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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

 Η παρούσα μελέτη αποτελεί το αποτέλεσμα έρευνας της 

σημασίας και της ερμηνείας της λέξης ἀστήρ στην Καινή Διαθήκη. 

Στον σημερινό αναγνώστη ίσως θα φαινόταν παράξενη η αφιέρωση 

μιας ολόκληρης διδακτορικής διατριβής σε μία μόνο λέξη, της 

οποίας τόσο η σημασία όσο και το νόημα είναι προφανή. Η λέξη 

ἀστήρ σαφώς παραπέμπει στο φωτεινό ουράνιο σώμα που είναι 

ορατό από τον άνθρωπο κατά τη διάρκεια της νύχτας1. Στο 

καινοδιαθηκικό κείμενο υπάρχουν είκοσι τέσσερεις  παρουσίες της 

λέξης2. Μια πρώτη, επιφανειακή ανάγνωση των χωρίων που 

περιέχουν τη λέξη, δείχνει ότι  δεν έχει κάποια άλλη σημασία. 

Όμως, αν ακολουθήσει κανείς τους κανόνες της Σημασιολογίας, θα 

οδηγηθεί σε διαφορετικά συμπεράσματα. 

 

2. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

 

  "Λέγοντας σημασιολογία (semasiologie) μιας λέξεως 

εννοούμε τον επιστημονικό λόγο για τη σημασία ενός λεξικού 

στοιχείου που φέρει νόημα, την εξέταση δηλαδή της έννοιάς του με 

βάση τη λειτουργία του μέσα στη γλωσσική του ενότητα και τις 

σχέσεις του με τα άλλα στοιχεία αυτής της ενότητας. Σημασιολογία 

είναι, επίσης, και ο όρος που χρησιμοποιείται για να δηλώσει τον 

κλάδο της επιστήμης της Γλωσσολογίας που  ασχολείται με την 

έρευνα του γλωσσικού φαινομένου και τους νόμους που το 

                                                     
1 Πολλές φορές, βέβαια, με τη λέξη δηλώνεται και το  πρόσωπο που ξεχωρίζει 

στον καλλιτεχνικό, πολιτικό, επαγγελματικό χώρο, που διακρίνεται για το 

ταλέντο, τις ικανότητές του, την προσωπικότητά του π.χ. ανερχόμενο αστέρι του 

θεάτρου . 

2 Η λέξη ἄστρον υπάρχει τέσσερεις φορές στην Κ.Δ.: Λκ.21,25∙ Πρ.7,43∙27,20 και 

Προς Εβρ. 11,12. Με τη λέξη ἀστήρ συνήθως νοείται ένας μόνο αστέρας ενώ με τη 

λέξη ἄστρον το αποτελούμενο από πολλά αστέρια. 
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διέπουν3". Μία λέξη δεν έχει σημασία μόνη της, έχει μόνο πιθανές 

σημασίες. Μέσα στο κείμενο αποκτά μια συγκεκριμένη σημασία. 

 Πρώτος ο Reisig χρησιμοποίησε τον όρο Σημασιολογία για να 

δηλώσει τον κλάδο της επιστήμης που εξετάζει τις σημασίες των 

λέξεων4. Έπειτα ο Γάλλος σημασιολόγος Breal χρησιμοποίησε τον 

όρο sémantique από το ελληνικό επίθετο σημαντικός ( ο σημαίνων ή 

ο έχων σημασία)5. Σημασία είναι το σύνολο των παραδειγματικών 

και συνταγματικών σημασιολογικών σχέσεων που χαρακτηρίζουν 

κάθε λέξη. Με άλλα λόγια η θέση μιας λέξης στο σημασιολογικό 

σύστημα της γλώσσας και οι σχέσεις που αναπτύσσει 

χρησιμοποιούμενη στις συγκεκριμένες προτάσεις της ίδιας 

γλώσσας. 

