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Το φαινόµενο της εαρινής ισηµερίας της 21ης Μαρτίου µας δίνει σήµερα την 
αφορµή να ασχοληθούµε µε το σηµαντικό και σε πολλούς ίσως άγνωστο, 
αυτό θέµα.  
Αν κοιτάξουµε µια ξάστερη βραδιά τον νυκτερινό ουρανό, έχοµε την 
εντύπωση ότι τα άστρα είναι καρφωµένα στην εσωτερική επιφάνεια µιας 
τεράστιας σφαίρας. Η εντύπωση αυτή είναι βέβαια φανταστική, λόγω των 
τεραστίων αποστάσεων που µας χωρίζουν από τα άστρα.. Η φανταστική αυτή 
σφαίρα, που θεωρούµε ότι έχει κέντρο το µάτι µας και οποιαδήποτε ακτίνα,   
λέγεται Ουράνιος σφαίρα. Είναι γνωστό εξ’ άλλου ότι  η Γη, όπως και κάθε 
άλλος  πλανήτης του ηλιακού µας συστήµατος,  κινείται γύρω από τον ήλιο 
σε µια ελλειπτική τροχιά  σε χρονικό διάστηµα 365,25 ηµερών περίπου.  
Καθώς κινείται η Γη γύρω από τον ήλιο, ο ήλιος φαίνεται να κινείται στο 
εσωτερικό της ουράνιας σφαίρας  Μπορούµε  να φανταστούµε  αυτό που 
συµβαίνει µε την ετήσια αυτή φαινοµενική κίνηση του ήλιου, αν 
τοποθετήσουµε µια λάµπα στο κέντρο ενός δωµατίου και γυρίζουµε αργά 
γύρω από αυτήν. Θα δούµε ότι η λάµπα φαίνεται να κινείται ως προς τα 
αντικείµενα του δωµατίου. Έτσι δηµιουργείται µια φαινοµενική  (όχι 
πραγµατική) διαδροµή του ήλιου πάνω στην ουράνιο σφαίρα, που λέγεται 
Εκλειπτική. ∆ηλαδή η εκλειπτική είναι η τοµή της τροχιάς της Γης, γύρω 
από τον ήλιο, µε την ουράνιο σφαίρα, και είναι  ένας (µέγιστος) κύκλος,  
χρήσιµος για τη µελέτη πολλών αστρονοµικών θεµάτων. Η φαινοµενική αυτή 
κίνηση του ήλιου κατά µήκος της εκλειπτικής, δεν έχει σχέση µε την επίσης 
φαινοµενική ηµερήσια κίνηση του ήλιου, από την Ανατολή στη δύση, που 
βλέπουµε καθηµερινά, η οποία οφείλεται στη περιστροφή της γης γύρω από 
τον άξονά της. 
Εκλειπτική ονοµάστηκε γιατί βρέθηκε ότι οι εκλείψεις συµβαίνουν, όταν η 
τροχιά της σελήνης τέµνει τον κύκλο αυτό.  
Ένας άλλος χρήσιµος κύκλος είναι ο Oυράνιος Iσηµερινός, που είναι η τοµή 
του επιπέδου του γήινου ισηµερινού µε την ουράνιο σφαίρα. Η  Εκλειπτική  
έχει κλίση 23.5 µοίρες σε σχέση µε τον oυράνιο ισηµερινό, δηλαδή είναι ίση 
µε τη γωνία που σχηµατίζει ο  άξονας περιστροφής της Γης µε  το επίπεδο 
της τροχιάς της γύρω από τον ήλιο. Σ’  αυτή τη κλίση οφείλεται το 
φαινόµενο των εποχών στη Γη και …αλίµονο στη ζωή αν δεν υπήρχε. 

 
Η θέση της εκλειπτικής καθοριζόταν από του Αρχαίους αστρονόµους µε τη 
βοήθεια 12 αστερισµών που βρίσκονται εντός µιας σφαιρικής ζώνης 9ο 
(ζωδιακός κύκλος)  εκατέρωθεν της εκλειπτικής, τα γνωστά µας ζώδια. Εντός 
της σφαιρικής αυτής ζώνης βρίσκονται και τα επίπεδα της τροχιάς της 
σελήνης και των άλλων πλανητών του ηλιακού µας συστήµατος. 
 
