Η πρωτοχρονιά ςε διάφορεσ εποχζσ, ςε διάφορουσ λαοφσ και πολιτιςμοφσ
ε λίγο ξεκινά μια νζα χρονιά, θ ανάγκθ του ανκρϊπου να μπαίνει ςε ζνα νζο κφκλο,
προχωρϊντασ ςπειροειδϊσ τθ ηωι του, ακολουκϊντασ τθ μθτζρα φφςθ και τον κφκλο των
εποχϊν τθσ. Ζνασ πλιρθσ κφκλοσ φαινόμενθσ περιςτροφισ του Ήλιου γφρω από τθ Γθ μασ
δίνει το ζτοσ. Ζνασ πλιρθσ κφκλοσ φάςεων τθσ ελινθσ που ταυτίηεται χρονικά με ζνα
πλιρθ κφκλο περιςτροφισ τθσ ελινθσ γφρω από τθ Γθ μασ δίνει τον μινα. Κι ζτςι ζνα
θμερολόγιο για να παρακολουκεί ταυτόχρονα και τουσ 2 κφκλουσ πρζπει να είναι θλιοςελθνιακό, όπωσ ιταν το αρχαίο Ελλθνικό Αττικό και το Εβραϊκό, που ςυνεχίηει μζχρι και
ςιμερα. ε αυτά τα θμερολόγια κάκε θμερομθνία δείχνει και τθ τρζχουςα φάςθ τθσ
ελινθσ, πχ. ςιμερα (Πρωτοχρονιά του 2022) είναι 28θ Ποςειδεϊνοσ του 1ου ζτουσ τθσ 700θσ
Ολυμπιάδοσ ςτο Αττικό θμερολόγιο ι 28θ του Tevet του ζτουσ 5782 από ιδρφςεωσ κόςμου
ςτο Εβραϊκό ι 27θ του Djumada l’Ula του ζτουσ 1443 από τθν Εγίρα ςτο Μουςουλμανικό ι
29θ του Margasirsa του ζτουσ 2078 V.S. ςτο παραδοςιακό Ινδουιςτικό ι 29θ του 11ου μινα
του ζτουσ Xin-chou ζτουσ του βοδιοφ ςτο Κινζηικο, οπότε ζτςι κάποιοσ γνωρίηει και τθν
τρζχουςα φάςθ τθσ ελινθσ που είναι 28 θμερϊν. Η ευφυΐα των θλιακο-ςελθνιακϊν
ςυνίςταται ςτθν παρεμβολι ενόσ επιπρόςκετου μινα ςτα 7 από τα 19 ζτθ του λεγόμενου
19-ετοφσ κφκλου του Μζτωνοσ. Τπιρχαν όμωσ και κακαρά θλιακά όπωσ το Αιγυπτιακό,
όπου δεν υπιρχε καμία πλθροφορία τθσ τρζχουςασ φάςθσ τθσ ελινθσ αλλά και κακαρά
ςελθνιακά όπωσ το Μουςουλμανικό, όπου το ζτοσ των 12 μθνϊν χάνει κάκε χρόνο ςε
ςχζςθ με τθν πραγματικι διάρκεια 11 θμζρεσ.
