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ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ:   

Η γιορτή και ο υπολογισμός της ημερομηνίας του 

 

 Το Πάσχα είναι η μεγαλύτερη και πλουσιότερη σε λαογραφικές εκδηλώσεις γιορτή 

των Ορθοδόξων Χριστιανών. Η λέξη Πάσχα προέρχεται από την εβραϊκή «pesah» 

που σημαίνει "διάβαση". Οι Εβραίοι γιόρταζαν το Πάσχα σε ανάμνηση της 

απελευθέρωσής τους από τους Αιγυπτίους και της διάβασης της Ερυθράς θάλασσας. 

Οι Χριστιανοί γιορτάζουν την Ανάσταση του Σωτήρα και τη διάβαση από το θάνατο 

στη ζωή. Η αντίστοιχη ελληνική λέξη για το Πάσχα είναι Λαμπρή, διότι η ημέρα 

της Ανάστασης του Χριστού είναι μέρα ευφρόσυνη. Το Πάσχα είναι κινητή γιορτή 

και γιορτάζεται την πρώτη Κυριακή μετά την πανσέληνο της εαρινής ισημερίας 

(δηλ. Κυριακή μετά την πανσέληνο του Μαρτίου).  

Ο προσδιορισμός της γιορτής του Πάσχα είναι ένα απλό αστρονομικό-μαθηματικό 

πρόβλημα, που καθορίζεται από τον κύκλο της Σελήνης και τόσο το Ιουλιανό όσο 

και το Γρηγοριανό ημερολόγιο χρησιμοποιήθηκαν γι’ αυτόν τον προσδιορισμό.  

Ο Χριστός σταυρώθηκε και αναστήθηκε λίγο μετά το εβραϊκό Πάσχα κι έτσι η 

ημερομηνία του χριστιανικού Πάσχα βασίζεται στην ημερομηνία του εβραϊκού. 

Ορίζοντα έχει  την αρχή της άνοιξης  και δεν υπάρχει περίπτωση το χριστιανικό 

Πάσχα να πέσει πριν το εβραϊκό. Για τον υπολογισμό του εβραϊκού Πάσχα, οι 

Εβραίοι χρησιμοποιούν ένα σεληνιακό ημερολόγιο, το οποίο δημιουργήθηκε στην 

Αρχαία Ελλάδα. Τα σεληνιακά ημερολόγια βασίζονται στην περιστροφή της 

σελήνης γύρω από την γη, η οποία ολοκληρώνεται σε περίπου 28 μέρες. Η 

πανσέληνος υποτίθεται ότι πέφτει πάντα στη μέση ενός μήνα, δηλαδή την 14η μέρα 

του μήνα. Το εβραϊκό Πάσχα γιορτάζεται πάντα την 14η μέρα του ανοιξιάτικου 

μήνα (Νίσαν). Όμως μια ολόκληρη περιστροφή της σελήνης γύρω από την γη δεν 

διαρκεί ακριβώς 28 μέρες, αλλά 27 μέρες 7 ώρες και 43 λεπτά. Έτσι υπάρχει μια 

διαφορά μεταξύ πραγματικής πανσέληνου και ημερολογιακής. 

Οι Ρωμαίοι χρησιμοποιούσαν το σεληνιακό ημερολόγιο των Ελλήνων έως ότου ο 

ρωμαίος αυτοκράτορας Ιούλιος Καίσαρας αντικατέστησε το σεληνιακό ημερολόγιο 

με ηλιακό ημερολόγιο, για να απλοποιήσει την μέτρηση του χρόνου. Τα ηλιακά 

ημερολόγια δεν χρησιμοποιούν την περιστροφή της σελήνης γύρω από την γη, αλλά 

την περιστροφή της γης γύρω από τον ήλιο. Η όποια περιστροφή της γης γύρω από 



τον ήλιο χρειάζεται 365 μέρες κι 6 ώρες. Έτσι ο Ιούλιος Καίσαρας όρισε το έτος με 

