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Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 
ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΡΑΒΙΑΣ 

Ή χρήση επισήμου ημερολογίου στις διάφορες κοινωνίες έγινε απαραί
τητη, όταν στη ζωή κάθε κοινωνίας αναπτύχθηκαν κοινωνικά και θρη
σκευτικά συστήματα, δπως οι φορολογίες, οι θρησκευτικές πανηγύρεις 
κτλ. Τα ημερολόγια πού αναπτύχθηκαν στον ελληνικό χώρο και στην 
Εγγύς Ανατολή,1 αν και διαφέρουν άπα μέρος σέ μέρος, άπο θρησκεία 
σέ θρησκεία και άπο εποχή σέ εποχή εϊχαν τις ϊδιες βασικές μονάδες 
μετρήσεως χρόνου: (α) τήν ήμερα (ή οποία ρυθμίζει βασικά τή ζωή και 
διαρκεί δσο ό χρόνος της τροχιάς της γης μια φορά γύρω άπο τον άξονα 
της, μέ τήν έννοια του νυχθημερου ή του ημερονυκτίου),2 τήν οποία 
διαιρούσαν σέ 24 ώρες, 12 άπο ανατολής μέχρι δύσεως του ηλίου και 
12 άπο δύσεως εως ανατολής του ηλίου.3 Αυτή ή ώρα δέν είχε 60 λεπτά, 
άλλα διέφερε κατά εποχή και στο γεωγραφικό πλάτος της Παλαιστί
νης κυμαινόταν άπο 49-71 λεπτά, επειδή άπο ηλιοστάσιο σέ ηλιοστάσιο 
αυξομειώνεται ή φυσική ήμερα, ήταν δηλαδή καιρική ώρα. 

Τή νύκτα τήν διαιρούσαν σέ φυλακές, αρχικά σέ τρεις, στους δέ 
ρωμαϊκούς χρόνους σέ τέσσερις,4 (β) το σεληνιακό μήνα, πού έχει χρόνο 
δσο ή τροχιά της σελήνης6 γύρω άπο τή γη, δηλ. 29 χ/2 ήμερες. Ό 
μήνας αυτός άρχιζε να μετράει άπο τήν εμφάνιση της νέας σελήνης μετά 
τή δύση του ηλίου και (γ) το ηλιακό έτος, πού έχει χρόνο δσο ή τροχιά 
της γης γύρω άπο τον ήλιο, δηλ. 365 ήμερες, 5 ώρες, 48' και 46" (αυτό 

1. Γενικά για ημερολόγια βλ. Alan E. Samuel, Greek and Roman Chronology. 
Calendars and Years in Classical Antiquity, Μόναχο 1972, καί J. Van Goudoever, 
Biblical Calendars, Leiden 1961. 

2. Βασιλ. A' 8:29, Ίερεμ. 14:17, Νεεμ. 13:19, Δεύτερον. 28:66-67. 
3. Ματ6. 20:1-12, Ίωάνν. 29:14. 
4. Θρήν. 2:19, Κριτ. 7:19, Έξοδ. 14:24, 'Οδύσσεια ρ 191, Ίλιάς Η 433, Ξενοφ. 

Άνάβ. Δ' α, Μαρκ. 13:35. 
5. Σαμ. Α' 20:5,18, 24, 27, 34, Λευϊτ. 23:6, 7, "Εξοδ. 12:6. 
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τ ο έτος αντικατέστησε το σεληνιακό έτος πού εϊχε επικρατήσει στο 
Ισραήλ και μαρτυρεΐται στο ημερολόγιο της πόλεως Gezer του 10ου αι. 
π .Χ. β Ώ ς γνωστόν ό σεληνιακός μήνας δέν διαιρεί άρτια το ηλιακό έτος,7 

για το λόγο αυτό ή σελήνη χρησίμευε μόνο για τή μέτρηση του μήνα 
και ό ήλιος για τή μέτρηση του έτους. 

Ή αρχή του έτους διέφερε άπο ημερολόγιο σέ ημερολόγιο. Στην Πα
λαιστίνη άρχιζε το φθινόπωρο8 και μόνο επί τών ήμερων του 'Ωσηέ 
(περί το 748 π.Χ.) , φαίνεται δτι μεταφέρθηκε στην άνοιξη, δπου και πα
ρέμεινε κάτω άπο τήν επίδραση του Βαβυλωνιακού ημερολογίου πού 
σιγά σιγά άρχισε να εισέρχεται στην καθημερινή ζωή της χώρας και 
ιδιαίτερα μετά τήν επιστροφή τών Ιουδαίων άπο τήν εξορία στην Βα
βυλώνα το 538 π .Χ. Αυτή τήν εποχή τα τακτικά ονόματα τών μηνών 
αντικαταστάθηκαν άπο τα βαβυλωνιακά ονόματα. 

Το μέχρι τότε γνωστό έτος εϊχε δύο εποχές, το χειμώνα και το θέ
ρος.9 Το έτος τών τεσσάρων εποχών εισήχθη στην Παλαιστίνη κατά τήν 
ελληνιστική περίοδο. Εμφανίζεται στα χειρόγραφα του Q u m r a n μέ γεωρ
γικές ονομασίες και κατά τήν ρωμαϊκή και βυζαντινή περίοδο σέ ψηφι
δωτά δάπεδα εκκλησιών και συναγωγών. Ό χρόνος υπολογιζόταν μέ 
Ι τη , τα όποια, επειδή ακολουθούν έναν αύξοντα αριθμό, δέν επαναλαμ
βάνονταν — δηλ. χρονογραφικά — και μέ μήνες και ήμερες πού επανα
λαμβάνονταν κάθε έτος — δηλ. ημερολογιακά. 

