως από τον θάνατον εις την ζωήν" 
και το ονόµαζαν, σε αντιδιαστολή µε το εβραϊκό Πάσχα, "Πάσχα το καινόν". 
 Κατά τα πρώτα έτη του Χριστιανισµού δεν υπήρχε κοινή ηµέρα εορτασµού 
του Πάσχα στις διάφορες χριστιανικές εκκλησίες (βλ. περισσότερα στο [2])) και 
µάλιστα πολλά χρόνια πέρασαν µε έντονες συζητήσεις και διαφωνίες από τις 
οποίες δεν έλειπαν οι διαξιφισµοί  και οι έριδες. Μπροστά σε αυτήν την 
κατάσταση,  η Α΄ Οικουµενική σύνοδος (325 µ. Χ.,  Νίκαια της Βιθυνίας) 
αναγκάστηκε να πάρει θέση και στο θέµα  της ηµεροµηνίας του Πάσχα. 
 Η σύνοδος λαµβάνοντας υπόψη ότι οι εβραίοι εόρταζαν το Πάσχα κατά  την  
ηµέρα της Πανσελήνου, που γινόταν κατά ή µετά την εαρινή ισηµερία και 
επειδή ο Χριστός αναστήθηκε αµέσως την εποµένη, δηλαδή µετά την εαρινή 
πανσέληνο, καθόρισε τον εξής κανόνα: 



∆. Ι. Μ.        Το  τελευταίο  πιο  πρώιµο  Πάσχα 2

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 εποµένη 
Κυριακή. 
 
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. Ποιος όµως θα καθόριζε την 
πασχαλινή πανσέληνο; 
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 Πανσελήνων, 
σύµφωνα βέβαια και µε το Ιουλιανό ηµερολόγιο.  

 
Ο Κύκλος του Μέτωνα 

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

συνοδικοί µήνες  ισοδυναµούν µε 19 τροπικά (ηλιακά) έτη.  
Συνοδικός µήνας είναι το χρονικό διάστηµα µεταξύ δυο  διαδοχικών οµωνύµων 
φάσεων της σελήνης (π.χ. µεταξύ δυο πανσελήνων ή µεταξύ δυο πρώτων 
τέταρτων) και είναι  ίσος µε 29,530588 ηµέρες, ενώ το Τροπικό  έτος, είναι το 
χρονικό διάστηµα ανάµεσα σε δυο διαδοχικές διαβάσεις του ήλιου από το 
εαρινό ισηµερινό σηµείο (κατά την φαινόµενη ετήσια κίνηση του ήλιου πάνω 
στην εκλειπτική) και είναι ίσο µε 365,242199 (µέσες ηλιακές) ηµέρες.  
  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. 
Όµως ο κύκλος του Μέτωνα παρουσιάζει κάποιο σφάλµα:  δίνει (µέχρι σήµερα) 
την Μετώνεια (ή Ιουλιανή) πανσέληνο  4-5 περίπου µέρες αργότερα από την 
αστρονοµική πανσέληνο. 
   Παρά το σφάλµα αυτό, που τα πρώτα έτη ήταν µικρό, σχηµατίσθηκε (από 
τους Αλεξανδρινούς αστρονόµους) ο πίνακας των πανσελήνων του Πάσχα, 
(Πασχάλιοι πίνακες) δηλαδή, των κατά την 21η Μαρτίου και µετά πανσελήνων 
του Ιουλιανού ηµερολογίου, 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. 
Στην ηµεροµηνία όµως του Πάσχα επέδρασε και η καθιέρωση το 1582 του νέου 
(Γρηγοριανού) ηµερολογίου. Αυτό έγινε διότι λόγω των καθυστερήσεων του 
παλαιού ηµερολογίου (π. η.) είχε συσσωρευτεί λάθος –καθυστέρηση- 10 
ηµερών (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. 
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Όµως η εκκλησία της Ελλάδας δέχθηκε το νέο ηµερολόγιο (ν. η.) στις 10 
Μαρτίου 1924, ακολουθώντας την Ελληνική πολιτεία που το είχε αποδεχθεί το 
1923, αλλά χωρίς µετακίνηση του Πασχάλιου και των κινητών εορτών που 
εξακολουθούν να εξαρτώνται από το παλαιό ηµερολόγιο (π. η.). Με τον τρόπο 
αυτό διατηρήθηκε το λάθος του παλαιού ηµερολογίου, αλλά και το λάθος του 
κύκλου του Μέτωνα και είναι αυτά που ευθύνονται για την διαφοροποίηση της 
ηµεροµηνίας του Πάσχα των ορθοδόξων.  
 

