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 Το  καινούργιο έτος 2008 είναι δίσεκτο, δηλαδή θα έχει, όπως όλα τα 
δίσεκτα έτη, 366 µέρες, µια µέρα παραπάνω από τα απλά έτη των 365 ηµερών 
και η µέρα αυτή είναι, ως γνωστό, η 29η Φεβρουαρίου. Γιατί όµως αυξάνονται 
κατά µια µέρα ορισµένα έτη, ποια είναι τα έτη αυτά και από πότε γίνεται αυτό;  

Η ύπαρξη των δίσεκτων ετών  οφείλεται στην προσπάθεια των ανθρώπων 
να εναρµονίσουν το τροπικό έτος, δηλαδή το χρονικό διάστηµα που χρειάζεται 
η γη για κάνει µια περιφορά περί τον ήλιο (ακριβέστερα µεταξύ δυο 
διαδοχικών εαρινών ισηµεριών) µε το καθηµερινό (πολιτικό) έτος των 
ηµερολογίων. Στη αρχή βέβαια τα ηµερολόγια ήταν σεληνιακά, βασιζόταν 
δηλαδή στο χρόνο περιφοράς της Σελήνης περί την Γη, και δεν υπήρχε θέµα 
δίσεκτων χρόνων, αλλά υπήρχαν πολλά άλλα σοβαρότερα προβλήµατα. Από 
την στιγµή όµως που, πρώτοι οι Αρχαίοι Αιγύπτιοι στήριξαν, πάρα πολύ 
σωστά, το ηµερολόγιό τους στο τροπικό έτος, δηλαδή εισήγαγαν το ηλιακό 
ηµερολόγιο, άρχισαν τα µικροπροβλήµατα. Aυτά οφείλονται στο ότι το 
τροπικό έτος, δεν περιέχει ακέραιο αριθµό ηµερών, αλλά  περίπου (δεν είναι 
σταθερό) 365,24219  ηµέρες (365 µέρες 5ώρες 48 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα) 
ενώ βέβαια το ηµερολογιακό-πολιτικό έτος για πρακτικούς λόγους, πρέπει να 
έχει ακέραιο  αριθµό ηµερών. Ας δούµε όµως τα πράγµατα  µε συντοµία από 
την αρχή. 