Το Μακεδόνικο ημερολόγιο πέρασε στις χώρες αυτές μετά άπο Ινα 
ιστορικό γεγονός πού χρησίμευσε σαν αφετηρία αριθμήσεως ετών, της 
γνωστής σέ δλους μας 'Εποχής τών Σελευκιδών. Στην τελευταία είμαι 
υποχρεωμένος να αναφερθώ, μια και χρονογραφικά μέ αυτήν εγκαινιά
ζεται μια νέα εποχή και εγκαταλείπεται ή μακεδόνικη πρακτική της με
τρήσεως τών ετών μέ βάση τήν άνοδο στο θρόνο του εκάστοτε βασιλέως.10 

Το δλο θέμα έχει σχέση μέ τήν κατάκτηση άπο τον Μεγάλο 'Αλέξανδρο 
τών χωρών της 'Εγγύς 'Ανατολής και τήν εγκατάσταση σ' αυτές ελλη
νικής διοικήσεως και ελληνικών πληθυσμών. Ή ελληνική διοίκηση και 
οι ελληνικοί πληθυσμοί έφεραν μαζί τους και το ημερολόγιο τους, το 

6. R. Α. S. Macalister, The excavation of Gezer, Λονδίνο 1912, I-III. 
7. Tò ηλιακό έτος μαρτυρεΐται στή Γένεση 5:23, 7:11 καΐ 8:14, δπου ό αριθμός 

τών ετών υπονοεί τον αριθμό τών ημερών τοϋ ήλιακοΰ έτους. 
8. Έξοδ. 23:14-17, 34:18-23. 
9. Γέν. 8:22. 
10. Argyro Tataki, Ancient Beroea; Prosopography and Society (Μελετή

ματα 8), 'Αθήνα 1988, σ. 64. 



Tò Μακεδόνικο ημερολόγιο στην Παλαιστίνη καί την επαρχία Αραβίας 107 

οποίο και θέλησαν να επιβάλουν στις χώρες στις όποιες τώρα ήταν κυ
ρίαρχοι. Μας είναι γνωστό, δτι, δταν ό Μ. 'Αλέξανδρος κατέλαβε τή 
Βαβυλώνα, βρήκε σέ χρήση εκεί ένα τελειότερο ημερολόγιο άπο εκείνα 
πού χρησιμοποιούσαν οι διάφορες ελληνικές πόλεις, το διορθωμένο σε
ληνιακό ημερολόγιο, πού ή τελευταία του διόρθωση είχε γίνει γύρω στο 
367 π.Χ., δηλαδή λίγα χρόνια πρίν. Έτσι προτίμησαν να ταυτίσουν το 
Μακεδόνικο ημερολόγιο, δηλ. τις ονομασίες, τή διαδοχή και τή διάρκεια 
τών μηνών, μέ το ισχύον στην περιοχή Βαβυλωνιακό11 πού βασιζόταν σέ 
19ετή κύκλο μέ επτά επαγόμενους μήνες στα έτη 3, 6, 8, 11, 14, 17 
και 19.12 Δέν ταύτισαν, δμως, τήν αρχή του έτους, ή οποία παρέμεινε 
για το Μακεδόνικο ή 1η του μήνα Δίου13=1η 'Οκτωβρίου, δηλ. φθινό
πωρο, και για το Βαβυλωνιακό ή 1η του μήνα Νισάν = 2/3 'Απριλίου, 
•δηλ. άνοιξη, πράγμα πού οδήγησε στην παράλληλη ύπαρξη καΐ χρήση 
£ύο διαφορετικών άρχων για τήν εποχή τών Σελευκιδών.14 

Ή εποχή αυτή πήρε το Ονομά της άπο τον ιδρυτή της δυναστείας 
τών Σελευκιδών, Σέλευκο Α' Νικάτορα, μετά τή νίκη του κατά του 
Δημητρίου Πολιορκητοΰ στή Γάζα, το καλοκαίρι του 312 π.Χ. και τήν 
άνοδο του στο θρόνο της Βαβυλώνας. Είχε δέ σαν αρχή σύμφωνα μέ το 
Μακεδόνικο ημερολόγιο τήν 1η 'Οκτωβρίου του 312 π.Χ. καί, σύμφωνα 
μέ το Βαβυλωνιακό, πού μεταθέτει τήν έναρξη της εποχής στην αρχή 

11. Μακεδόνικοι 
μήνες 

Διός 
Άπελλαϊος 
Αύδυναϊος 
Περίτιος 
Δύστρος 
Ξανθικος 

Άρτεμίσιος 
Ααίσιος 
Πάνημος 
Αώος 
Γορπιαΐος 

' Υπερβερετα ΐος 

Βαβυλωνιακοί 
μήνες 

Tashritu 
Arahsamnu 
Kislimu 
Tebetu 
Shabatu 
Addaru 
Nisanu 
Aiaru 
Simanu 
Duzu 
Abu 
Ululu 

Μήνες 
Ιουλιανού ήμερολ. 