Πότε άραγε και γιατί γιορτάηουν οι διάφοροι λαοί τισ πρωτοχρονιζσ τουσ;
Όλοι ςτον ‘πολιτιςμζνο’ δυτικό μασ κόςμο που ζχει καπελϊςει πολιτιςτικά τουσ
υπόλοιπουσ ακολουκοφμε το λεγόμενο Γρθγοριανό θμερολόγιο, μετεξζλιξθ του Ιουλιανοφ,
μετεξζλιξθ του αρχαίου Ρωμαϊκοφ θμερολογίου, όπου θ ζναρξθ του ζτουσ ορίηεται τθν 1η
Ιανουαρίου. χετικά με τα ονόματα των μθνϊν αλλά και των θμερϊν του δικοφ μασ
θμερολογίου, μπορείτε να δείτε τθν αναλυτικι περιγραφι ςτο:
http://www.epistemeacademy.org/stars/documents/months_days.html
Η χρονολογία που ακολουκοφμε ειςιχκθ το 535 από τον μοναχό τον Διονφςιο τον Μικρό, ο
οποίοσ όμωσ δεν είναι και ςίγουρο ότι εκτίμθςε ςωςτά το ζτοσ γεννιςεωσ του ‘Ιθςοφ’, με
βάςθ το οποίο υπολογίηεται κάκε ζτοσ ςτθν λεγόμενθ χρονολόγθςθ AD. Αναλυτικι
περιγραφι του project του Διονφςιου μπορείτε να δείτε ςτο:
http://epistemeacademy.org/stars/documents/when-Anno-Domini-chronology-wasintroduced.html
Η μεγάλθ αλλαγι που ςυνζβθ ςτον Δυτικό και αργότερα ςτον Ανατολικό Χριςτιανικό κόςμο
ιταν θ μετάβαςθ από το Ιουλιανό ςτο Γρθγοριανό θμερολόγιο, τθν επομζνθ τθσ 4θσ
Οκτωβρίου του 1582 που δεν ονομάςτθκε 5θ αλλά 15θ Οκτωβρίου, προχωρϊντασ το κατά
10 θμζρεσ και επαναφζροντασ ζτςι το θμερολόγιο ςε ςυγχρονιςμό με τισ εποχζσ, τισ
ιςθμερίεσ και τα θλιοςτάςια. Αυτι θ αλλαγι πζραςε ςτισ χϊρεσ που ακολουκοφςαν το
Ρωμαιοκακολικό Δόγμα, ενϊ δεν ζγινε αποδεκτό από τισ προτεςταντικζσ χϊρεσ, οι οποίεσ
το αποδζχκθκαν αργότερα, όπωσ το Ηνωμζνο Βαςίλειο και οι αποικίεσ του που ζκαναν τθν

μετάβαςθ τθν επομζνθ τθσ 2ασ επτεμβρίου του 1752 που δεν ονομάςτθκε 3 θ επτεμβρίου
αλλά 14θ επτεμβρίου, προχωρϊντασ το κατά 11 θμζρεσ. τισ ορκόδοξεσ χϊρεσ θ μετάβαςθ
ζγινε ακόμθ αργότερα, όπωσ ςτθν Ελλάδα που ζγινε τθν επομζνθ τθσ 15θσ Φεβρουαρίου
του 1923 που δεν ονομάςτθκε 16θ Φεβρουαρίου αλλά 1θ Μαρτίου, προχωρϊντασ το κατά
13 θμζρεσ.
Επίςθσ πρζπει να ςθμειωκεί ότι δεν είχαν οι Ευρωπαϊκοί λαοί πάντα τθν 1 θ Ιανουαρίου ωσ
πρωτοχρονιά. Οι Άγγλοι και οι κωτςζηοι είχαν μετακζςει τθν πρωτοχρονιά ςτθν 25θ
Μαρτίου από το 1100 μζχρι το 1600 (οι κωτςζηοι) και το 1752 (οι Άγγλοι), οπότε και το
επανζφεραν ςτθν γνωςτι 1θ Ιανουαρίου. Επίςθσ θ Βυηαντινι αυτοκρατορία είχε ωσ
πρωτοχρονιά τθν αρχι τθσ Ινδίκτου, 1θ επτεμβρίου.
Κάποιοι διατιρθςαν το παλαιό θμερολόγιο (οι λεγόμενοι παλαιοθμερολογίτεσ), οπότε
εορτάηουν τθν πρωτοχρονιά του 2022 τθν 14θ Ιανουαρίου. Η κλιμάκωςθ τθσ απόκλιςθσ
μεταξφ των 2 θμερολογίων κα κάνει τουσ παλαιοθμρολογίτεσ να γιορτάςουν τθν
πρωτοχρονιά του 25000 (μ.Χ.) τθν 5θ Ιουλίου και το Πάςχα τθν 28θ επτεμβρίου.
Λεπτομζρειεσ για τθν μετάβαςθ από το Ιουλιανό ςτο Γρθγοριανό θμερολόγιο μπορείτε να
βρείτε ςτο:
http://epistemeacademy.org/stars/documents/from-old-roman-calendar-to-juliancalendar.html
Για να δοφμε ςτθ ςυνζχεια τθν πρωτοχρονιά ςτουσ υπόλοιπουσ πολιτιςμοφσ.