Η Εκλειπτική και ο Ουράνιος ισηµερινός τέµνονται σε δύο σηµεία (βλ, 
σχήµα): το σηµείο γ (εαρινό ισηµερινό σηµείο), όπου έχουµε την   Εαρινή 
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Ισηµερία (vernal equinox) και το σηµείο γ΄ (φθινοπωρινό ισηµερινό σηµείο) 
όπου έχουµε την  Φθινοπωρινή Ισηµερία (fall equinox). Κατά την εαρινή 
ισηµερία, που συµβαίνει περίπου στις 21 Μαρτίου κάθε χρόνου, ο ήλιος από 
το νότιο ηµισφαίριο του ουρανού κινείται προς το βόρειο, ενώ κατά την 
φθινοπωρινή ισηµερία, περίπου στις 22 Σεπτεµβρίου, ο ήλιος από το βόρειο 
ηµισφαίριο κατέρχεται στο νότιο και αυτό συµβαίνει περίπου στις 22 
Σεπτεµβρίου.  
∆υο άλλοι  σηµαντικοί σταθµοί του ήλιου πάνω στην εκλειπτική είναι τα 
ηλιοστάσια: στις 21 Ιουνίου το θερινό  και στις 22 ∆εκεµβρίου το χειµερινό 
ηλιοστάσιο. Τα σηµεία αυτά λέγονται και τροπές, επειδή ο ήλιος  τρέπεται 
από το ένα ηµισφαίριο στο άλλο. Στο θερινό ηλιοστάσιο έχουµε τη 
µεγαλύτερη διάρκεια της ηµέρας, ενώ στο χειµερινό ηλιοστάσιο έχουµε τη 
µεγαλύτερη διάρκεια της νύχτας του χρόνου. Ονοµάστηκαν ηλιοστάσια 
επειδή στις θέσεις αυτές ο ήλιος φαίνεται να µένει σταθερός για ορισµένες 
µέρες, λόγω του σχετικώς σταθερού ύψους του το µεσηµέρι. 
 

 
 
 
Στις  ισηµερίες, η διάρκεια της ηµέρας είναι ίση µε την διάρκεια  της νύκτας, 
δηλαδή έχουµε 12 ώρες ηµέρα και 12 ώρες της νύχτα, ακριβώς επειδή ο 
ήλιος βρίσκεται στον ουράνιο ισηµερινό. Η ηµέρα της Εαρινής Ισηµερίας 
σηµατοδοτεί την αρχή της τρίµηνης εποχής της άνοιξης,  ενώ η ηµέρα της 
Φθινοπωρινής Ισηµερίας  την αρχή της εποχής του φθινοπώρου, για το 
βόρειο ηµισφαίριο της Γης. Τα αντίθετα συµβαίνουν στο νότιο ηµισφαίριο. 
Όταν ο Ήλιος είναι επάνω από τον Ουράνιο Ισηµερινό κατά τη διάρκεια των 
εποχών της άνοιξης και του καλοκαιριού, έχουµε περισσότερο από 12 ώρες 
φως την ηµέρα, ενώ όταν ο ήλιος είναι κάτω από τον Ουράνιο Ισηµερινό, 
κατά τη διάρκεια των εποχών του φθινοπώρου και του χειµώνα, υπάρχει 
λιγότερο από 12 ώρες φως την ηµέρα. 
 
Η θέση των ηλιοστασίων και των ισηµεριών δεν είναι σταθερή λόγω του 
φαινοµένου της «µετάπτωσης των ισηµεριών». Η µετάπτωση έχει σαν 
αποτέλεσµα να µετακινούνται τα ηλιοστάσια και οι ισηµερίες 
ολοκληρώνοντας µια πλήρη τροχιά γύρω από τον Ήλιο κάθε 25700 έτη. Έτσι 

γ 

γ΄
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ενώ το εαρινό ισηµερινό σηµείο πριν 2000 περίπου χρόνια βρισκόταν στον 
αστερισµό του Κριού, σήµερα έχει µετατοπιστεί στον αστερισµό των Ιχθύων. 
Το φαινόµενο της µετάπτωσης των ισηµεριών και των τροπών το ανακάλυψε 
πρώτος  ο Ίππαρχος (190  - 120 π.Χ.), ο «πατέρας της αστρονοµίας»  από 
την Νίκαια (σηµ. ιζνίκ) της Βιθυνίας. Την υπολόγισε ίση µε 48'' το έτος, µε 
πραγµατική την 50'',2 της µοίρας. Ο Ίππαρχος ήταν  ο πρώτος που υπολόγισε 
και  το τροπικό έτος µε θαυµαστή ακρίβεια, ίσο µε 365,242 ηµέρες, αφού 
σήµερα τα σύγχρονα ατοµικά ρολόγια  το υπολογίζουν  σε 365,242199 ηµέρες! . 
Τροπικό έτος  είναι το χρονικό διάστηµα ανάµεσα σε δυο διαδοχικές 
διαβάσεις του ήλιου από το εαρινό ισηµερινό σηµείο (γ) και σε αυτό 
βασίζονται τα (ηλιακά) ηµερολόγια  (π.χ. Ιουλιανό, Γρηγοριανό). 