'Οκτώβριος 
Νοέμβριος 
Δεκέμβριος 

'Ιανουάριος 
Φεβρουάριος 
Μάρτιος 

'Απρίλιος 
Μάιος 

'Ιούνιος 
'Ιούλιος 
Αύγουστος 
Σεπτέμβριος 

12. Samuel,^. 139-141. 
13. Γ. Λ. Άρβανιτάκης, XρovoL·γίa τών 'Αρχαίων καί Νεωτέρων 'Ελλήνων, 

"Αθήνα 1940, σ. 8. 
14. Ε. J. Bickerman, Chronology of the Ancient World, Νέα 'Τόρκη 21980) 

e. 71. 
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του βαβυλωνιακού Ιτους, την 2η /3η 'Απριλίου του 311 π.Χ.1 5 Μέ τη 
μακεδόνικη εκδοχή, ή 1η 'Οκτωβρίου 312 π.Χ. , χρησιμοποιήθηκε άπο 
τή διοίκηση στην επίσημη αλληλογραφία και κατά τή γνώμη μου άπο 
δλους τους νέους "Ελληνες εποίκους. Μέ τή βαβυλωνιακή εκδοχή ή 2 η / 
3η 'Απριλίου του 311 π.Χ. , εφαρμόστηκε άπο τους ντόπιους πληθυσμούς 
και άπο τους αστρονόμους.16 

Στην Παλαιστίνη ή εποχή των Σελευκιδών πρέπει να ήλθε επίσημα 
γύρω στα 200 π.Χ. , μετά τήν οριστική κατοχή της Κοίλης Συρίας άπο 
τον Άντ ίοχο τον Γ' . 1 7 Μνεία της εποχής αύτης γίνεται στα βιβλία τών 
Μακκαβαίων18 και στα έ'ργα του Φλαβίου Ίωσήπου. Στις ελληνικές επι
γραφές πού Ιχουν βρεθεί στην Παλαιστίνη και στην 'Επαρχία 'Αραβίας 
ή εποχή τών Σελευκιδών αναφέρεται ελάχιστες φορές, πράγμα πού κατά 
τή γνώμη μου αποδεικνύει, δτι οι ελληνικές πόλεις, ώς ελεύθερες και 
αυτόνομες, χρησιμοποιούσαν ή καθεμιά και το δικό της χρονολογικό σύ
στημα, δηλ. τή δική της τοπική εποχή, μέ μόνο κοινό γνώρισμα τους 
μακεδόνικους μήνες (ονομασία, διάρκεια και διαδοχή τους μέσα στο ίδιο 
έτος). ΟΊ Εβραίο ι γ ια λόγους μάλλον έθνικοθρησκευτικούς, κυρίως δέ 
στους ορθόδοξους θρησκευτικούς τους κύκλους, συνέχισαν να χρησιμο
ποιούν τα γνωστά σ' αυτούς άπο τήν εποχή της αιχμαλωσίας τους στην 
Βαβυλώνα βαβυλωνιακά ονόματα τών μηνών.19 Τα μακεδόνικα ονόματα 
τών μηνών τα χρησιμοποιούσαν μόνο στις σχέσεις τους μέ το επίσημο 
κράτος. 

Ή εποχή τών Σελευκιδών, μέ τις δύο παραλλαγές πού προανέφερα, 
έκτος τών ανωτέρω περιπτώσεων απαντάται και σέ νομίσματα, στα πρα
κτικά τών Οικουμενικών Συνόδων, σέ συγγράμματα Ελλήνων εκκλησια
στικών Πατέρων, καθώς και σέ αραβικά και συριακά — εκκλησιαστικά 
κυρίως — χειρόγραφα20 καΐ επιγραφές σέ μια ποικιλία ονομασιών, δπως: 

15. V. Grumel, La chronologie, Παρίσι 1958, σ. 209. 
16. F. K. Ginzel, Handbuch der mathematischen und technischen Chronologie, 

Ι,Λιψία 1906,σ. 136· W. Kubitschek, Grundriss der antiken Zeitrechnung (Hand
buch der Altertumswissenschaft 1,7) Μόναχο 1928, σ. 73* Samuel, δ.π. 245. 

17. F. M. Abel, «L'ère des Seleucides», Revue Biblique 47 (1938) 212. 
18. δ.π. 212-213. 
19. Βλ. σημ. 2· Ormond Edwards, «Herodian Chronology», Palestine Ex

ploration Quarterly 1982, σ. 33. Τα βαβυλωνιακά ονόματα αντικατέστησαν τα τα
κτικά ονόματα τών μηνών στο 'Ισραήλ αρκετά μετά τήν εξορία τών 'Ιουδαίων στή 
Βαβυλώνα, γύρω στα 445-443 π.Χ., βλ. Νεεμία 1:1, 2:1, 6:15. 

20. J. Rouvier, «Ptolémais Acé», Revue Biblique 8 (1899) 399-400· Ό ACL, 
VII, σ. 633. Άρβανιτάκης, δ.π. 32-33. 
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εποχή των Ελλήνων, έτη Συρομακεδόνων, έτη μετά τους άπο Σέλευ
κου βασιλείς, έτη τών βασιλέων Συρίας, κατά Χαλδαίους, ετη βασιλείας 
Ελλήνων, έτος. . . άπο τους ευλογημένους Έλληνας, 2 1 άπο του βασι
λέως 'Αλεξάνδρου του Έλληνος, άπο τα έτη 'Αλεξάνδρου υίου Φιλίπ
που του Έλληνος, του Δουλκαρνάιν, δηλ. του Δίκερω, . . . l i l-melek 
a l - I skandar al Y o u n a n e h , . . . l i l - I skandar b in Phil ips a l -Younaneh , 
. . . l i l - I skandar b in Phil ips a l - R o u m i , μέχρι τους I l o , 12ο, 13ο και 
16ο μ.Χ. αιώνες.22 Παραμένει εξάλλου σέ χρήση μέχρι σήμερα μεταξύ 
τών Νεστοριανών και Ίακωβιτών Σύρων Χριστιανών ως το επίσημο εκ
κλησιαστικό τους χρονολογικό σύστημα.23 