Η  Ηµεροµηνία του Πάσχα 
 

Ο υπολογισµός της ηµεροµηνίας του Πάσχα ορθόδοξων και Καθολικών, 
είναι ένα σχετικά σύνθετο αστρονοµικό και µαθηµατικό θέµα αν και απαιτεί 
ουσιαστικά τις 4 πράξεις της αριθµητικής και λίγες γνώσεις από την θεωρία 
αριθµών. Παλαιότερα την ηµεροµηνία του Πάσχα την υπολόγιζαν από 
ορισµένους πίνακες, τους περίφηµους Πασχάλιους  πίνακες. Σήµερα την 
ηµεροµηνία του Πάσχα (ορθοδόξου και καθολικού) την βρίσκουµε µε ένα 
ορισµένο Μαθηµατικό αλγόριθµο (βλ. σχετικά στο [2])..               
Οι καθολικοί (και διαµαρτυρόµενοι) εορτάζουν το Πάσχα (Λατίνων 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. 

 
Οι  διαφορές  στην  Ηµεροµηνία 

 
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 διατηρήθηκαν τα σφάλµατα στον υπολογισµό της  ηµεροµηνίας του 
ορθόδοξου Πάσχα που το διαφοροποιούν από το καθολικό Πάσχα.  
Τα σφάλµατα αυτά είναι :  
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     
 αστρονοµική) πανσέληνο, δηλ. την πανσέληνο που λαµβάνει υπόψη της το λάθος 
αυτό. 
 
β) Χρησιµοποιεί το παλαιό ηµερολόγιο για τον προσδιορισµό της εαρινής 
πανσελήνου (21/3 µε π. η.), µε αποτέλεσµα να µην χρησιµοποιεί την Γρηγοριανή 
πανσέληνο (η οποία βασίζεται στο Γρηγοριανό ηµερολόγιο) και έτσι µερικές  
πανσέληνοι αν και είναι µετά τις 20 Μαρτίου (ν. η.) να µην τις θεωρεί 
πασχαλινές. 
     Αποτέλεσµα του πρώτου σφάλµατος: είναι να έχοµε τον εορτασµό του 
ορθοδόξου Πάσχα, πολλές φορές όχι την πρώτη Κυριακή µετά την πανσέληνο, 
αλλά την εποµένη, όπως π.χ. το 2009: η Γρηγοριανή πανσέληνος ήταν την 
Παρασκευή 10 Απριλίου και οι καθολικοί είχαν Πάσχα στις 12. Η Ιουλιανή 
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όµως πανσέληνος ήταν την Τρίτη 14 Απριλίου (4 µέρες αργότερα λόγω του 
λάθους του κύκλου του Μέτωνα) οπότε το ορθόδοξο Πάσχα ήταν στις 19 
Απριλίου. 
Αποτέλεσµα του δευτέρου σφάλµατος: είναι να έχοµε τον εορτασµό του 
ορθοδόξου Πάσχα πολλές φορές µετά την δεύτερη εαρινή πανσέληνο, όπως π.χ. 
το 2008: η Γρηγοριανή πανσέληνος του Σαββάτου  22 Μαρτίου 2008 δίνει 
Πάσχα για τους καθολικούς στις 23 Μαρτίου. Όµως αυτή δεν θεωρείται 
πασχαλινή για τους ορθόδοξους αφού είναι στις 9 π. η. (22 ν. η.). Έτσι 
περίµεναν την επόµενη πανσέληνο που ήταν, µετά 30 ηµέρες, στις 21 Απριλίου 
που λόγω και του σφάλµατος του κύκλου του Μέτωνα δίνεται στις 25 Απριλίου 
(Παρασκευή), οπότε το ορθόδοξο Πάσχα ήταν την Κυριακή 27 Απριλίου.  