Μέχρι το 45 π.Χ. σ’ όλο το Ρωµαϊκό κράτος, άρα και στη χώρα µας, ίσχυε 
το ηµερολόγιο του Νουµά  το οποίο είχε καθιερωθεί το 600 π.Χ. από τον 
βασιλιά της Ρώµης Νουµά Ποµπίλιο. Το ηµερολόγιο του Νουµά είχε 365 
ηµέρες, δηλαδή ήταν κατά 0,24219 ηµέρες,  ή 6 περίπου ώρες, µικρότερο του 
(τροπικού)  έτους  µε συνέπεια να προπορεύεται ως προς τις εποχές. Έτσι, ενώ 
οι Ρωµαίοι είχαν στο ηµερολόγιο µήνα Μάρτιο, βρίσκονταν στον χειµώνα και 
οι καλοκαιρινές γιορτές του θερισµού συνέπιπταν µε το τέλος του 
(ηµερολογιακού) χειµώνα. Επίσης οι ίδιοι µήνες µπορούσαν να είναι άλλοτε 
χειµερινοί και άλλοτε θερινοί!. Για να αρθεί αυτή η ανωµαλία ο Ρωµαίος 
αυτοκράτορας Ιούλιος Καίσαρας κάλεσε τον Έλληνα αστρονόµο Σωσιγένη (1ος 
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αιώνας π.Χ.),  από την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, να διορθώσει το 
ηµερολόγιο του Νουµά και το διορθωµένο αυτό ηµερολόγιο ονοµάσθηκε 
έκτοτε Ιουλιανό (και µετέπειτα παλαιό) ηµερολόγιο.  Η διαφορά που υπήρχε 
τότε, το 46 π.Χ., ήταν 80 µέρες, δηλαδή 80 µέρες προπορευόταν το 
ηµερολόγιο ως προς τις εποχές. Έτσι ο Σωσιγένης  επιµήκυνε το έτος 46 π.Χ 
κατά 80 ηµέρες,  οι οποίες δεν µετρήθηκαν (στο ηµερολόγιο), δηλαδή το έτος 
46 π.Χ. διήρκησε 365+80 = 445 µέρες!. Με την ρύθµιση αυτή το τροπικό έτος 
και οι εποχές εναρµονίστηκαν µε το ηµερολόγιο. Επί πλέον ο Σωσιγένης,  
στηριζόµενος και στις µετρήσεις του µεγάλου αστρονόµου Ίππαρχου (περ.190 
π.Χ. - 120 π.Χ.) υπολόγισε το (τροπικό) έτος ίσο µε 365,25 ηµέρες ή 365 µέρες 
και 6 ώρες και όρισε όπως κάθε 4 χρόνια να προστίθεται µια ηµέρα (4x0,25 
= 1) για να καλύψει την διαφορά των 6 ωρών, ώστε  να εναρµονιστεί το 
(καθηµερινό-πολιτικό) έτος µε το τροπικό έτος.  
 Έτσι κάθε 4 χρόνια µετά την 23η Φεβρουαρίου προσθέτανε 1 ηµέρα για 
καλυφθεί η διαφορά των 6 ωρών.  
  Η 24η Φεβρουαρίου ήταν η έκτη ηµέρα πριν τις καλένδες (πρωτοµηνιά) του 
Μαρτίου και έτσι η προστιθέµενη ηµέρα µετριόταν για δεύτερη φορά, σαν δυο 
φορές έκτη, δηλαδή "δίσεκτη"  (bis sectus), µε συνέπεια ακόµη και σήµερα να 
ονοµάζεται δίσεκτο το έτος που έχει µια πρόσθετη µέρα, µόνο που εµείς την 
τοποθετούµε στο τέλος Φεβρουαρίου ως 29η. Αυτός είναι και ο  µοναδικός 
λόγος που υπάρχουν τα δίσεκτα έτη. 
 Είναι βέβαια άξιο απορίας πως µια επί πλέον µέρα το χρόνο, που είναι 
απαραίτητη για την διόρθωση του ηµερολογίου, έγινε αφορµή για 
δεισιδαιµονικές αντιλήψεις και να θεωρείται ο χρόνος που την έχει 
γρουσούζικος. Ίσως αυτό να οφείλεται στην υπαρξιακή ανασφάλεια του 