                                  Εαρινή Ισηµερία και Πάσχα 

Η εαρινή ισηµερία συνδέθηκε µε τον εορτασµό του Χριστιανικού Πάσχα από 
τα πρώτα έτη µετά την Ανάσταση του Χριστού. Αυτό συνέβη, γιατί ο 
Χριστός αναστήθηκε την «µία του Σαββάτου», δηλαδή την πρώτη µέρα µετά 
το Εβραϊκό Πάσχα. Οι Εβραίοι όµως εόρταζαν το Πάσχα την 14η του µήνα 
Νισάν, η οποία ήταν η µέρα της πρώτης  πανσελήνου που ακολουθούσε την 
εαρινή ισηµερία. Μετά από πολλά χρόνια διαφωνιών µεταξύ των 
Χριστιανών, για την ηµεροµηνία εορτασµού του Πάσχα (σχετικά έχω 
αναφέρει σε παλαιότερο άρθρο µου), η Α΄ Οικουµενική σύνοδος (Νίκαια 
Βιθυνίας, 325 µ. Χ.), αποφάσισε ότι : 
Το χριστιανικό Πάσχα πρέπει να εορτάζεται την πρώτη Κυριακή µετά την 
Πανσέληνο που θα γίνει κατά την ηµέρα της εαρινής ισηµερίας ή αµέσως 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 γίνεται  κατά την ηµέρα της εαρινής 
ισηµερίας ή αµέσως µετά από αυτή λέγεται Πασχαλινή Πανσέληνος. 
 
Όπως εύστοχα έχει επισηµάνει και ο αείµνηστος Αρχιεπίσκοπος 
Χριστόδουλος, στη διδακτορική του διατριβή, «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». 
Την εποχή που εφαρµόσθηκε το Ιουλιανό (παλαιό) ηµερολόγιο, δηλαδή τον 
1ο αιώνα    π. Χ. η εαρινή ισηµερία ήταν περίπου στις  25 Μαρτίου, ενώ το 
έτος της Α΄ Οικουµενικής συνόδου, το 325 µ. Χ. η εαρινή ισηµερία έγινε 
στις 21 Μαρτίου. Αυτό γιατί το Ιουλιανό ηµερολόγιο είχε (και έχει) 
καθυστέρηση 1 µέρα κάθε 128 έτη, µε αποτέλεσµα να αποµακρύνεται 
συνεχώς προς τα µπρος η εαρινή ισηµερία. Έτσι φτάσαµε στο 1582 µ. Χ. 
οπότε η εαρινή ισηµερία έγινε, όταν το (παλαιό) ηµερολόγιο έδειχνε 11 
Μαρτίου, 10 µέρες νωρίτερα. Τότε ο Πάπας Γρηγόριος ο ΙΓ΄  καθιέρωσε το 
Νέο Ηµερολόγιο (ή Γρηγοριανό), προσθέτοντας αριθµητικά 10 µέρες στο 
ηµερολόγιο και καθιερώνοντας λιγότερα δίσεκτα έτη, µε αποτέλεσµα η 
εαρινή ισηµερία από τότε να γίνεται περίπου στις 21 Μαρτίου. 
 



 4

Συνήθως στα µη δίσεκτα έτη  η εαρινή ισηµερία συµβαίνει στις 21 Μαρτίου, 
ενώ στα δίσεκτα στις  20 Μαρτίου. Έτσι φέτος έχουµε εαρινή ισηµερία στις 
20 Μαρτίου (και ώρα 5:57 UT), όπως και   φθινοπωρινή ισηµερία  στις 22 
Σεπτεµβρίου (ώρα 15:39 UT), αντί της συνήθους 23. Αυτό συµβαίνει  λόγω 
της µιας µέρας καθυστέρησης του δίσεκτου 2008 και κάθε δίσεκτου έτους 
(29 Φεβρουαρίου).  
 Κατά  σύµπτωση φέτος έχουµε και την πρώτη πανσέληνο µετά την εαρινή 
ισηµερία (πασχαλινή πανσέληνο) στις 21 Μαρτίου (18:41). Την πανσέληνο 
όµως αυτή οι ορθόδοξοι χριστιανοί δεν την θεωρούν πασχαλινή, επειδή την 
λογαριάζουν µε το παλιό ηµερολόγιο, το οποίο την µέρα εκείνη  δείχνει 8 
Μαρτίου!. Έτσι περιµένουν την επόµενη πανσέληνο (πραγµατική 20/4, 
Μετώνεια 25/4), οπότε  έχουµε το ορθόδοξο Πάσχα  φέτος στις 27 Απριλίου, 
ενώ το Καθολικό είναι στις 23 Μαρτίου, αφού η πανσέληνος της 21ης  
Μαρτίου θεωρείται από τους Καθολικούς, όπως και είναι, Πασχαλινή.  
Η εαρινή ισηµερία δεν είναι µια οποιαδήποτε µέρα του χρόνου. Εκτός από 
πρώτη µέρα της άνοιξης, ηµέρα δηλαδή της αναγέννησης της φύσης  είναι 
πρωτοχρονιά για ορισµένους λαούς (π.χ. Κούρδους, Πέρσες), και έχει 
καθιερωθεί διεθνώς ως παγκόσµια ηµέρα ποίησης και ∆ασοπονίας. Αλλά και 
το µυστήριο του σύµπαντος στο Μέγα Ποιητή µας παραπέµπει… «…ποίησιν 
δε χειρών αυτού αναγγέλλει το στερέωµα» (ψαλ.19.1).- 
 
 
 
 

 
                          