Ενώ το πρώτο σφάλµα είναι µόνιµο, το δεύτερο µπορεί και να µην  υπάρχει. 
Όταν η εαρινή πανσέληνος είναι από τις 30 Μαρτίου και µετά, τότε βοηθούντος 
του πρώτου σφάλµατος, η Μετώνεια (Ιουλιανή) πανσέληνος δίνεται από τις 3 
Απριλίου και µετά, και έτσι δεν υπάρχει το δεύτερο σφάλµα, αφού η 
πανσέληνος αυτή θεωρείται πασχαλινή (διότι είναι από τις 21/3 π. η. και µετά) 
και από τους ορθοδόξους. 
Στην περίπτωση αυτή, αν οι πανσέληνοι (Γρηγοριανή και η Ιουλιανή) πέσουν 
την ίδια βδοµάδα έχουµε κοινό Πάσχα, ενώ αν πέσουν σε διαφορετική το 
Καθολικό Πάσχα εορτάζεται ενωρίτερα κατά µια (µόνο) βδοµάδα από το 
Ορθόδοξο Πάσχα.   
Έτσι φέτος, το 2010, η Μετώνεια (Ιουλιανή) πασχαλινή πανσέληνος δίνεται το 
Σάββατο 3 Απριλίου (ν. η.), ενώ η Γρηγοριανή πασχαλινή πανσέληνος ήταν την 
Τρίτη 30 Μαρτίου (4 µέρες ενωρίτερα λόγω του σφάλµατος του κύκλου του 
Μέτωνα ). Έτσι αίρεται τόσο το πρώτο σφάλµα (αφού είναι και οι δυο την ίδια 
βδοµάδα)  όσο και το δεύτερο, αφού η πανσέληνος είναι  στις 3 Απριλίου ή 21 
π.η. (και λαµβάνεται ως πασχαλινή και από τους ορθόδοξους), οπότε έχοµε 
κοινό Πάσχα την αµέσως επόµενη Κυριακή 4 Απριλίου. Το ίδιο θα συµβεί και 
του χρόνου, το 2011: η Ιουλιανή (Μετώνεια) πασχαλινή πανσέληνος δίνεται την 
Παρασκευή 22 Απριλίου (ν. η.), ενώ η Γρηγοριανή πασχαλινή πανσέληνος είναι 
την Κυριακή 17 Απριλίου (5 µέρες διαφορά: 4 λόγω του σφάλµατος του κύκλου 
του Μέτωνα και 1 για ένα κάποιο άλλο λόγο, βλ.[2]). Έτσι αίρεται τόσο το 
πρώτο σφάλµα (αφού είναι και οι δυο την ίδια βδοµάδα)  όσο και το δεύτερο, 
αφού η πανσέληνος είναι µετά στις 3 Απριλίου (21 π. η.), οπότε έχοµε κοινό 
Πάσχα την αµέσως επόµενη Κυριακή 24 Απριλίου (2011). 
 