365 μέρες. Για να μην χαθούνε όμως οι 6 ώρες, κάθε τέσσερα χρόνια, όπου τέσσερα 

εξάωρα συμπλήρωναν μια μέρα, ο Φεβρουάριος ορίστηκε να έχει 29 αντί για 28 

μέρες. Προς τιμή του αυτοκράτορα, το ημερολόγιο ονομάζεται «Ιουλιανό». Και 

πάλι ωστόσο υπάρχει διαφορά καθώς και η περιστροφή δεν διαρκεί ακριβώς 365 

μέρες κι 6 ώρες αλλά λίγα λεπτά λιγότερο. Μέσα σε ένα αρκετά μεγάλο χρονικό 

διάστημα αυτή η αρχικά μικρή διαφορά γίνεται όλο και πιο μεγάλη. Έτσι και το 

Ιουλιανό ημερολόγιο, όπως και το σεληνιακό, με το πέρασμα του χρόνου γίνονται 

όλο πιο ανακριβή. 

Για να βελτιωθεί η κατάσταση, ο Πάπας Γρηγόριος ο ΙΓ' ανανέωσε το Ιουλιανό και 

το παλιό σεληνιακό ημερολόγιο. Εκείνο το καιρό η διαφορά μεταξύ ιουλιανής 

ημερομηνίας και αστρονομικής ημερομηνίας ήταν 10 μέρες (η ιουλιανή ημερομηνία 

προηγούνταν), κι έτσι τον Οκτώβριο του 1582 αφαιρεθήκανε 10 μέρες από τον 

Οκτώβριο και την 4η Οκτωβρίου ακολούθησε αμέσως η 15η Οκτωβρίου. 

Εν τω μεταξύ έχουνε περάσει από τότε πάνω από 400 χρόνια. Σήμερα η διαφορά 

έχει φτάσει τις 13 μέρες! Έτσι εξηγείται γιατί η Σέρβοι - και ως το 1920 οι Έλληνες 

- γιορτάζουνε τα Χριστούγεννα στις 7 Ιανουαρίου. Στους επόμενους αιώνες η 

διαφορά μεταξύ των ημερολογίων θα αυξηθεί κι άλλο. Και μάλιστα το Ιουλιανό 

ημερολόγιο- γιατί αυτό είναι που ξεφεύγει - θα απομακρύνεται όλο και πιο πολύ 

από την αστρονομική πραγματικότητα. 

Σήμερα Ορθόδοξες εκκλησίες χρησιμοποιούν το γρηγοριανό ημερολόγιο για τις 

ακίνητες γιορτές (π.χ. τα Χριστούγεννα στην Ελλάδα). Αλλά για τον υπολογισμό 

της ημερομηνίας του Πάσχα εξακολουθούν να χρησιμοποιούνε το Ιουλιανό 

ημερολόγιο και το παλιό σεληνιακό ημερολόγιο. 

Η Ελληνική πολιτεία αντικατέστησε το Ιουλιανό ημερολόγιο με το Γρηγοριανό και 

όρισε ως έναρξη της εφαρμογής του τη 16η Φλεβάρη 1923 που την ονόμασε 1η 

Μαρτίου. Η Εκκλησία όμως διατήρησε το Ιουλιανό, αλλά μετά από αντιδράσεις το 

1924 αποδέχτηκε κι αυτή το Γρηγοριανό για τις ακίνητες γιορτές. Όμως 

χρησιμοποιεί το Ιουλιανό για το προσδιορισμό της ημερομηνίας του Πάσχα. 

Αποτέλεσμα αυτών το Δυτικό Πάσχα γιορτάζεται μεταξύ 22ης Μαρτίου και 25ης 

Απριλίου, ενώ το Ορθόδοξο γιορτάζεται μεταξύ 4ης Απριλίου και 8ης Μαΐου. 

 

 



Ο τρόπος υπολογισμού: 

1. Από τον αριθμό του έτους, για το οποίο γίνεται ο προσδιορισμός, αφαιρούμε τον 

αριθμό 2. 

2. Το υπόλοιπο το διαιρούμε με τον αριθμό 19. 

3. Το υπόλοιπο της διαίρεσης το πολλαπλασιάζουμε με τον αριθμό 11. 