 Όμως, είναι ο Saussure αυτός που φέρνει στο προσκήνιο του 

20ο αιώνα το θέμα της γλωσσολογίας και ειδικότερα της 

Σημασιολογίας6. Οι ιδέες του7, παρά την κριτική που δέχτηκε 

μετέπειτα8, έθεσαν τις βάσεις της επιστήμης της Γλωσσολογίας και 

                                                     
3 Κ.Παπαδημητρίου, Γλώσσα και Ερμηνεία της Καινής Διαθήκης. Γλωσσολογικές 

και θεολογικές ερμηνευτικές δοκιμές, Θεσσαλονίκη 2004, σελ.47.  

4 C.K. Reisig,Vorlesungen uber lateinische Sprachwissenchaft, 1825. 

5 M.J.A.Breal,Essai de sémantique:science de signification ,Paris 1897. 

6 Το έργο του Saussure, Μαθήματα γενικής γλωσσολογίας, αποτέλεσε ένα από τα 

βασικά γλωσσικά εγχειρίδια. Τυπώθηκε το 1916 από τους Charles Bally και Albert 

Sechehaye μετά το θάνατό του. Πρόκειται για διαλέξεις του ίδιου του Saussure 

που πραγματοποίησε στο πανεπιστήμιο της Γενεύης από το 1906 έως το 1911. Βλ. 

Μαθήματα γενικής γλωσσολογίας, μτφ. Φ.Δ. Αποστολόπουλου, Αθήνα 1979. 

7 Ο Saussure θεμελίωσε τη διάκριση μορφής - ύλης στη γλώσσα λέγοντας ότι η 

γλώσσα είναι μορφή και όχι ύλη. Ως ύλη θεωρεί το σύνολο των στοιχείων που 

έχει στη διάθεσή του ο ομιλητής, των φωνητικών και εννοιολογικών στοιχείων. 

Η ύλη θα μπορούσε να παρομοιαστεί με μια άμορφη εύπλαστη μάζα η οποία 

μπορεί να πάρει το σχήμα που επιθυμεί αυτός που την έχει. Η συγκεκριμένη 

έκφραση που μπορεί να πάρει η μάζα αυτή αποτελεί τη μορφή. Επίσης ο 

Saussure είναι αυτός που κάνει  τη διάκριση λόγου και ομιλίας.  

8Κατά τον Jan Koster o Saussure, αν και θεωρείται ο σημαντικότερος 

γλωσσολόγος μέχρι τη δεκαετία του 1950, δεν παίζει κανένα ρόλο σήμερα στην 

θεωρητική σκέψη για τη γλώσσα. Βλ. J.Koster,"Saussure meets the brain",στο 

Language and CognitionVol 5, Jan1996 (R.Jonkers, E.Kaan, J.K.Wiegel eds), Yearbook 

1992 of the Research Group for Linguistic Theory and Knowledge Representation of 

the University of Groningen, σελ. 115-120. Επίσης κατά τον Mark Turner πολλές 
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της Σημειολογία9 και οδήγησαν, μέσα από ενδιάμεσους σταθμούς10,  

στην επαναστατική μετασχηματιστική θεωρία του Noam Chomsky11.  

                                                                                                                                                      
από τις απόψεις του Saussure ήταν λανθασμένες σε μεγάλο βαθμό (many of 

Saussure's concepts were wrong on grade scale). Βλέπε M.Turner, Death is the Mother 

of Beauty: Mind, Metaphor, Criticism, Chicago 1987, σελ. 6. Βέβαια, υπάρχουν και 

αυτοί που αναγνωρίζουν τη συμβολή του στην εξέλιξη της Σημασιολογίας. Βλ. P. 

Thibault, Re-reading Saussure:The Dynamics of Signs in Social Life, London 1996. 

9 Είναι η γενική μελέτη των σημείων από τα οποία συντίθεται η κοινωνική ζωή. 