Το δεύτερο σφάλµα υπάρχει µόνο όταν η εαρινή πανσέληνος γίνει από 21- 
29 Μαρτίου (ν. η.). Στην περίπτωση αυτή το Πάσχα των καθολικών προηγείται 
αυτού των ορθοδόξων από 4 µέχρι  6 βδοµάδες και ενδέχεται να µην έχοµε  
Πάσχα τον Απρίλιο, όπως συνέβη το 2002 (5/5) και 2005 (1/5) και θα συµβεί 
και το 2013 (5/5). 
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Όρια  Εορτασµού  του  Πάσχα 

 
Όπως αναφέρουµε αναλυτικά στο [2], τα όρια της ηµεροµηνίας του Πάσχα 
είναι: 
Α. Για τους ορθόδοξους (που ακολουθούν το ν. η.): 
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 (π. η.). Γι’ αυτό και 
αυτό που παλαιότερα (πριν εισαχθεί το ν. η.) ο λαός µας έλεγε "ποτέ το Μάη 
Πάσχα" πρέπει να γίνει: "ποτέ τον Μάρτη Πάσχα"!  
Οι παλαιοηµερολογίτες, που ακολουθούν το  π. η., έχουν την ίδια ηµέρα Πάσχα 
µε τους ορθόδοξους χριστιανούς που ακολουθούν το ν. η., αλλά µε ηµεροµηνία 
13 µέρες µικρότερη, µέχρι και το 2099 (π.χ. για το 2010 στις 22 Μαρτίου π. η.). 
 
Β. Για τους Καθολικούς: 
    Τα όρια του καθολικού Πάσχα (Κ. Π.) είναι από 22 Μαρτίου  µέχρι  25 
Απριλίου (ν. η.), δηλαδή οι καθολικοί δεν έχουν ποτέ Πάσχα τον Μάιο, όπως 
και οι ορθόδοξοι τον Μάρτιο.  
                                             
 

Τo τελευταίο  Ορθ. Πάσχα στις  4  Απριλίου είναι το 2010! 
 

