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Από το 1996 και μετέπειτα η ΕΕΕ.ΒΒ υπενθυμίζει και ζητά από τους Πατέρες της Εκκλησίας την λύση αυτού του 
τόσο σημαντικού προβλήματος. Ζητάμε να γιορτάζουν όλοι οι Χριστιανοί όπου Γης μαζί το Άγιο Πάσχα. 

 

ΚΟΙΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 
Η επιστήμη διαπιστώνει με ακρίβεια την μέρα, την ώρα και το λεπτό των κοσμικών φαινομένων της 
ισημερίας  και της πανσελήνου. Για το 2019: η ισημερία ήταν στις 20. Μαρτίου στις 22.58 η ώρα. Η 
πανσέληνος ήταν λίγο αργότερα στις 21. Μαρτίου και ώρα 2 και 27 λεπτά. Άρα για τους καθολικούς 
που γιορτάζουν το Πάσχα την πρώτη Κυριακή μετά την πρώτη πανσέληνο της εαρινής ισημερίας, η 
σημερινή Κυριακή, 24.Μαρτίου, είναι κανονικά η γιορτή του καθολικού Πάσχα. Γιατί όμως δεν το 
γιορτάζουν; 

 
Πριν 55 χρόνια, τον Ιανουάριο του 1964, έγινε στην Ιερουσαλήμ η ιστορική συνάντηση του  Πατριάρχη κυρί-
ου Αθηναγόρα και του Πάπα Παύλου του 6ου, όπου, μεταξύ άλλων, είχε συζητηθεί και το θέμα του κοινού 
εορτασμού του Αγίου Πάσχα. 
  
Ο Πατριάρχης είχε προτείνει: Ο εορτασμός του Πάσχα να γίνεται κάθε χρόνο τη δεύτερη (ή τρίτη) Κυριακή 
του Απριλίου. Οι Έλληνες της Γερμανίας και όλης της  διασποράς  είχαν χαιρετήσει αυτή την πρωτοβουλία 
του Πατριάρχη, βάσει της οποίας, οι Χριστιανοί σ' όλον τον κόσμο θα γιόρταζαν επιτέλους όλοι μαζί το Άγιο 
Πάσχα. 
  
Η υλοποίηση όμως αυτής της Πρότασης δεν έγινε ακόμη. Οι Ελληνικές Οργανώσεις της διασποράς έθεταν 
πάντα το αίτημα αυτό προς συζήτηση, και οραματίζονταν την άμεση λύση του. 
  
Το 1996 διεξήχθη, επί του θέματος, συζήτηση στο Δήμο της Στουτγάρδης. Το Δημαρχείο, παρόλο που δεν 
ήταν αρμόδιο Όργανο για τέτοια ζητήματα, είχε δείξει κατανόηση και είχε προωθήσει το αίτημα (βλ. παρα-
κάτω). 
  

 
 

Το 2009 η Ένωση Ελλήνων Επιστημόνων Βάδης Βυρτεμβέργης (ΕΕΕ.ΒΒ) έκανε μια ολοκληρωμένη μελέτη 
με  περισσότερα ιστορικά στοιχεία. Τότε η ΕΕΕ.ΒΒ είχε απευθυνθεί στον Σεβασμιότατο κ. Αυγουστίνο, κι 
αυτός μας πληροφόρησε, ότι καταβάλλονται προσπάθειες και από τις δύο πλευρές για εξεύρεση λύσης. Ο 
Πρόεδρος της ΕΕΕ.ΒΒ, κατά την επίσκεψή του στο Φανάρι το 2010, είχε μεταφέρει το αίτημα αυτό στον 
Πατριάρχη μας κ. Βαρθολομαίο. Το πρόβλημα παραμένει μεν ακόμη άλυτο, όμως στους εκκλησιαστικούς 
κύκλους γίνεται έντονη συζήτηση. Κατά την Οικουμενική Σύνοδο της Ορθοδοξίας που διεξήχθη στην περίοδο 
της Πεντηκοστής (19.06.16) στην Κρήτη, το Ημερολογιακό Ζήτημα, λόγω των διασπαστικών κινήσεων ορι-
σμένων ορθοδόξων Χριστιανών, παρόλο που ήταν ένα από τα θέματα προς συζήτηση, δεν συζητήθηκε. Έτσι 
δυστυχώς χάθηκε μια καλή ευκαιρία. Κρίμα.. 
  



Οι Έλληνες αλλά και όλοι οι Ορθόδοξοι της διασποράς ζητούν από τους Υπεύθυνους Πατέρες να στηρίξουν 
την προσπάθεια του Πατριάρχη μας κ. Βαρθολομαίο, που αγωνίζεται για μια κοινή Πρόταση όλων των Ορ-
θοδόξων Εκκλησιών. Όπως μεταδίδουν τα ΜΜΕ ο καθολικός Πάπας Franziskus έχει ήδη ασπασθεί την 
Πρόταση του ορθόδοξου Πατριάρχη Αθηναγόρα. Εμείς, οι έξω-εκκλησιαστικοί, δεν προτείνουμε αλλά εκ-
φράζουμε όμως την επιθυμία μας προς τους , ορθόδοξους και μη Πατέρες, να δώσουν τη δυνατότητα στους 
Χριστιανούς που ζουν μέσα στις πολυπολιτισμικές κοινωνίες, να γιορτάζουν το Άγιο Πάσχα μαζί. Το αίτημα 
μας είναι κατά πρώτον λόγο κοινωνικό αλλά και επειδή οι επιστήμονες παίζουν βασικό ρόλο στον καθορισμό 
της ημερομηνίας του Πάσχα, είναι και επιστημονικό.   
  
Η ΕΕΕ.ΒΒ και όλοι οι Έλληνες της διασποράς θα δεχτούν καλόβουλα την οποιαδήποτε λύση. Όμως η ικανο-
ποίησή τους θα ήταν μεγαλύτερη, αν όλοι οι Χριστιανοί συμφωνούσαν με την πρόταση του Πατριάρχη Αθη-
ναγόρα και καθιέρωναν μία ορισμένη ημερομηνία, π.χ., την δεύτερη (ή τρίτη) Κυριακή του Απριλίου, σαν 
κοινή ημερομηνία εορτασμού του Αγίου Πάσχα. 
 

Το 2017, βάσει των ισχυόντων ημερολογίων, Ιουλιανό και Γρηγοριανό, οι Χριστιανοί γιόρτασαν όλοι μαζί το 
Άγιο Πάσχα. Η επόμενη κοινή ημερομηνία, αν δεν υπάρξει συμφωνία, θα είναι μετά από 6 χρόνια, το 2025. 
Στον Πατριάρχη μας κ. Βαρθολομαίο, τον οποίον είχαμε την χαρά να Τον γνωρίσουμε κατά την επίσκεψή 
Του στην Στουτγάρδη, η ΕΕΕ.ΒΒ εύχεται υγεία και πολλά τα έτη Του. Και η συμφωνία της  «κοινής  ημερο-
μηνίας» που δεν θα αργήσει ν αρθεί, να φέρει την υπογραφή Του.. 
 

Δρ. Κωνσταντίνος Καρράς 

Πρόεδρος της ΕΕΕ.ΒΒ 
 
Περισσότερες πληροφορίες εδώ. 
http://www.zplan-online.eu/mediapool/132/1329257/data/HMEPOMHNIA-PASXA.pdf 
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