τουσ αρχαίουσ Ακθναίουσ ωσ ζναρξθ του ζτουσ του Αττικοφ ημερολογίου οριηόταν θ 1θ
θμζρα ςελθνιακοφ μινα μετά το Θερινό Ηλιοςτάςιο, θ 1θ του μινα Εκατομβαιϊνοσ. Αυτι
πζφτει περίπου ςτο διάςτθμα 21 Ιουνίου με 21 Ιουλίου. Οι χρονολογιςεισ ακολουκοφςαν
διάφορεσ ςυμβάςεισ, όπωσ το όνομα του Επϊνυμου Άρχοντοσ, αλλά από τα Ελλθνιςτικά
χρόνια και μετά ςυνθκίηεται με βάςθ τθν 1θ Ολυμπιάδα του 776 (π.Χ) και το ζτοσ τθσ
τρζχουςασ τετραετίασ. Κατά το τρζχον ζτοσ θ ζναρξθ του Αττικοφ θμερολογίου πζφτει τθν
29α Ιουνίου του 2022 (1θ Εκατομβαιϊνοσ του 2ου ζτουσ τθσ 700θσ Ολυμπιάδοσ).
τουσ Εβραίουσ ωσ ζναρξθ του ζτουσ ορίηεται θ εγγφτερθ 1θ θμζρα ςελθνιακοφ μινα προσ
τθν φκινοπωρινι ιςθμερία (23θ επτεμβρίου), 1θ του μινα Tishri. Η χρονολόγθςθ ορίηεται
με βάςθ τθν θμζρα τθσ Δθμιουργίασ, που περιγράφεται ςτθν Γζνεςθ τθσ Πεντατεφχου, θ
οποία ζχει εκτιμθκεί (!) ότι ιταν θ 7θ Οκτωβρίου του 3761 (π.Χ.) Κατά το τρζχον ζτοσ θ
ζναρξθ του Εβραϊκοφ ζτουσ πζφτει τθν 26θ επτεμβρίου 2022 (1θ Tishrei του 5783 Anno
Mundi). χετικά με τθν εκτίμθςθ τθσ θμερομθνίασ τθσ Δθμιουργίασ του κόςμου από τουσ
Εβραίουσ και αργότερα τουσ Βυηαντινοφσ, μπορείτε να δείτε αναλυτικά ςτο:
http://epistemeacademy.org/stars/documents/creation-of-world-did-occur-3761-BC-or5509-BC.html
τουσ Μουςουλμάνουσ θ ζναρξθ των ετϊν τουσ ορίηεται από το γεγονόσ τθσ
μετανάςτευςθσ (Hijr, εξ ου και το όνομα του θμερολογίου Hijri) του Προφιτθ τουσ Μωάμεκ
από τθν Μζκκα ςτθ Μεδίνα, τθν 16θ Ιουλίου του 622 (μ.Χ.) Η ζναρξθ κάκε ζτουσ ορίηεται
από τθν 1θ του μινα Muharram, θ οποία όμωσ λόγω του ελαττϊματοσ του θμερολογίου
απαγόρευςθσ εμβόλιμων μθνϊν (θ οποία υπάρχει μάλιςτα ςτο Κοράνι από τον ίδιο τον

Προφιτθ, για να μθν ακολουκοφν τθν τακτικι των απίςτων, παρόλο που είναι ςωςτι)
μετατίκεται ςυνεχϊσ ςε ςχζςθ με τα υπόλοιπα ςυγχρονιςμζνα με τισ εποχζσ θμερολόγια.
Ζτςι θ ζναρξθ του Μουςουλμανικοφ ζτουσ διανφει όλθ τθν γκάμα των εποχϊν, καλοκαίρι,
φκινόπωρο, χειμϊνα, άνοιξθ μζςα ςε 36 περίπου χρόνια. Κατά το τρζχον ζτοσ χρόνου θ
πρωτοχρονιά τουσ κα πζςει τθν 30θ Ιουλίου του 2022 (1θ Muharram του 1444 Anno Hejira).