        Στην αρχή αναφέραµε ότι το φετινό Πάσχα στις 4 Απριλίου δεν είναι µόνο 
το τελευταίο πιο πρώιµο Πάσχα του αιώνα µας, αλλά και όλων των … 
επόµενων αιώνων! Αυτό ακριβώς το θέµα θα δούµε τώρα. 
 Τα παραπάνω όρια εορτασµού του Πάσχα των καθολικών που είδαµε, δεν 
επηρεάζονται από την διαφορά των δυο ηµερολογίων, αφού δεν χρησιµοποιούν 
το π. η., ενώ τα όρια  για το Πάσχα των ορθοδόξων επηρεάζονται. Από το 1900 
µέχρι το 2099 που τα δυο ηµερολόγια έχουν διαφορά 13 ηµέρες η µικρότερη 
ηµεροµηνία του Πάσχα είναι στις 4 Απριλίου (1915, 2010) και η µεγαλύτερη 
στις 8 Μαΐου (1983, 2078). 
Ας δούµε τι γίνεται όταν η καθυστέρηση του π. η. αυξάνει.   
Κατ’ αρχήν το ενωρίτερα εορταζόµενο (ορθόδοξο) Πάσχα συµβαίνει όταν στις   
21 Μαρτίου µε π. η. είναι Σάββατο και συµβεί πανσέληνος (οπότε έχουµε 
Πάσχα την εποµένη). Έτσι π.χ. το 1668,  συνέβη αυτό και είχαν Πάσχα στις 22 
Μαρτίου, δηλαδή 1 Απριλίου ν. η., αφού η διαφορά των ηµερολογίων ήταν τότε 
10 µέρες. Σήµερα που η διαφορά των δυο ηµερολογίων είναι 13 µέρες (1900-
2099) αυτό συµβαίνει όταν στις 21+13=34 δηλαδή στις 3 Απριλίου  είναι 
Σάββατο και πανσέληνος (όπως φέτος, το 2010). Από τις 14 Μαρτίου 2100 η 
καθυστέρηση του π. η. γίνεται 14 µέρες (επειδή το 2100 είναι δίσεκτο µόνο µε 
το π. η.), οπότε τον 22ο αιώνα η 21/3 µε π. η. αντιστοιχεί στις 21+14=35, 
δηλαδή 4 Απριλίου. Έτσι αν τον 22ο αιώνα στις 4/4 (ν. η.) συµβεί πανσέληνος 
και είναι Σάββατο, την επόµενη Κυριακή 5/4 έχοµε το πιο πρώιµο Πάσχα. Αυτό 
ακριβώς συµβαίνει το 2105 (µοναδικό στον 22ο  αιώνα).  
Όµοια τον 23ο αιώνα, λόγω του δίσεκτου επαιώνιου έτους 2200 (µόνο) µε το π. 
η.,  το πιο πρώιµο Πάσχα πρέπει κανονικά να είναι στις 6 Απριλίου. Όµως τον 
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αιώνα αυτό δεν υπάρχει Σάββατο στις 5 Απριλίου µε πανσέληνο. Συµβαίνει 
όµως εδώ το εξής: την µια ηµέρα παραπάνω-λόγω του δίσεκτου 2200 µε το π. 
η.- να την υφίσταται το ίδιο το Πάσχα του 2200 (που είναι έτος του 22ου 
αιώνα). Έτσι θα έχουµε (θα έχουν…) Πάσχα στις 6 Απριλίου του 2200 και αυτό 
θα είναι το κανονικό πιο πρώιµο Πάσχα του 23ου αιώνα (αν θεωρήσουµε, 
καταχρηστικά, ότι το 2200 είναι έτος του αιώνα αυτού). Φυσικά υπάρχει άλλη 
ελάχιστη ηµεροµηνία Πάσχα τον 23ο αιώνα, στις 7 Απριλίου του 2295 (δεν 
είναι όµως η κανονική του 23ου αιώνα!).  
Συνεχίζοντας από το έτος 2300, που είναι δίσεκτο (µόνο) µε το π. η.,  και για 
ολόκληρο τον 24ο αιώνα το πιο πρώιµο Πάσχα πρέπει να είναι στις 7 Απριλίου. 
Μάλιστα, επειδή το 2400 είναι δίσεκτο και µε τα δυο ηµερολόγια, η 7 Απριλίου 
ισχύει και για τον  25ο  αιώνα και µέχρι το 2499 (όπως ακριβώς από το 1900 
µέχρι το 2099 είναι η 4 Απριλίου).  
Για το πιο όψιµο Πάσχα: αυτό συµβαίνει όταν στις 21 Μαρτίου µε π. η. είναι 
Κυριακή και στις 19/3 Μαρτίου µε π. η.  έχοµε πανσέληνο (η Μετώνεια 
πανσέληνος του Μαρτίου δεν πέφτει ποτέ  20/3 µε π. η ). Τότε η µετά 30 
ηµέρες πανσέληνος είναι η πασχαλινή! ∆ηλαδή έχοµε πασχαλινή πανσέληνο 
την Κυριακή 18 Απριλίου µε π. η. , οπότε το Πάσχα είναι την επόµενη Κυριακή 
25 Απριλίου µε π. η.. Έτσι τον αιώνα µας (αλλά και τον προηγούµενο) που η 
διαφορά των ηµερολογίων είναι 13 µέρες, το πιο όψιµα εορταζόµενο Πάσχα 
είναι στις 25 + 13 = 38, δηλαδή στις 8 Μαΐου. Πάσχα στις 8 Μαΐου είχαµε το 
1983, αλλά δεν θα προλάβουµε το… επόµενο, αφού θα είναι το 2078!.Μάλιστα 
το Πάσχα του 2078, θα είναι το τελευταίο µε αυτή την ηµεροµηνία, αφού 
εντελώς όµοια προκύπτει και η µετακίνηση της όψιµης ηµεροµηνίας εορτασµού 
του Πάσχα κατά 1 ηµέρα ανά επαιώνιο έτος (που το πλήθος των αιώνων του 
δεν διαιρείται µε το 4). Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι πιο πρώιµες και οι 
πιο όψιµες ηµεροµηνίες Πάσχα µέχρι και τον  27ο αιώνα. 

 
   Αιών. 