ανθρώπου  και στην Ρωµαϊκή αντίληψη της κακοδαιµονίας του 13ου εµβόλιµου 
µήνα του αρχαίου Ρωµαϊκού ηµερολογίου που παρέλαβαν οι αρχαίοι  Λατίνοι 
και  ΄Eλληνες. 
    Μέχρι το 8 µ.X. η πρόσθετη µέρα από λάθος εφαρµογή υπολογιζόταν κάθε 
3 χρόνια, και τότε ο αυτοκράτορας Αύγουστος (που έδωσε το όνοµά του στον 
οµώνυµο µήνα) όρισε την εµβόλιµη µέρα κάθε τετραετία. 
  Κατά τους χριστιανικούς χρόνους καθιερώθηκε να θεωρούνται δίσεκτα τα 
έτη που διαιρούνται µε το 4. 
 Ο Σωσιγένης όµως έκανε ένα «µικρό» λάθος, το οποίο στην διάρκεια των 
αιώνων µεγάλωνε... Υπολόγισε το Ιουλιανό έτος κατά 365,25 - 365,24219 = 
0,00781 ηµέρες ή 674 δευτερόλεπτα (11 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα) 
µεγαλύτερο του τροπικού έτους, µε συνέπεια κάθε 128 έτη η διαφορά να 
ανέρχεται σε 1 ηµέρα περίπου (128x0,00781 = 0,99968). Αυτό είχε ως 
αποτέλεσµα  οι µετρούµενες (µε το ηµερολόγιο) ηµέρες να καθυστερούν ως 
προς τις εποχές, το αντίθετο δηλαδή απ’ ότι συνέβαινε µε το ηµερολόγιο του 
Νουµά. Η ανωµαλία αυτή  συνεχίστηκε µέχρι το έτος 1582, που διορθώθηκε 
εν µέρει µε την καθιέρωση του Νέου ή Γρηγοριανού ηµερολογίου. Όµως  και 
πιο πριν έγιναν προσπάθειες για την διόρθωση του Ιουλιανού ηµερολογίου. 
Έτσι  το 1324 ο Νικηφόρος Γρηγοράς, σπουδαίος Έλληνας επιστήµονας, 
επεσήµανε το σφάλµα του Ιουλιανού ηµερολογίου και πρότεινε στον 
βυζαντινό Βασιλιά Ανδρόνικο την διόρθωσή του. Ο Ανδρόνικος είχε πεισθεί 
και παρ’ ολίγον να κάνει την διόρθωση, η οποία δεν έγινε τελικά από τον φόβο 
να επικρατήσει σύγχυση µεταξύ των αγραµµάτων και να διασπαστεί η 
εκκλησία.  
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Επίσης κατά τον ΙΕ΄ αιώνα ο Γεώργιος Πλήθων ή Γεµιστός (1450) έφτιαξε 
δικό του ηµερολόγιο το οποίον κατά τον Γάλλο Ακαδηµαϊκό Alexadre (εκδότη 
των έργων του) αν εφαρµοζόταν, δεν θα υπήρχε η ανάγκη της Γρηγοριανής 
µεταρρύθµισης. Εποµένως, πρώτοι οι Ελληνες, 250 χρόνια πριν τον πάπα 
Γρηγόριο ΙΓ΄, είχαν επισηµάνει το σφάλµα του Ιουλιανού  (παλαιού) 
ηµερολογίου, αλλά για διαφόρους λόγους δεν συνέβη να πραγµατοποιηθεί η 
διόρθωση από αυτούς αλλά από την ∆ύση. 
Το 1582 λοιπόν ο πάπας  Γρηγόριος ο ΙΓ΄ θέλησε να διορθώσει το ηµερολόγιο, 
ώστε να σταµατήσει η ανωµαλία που υπήρχε. Η διαφορά ήταν 10 µέρες: 
συγκεκριµένα, ενώ το 325 µ.Χ., όταν συνήλθε η Α΄ Οικουµενική σύνοδος για 
να ορίσει πότε θα εορτάζεται το Πάσχα, η εαρινή ισηµερία έγινε στις 21 
Μαρτίου, η εαρινή ισηµερία του 1582 έγινε ηµερολογιακά (µε το π.η.) στις 11 
Μαρτίου, δηλαδή 10 µέρες νωρίτερα.  