Δεν κζλθςαν όμωσ όλοι οι μουςουλμάνοι να ςυνεχίςουν τθν εςφαλμζνθ αυτι τακτικι των
κολοβϊν ετϊν και ζτςι οι Πζρςεσ, οι Αφγανοί και οι Κοφρδοι ακολουκοφν ζνα εντελϊσ
διαφορετικό θμερολόγιο από τουσ υπόλοιπουσ Μουςουλμάνουσ, βαςιςμζνο ςε
ακριβζςτατουσ υπολογιςμοφσ του μεγάλου Πζρςθ μακθματικοφ, αςτρονόμου και ποιθτι
Omar Khayyam, κακιςτϊντασ ζτςι το Περςικό θμερολόγιο ακριβζςτερο ακόμθ και από το
Γρθγοριανό. Σο θμερολόγιο αυτό ακολουκεί ζνα ειδικό αλγόρικμο χαρακτθριςμοφ ενόσ
ζτουσ ωσ δίςεκτου, που είναι ακριβζςτεροσ του δικοφ μασ. Ωσ ζναρξθ του ζτουσ ορίηεται θ
εαρινι ιςθμερία (21θ Μαρτίου), ενϊ θ χρονολόγθςθ ζχει ωσ αρχι και πάλι το ζτοσ
μετανάςτευςθσ του Προφιτθ Μωάμεκ. Κατά το τρζχον ζτοσ θ πρωτοχρονιά τουσ κα πζςει
τθν 21θ Μαρτίου 2022 (1θ Farvardin κατά τουσ Ιρανοφσ ι 1θ Hamal/Wray (Aries) κατά τουσ
Αφγανοφσ Παςτοφ ι 1θ Xakelêwe κατά τουσ Κοφρδουσ του ζτουσ 1401 Anno Hejira).
Περιςςότερα για τθν απίςτευτθ ακρίβεια του Περςικοφ θμερολογίου μπορείτε να δείτε ςτο:
http://epistemeacademy.org/stars/documents/the-insurmountable-accuracy-of-persiancalendar.html
τουσ Κόπτεσ ωσ ζναρξθ του ζτουσ ορίηεται θ 1θ θμζρα του μινα Θωτ (από τον αρχαίο κεό
των Αιγυπτίων), θ οποία ςτο Ιουλιανό θμερολόγιο ςυνζπιπτε με τθν 29 θ Αυγοφςτου, άρα
τϊρα πλζον ςτο Γρθγοριανό θμερολόγιο ζχει μετατεκεί ςτθν 11θ/12θ επτεμβρίου (12θ όταν
το επόμενο ζτοσ είναι δίςεκτο). Η χρονολόγθςι τουσ ξεκινά από το ζτοσ 284 (μ.Χ.) κατά το
οποίο ανζλαβε ωσ αυτοκράτωρ ο Διοκλθτιανόσ, επειδι κζλουν να ςθματοδοτιςουν τθν
χρονιά που καταλαμβάνει τθν εξουςία αυτόσ που εκτζλεςε τον μεγαλφτερο διωγμό
εναντίον των χριςτιανϊν. Για τον λόγο αυτό θ επίςθμθ χρονολόγθςι τουσ ζχει τον τίτλο
Anno Martyri (από τθν εποχι των Μαρτφρων). Κατά το τρζχον ζτοσ θ πρωτοχρονιά τουσ κα
πζςει τθν 11θ επτεμβρίου 2022 (1θ Thout του 1739 Anno Martyri). Για λεπτομερι ανάλυςθ
του θμερολογίου των Κοπτϊν μπορείτε να δείτε ςτο:
http://epistemeacademy.org/stars/documents/copts-preserved-first-christianchronological-system.html
το Αιθιοπικό ημερολόγιο ωσ ζναρξθ του ζτουσ ορίηεται θ 1θ θμζρα του μινα Maskarram,
θ οποία ςτο Ιουλιανό θμερολόγιο ςυνζπιπτε με τθν 29θ Αυγοφςτου, άρα τϊρα πλζον ςτο
Γρθγοριανό θμερολόγιο ζχει μετατεκεί ςτθν 11θ/12θ επτεμβρίου (12θ όταν το επόμενο
ζτοσ είναι δίςεκτο). Η χρονολόγθςι τουσ ξεκινά από το ζτοσ 8 (μ.Χ.), το οποίο κεωροφν ωσ