Μπορούμε να ιεραρχήσουμε τα συστήματα σημείων από τα πιο απλά, π.χ. οι 

πινακίδες της τροχαίας, ως τα πιο σύνθετα, π.χ. οι πολιτισμικοί κώδικες, όπως 

αυτός του κινηματογράφου ή της μουσικής. Καθώς η γλώσσα είναι το 

πληρέστερο σημειωτικό σύστημα, η μελέτη της κατέχει κεντρική θέση στην 

σημειολογική μελέτη. Κατά τον Peirce, του οποίου η προσέγγιση έχει τύχει 

ευρύτερης αναγνώρισης,  σημείωση είναι η σχέση ενός σημείου με το 

αντικείμενο αναφοράς του και η διαδικασία της σημείωσης υλοποιείται με 

σημεία τριών ειδών: εικονικά, δεικτικά, συμβολικά. Τα εικονικά είναι σημεία που 

η ερμηνεία τους εξαρτάται από την αναγνώριση της ομοιότητάς τους με τα 

αντικείμενα αναφοράς τους∙ π.χ. η φωτογραφία ενός σπιτιού είναι σημείο που 

οφείλει αυτή την ιδιότητα, και τη συνακόλουθη λειτουργία, στην ομοιότητά του 

προς το σπίτι-αντικείμενο αναφοράς του. Τα δεικτικά είναι σημεία που η 

ερμηνεία τους εξαρτάται από την αναγνώριση της χωροχρονικής -και κατά 

κανόνα αιτιακής- σχέσης με τα αντικείμενα αναφοράς τους∙ π.χ. ο καπνός 

αποτελεί ένδειξη φωτιάς. Στα συμβολικά σημεία η ερμηνεία δεν βασίζεται στην 

αναγνώριση κάποιας σχέσης ομοιότητας ούτε στην αναγνώριση κάποιας σχέσης 

χωροχρονικής ή αιτιακής συνάφειας με κάτι εξωτερικό, αλλά στην ύπαρξη μιας 

σύμβασης που επιτρέπει στα μέλη μιας κοινότητας να χρησιμοποιούν ένα 

σημείο με μια συγκεκριμένη, κοινά γνωστή, σημασία π.χ. η λέξη σκύλος 

σημαίνει συμβατικά -στην κυριολεκτική της σημασία- το γνωστό τετράποδο ζώο. 

Η γλώσσα -σε αυτή ακριβώς παρέπεμπε το τελευταίο μας παράδειγμα- ως 

σύστημα σήμανσης είναι κατεξοχήν συμβολικό, αφού χρησιμοποιεί κατά 

κανόνα συμβολικά σημεία και ζητά να επιβάλει εν μέρει συμβολικό -δηλαδή 

συμβατικό- χαρακτήρα ακόμη και στα συγκριτικά λίγα σημεία εικονικού ή 

δεικτικού χαρακτήρα που χρησιμοποιούν οι φυσικοί ομιλητές. Η ιδιαιτερότητά 

της έγκειται στο συμβολικό της χαρακτήρα, που καθιστά τη σχέση μας με την 

πραγματικότητα έμμεση και διαμεσολαβημένη από αφαιρέσεις και γενικεύσεις. 

Αυτό θα γίνει δραστικότερα, ή δραματικότερα, κατανοητό, αν συμπληρώσουμε 

ότι ένα γλωσσικό σημείο δεν παραπέμπει ποτέ άμεσα στο αντικείμενο 

αναφοράς του, αλλά σε ένα άλλο σημείο, που και αυτό ερμηνεύεται από ένα 

άλλο σημείο, που κι αυτό, με τη σειρά του, ερμηνεύεται από ένα άλλο… επ' 

άπειρον (πρβλ. τη λέξη σκύλος: τετράποδο ζώο, τετράποδο: με τέσσερα πόδια/ 

ζώο: ον κ.λπ.). Πρόκειται ακριβώς για την ατέλειωτη διαδοχή των ερμηνευτών 

[interpretants], κατά την Πηρσιανή ορολογία. Δεν θα πρέπει, ωστόσο, αυτή η 

διευκρίνιση να μας κάνει να χάσουμε από τα μάτια μας τον διαλεκτικό, εν τέλει, 

χαρακτήρα της γλωσσικής σημείωσης, αφού, πέρα από το γεγονός ότι τα 

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/glossology/show.html?id=279
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/glossology/show.html?id=24
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/glossology/show.html?id=161
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/glossology/show.html?id=282
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 Δεν θα επεκταθούμε σε άλλη αναφορά σε σύγχρονους 