Έτσι µε βάση τις προτάσεις των αστρονόµων Χριστόφορου Κλάβιου και  L. 
Lilio µετονόµασε την 5 Οκτωβρίου (Παρασκευή) σε 15 Οκτωβρίου 1582 και 
για να µην δηµιουργηθεί ξανά το πρόβληµα, όρισε όπως κάθε 400 χρόνια, να 
θεωρούνται δίσεκτα, όχι  τα 100 (400:4) αλλά µόνο 97 = 100 - 3. Αφαιρούσε 
δηλαδή 3 ηµέρες, επειδή στα 400 χρόνια η διαφορά (καθυστέρηση) ανέρχεται 
σε 3 περίπου ηµέρες (400x0,00781 = 3,124). Έτσι καθιερώθηκε ένας νέος 
κανόνας για τα δίσεκτα έτη που έµεινε στη ιστορία ως Γρηγοριανό ή Νέο 
ηµερολόγιο :  
Τα έτη διακρίνονται κατ’ αρχή στα επαιώνια, δηλαδή όσα είναι πολλαπλάσια 
του 100 (π.χ. 1900, 2000, 2100 ) και στα µη επαιώνια (π.χ. 2008) που δεν 
διαιρούνται µε το 100.  
Από τα µη επαιώνια έτη, δίσεκτα είναι όσα διαιρούνται µε το 4  και από τα 
επαιώνια δίσεκτα είναι όσα διαιρούνται µε το 400 (ή ο αριθµός των αιώνων 
τους διαιρείται µε το 4). ∆ηλαδή αποκλείονται να είναι δίσεκτα τα επαιώνια 
που δεν διαιρούνται µε το 400,  τα οποία βέβαια είναι δίσεκτα στο Ιουλιανό 
(στο Ιουλιανό όλα τα έτη (επαιώνια και µη)  που διαιρούνται µε το 4 είναι 
δίσεκτα) 
Έτσι, ενώ το 1900 ήταν δίσεκτο µε το παλαιό, δεν ήταν δίσεκτο µε το νέο 
ηµερολόγιο. Το ίδιο θα συµβεί και µε το 2100 µ.Χ. Όµως το 2000 µ.Χ. ήταν 
δίσεκτο και µε τα δυο ηµερολόγια, αφού διαιρείται και µε το 4 και µε το 400. 
Το επόµενο επαιώνιο δίσεκτο έτος και µε τα δυο ηµερολόγια θα είναι το 2400 
µ.Χ. Με το νέο ηµερολόγιο το (πολιτικό)  έτος είναι µεγαλύτερο του τροπικού 
κατά 0,00031 = 0,124:400 ηµέρες ή 26 δευτερόλεπτα, δηλαδή υπάρχει µια 
καθυστέρηση, αλλά µόνο 1 ηµέρα κάθε 3225 χρόνια, γι' αυτό προτείνεται το 
έτος 4000 µ.Χ. να µην θεωρηθεί δίσεκτο. 
Η διαφορά αυτή στο υπολογισµό των δίσεκτων ετών είναι και η µοναδική 
διαφορά µεταξύ του νέου και του παλαιού ηµερολογίου, το οποίο ακόµη και 
σήµερα εξακολουθούν να χρησιµοποιούν  µερικές  χώρες και κυρίως 
εκκλησίες. Έτσι π.χ. η Ρωσική και η Σερβική (επίσηµη) ορθόδοξη εκκλησία, 
όπως και το ορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύµων, διατηρούν και σήµερα το 
παλαιό ηµερολόγιο και  έχουν  π.χ. Χριστούγεννα, όταν εµείς έχοµε 7 
Ιανουαρίου. 
Από τον Μάρτιο του 1900 η καθυστέρηση του παλαιού ηµερολογίου έφτασε 
τις 13 ηµέρες (από τον Μάρτιο του 2100 θα είναι 14 ηµέρες). Όταν λοιπόν 
εφαρµόστηκε στην χώρα µας το νέο ηµερολόγιο το 1923, προστέθηκαν 13 
µέρες (χωρίς να διανυθούν πραγµατικά) και έτσι η Πέµπτη 16 Φεβρουαρίου 
1923 του Ιουλιανού (παλαιού) ηµερολογίου ονοµάστηκε Πέµπτη 1 Μαρτίου 
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1923 του νέου ηµερολογίου. Η εκκλησία της Ελλάδας δέχθηκε το νέο 
ηµερολόγιο τον επόµενο χρόνο (στις 10 Μαρτίου 1924 (Κυριακή), που έγινε 
23 Μαρτίου 1924 µε το νέο ηµερολόγιο) αλλά χωρίς µετακίνηση του 
Πασχάλιου και των κινητών εορτών που εξακολουθούν να εξαρτώνται από το 
παλαιό ηµερολόγιο, µε συνέπεια τον διαφορετικό εορτασµό του Πάσχα από 
ορθόδοξους και καθολικούς. 
    Ας σηµειωθεί ότι κατά καιρούς έχουν γίνει προσπάθειες για την σύγκλιση 
των δυο ηµερολογίων, µε σηµαντικότερη αυτή  που έγινε στο ∆΄ Πανορθόδοξο 
Συνέδριο στην Κωνσταντινούπολη  το 1923, αλλά  που δεν καρποφόρησε 
τελικά. 
Όσο αφορά τώρα τις διάφορες δυσοίωνες  προβλέψεις και αντιλήψεις που 
συνοδεύουν τα δίσεκτα χρόνια, αυτές δεν έχουν καµία βάση: ούτε η µέχρι 
τώρα εµπειρία έχει επαληθεύσει κάτι σχετικό, ούτε βέβαια η επιστήµη δέχεται  
τίποτα από όσα κυκλοφορούν. Όπως είδαµε παραπάνω, καθαρά λογιστικοί 
λόγοι και ανθρώπινες ανάγκες επέβαλαν την επινόηση των δίσεκτων ετών. Το 
αν σε κάποια έτη συνέβησαν  δυσάρεστα γεγονότα ήταν επόµενο, λόγω της 
µεγάλης συχνότητάς τους (25% περίπου των ετών είναι δίσεκτα) και βέβαια 
πολλά περισσότερα έγινα στα απλά έτη. Απλά, είναι κάποιες λαϊκές δοξασίες 
και µύθοι, π.χ. να µην γίνονται γάµοι στα δίσεκτα έτη, που διαιωνίζονται από 
την άγνοια πολλών ανθρώπων, αλλά και  την ανθρώπινη  υπαρξιακή 
ανασφάλεια. Οι δοξασίες ότι τα δίσεκτα χρόνια είναι «γρουσούζικα» (κι αν 
έρθουν χρόνια δίσεκτα και µήνες οργισµένοι,  λέει ένα δηµοτικό µας τραγούδι) 
ίσως να προέρχονται από την λανθασµένη αντίληψη της ετυµολογίας και 
ορθογραφίας της λέξης δίσεκτο. Αντί δηλαδή του σωστού δις (που σηµαίνει 
δυο φορές) να εννοείται, λανθασµένα, το αχώριστο προθεµατικό µόριο δυσ- 
που έχει την έννοια της δυστυχίας, της δυσκολίας, της δυστοκίας, της κακής 
συγκυρίας και κατάστασης. Έτσι, οι µόνοι που µπορούν να παραπονιούνται 
για τα δίσεκτα χρόνια, είναι όσοι γεννήθηκαν στις 29 Φεβρουαρίου και βέβαια 
ο… Άγιος Κασσιανός που γιορτάζει στις 29 Φεβρουαρίου, αφού γιορτάζουν 
κάθε 4 χρόνια... 
Ας είµαστε λοιπόν ήσυχοι, ως προς αυτό το θέµα. Η ζωή έχει από µόνη της 
αρκετά προβλήµατα, αλλά και χαρές που απλώνονται σ’ όλα τα έτη, απλά και 
δίσεκτα, µέσα στη απεραντοσύνη του πανδαµάτορα χρόνου...  
Γι’ αυτό, 2008 ευχές από τον υπογράφοντα για  Χρόνια Πολλά µε Υγεία και 
Ευτυχία σε όλους εσάς που µε διαβάζετε και το 2008 να’ναι έτος  δηµιουργικό 
και χαρούµενο… 
 
 
 
 
 
 
 
 


