
ηµερολόγια 
Όλοι οι λαοί ανέπτυξαν τα ηµερολόγια τους και λόγω των εµφανών ατελειών τους 
χρησιµοποιούσαν διάφορα συστήµατα για διορθώσεις. 'Αλλοι βασίστηκαν σε 
παρατηρήσεις της σελήνης και άλλοι διαίρεσαν τον χρόνο σε δώδεκα ίσα ή άνισα 
µέρη.  
Σαν χρονολογίες εκκίνησης οι Έλληνες χρησιµοποίησαν την πρώτη Ολυµπιάδα (776 
π.Χ.), οι Ρωµαίοι την κτίση της Ρώµης (753 π.Χ.), οι Αιγύπτιοι την δυναστεία του 
Μένες, οι Ινδοί αρχικά από την «Saka Era» το 79 µ.Χ. και αργότερα µε την 
αναθεωρηµένη «Saka Era 1879 Caitra 1» από τις 22 Μαρτίου 1957 µ.Χ., οι Κινέζοι 
την δυναστεία του Χσία ξεκινώντας 2.698 χρόνια π.Χ., οι Σουµέριοι αντίστοιχο 
κατάλογο βασιλέων, οι Ινδοί το έπος του Γκιλγαµές, οι Χριστιανοί την γέννηση του 
Χριστού, οι Μουσουλµάνοι την Εγίρα το 622 µ.Χ., οι Εβραίοι το 3.761 π.Χ. και οι 
Μάγιας το 3.113 π.Χ. 

Ο καλόγερος της Οξφόρδης και πανεπιστήµονας Roger Bacon, τον 13ο αιώνα 
πρότεινε στον Πάπα την αλλαγή του χριστιανικού ηµερολογίου αναγνωρίζοντας ότι 
άλλοι λαοί είχαν ακριβέστερο τρόπο µέτρησης του χρόνου. 

ηµερολόγιο των Μάγια 

Το ηµερολόγιο των Μάγια ελάχιστα έµοιαζε µε οποιαδήποτε άλλο γνωστό 
ηµερολογιακό σύστηµα άλλου λαού. Οι Μάγια όπως, και οι πρόγονοί τους Ολµέκοι, 
χρησιµοποίησαν ένα εντελώς ιδιαίτερο εικοσαδικό αριθµητικό σύστηµα για την 
µέτρηση του χρόνου. Οι µεταγενέστεροι Αζτέκοι απλά το διατήρησαν αλλά µάλλον 
σε πολιτισµική παρακµή πια... Οι Μάγια είχαν εικοσαήµερο µήνα, 18 µήνες ετησίως 
(360 ηµέρες) και µετά συνεχίζοντας ανά εικοσάδες έφταναν στην µέγιστη µονάδα 
τους το «αλαούτουν» που αντιπροσώπευε 23.040.000.000 ηµέρες. Είχαν έναν 
ηµερολογιακό κύκλο 52 χρόνων που προέκυπτε από συνδυασµό δύο ηµερολογίων 
τους του χαάµπ και του τσολκίν. Επιγραφές που βρέθηκαν στην τοποθεσία Κιρίγκα 
αναφέρονται σε γεγονότα πριν από 90.000.000 χρόνια, άλλη επιγραφή αναφέρεται σε 
400.000.000 χρόνια πριν! Εντυπωσιακές µονάδες µέτρησης χρόνου που 
χρησιµοποιούσαν ήταν το Καλαµπτούν 57.600.000 ηµέρες αλλά και το Κιντσιλιτούν 
µε 1.152.000.000 ηµέρες!  
Σε µικρές µονάδες οι Μάγια χρησιµοποιούσαν για ώρα το 1/20 της ηµέρας (1 ώρα και 
12 λεπτά) και το αντίστοιχο λεπτό ήταν το 1/20 της ώρας τους δηλαδή 3,6 δικά µας 
λεπτά. 

Εκτός απ' αυτά είχαν υπολογίσει το πραγµατικό ηλιακό έτος σε 365,242 ηµέρες, το 
σεληνιακό έτος και το έτος της Αφροδίτης (224,7 ηµέρες). (Ας αναφέρουµε ότι 
σήµερα η τεχνολογική µας εξέλιξη µας επιτρέπει να υπολογίζουµε το έτος σαν 
365,2422 ηµέρες!)  
Παράλληλα µε το κανονικό τους ηµερολόγιο χρησιµοποιούσαν κι ένα δεύτερο µε 13 
µήνες των 20 ηµερών δηλαδή 260 ηµερών, κρατώντας ηµερολόγιο που αντιστοιχεί µε 
τους κύκλους των ηλιακών κηλίδων που ακολουθούν τις ηλιακές µαγνητικές 
µεταπτώσεις. (οφείλονται στην διαφορά ταχύτητας περιστροφής των πόλων σε σχέση µε τον ισηµερινό του ήλιου) Το 
ηµερολόγιο αυτό θεωρείται ιδιαίτερα σηµαντικό µιας και οι µαγνητικές µεταπτώσεις 
της ηλιακής ακτινοβολίας µπορούσαν να υπολογιστούν ή και να προβλεφθούν 
κάνοντας γνωστές τις επιδράσεις του πάνω στους ανθρώπους. 



Υπολόγισαν την διάρκεια κύκλου των ηλιακών κηλίδων σε 68.302 ηµέρες. Μετά από 
20 τέτοιες περιόδους υπάρχει αναστροφή µαγνητικού πεδίου. 
Έτσι ήταν σε θέση να προβλέψουν την παρακµή τους µετά το 620 µ.Χ. όταν η 
έξαρση των µαγνητικών κηλίδων οδήγησε σε παρατεταµένη ξηρασία στην περιοχή 
τους αλλά και σε δραµατική πτώση της ανθρώπινης γονιµότητας, παιδική 
θνησιµότητα κλπ. Βάση του ίδιου συστήµατος υπολογισµού η επόµενη µεγάλη 
µαγνητική αναταραχή του µαγνητικού πεδίου του ήλιου που µπορεί να προκαλέσει 
εξίσου µεγάλη αντίδραση στο γήινο µαγνητικό πεδίο (ίσως και µε καταστρεπτικές 
συνέπειες) υπολογίζεται από τους Μάγια το 2012. Ξεκίνησε το 3114 π.Χ. και µε 
διάρκεια ενός «µπακτούν» 1.872.000 ηµέρες θα τελειώσει το 2012. 

για περισσότερα: 'οι προφητείες των Μαγια' απ' τις εκδόσεις Έσοπτρο 
και στο site του ενός εκ των συγγραφέων του βιβλίου: Adrian Gilbert 

Οι Μάγια γνώριζαν την ύπαρξη των εξωτερικότερων πλανητών του ηλιακού µας 
συστήµατος Ουρανού και του Ποσειδώνα, ενώ οι αστρονόµοι του δικού µας 
πολιτισµού τους ανακαλύψανε το 1781 και 1846 αντίστοιχα. 

 

	  