 
Πάσχα 

 
21ος 

 
22ος 

 
23ος 

 
24ος 

 
25ος 

 
26ος 

 
27ος 

Πιο 
Πρώιµο 

4/4: 
2010 

5/4 
2105 

6/4 
2200 

 

(8/4: -2379, 
2390) 

7/4 
2447 

8/4 
2542 

9/4 
2637 

Πιο 
όψιµο 

8/5: 
2078 

9/5 
2173 

10/5 
2268 

(10/5:2325, 
2336) 

(10/5: 
2420) 

12/5 
2515 

13/5 
2610 

 
Όσες ηµεροµηνίες είναι σε παρενθέσεις  αντιστοιχούν σε ηµεροµηνίες πιο 
πρώιµου (όψιµου) Πάσχα, αλλά χωρίς να είναι το κανονικό πρώιµο (όψιµο) 
Πάσχα του αιώνα τους. 
Από την παραπάνω ανάλυση προκύπτει ότι το φετινό Πάσχα στις 4 Απριλίου, 
όσο η ορθόδοξη εκκλησία βασίζεται στο π. η. για τον προσδιορισµό της 
ηµεροµηνίας του Πάσχα, είναι το τελευταίο για την ορθόδοξη εκκλησία και όλα 
τα επόµενα θα είναι από τις 5 Απριλίου και µετά.!!! 
 
Ένα άλλο που πρέπει να επισηµάνουµε είναι ότι, όταν έχουµε το πιο πρώιµο 
ορθόδοξο Πάσχα τότε έχουµε κατ’ ανάγκη, προς το παρόν, κοινό Πάσχα µε 
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τους καθολικούς. Αυτό συµβαίνει γιατί, το πιο πρώιµο ορθόδοξο Πάσχα 
συµβαίνει όταν η πασχαλινή (Μετώνεια) πανσέληνος είναι Σάββατο, οπότε η 
αστρονοµική (περίπου Γρηγοριανή) κανονική πανσέληνος είναι 4 ή 5 µέρες 
πριν, άρα και οι δυο στην ίδια βδοµάδα κλπ.. Όταν όµως το σφάλµα του κύκλου 
του Μέτωνα ξεπεράσει τις 6 µέρες, τότε δεν θα συµβαίνει αυτό: το ορθόδοξο θα 
εορτάζεται  µια βδοµάδα αργότερα από αυτό των καθολικών  κ.ο.κ. 
 
Είναι φανερό από τα παραπάνω ότι η συνεχής µετακίνηση προς τα εµπρός της 
ηµεροµηνίας του Πάσχα θα έχει κάποτε εντυπωσιακές συνέπειες.  
Έτσι, αν εξακολουθήσει η ορθόδοξη εκκλησία να στηρίζεται στο π. η. για να 
υπολογίζει την ηµεροµηνία του Πάσχα, π.χ.  µέχρι το… 5270, το ορθόδοξο 
Πάσχα θα είναι την… 1 Ιουνίου, ενώ των καθολικών στις 11 Απριλίου (37 
µέρες καθυστέρηση του π. η. ) και βέβαια η ηµεροµηνία του Πάσχα όλο και θα 
αποµακρύνεται προς τα εµπρός, κάτι εντελώς παράλογο από κοινωνικής και 
θρησκευτικής πλευράς. Μην ξεχνούµε ακόµη ότι η εορτή του Πάσχα είναι στο 
χριστιανικό εορτολόγιο κεντρική σε µια µεγάλη οµάδα εορτών, που αρχίζουν 
70 µέρες πριν, µε την Κυριακή Τελώνου και Φαρισαίου και λήγουν 56 µέρες µετά 
την Κυριακή του Πάσχα, την Κυριακή των Αγίων Πάντων.                                          
 Μπορεί βέβαια κάποιοι να ισχυριστούν ότι ο τρόπος υπολογισµού της 
ηµεροµηνίας του  ορθόδοξου Πάσχα είναι σύµφωνος την παράδοση, αλλά 
παραβιάζεται ο κανόνας της Α΄ Οικουµενικής συνόδου, αφού ορίζει ο 
εορτασµός να γίνεται την πρώτη Κυριακή µετά την αστρονοµική εαρινή 
πανσέληνο.  
Αυτό, το έχει  επισηµάνει τελευταία και ο αείµνηστος Αρχιεπίσκοπος 
Χριστόδουλος, ο οποίος αν και δεν πρότεινε να γίνει αλλαγή στον υπολογισµό 
της ηµεροµηνίας του Ορθόδοξου Πάσχα, στην πολύ σχολαστική διδακτορική 
του διατριβή, µε θέµα την ηµεροµηνία του Πάσχα από θεολογικής και 
εκκλησιαστικής πλευράς, αναφέρει σχετικά:  
 