γλωσσολόγους-σημασιολόγους. Πρέπει όμως να αναφέρουμε ότι 

στην Ελλάδα, αν εξαιρέσει κανείς τους γλωσσολόγους των αρχών 

του 20ου και του 21ου αιώνα12, μόνο τις τελευταίες δεκαετίες έκανε 

αισθητή την παρουσία της η Σημασιολογία ως ιδιαίτερος κλάδος της 

γλωσσολογίας με την παρουσία γλωσσολόγων που ασχολήθηκαν 

ιδιαίτερα με τη Σημασιολογία όπως οι Δήμητρα Θεοφανοπούλου-

Κοντού, Γιώργος Μπαμπινιώτης, Ειρήνη Φιλιππάκη-Warburton, 

Μόζερ Αμαλία13. 

                                                                                                                                                      
εικονικά και τα δεικτικά σημεία περιέχουν συμβολικά συστατικά, παρομοίως δεν 

υπάρχουν σύμβολα που δεν περιέχουν δεικτικά ή εικονικά συστατικά. Βλ. Πύλη 

για την ελληνική γλώσσα, ανάρτηση στις 27-05-2014 

 http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/glossology 

10 Ο Friedrich von Humboldt είναι αυτός που δημιουργεί τα θεμέλια της 

μετασχηματιστικής θεωρίας λέγοντας ότι "... ο χαρακτήρας και η δομή της 

γλώσσας εκφράζουν την εσωτερική ζωή και τη γνώση των ομιλητών της, και ότι οι 

γλώσσες θα πρέπει να διαφέρουν η μία από την άλλη κατά τον ίδιο τρόπο και στον 

ίδιο βαθμό με αυτούς που τις χρησιμοποιούν. Οι ήχοι δεν γίνονται λέξεις πριν τους 

δοθεί σημασία και αυτή η σημασία ενσαρκώνει τη σκέψη μιας κοινότητας. Αυτό που 

ο Humboldt ονομάζει εσωτερική μορφή μιας γλώσσας αναφέρεται στις σχέσεις 

μεταξύ των μερών μιας πρότασης η οποία αντανακλά τον τρόπο με τον οποίο μια 

ομάδα ανθρώπων αντιλαμβάνεται τον κόσμο γύρω της", Εγκυκλοπαίδεια Britannica 

1911. Πρέπει να αναφέρουμε επίσης τους Leonard Bloomfield, εισηγητή του 

αμερικανικού δομισμού, τον Ρώσο Roman Jacobson, από τους πρώτους 

θεωρητικούς της δομικής ανάλυσης της γλώσσας, και τον Roland Barthes, έναν 

από τους ιδρυτές του στρουκτουραλισμού. 

11 Τα σημαντικότερα έργα του Chomsky, σε ελληνική απόδοση, είναι: 

Συντακτικές Δομές,(μτφ. Φώτης Α. Καβουκόπουλος), Αθήνα 1991. 

Η αρχιτεκτονική της γλώσσας,(μτφ. Φιλιππάτος Άγγελος), Αθήνα 2003. 

Για τη φύση και τη γλώσσα,(μτφ. Κοτζόγλου Γιώργος), Αθήνα 2004. 

Οι νέοι ορίζοντες στη μελέτη της γλώσσας και του νου,(μτφ. Μαρίνα Βασιλείου), 

Αθήνα 2005. 