Για το Μακεδόνικο ημερολόγιο, δηλαδή τήν ονοματολογία καί τή 
σειρά τών μακεδόνικων μηνών, μέ βάση τις εκατοντάδες χρονολογημένων 
καί άχρονολόγητων ελληνικών επιγραφών καί παπύρων πού έχουν έλθει 
στο φώς μέχρι σήμερα στην Παλαιστίνη καί τήν 'Επαρχία 'Αραβίας, 
μπορούμε να πούμε Οτι (α) ήταν σε ευρεία χρήση τόσο στις ελληνικές 
πόλεις δσο καί μεταξύ του ντόπιου πληθυσμού, (β) μέχρι τον 4ο μ.Χ. 
αιώνα πού εισήχθη στην περιοχή το Ρωμαϊκό ημερολόγιο, κυρίως στις 
κρατικές υπηρεσίες, οι μακεδόνικοι μήνες ήταν οι μοναδικοί σέ χρήση, 
(γ) οι ρωμαϊκοί μήνες εμφανίζονταν σέ επιγραφές του 6ου αιώνα παράλ
ληλα μέ τους μακεδόνικους,24 καί (δ) συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται μέ-

21. Andrew Palmer, «A Corpus of Inscriptions from Tur 'Abdin and En
virons», Oriens Christianus 71 (1987) 135. 

22. Abel, δ.π. 201, 203-204· Grumel, δ.π. 209. Gibson Margaret Dunlop, 
A catalogue of the Arabic Manuscripts in the Convent of Saint Catherina on 
Mount Sinai, Λονδίνο 1894. Κλεόπα Μ. Κοικυλίδου, Κατάώογος αραβικών χειρο
γράφων της 'Ιεροσολνμητικής Βιβλιοθήκης, Ιερουσαλήμ 1901, σ. 154. Lewis Mrs. 
Agnes Smith, ((Forty-One Facsimiles of Dated Christian Arabic Manuscripts», 
Studia Sinaitica 12 (1907) 21. A. S. Atiya, The Manuscripts of mount Sinai. 
A hand list of the Arabic Documents and Scrolls microfilmed at the Library of 
the Monastery of St. Catherine Mount Sinai in 1954, Βαλτιμόρη 1955. 'Ιωάν
νης Έμμ. Μεϊμάρης, Κατάλογος τών Nécov 'Αραβικών Χειρογράφοον της Ίερας Μο
νής 'Αγίας Αικατερίνης τον "Ορους Σίνα, 'Αθήνα 1985, σ. 22. 

23. Grume!, δ.π. 210. 
24. Α. Μ. Schneider, «Das Kloster der Theotokos zu Choziba imWadi el 

Kelt», Römische Quartalschrift 1931, σ. 297-332, επιγραφή 17: + έκοιμ(ήθη) | 6 
μακ(άριος) Ίω | άννης πρεσβ(ύτερος) | Βορηλίων. μη(νΐ) Αώου ε', Σεπτεμβρί(ου) 
β | ίνδ(ικτιώνος) α', ϊτ. . | . Ε. Schwartz, Die Aeren von Gerasa und Eleuthero-
polis (Nachrichten von der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaft zu 
Göttingen) Βερολίνο 1906, σ. 379, επιγραφή 6: 'Ενταύθα κεϊτ(αι) ό μακ(άριος) 
Άβραάμιος ίατρ(ος) άναπαείς τη η' μην(ος) Μαίου, Άρτεμ(ι)σίου ιη', ίνδ(ικτιώνος) 
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χρι και τον 8ο αιώνα μ.Χ., δηλαδή και μετά τήν αραβική κατάκτηση. 
Οι μήνες αυτοί μέ τον ελληνικό τους χαρακτήρα, πού αποτέλεσαν τ α 
ημερολόγια δλων των «Ελληνίδων» πόλεων της περιοχής στους ελληνι
στικούς χρόνους, επικράτησαν και κατά τή διάρκεια της ρωμαϊκής καΐ 
βυζαντινής περιόδου. Αύτο οφείλεται στο γεγονός δτι δέν στήριζαν, δπως 
οι παλαιοί μήνες, Ινα Ιτος πού εϊχε σχέση κυρίως μέ το ρυθμό των γεωρ
γικών ασχολιών, άλλα ήταν μήνες πού είχαν σχέση μέ θρησκευτικές 
γιορτές και λατρευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν τών 'Ολύμπιων θεών 
κατά τή διάρκεια μιας ή περισσοτέρων ήμερων σέ κάθε μήνα. Οι γιορ
τές αυτές είχαν συνδεθεί μέ τους μήνες οι όποιοι είχαν πάρει και τα 
ονόματα τους άπο αυτές. Ό 'Ιωάννης Καλλέρης25 στο δεύτερο τόμο του 
βιβλίου του για τους αρχαίους Μακεδόνες καταλήγει στα έξης ενδιαφέ
ροντα συμπεράσματα για το χαρακτήρα του Μακεδόνικου ημερολογίου: 
(α) δτι είναι θρησκευτικός, αρχαίος καΐ ελληνικός, (β) δτι ανήκει στην 
αίολοδωρική (και δχι τήν ίωνοαττική) ομάδα ημερολογίων, επειδή δλα 
τα ονόματα τών μηνών καταλήγουν σέ -(ι)ος και επειδή ή πλειονότητα 
τών ονομάτων τών μακεδόνικων μηνών εμφανίζεται μόνο στο μακεδό
νικο χώρο και είναι άγνωστη σέ άλλες περιοχές τής Ελλάδας πριν άπο 
τόν Φίλιππο και τον 'Αλέξανδρο, (γ) δτι το ημερολόγιο αύτο οργανώθηκε 
στή Μακεδονία μέ τον ίδιο τρόπο και κατά τον ίδιο χρόνο πού δημιουρ
γήθηκαν τα ημερολόγια τών αίολοδωρικών περιοχών, άλλα ανεξάρτητα 
άπο αυτά, δπως δείχνουν τα ονόματα τών μηνών και ή αρχική τους θέση 
στον ετήσιο κύκλο. 

