
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τον Σεπτέμβριο του 1999, επισκέφθηκα στην Αθήνα τον τότε Αρχιεπίσκοπο Αθηνών μακαριστό 

σήμερα, Χριστόδουλο και ζήτησα την άποψη του σχετικά με το βιβλίο μου «Το παγκόσμιο 

αιώνιο και σταθερό ημερολόγιο» το οποίο ετοίμαζα.  Ζήτησε και τον κατατόπισα πλήρως και 

στη συνέχεια μου είπε:  «Είναι ενδιαφέρον θέμα και έχε υπόψη σου ότι το ημερολόγιο δεν είναι 

δογματικό θέμα αλλά εξωτερικό θέμα, συνεπώς δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όμως σε 

συμβουλεύω μην προχωρήσεις στην έκδοση του προτού το υποβάλεις σε κάποιο συνέδριο.  

Αυτά όλα όμως με την προϋπόθεση  ότι δεν θα ενοχλήσεις το Πάσχα, το οποίο πρέπει να γίνεται 

σύμφωνα με τους όρους που έθεσε η Α΄ Οικουμενική Σύνοδος το 325μ.Χ.».  Απάντησα αμέσως 

στον Μακαριότατο ότι το ημερολόγιο δεν είχε να κάνει τίποτε με τη θρησκεία μας και 

απευθύνεται στη διεθνή κοινότητα, χωρίς να υπάρχει εορτολόγιο.  Την εργασία μου την 

υπέβαλα πρώτα στο Β΄ Μεσογειακό Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας και στην συνέχεια την 

παρέδωσα στον Kofi Anan, όταν επισκέφθηκε την Κύπρο το 2001.   

Από εκείνη την στιγμή αποφάσισα να ασχοληθώ με το Πάσχα και συγκεκριμένα με τον τρόπο 

που καθορίζεται επακριβώς η ημερομηνία του Πάσχα κατ’  έτος.  Όπως προαναφέραμε η 

ημερομηνία του Πάσχα ορίζεται σύμφωνα με τους κανόνες που έθεσε η Α΄ Οικουμενική 

Σύνοδος.  Οι αρχηγοί όμως των χριστιανικών εκκλησιών και οι αρχηγοί της εβραϊκής θρησκείας, 

που είναι παραδοσιακά υπεύθυνοι να καθορίζουν την ημερομηνία του Πάσχα, δεν 

υπολογίζουν ορθά πάντοτε τις ημερομηνίες αυτές.  Για να το πετύχουν, θα πρέπει να γνωρίζουν 

κάθε έτος τις ακριβείς ημερομηνίες της εαρινής ισημερίας και της πρώτης εαρινής πανσελήνου, 

ημερομηνίες που καθορίζονται ορθά μόνο από την αστρονομική κοινότητα.  Μόνο με αυτό τον 

τρόπο εμείς οι Χριστιανοί θα εορτάζουμε το Πάσχα σύμφωνα με τους όρους της Α΄ 

Οικουμενικής Συνόδου, και οι Εβραίοι σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη.  

Μελέτησα και εργάστηκα σε έκταση και σήμερα περάτωσα την εργασία μου την οποία 

παρουσιάζω στο βιβλίο αυτό.  Παρουσιάζω επίσης την δική μου εισήγηση για διόρθωση όλων 

των λαθών που βρήκα και παρουσίασα. 

Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζω τον τρόπο που οι Ορθόδοξοι εκκλησιαστικοί υπολογίζουν την 

ημερομηνία του Πάσχα η οποία βασίζεται αποκλειστικά πάνω στον Κύκλο του Ηλίου και  στον 

Κύκλο της Σελήνης, σύμφωνα με την βυζαντινή χρονολόγηση, που έχει ως αρχή το έτος  

5508π.Χ.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζω τον τρόπο που υπολογίζουν οι αστρονόμοι το Πάσχα των 

Ορθοδόξων.  Αυτοί βασίζονται στην Ιουλιανή χρονολόγηση που θέσπισε ο Joseph Scaliger και 

την αποδέχθηκε όλη η αστρονομική κοινότητα και έχει ως αφετηρία το 4713π.Χ.  Στο κεφάλαιο 

αυτό καθώς και στο προηγούμενο έχουμε δημιουργήσει αρκετούς πίνακες και νέες 

παραμέτρους, για διευκόλυνση των υπολογισμών μας.  

Το τρίτο κεφάλαιο αποτελεί μετάφραση στην αγγλική γλώσσα των δύο πρώτων κεφαλαίων που 

επεξεργάζονται το Πάσχα των Ορθοδόξων.   



Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται ευρεία αναφορά στον τρόπο με τον οποίο υπολογίζεται το Πάσχα 

των Καθολικών και των Διαμαρτυρομένων.  Το Πάσχα τους βασίζεται πάνω στην Ιουλιανή 

χρονολόγηση, που δημιούργησε ο Joseph Scaliger που όπως προαναφέραμε έχει αφετηρία το 

4713π.Χ.  Και σε αυτό το κεφάλαιο έχουμε δημιουργήσει αρκετούς πίνακες για διευκόλυνση 

των υπολογισμών μας. 

Το πέμπτο κεφάλαιο αποτελεί μετάφραση  στην αγγλική γλώσσα του τέταρτου κεφαλαίου, που 

επεξεργάζεται το Πάσχα των Καθολικών.  

Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζω το εβραϊκό ημερολόγιο και το εβραϊκό Πάσχα.  Ασχολήθηκα και 

με το εβραϊκό ημερολόγιο διότι οι Εβραίοι κάθε χρόνο έχουν σεληνοηλιακό ημερολόγιο που 

είναι διαφορετικής διάρκειας, για να εξυπηρετεί τους περιορισμούς, όχι μόνο του Πάσχα αλλά 

και όλων των άλλων θρησκευτικών εορτών τους και ταυτόχρονα να διατηρείται συγχρονισμένο 

με το τροπικό έτος.   Παρουσιάζω και τη μέθοδο Gauss για τον υπολογισμό της ημερομηνίας 

του εβραϊκού Πάσχα, η οποία βασίζεται στην εβραϊκή χρονολόγηση που αρχίζει το 3761π.Χ.  

Το έβδομο κεφάλαιο είναι μετάφραση στην Αγγλική γλώσσα του έκτου κεφαλαίου που 

επεξεργάζεται το εβραϊκό ημερολόγιο και το Πάσχα των Εβραίων. 

Στο όγδοο κεφάλαιο παρουσιάζω, σε ένα δείγμα 65 συνεχόμενων ετών (1970 – 2034), μία 

ανάλυση και των 3 Πάσχα όπου κατέγραψα τα διάφορα λάθη που υπάρχουν σε αυτούς τους 

υπολογισμούς.  Σε αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνεται και η εισήγηση μου για διόρθωση όλων 

αυτών των λαθών. 

Το ένατο κεφάλαιο είναι η μετάφραση στην αγγλική γλώσσα του ογδόου κεφαλαίου.    
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