4. Το γινόμενο του πολλαπλασιασμού το διαιρούμε με τον αριθμό 30. Το υπόλοιπο 

της διαίρεσης λέγεται επακτή και συμβολίζεται με το γράμμα ''Ε'' 

5. Τέλος αφαιρούμε το ''Ε'' από τον αριθμό 44. 

6 α. Αν το ''Ε'' είναι μεγαλύτερο από 23, το υπόλοιπο της αφαίρεσης ''44-Ε'' μας 

δίνει την ημερομηνία της Πασχαλινής Πανσελήνου το μήνα Απρίλιο του Ιουλιανού 

Ημερολογίου. 

β. Εάν το ''Ε'' είναι μικρότερο ή ίσο με το 23, τότε το υπόλοιπο της αφαίρεσης ''44-

Ε'' μας δίνει την ημερομηνία της Πασχαλινής Πανσελήνου το μήνα Μάρτιο του 

Ιουλιανού Ημερολογίου. 

7. Στην ημερομηνία που βρήκαμε στο 6α ή στο 6β προσθέτουμε 13 ημέρες και 

βρίσκουμε την ημέρα της Πασχαλινής Πανσελήνου στο Γρηγοριανό ημερολόγιο 

που χρησιμοποιούμε σήμερα. 

8. Την αμέσως επόμενη Κυριακή της ημερομηνίας που βρίσκουμε γιορτάζεται το 

Ελληνικό Ορθόδοξο Πάσχα. 

Παράδειγμα για το έτος 2000 

 

1) 2000 - 2 = 1998 

2) 1998 : 19 = 105 υπόλοιπο 3 

3) 3 * 11 = 33 

4) 33 : 30 = 1 υπόλοιπο 3 

5) ''Ε'' = 3 οπότε 44 - 3 = 41 

6) 41 Μαρτίου ή 10 Απριλίου 

7) 10 Απριλίου + 13 ημέρες = 23 Απριλίου του Γρηγοριανού Ημερολογίου (που 

είναι Κυριακή) 

8) Η αμέσως επόμενη Κυριακή είναι 30 Απριλίου, οπότε γιορτάζουμε το Πάσχα του 

2000. 



Τους δύο πρώτους χριστιανικούς αιώνες στην Ανατολή γιορταζόταν το Πάσχα 

πάντοτε την 14
η
 του εβραϊκού μηνός Νισάν (αντιστοιχεί προς τον δικό μας 

Μάρτιο/ Απρίλιο), ημέρα κατά την οποία παρέδωσε το πνεύμα Του ο Κύριος στον 

Σταυρό του Γολγοθά, οποιαδήποτε κι αν ήταν αυτή η ημέρα. Αντιθέτως στη Δύση 

γιορταζόταν πάντοτε ημέρα Κυριακή, και συγκεκριμένα την Κυριακή μετά την 

εαρινή πανσέληνο. 

Έγιναν πολλές συζητήσεις μεταξύ εκπροσώπων της Ανατολής και της Δύσης για 

την εξεύρεση κοινά αποδεκτής ημέρας εορτασμού του Πάσχα, χωρίς όμως 

αποτέλεσμα. Έφθασαν μάλιστα στα πρόθυρα του σχίσματος, το οποίο αποφεύχθηκε 

χάρις στη μεσολάβηση του αγίου Ειρηναίου, επισκόπου Λουγδούνου (σημερινής 

Λυών). 

Επειδή η διένεξη συνεχιζόταν, επελήφθη του θέματος η Α΄ Οικουμενική Σύνοδος, 

που συνήλθε το έτος 325 στη Νίκαια της Βιθυνίας, προς ειρήνευση των πιστών. 