Ό πρώτος μήνας26 του ημερολογίου, ό Δΐος, πήρε το βνομά του άπό 
τα Αϊα, εορτή προς τιμήν του 'Ολυμπίου Διός. Στις επιγραφές τής Πα-

ιβ', έτους τξε'+· Μ. Abel, «Inscriptions grecques de Bersabée», Reçue Biblique 
12 (1903) 426, επιγραφή 2: 'Ανεπάη ό μακα|.. .|έν μη(νΐ) Ξανθικ(οΰ) ε', Ίνδ(ικτιώ-
νος) ιε',| ήτις έστΐ(ν) κς' [Μ]αρτίου. Υ. Meimaris, «The Arab (Hijra) Era Men
tioned in Greek Inscriptions and Papyri from Palestine», Graeco-Arabica 3 
(1984) 179, επιγραφή 5: Ένθάδε κείται.. . | μη(νί) 'Απριλίου κγ', | κατά δέ "Αρα
βας 'Αρτε | μισίου γ ' . . . Μ. Avi- Yonah, «Mosaic Pavements in Palestine» (sup
plement), Quarterly of the Department of Antiquities in Palestine 3 (1934) 49, 
επιγραφή 335 A: + Έκτίσθι το. . . έτους επφ, έν μη(νί) Πανίμ(ου) κ'. . . άπεκ(αι-
νίσθη;) έν μη(νί) Σε(π)τ(εμβρίου). 

25. Jean Ν. Kalléris, Les anciens Macédoniens. Etude linguistique et his
torique, I I / l , 'Αθήνα 1976, σ. 554-556. 

26. Για κάθε μήνα τοΰ μακεδόνικου ημερολογίου θα δοθούν ενδεικτικά παρα
δείγματα άπο τή χρήση του σέ επιγραφές καΐ παπύρους άπο τήν Παλαιστίνη και 
τήν Επαρχία 'Αραβίας. 
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λαιστίνης και της Επαρχ ίας 'Αραβίας άπαντα ώς Δΐος και Δεΐος.27 

Ό δεύτερος μήνας, ό Άπελλαΐος, πήρε το βνομά του άπο το δωρικό 
δρο Άπέλλαι, πού σημαίνει συγκεντρώσεις λαοΰ. Σύμφωνα μέ έναν κα
νονισμό της φρατρίας των Λαβυαδών, κάθε χρόνο στή διάρκεια των επί
σημων αυτών εορταστικών συγκεντρώσεων πού λάμβαναν χώρα κατά το 
μήνα Άπελλαιο ή φρατρία αύτη συνέβαλε ειδικότερα στις τελετές αφιε
ρώνοντας τα περισσότερα άπο τα αγόρια της, τα άπελλαϊα, κατά την 
ενηλικίωση τους στον 'Απόλλωνα για να γίνουν στή συνέχεια επισήμως 
ενεργά μέλη της φρατρίας. Σέ δελφική επιγραφή του 5ου αιώνα π.Χ. , 
εξάλλου, Ιχει διασωθεί ό δωρικός τύπος Άπέλλων ώς επίθετο του ' Α 
πόλλωνα.28 Στις επιγραφές της Παλαιστίνης και της 'Επαρχίας 'Αρα
βίας άπαντα ώς Άπελλαΐος και Άπελλέος.29 

Ό τρίτος μήνας, ό Αύδναΐος-Αύδυναΐος είναι παράγωγο μακεδόνι
κου ονόματος προβληματικής ετυμολογίας. Στην ονομασία Άδωναΐος 
Ποσειδεών πού αναφέρει ό 'Ησύχιος, ό Μ. Schmid t βλέπει μια χρονο
λογική αντιστοιχία μεταξύ αύτοΰ του μακεδόνικου μήνα και του αττικού 
Ποσειδεώνα.30 "Αλλοι θεωρούν δτι το δνομα προήλθε άπο τή γιορτή 
Αύδ(ω)ναια (τά), πού οι Μακεδόνες γιόρταζαν προς τιμήν του θεού του 
κάτω κόσμου "Αιδη -Άιδωνέα (αρχαϊκό δνομα). ΣτΙς επιγραφές και 
τους παπύρους της Παλαιστίνης και της 'Επαρχίας 'Αραβίας άπαντα σέ 
μια ποικιλία παραλλαγών δπως: Αύδναΐος, Αύδυναϊος, Αύδοναίος, Αύδο-
νέος, Αύγδωναιος, Άδωνέος, Όγδονέος, Ώγδοναΐος, Ώγδονίος και Ό δ ο -
(ναΐος).31 

Ό τέταρτος μήνας, δ Περίτιος, πήρε το βνομά του άπο τήν ετήσια-

27. C. Η. Kraeling, Gerasa City of the Decapolis, New Haven 1938, στίς 
επιγραφές 181 καΐ 300 άπαντα ώς Δΐος, ένώ στην επιγραφή 60 ώς Δεΐος· G. Ε. Kirk 
- C. Β. Welles, Excavations at Nessana, I. The Inscriptions, Λονδίνο 1962, επι
γραφή 35 βπου άπαντα επίσης ώς Δϊος. 