ζτοσ γεννιςεωσ του Χριςτοφ, ςφμφωνα με τθν εκτίμθςθ του Annianus. Η επίςθμθ
χρονολόγθςι τουσ ζχει τον τίτλο Amätä Məhrät (Εποχι του Ελζουσ). Σου χρόνου θ
πρωτοχρονιά τουσ κα πζςει τθν 11θ επτεμβρίου 2022 (1θ Maskarram του 2015 Amätä
Məhrät). Για λεπτομερι ανάλυςθ του Αικιοπικοφ θμερολογίου μπορείτε να δείτε ςτο:
http://epistemeacademy.org/stars/documents/why-ehiopian-numbering-is-eight-yearslate.html

το Αρμενικό ημερολόγιο ωσ ζναρξθ του ζτουσ ορίηεται θ 1θ θμζρα του μινα nawasard-iʿ,
θ οποία κατά τθν ζναρξθ του θμερολογίου το ζτοσ 552 (μ.Χ.) ςυνζπιπτε με τθν 11 θ Ιουλίου
(ςτο ιςχφον τότε Ιουλιανό θμερολόγιο). Σο Αρμενιακό όμωσ θμερολόγιο ζχει τθν
ιδιομορφία να μθν ειςάγει δίςεκτεσ θμζρεσ, να κεωρεί δθλαδι όλα ζτθ 365 θμερϊν. Για τον
λόγο αυτό ολιςκαίνει ςυνεχϊσ ςε ςχζςθ τόςο με το παλαιό (Ιουλιανό) θμερολόγιο όςο και
με το νζο (Γρθγοριανό) θμερολόγιο, οπότε θ ζναρξθ του ζτουσ αλλάηει κάκε 4 ζτθ με
αποτζλεςμα θ πρωτοχρονιά τουσ, αφοφ πζραςε όλεσ τισ θμερομθνίεσ του Ιουλιανοφ/
Γρθγοριανοφ θμερολογίου, ςυνζβθ και πάλι τθν 11θ Ιουλίου (24θ Ιουλίου με το νζο
θμερολόγιο) μετά από 1460 ζτθ, δθλαδι το ζτοσ 2013 (μ.Χ.) Κατά το τρζχον ζτοσ θ
πρωτοχρονιά τουσ κα πζςει τθν 22α Ιουλίου 2022 (1θ nawasard-i του 1472 Αρμενικισ
Εποχισ). Για λεπτομερι ανάλυςθ του Αρμενικοφ θμερολογίου μπορείτε να δείτε ςτο:
http://epistemeacademy.org/stars/documents/armenian-calendar-a-calendar-with-no-leapyears.html
το θμερολόγιο τθσ νεότερθσ και πολφ εξαπλωμζνθσ κρθςκείασ των Baha’i θ πρωτοχρονιά
ορίηεται ςε ςυγχρονιςμό με το Περςικό θμερολόγιο, κατά τθν εαρινι ιςθμερία, 21 θ
Μαρτίου. Η ζναρξθ χρονολόγθςθσ είναι το ζτοσ 1844 (μ.Χ.) κατά το ζτοσ Διακιρυξθσ τθσ
Αλικειασ του μεγάλου Προφιτθ των Baha’i, τον Bab. The Baha'i Calendar starts in the spring
equinox of 1844 AD (21st of March), with each year starting on the spring equinox computed
through the algorithm used in the Persian Calendar. Year 1844 A.D (year of the Declaration
of Bab) is the year 1 of Baha'i's, so 2018 A.D. is 175 B.E. (Bab Era). Κατά το τρζχον ζτοσ θ
πρωτοχρονιά τουσ κα πζςει τθν 21θ Μαρτίου 2022 (1θ του μινα Bahá (Λάμψθ) του ζτουσ
179 τθσ Eποχισ μετά τον Bab). Για λεπτομερι ανάλυςθ του θμερολογίου των Baha’I,
μπορείτε να δείτε ςτο:
http://epistemeacademy.org/stars/documents/bahai-calendar-a distinct-19partite-tree.html