Η Πρώτη Οικουμενική Σύνοδος αποφάσισε, όπως γράφει ο ιστορικός της 

Εκκλησίας Ευσέβιος, «τήν ἁγιωτάτην τοῦ Πάσχα ἑορτήν μιᾷ καί τῇ αυτῇ ἡμέρᾳ 

συντελεῖσθαι. Οὐδέ γάρ πρέπει ἐν τοσαύτῃ ἁγιότητι εἶναι τινά διαφοράν» (PG 20, 

1077). Αποφασίστηκε να αποκλεισθεί ο συνεορτασμός του Πάσχα «μετά τῶν 

κυριοκτόνων» Ιουδαίων και «πάντες οἱ ἐξ Ἑώας ἀδελφοί», οι πιστοί δηλαδή της 

Ανατολής, να εορτάζουν το Πάσχα «σύμφωνα Ρωμαίοις», όπως στη Δύση. 

Καθορίστηκε δε ως ημέρα να είναι πάντοτε Κυριακή, και μάλιστα η Κυριακή, η 

οποία ακολουθεί την πρώτη πανσέληνο μετά την εαρινή ισημερία. 

Ανατέθηκε δε στον Πατριάρχη Αλεξανδρείας, λόγω της καλλιέργειας των 

μαθηματικών και αστρονομικών επιστημών σ’ αυτή την πόλη, να γνωστοποιεί κάθε 

χρόνο με ειδικό γράμμα, το οποίο ονομαζόταν «πασχάλιον γράμμα», στις άλλες 

Εκκλησίες την ημέρα του εορτασμού του Πάσχα. 

Η τάξη αυτή διακόπηκε μετά την Δ΄ Οικουμενική Σύνοδο, διότι στους κόλπους του 

Πατριαρχείου Αλεξανδρείας είχαν εισβάλει και επικρατήσει πολλοί Μονοφυσίτες. 



Η απόφαση όμως της  Α’ Οικουμενικής Συνόδου παρέμενε αιωνίως και το Πάσχα 

εορταζόταν πάντοτε πλέον την πρώτη Κυριακή μετά την πανσέληνο που 

ακολουθούσε την εαρινή ισημερία. 

Όταν όμως άλλαξε το Ημερολόγιο και αντί του Ιουλιανού εισήχθη το Γρηγοριανό, 

το οποίο διαφέρει κατά 13 ημέρες από το προηγούμενο, το Πατριαρχείο της 

Κωνσταντινούπολης, η Εκκλησία της Ελλάδος κλπ. εγκολπώθηκαν και 

ακολούθησαν το νέο Ημερολόγιο, χωρίς όμως να θίξουν το Πασχάλιο. Τον 

καθορισμό του Πάσχα τον συνεχίζουν βάσει του παλαιού Ημερολογίου, γι’ αυτό και 

δεν συμπίπτει πάντοτε το Πάσχα των Ορθοδόξων με το Πάσχα των Παπικών, οι 

οποίοι προσάρμοσαν το Πασχάλιο βάσει του νέου Ημερολογίου. Η παπική εξ άλλου 

εκκλησία χρησιμοποιεί διαφορετική μέθοδο υπολογισμού των πανσελήνων από 

εκείνη που χρησιμοποιεί η Ανατολή. Εκτός αυτού, οι μεν Δυτικοί θεωρούν εαρινή 

ισημερία την 21
η
 Μαρτίου (με το νέο) ενώ οι Ορθόδοξοι την 3

η
 Απριλίου (με το 

νέο). Συνεορτασμό είχαμε το 1974 (14 Απριλίου), το 1977 (10 Απριλίου), το 1980 

(6 Απριλίου). 

Σύμφωνα λοιπόν με το Πασχάλιο της Ορθοδοξίας, η ημερομηνία της εορτής του 

Πάσχα θα κυμαίνεται πάντοτε μεταξύ της 4
ης

 Απριλίου και 8
ης

 Μαΐου, με το νέο 

βεβαίως Ημερολόγιο οι αριθμοί αυτοί. Δεν μπορεί να έχουμε Πάσχα ούτε πριν από 

τις 22 Μαρτίου (με το παλαιό) ούτε μετά τις 25 Απριλίου (με το παλαιό). Διότι 

ρυθμιστής είναι ο ουρανός, η πρώτη δηλαδή πανσέληνος μετά την εαρινή ισημερία, 

όπως καθόρισε η Α’ Οικουμενική Σύνοδος. 

 