28. Kalléris, δ.π. 558 σημ. 2. 
29. Kraeling, δ.π., άπαντα ώς Άπελλαΐος στίς επιγραφές 187, 43, 306* Kirk 

— Welles, δ.π., άπαντα ώς Άπελλέος στην επιγραφή 37. 
30. Ησυχίου τοϋ 'Αλεξανδρέως, Λεξικον Αίλίου Διογενειανοΰ Περιεργοπένητες 

(Φιλολογική άποκατάστασις Mauricius Schmidt 1867), εν λ. 
31. Α. Negev, The Greek Inscriptions from the Negev (Studium Biblicum 

Franciscanum Collectio Minor, No. 25) 'Ιερουσαλήμ 1981, επιγραφές 18,19, 47, 
59, 60, 65, 68· R. Canova, Iscrizioni e monumenti protocristiani del paese di 
Moab, Βατικανό 1954, επιγραφές 309, 313, 364, 395' Kirk -Welles, δ.π., επιγρα
φή 119" G. J. jr. Kraemer, Excavations at Nessana, III. Non-Literary Papyrir 
Princeton 1958, επιγραφές 26, 29. 
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γιορτή των Περιτίων. Μας είναι άγνωστο ποια θεότητα λατρευόταν μέ 
τήν επίκληση Περίτας. Στ ις επιγραφές της Παλαιστίνης και της Ε π α ρ 
χίας 'Αραβίας άπαντα μόνο ώς Περίτιος.32 

Ό πέμπτος μήνας, ό Δύστρος, είναι αβέβαιης ετυμολογίας. Στ ις επι
γραφές της Παλαιστίνης και της Ε π α ρ χ ί α ς Αραβίας αναφέρεται ώς 
Δύστρος.33 

Ό έκτος μήνας, ό Ξανθικός, οφείλει τήν ονομασία του στή γνωστή 
γιορτή των Ξανδικδ/Ρ, πού οι μακεδόνες στρατιώτες άπό πολύ πα
λιά γιόρταζαν κάθε χρόνο. Ή γιορτή αυτή ήταν υπό τήν προστασία του 
Απόλλωνα Ξάνθου. ΣτΙς επιγραφές της Παλαιστίνης και της Ε π α ρ χ ί α ς 
Αραβίας άπαντα μόνον ώς Ξανθικός.34 

Ό έβδομος μήνας, ό Άρτεμίσιος, πήρε το βνομά του άπό γιορτή 
αφιερωμένη στην θεά "Άρτεμη. Το μήνα αυτό βρίσκουμε και σέ άλλα 
ελληνικά ημερολόγια, κάτι πού δείχνει πόσο διαδεδομένη ήταν ή λατρεία 
της θεάς "Αρτεμης. Στ ις επιγραφές της Παλαιστίνης καΐ της Ε π α ρ χ ί α ς 
'Αραβίας άπαντα σ' δλους τους πιθανούς τρόπους γραφής του ονόματος 
ώς Άρτεμήσιος, Άρτεμίσιος, Άρτημίσιος, Άρτιμήσιος, Άρτημήσιος καί 
Άρτεμέσιος.3 5 

Ό δγδοος μήνας, ό Δαίσιος, πήρε τήν ονομασία του άπό τα Ααίσια, 
γιορτή προς τιμήν του Διονύσου Δαισίου.36 Στις επιγραφές της Παλαι
στίνης καί της 'Επαρχίας Αραβίας αναγράφεται ώς Δαίσιος, Δέσιος, Δί-
σιος καί Δαάσος.37 

32. Kraeling, δ.π., επιγραφές 314, 297* Canova, δ.π., επιγραφή 358* Ν. 
Schmidt - Β. Β. Charles, «The Greek Inscriptions from the Negeb», AJA 14 
(1910) επιγραφή 15· C. A. M. Glucker, The City of Gaza in the Roman and By
zantine Periods (BAR International Series 325) 1987, επιγραφές 34, 15. 

33. Kraeling, δ.π., επιγραφή 26· Y. Tsafrir, «Excavations at Rehovot-in-
the-Negev», I, Qedem 25 (1988) επιγραφή 9· M. Piccirillo, «Le antichità di 
Rihab dei Bene Hasan», Liber Annuus 30 (1980) επιγραφή 4. 

34. Kraeling, δ.π., επιγραφές 15, 69, 130, 74· Glucker, δ.π., επιγραφές 7, 14· 
Meimaris, The Arab (Hijra) Era 179. 

35. Negev, δ.π., επιγραφές 45, 61* M. Sartre, (Inscriptions grecques et Lati
nes de la Syrie, XIII) Bostra, Παρίσι 1982, επιγραφή 9126· Kraeling, δ.π., επι
γραφές 29, 331· Glucker, δ.π., επιγραφή 12. 

