
Η λέξη ινδικτιών σημαίνει κατ’ αρχήν τον προσδιορισμό του ετήσιου ποσού που έπρεπε να 

καταβάλλουν οι Ρωμαίοι πολίτες ως φόρο. 

Σημασία:

Συνεκδοχικά, πήρε τη σημασία της οικονομικής χρονιάς, και όταν οι φόροι ρυθμίζονταν με βάση μια 
περίοδο περισσοτέρων ετών, ινδικτιών ονομάστηκε το σύνολο αυτών των ετών… 

Κατέληξε έτσι να σημαίνει ένα θεσμοθετημένο κύκλο 15 ετών, συνεχώς επαναλαμβανόμενο (όπως η 
εβδομάδα ή ο μήνας), που χρησιμοποιήθηκε για τη χρονολόγηση πράξεων και γεγονότων… που τελικά 
παγιώθηκε ως το δημοφιλέστερο σύστημα χρονολόγησης για τους Βυζαντινούς, και η 1η Σεπτεμβρίου 
ως η αρχή του έτους τους».    

Εγκυκλοπαιδικά

Οι συγγραφείς συχνά περιορίζονται μόνο στην αναφορά της ινδικτιώνος για τη χρονολόγηση των 
γεγονότων χωpis άλλη ένδειξη (γεγονός που προκαλεί μεγάλη δυσκολία σήμερα στους ιστορικούς). Και 
όταν άρχισε να οργανώνεται το λειτουργικό ημερολόγιο, η 1η Σεπτεμβρίου ορίστηκε ως η αρχή της 
ινδίκτου, η αρχή του εκκλησιαστικού ενιαυτού, η οποία ισχύει και σήμερα στο ημερολόγιο της 

Εκκλησίας: «Ούτος [ο Σεπτέμβριος*] αρχή καλείται ινδίκτου, τουτέστιν ορισμού, διά το παρά 

Ρωμαίοις ίνδικτα καλείσθαι τον ορισμόν' ... [η Εκκλησία] εορτάζει την πρώτην ταύτην, δι’ αυτής όλον 

αγιάζουσα και απευλογούσα τον ενιαυτόν»
- Συναξάριον τnς Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως

indictio  από το λατινικο ρημα  indico, συνθετο από το   in   εν και  dico λέγω, ομιλω,προφερω, 

εκφωνω

1 δηλωνω δημοσιως ἤ επισημως , καθοριζω την ημερομηνια μιας συσκεψης, κηρυσσω πολεμο κατά 
καποιου

2 ειδοποιω επιβάλλω, επιμετρώ ποινή πρόστιμο, τέλος, φορο.

Εκτακτη  ἤ προσθετη φορολογια○

Ειδοποιηση○

Δηλωση○

Κηρυξη  ○

Χρονικο διαστημα 15 ετων ○

ετσι και indictio γεν indictionis  σημαινει

Ετυμολογία:

Αναφορές 

http://myria.math.aegean.gr/lds/web/view.php

     ἐπινέμησις, -εως, ἡ (ἐπινέμομαι), επέκταση, διάδοση, σε Πλούτ. 265

ινδικτιών
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Σεπτέμβριος
«Σεπτέμβριον γαρ αυτόν ωνόμασαν, οίον έβδομον από του ήρος -septem σέπτεμ γαρ το επτά και ver  το 
έαρ - τουτέστιν του Μαρτίου μηνός».

Ιωάννηε Λυδός, Περί Μηνών
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