«αξιοσηµείωτον τυγχάνει το γεγονός ότι η Α' Οικ. Σύνοδος, θελήσασα να ορίση 
την ηµέραν εορτασµού του Πάσχα, δεν ώρισε µήνας και ηµέρας του Ιουλιανού 
Ηµερολογίου, αλλ' έθετο ως σταθεράν βάσιν του υπολογισµού την εαρινήν 
ισηµερίαν, δηλ. ώρισε τα κατά τον εορτασµόν ουχί ηµεροµηνιακώς, αλλ' 
αστρονοµικώς, και τούτο διότι το κανονικώς ενδιαφέρον δεν είναι η ηµεροµηνία, 
αλλ' η ισηµερία». 
       
Αυτήν την ξεκάθαρη αλήθεια ας την έχουν υπόψη τους όσοι µερικές φορές, 
άκριτα και ανιστόρητα µιλούν αόριστα για «παράδοση» ή «προσκόλληση στον 
Πάπα ή στην ∆ύση κλπ.  
Παλιότερα, στην τότε Κοινωνία των Εθνών (1919-1946, πρόδροµος του 
Ο.Η.Ε.) έγιναν διάφορες προτάσεις για κοινό εορτασµό του Πάσχα. Μια 
πρόταση ήταν να εορτάζεται σε σταθερή ηµεροµηνία του Απριλίου, σε 
συµφωνία και µε το παγκόσµιο ηµερολόγιο, που δεν έγινε δεκτή, αφού 
µπορούσε το Πάσχα να µην γιορτάζεται σε µέρα Κυριακή. Άλλη πρόταση για 
να εορτάζεται την δεύτερη Κυριακή του Απριλίου δηµιουργούσε πρόβληµα, σε 
ορισµένες περιπτώσεις, στους Καθολικούς κατά τον εορτασµό της 25ης 
Μαρτίου. Έµεινε η τρίτη Κυριακή του Απριλίου, αλλά δεν προχώρησε παρά 
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πέρα η συζήτηση. Πάντως µια άλλη πρόταση φαίνεται να συγκεντρώνει την 
προτίµηση όλων και να έχει µέλλον: η πασχαλινή πανσέληνος να προσδιορίζεται 
σύµφωνα µε τις σύγχρονες  αστρονοµικές παρατηρήσεις, όπως σαφώς δέχθηκε 
και η Α΄ Οικουµενική σύνοδος, σήµερα µάλιστα που διαθέτουµε πολύ ακριβείς 
µεθόδους προσδιορισµού της. 
 
Ας ελπίσουµε λοιπόν ότι κάποτε θα γίνει κατανοητή από όλους η ουσία του 
προβλήµατος, θα παραµεριστούν οι σκοπιµότητες ορισµένων εκκλησιών  και 
βέβαια ότι θα τολµήσει η εκκλησιαστική ηγεσία, προπάντων των ορθοδόξων, να 
προωθήσει το θέµα αυτό και έτσι να συνεορτάζουν και το Πάσχα (όπως π.χ. τα 
Χριστούγεννα),  τουλάχιστον όλοι οι Χριστιανοί που ακολουθούν το νέο 
ηµερολόγιο…  
      
                                                            Καλό  Πάσχα  και  Χρόνια Πολλά 
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