36. Δαίσιος = σιτογόνος μήν παρά Μακεδόσιν, Etymologicum Magnum. 
37. Kraeling, δ.π., επιγραφή 21· F. Zayadine (ed), Jerash Archaeological 

Project 1981-1983, I, Amman 1986, επιγραφή 1· Glucker, δ.π., επιγραφές 8, 13, 
16· E. Littmann - D . Magie - D. R. Stuart, Greek and Latin Inscriptions, Sect. 
A, Div. III. Southern Syria (Archaeological Expeditions to Syria in 1904-1905 
and 1909) Leyden 1907-1921, επιγραφή 21. 
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Ό Ινατος μήνας, ό Πάνεμος, αν καΐ είναι ό πιο διαδεδομένος είναι 
αβέβαιης ετυμολογίας. Ή κατάληξη του, ίδια στην ιωνική και αίολοδω-
ρική διάλεκτο, είναι αρχαία. Μας είναι, δμως, άγνωστος ό ακριβής χα
ρακτήρας του λατρευτικού του στοιχείου πού καθόριζε το σχηματισμό 
του. Ό Kretschmer 3 8 υποθέτει δτι το δνομα του μήνα είναι σύνθετο 
από το επίθετο παν καί το ρήμα άμάομαι (μαζεύω) ή άμάω (θερί
ζω, συλλέγω καρπούς). Στ ις επιγραφές της Παλαιστίνης καί της Ε π α ρ 
χίας 'Αραβίας άπαντα ως Πάνεμος, Πάνημος καί Πάνιμος, Πάνομος καί 
Πήνημος.39 

Ό δέκατος μήνας, ό Αώος, Λώιος, δνομα αβέβαιης λατρευτικής προ
ελεύσεως ΐσως να πήρε το δνομά του άπο μια μακεδόνικη γιορτή πού 
ονομαζόταν τα Λώια, αφιερωμένη επίσης πιθανώς στον Δία Λώιο. Σ ε 
μία επιγραφή άπο το Deir-es-Smeidj τής Επαρχ ίας Αραβίας διαβά
ζουμε δτι στή διάρκεια του λάμβανε χώρα ή γιορτή των Σοαδηνών.40 

Στις επιγραφές τής Παλαιστίνης καί Επαρχ ίας Αραβίας άπαντα ώς 
Αώος.4 1 

Ό ενδέκατος μήνας, ό Γορπιαΐος, πρέπει να πήρε το δνομά του άπο 
μια γιορτή πού τελούνταν στή διάρκεια του, τα Γορπιαϊα, ή οποία 
προφανώς ήταν αφιερωμένη στή θεά ' Αθήνα Γοργώπιδα ή Γοργωπία, 
θεά ιδιαίτερα τιμώμενη στή Μακεδονία. Στ ις επιγραφές τής Παλαιστί
νης καί Επαρχ ίας Αραβίας εμφανίζεται ώς Γορπιαΐος, Γορπιέος, Γωρ-
πιέος καί Γαρπιέος.42 

Ό δωδέκατος μήνας, ό Ύπερβερεταΐος, ίγει ονομασία αποκλειστικά 
μακεδόνικη πού προήλθε πιθανώς άπο τή γιορτή τών Ύπερβερεταίατν, 
πού τελούσαν οι Μακεδόνες στο τέλος κάθε χρόνου προς τιμήν πιθανώς 
του Διός Ύπερβερέτα, αν καί ή θρησκευτική σημασία αύτου του θείου 

38. Kalléris, δ.π. 567, σημ. 4. 
39. Negev, δ.π., επιγραφή 53· Piccirillo, ό'.π., επιγραφή 8Α· SEG 27 (1977) 

επιγραφή 1010* SEG 30 (1980) επιγραφή 1689' Μ. Schwabe - Β. Lifshitz, Beth 
Shearim, II (εβραϊκά), 'Ιερουσαλήμ 1974, επιγραφή 190' SEG 7 (1937) επιγραφή 3. 

40. W. Η. Waddington, Inscriptions Grecques et Latines de la Syrie, Παρίσι 
1870, αριθμός επιγραφής 2370: ή εορτή τών Σοαδηνών άγεται τω θεώ Λώου λ'. 

41. Kraeling, δ.π., επιγραφές 124, 11· Glucker, δ.π., επιγραφές 39, 6, 9,17* 
Schmidt - Charles, ό'.π., επιγραφή 5# Canova, δ.π., επιγραφή 306. 

42. Kraeling, δ.π., επιγραφή 274· P.- L. Gatier, (Inscriptions Grecques et La
tines de la Syrie XXI), Inscriptions de la Jordanie, Π. Παρίσι 1986, επιγραφή 
56· Glucker, δ.π., επιγραφή 11· Μ. Piccirillo, «Le inscrizioni di Um er-Rasas-
Kastron Mefaa in Giordania I (1986-7)», Liber Annuus 37 (1987) επιγραφή 47' 
Kraemer, δ.π., επιγραφή 57. 

8 
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Εικόνα 2. Ψηφιδωτό δάπεδο του 576 μ.Χ. άπο την εκκλησία του 'Αγίου Χριστόφο
ρου στο Kabr Hiram (βλ. W. Kubitschek, δ.π.). 
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επιθέτου και του ονόματος της επώνυμης γιορτής δέν έχει καθοριστεί 
ακόμα. Σέ μια επιγραφή άπο το Sâleh της Επαρχίας 'Αραβίας διαβά
ζουμε δτι στις δεκαπέντε αύτοΰ του μήνα τελούνταν ή θυσία: « Ή Θυσία 
άγεται ιε' ιΐπερβερετα[ί]ου».43 Στις επιγραφές της Παλαιστίνης και της 
Επαρχίας Αραβίας άπαντα ώς Ύπερβερεταΐος, Ύπερβερετέος καΐ Ύ -
περβηρεταίος.44 

Άπο τον 6ο αιώνα μ.Χ., έχουν διασωθεί λείψανα των παραστάσεων 
και των ονομάτων των μακεδόνικων μηνών σέ ψηφιδωτά δάπεδα δύο 
εκκλησιών της πόλεως Γεράσων.45 Σ ' αυτά απεικονίζονταν μέ ανθρώ
πινη μορφή οι μακεδόνικοι μήνες. Στο ενα μάλιστα, εκείνο της εκκλη
σίας του 'Αγίου 'Ιωάννου του Βαπτιστου του 531 μ.Χ., παριστάνονται 
καΐ οι μορφές των τροπών του ηλίου, εαρινή, θερινή, φθινοπωρινή, χειμε
ρινή, καθώς επίσης καί οι μορφές τών τεσσάρων κυρίων άνεμων. Δυστυ
χώς και τα δύο αυτά ψηφιδωτά είχαν υποστεί φθορές άπο τήν αρχαιό
τητα πού μπορούμε να αποδώσουμε μάλλον σέ θρησκευτικό φανατισμό. 
'Από τον 6ο επίσης αιώνα, καί συγκεκριμένα, τό 576 μ.Χ., έχουμε Ινα 
άλλο ψηφιδωτό δάπεδο άπο τήν εκκλησία του 'Αγίου Χριστόφορου στό 
Kabr Hiram,46 λίγα χιλιόμετρα άπο τήν Τύρο, στό οποίο διασώθηκαν 
ευτυχώς Ολες οί μορφές τών μηνών, τών τροπών του ηλίου καί τών τεσ
σάρων κυρίων άνεμων Βορέως, Νότου, Άπαρκ(τ)ία καί Ζέφυρου. (Βλέ
πε είκ. 1 καί 2). Πιστεύω δτι ό 6ος αιώνας μελλοντικά θα μας δώ
σει καί άλλα παραδείγματα, επειδή κατά τή διάρκεια του ήταν διαδεδο
μένη ή απεικόνιση του ζωδιακού κύκλου, τών εποχών καί τών μηνών 
σέ ψηφιδωτά δάπεδα εκκλησιών ακόμη δέ καί συναγωγών. Ή Σκυθόπο-
λις (Beth Shean) μας έχει δώσει δύο παρόμοια ψηφιδωτά δάπεδα άπο 
τις τοποθεσίες El Hammam καί Tell-Mastaba, στα όποια δμως απει
κονίζονται οί ρωμαϊκοί μήνες, καθένας τών οποίων συνοδεύεται άπο το 
άνομα του καί τον αριθμό τών ήμερων του στην ελληνική γλώσσα. Τέ
λος στό ψηφιδωτό δάπεδο της συναγωγής στό En-Gedi σέ επιγραφή 
στην εβραϊκή γλώσσα αναφέρονται τα ονόματα τών 12 εβραϊκών (βαβυ-

43. Littman-Magie-Stuart,δ.π.,επιγραφή 729. 
44. Kraeling, δ.π., επιγραφή 304· Glucker, δ.π., επιγραφές 5, 16* Kirk-

Welles, δ.π., επιγραφή 72. 
45. Kraeling, δ.π., επιγραφές 295, 307. 
46. W. Kubitschek, Kalenderstudien (Jahreshefte des österreichischen Ar

chäologischen Instituts in Wien 8) 1905, σ. 98-108. Ruth and Asher Ovadiah, 
Hellenistic, Roman and Early Byzantine Mosaic Pavements in Israel, Ρώμη 
1987, επιγραφή 26, σ. 26-27 πίν. ΧΧΙ-ΧΧΙΙ καί επιγραφή 27a, σ. 31, πίν. XXV. 
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λωνιακών) μηνών, του έτους αρχομένου άπο τον μήνα Nisan -'Απρίλιο.47 

Στις επιγραφές και τους παπύρους τα ονόματα τών μακεδόνικων 
μηνών απαντούν ή ολογράφως σέ μια ποικιλία μικροπαραλλαγών ή συν
τετμημένα, ενώ οι ήμερες καΐ οι ώρες ολογράφως ή μέ τα τακτικά γράμ
ματα του ελληνικού αλφαβήτου. Γράφονται πρώτα οι μονάδες και μετά 
οι δεκάδες ή και το αντίστροφο, π.χ. . . .Λώου πρώτη, . . . Πανήμου δε
κάτη, . . .Δίου Ιξκαιδεκάτη, . . .Δύστρου δευτέρα και είκάδι, . . . Γορ-
πιαίου είκάδι έκτη, . . .Δαισίου α', . . .Ύπερβερεταίου ε', . . .Άβδυναίου 
ι', . . . Πανήμου βι', . . . Ξανθικου ηι', . . .Δίου δκ', . . .ήμερα ι', . . .ώρα 
β', . . .ώρα θ', . . .ώρα τρίτη της νυκτός, . . .ώρα ογδόη, κτλ. 

Συμπερασματικά θα μπορούσε να πει κανείς οτι το Μακεδόνικο ημε
ρολόγιο είχε απόλυτη σχέση μέ τήν ελληνική λατρεία τών 'Ολυμπίων 
θεών και δτι διαμορφώθηκε πολύ παλιά μέσα στην ϊδια τή Μακεδονία. 
Ή έντονη και μακρά παρουσία του μετά τους χρόνους του Μ. 'Αλεξάν
δρου στην 'Εγγύς 'Ανατολή, δείχνει τή δύναμη του Ελληνισμού, ό 
όποιος μέσω τών πολυάριθμων ελληνίδων πόλεων (της Φοινίκης Παρα
λίας, της Δεκαπόλεως, της Σαμάριας, Φιλισταϊκής άκτης και τών υπό
λοιπων ελληνικών και έλληνιζουσών περιοχών της Παλαιστίνης καΐ Α 
ραβίας) κράτησε τήν ελληνική γλώσσα και παιδεία σέ αξιοζήλευτο επί
πεδο για μια περίπου χιλιετία. 

47. D. Barag-Y. Porat - Ε. Netzer, Reçue Biblique 79 (1972) 581. 