 Γλώσσα και Νους, (μτφ. Γιάννης-Ιόλαος Μανιάτης, Νίκος Πατέλης), Αθήνα 2008. 
12 Αξίζει να αναφέρει κανείς τους Γ. Χατζιδάκι, Γ. Ψυχάρη, Μ. Τριανταφυλλίδη, 

Α. Γιάνναρη,  Α. Τζάρτζανο, Ν. Ανδριώτη, Α. Τσοπανάκη, Α. Χριστίδη.  

13
 Ει. Φιλιππάκη-Warburton, Εισαγωγή στη θεωρητική γλωσσολογία, Αθήνα 1992. 

 Δ. Θεοφανοπούλου-Κοντού, Σύγχρονες τάσεις στην ελληνική γλωσσολογία. 

Μελέτες αφιερωμένες στην Ειρήνη Φιλιππάκη Warburton., Αθήνα 2003. 

Α. Μόζερ, Eλληνική Γλωσσολογία '97: Πρακτικά του Γ' Διεθνούς Γλωσσολογικού 

Συνεδρίου για την Eλληνική Γλώσσα, Aθήνα, Σεπτέμβριος 1997, Αθήνα 1999. 
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 Η σχέση γλώσσας και ερμηνείας διαπιστώνεται ήδη από την 

εποχή του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Κατά τον Πλάτωνα 

υπάρχει φύσει συγγένεια των λέξεων με τα αντικείμενα που 

δηλώνουν ενώ κατά τον Αριστοτέλη θέσει συγγένεια σύμφωνα με 

την οποία κανένας ήχος δεν μπορεί να αποτελέσει όνομα αν δεν 

προηγηθεί η μετατροπή του σε σύμβολο14. Τις λέξεις ως σύμβολα 

είχε ορίσει από τον 4ο μ. Χ. αι. ο ιερός Αυγουστίνος στο έργο του De 

doctrina christiana,1,4,5. Για τη σημασία των λέξεων έχουν διατυπώσει 

σπουδαίες παρατηρήσεις και πατέρες της Εκκλησίας όπως οι Μ. 

Αθανάσιος, Μ. Βασίλειος, Γρηγόριος Νύσσης και Μ. Φώτιος15. Βέβαια 

στην πατερική ερμηνεία επικρατούσε η τετραμερής διάκριση 

(ιστορική, αλληγορική/τυπολογική, τροπολογική και αναγωγική)16.  

Τη σχέση γλώσσας και ερμηνείας καθιέρωσε η επιστήμη της 

Ερμηνευτικής. Ο Schleirmacher υποστήριξε ότι ερμηνεύω σημαίνει 

κατανοώ αυτό που αποτύπωναν με το λόγο τους οι άνθρωποι της 

συγκεκριμένης εποχής17. Από τον 18ο αι. αναπτύσσονται νέες 

μέθοδοι στην Ερμηνεία της Αγίας Γραφής. Οι μέθοδοι αυτοί 

αναπτύχθηκαν κυρίως στο χώρο των προτεσταντών, στην 

προσπάθειά τους να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των καιρών, 

και ακολούθησαν τις μεθόδους ερμηνείας λογοτεχνικών κυρίως 

κειμένων18. 

 Ο κλάδος της Σημασιολογίας άργησε πολύ να χρησιμοποιηθεί 

από τους ερμηνευτές της Καινής Διαθήκης. Μόνο από το 1961, μετά 

την έκδοση του βιβλίου του James Barr, The Semantics of Biblical 

Language,έγινε αισθητή η χρησιμότητα της Σημασιολογίας τόσο στη 

                                                                                                                                                      
Γ. Μπαμπινιώτη., Εισαγωγή στη σημασιολογία, Αθήνα 1985  του ίδιου Διαλογισμοί 

για τη γλώσσα και τη γλώσσα μας, Αθήνα 2010. 
14 Βλέπε το έργο του Πλάτωνα Κρατύλος και του Αριστοτέλη Περί ερμηνείας. 
15 Βλ. Κ. Παπαδημητρίου, Ερμηνεύοντας την ειρήνη στην Καινή Διαθήκη. 

Σύγχρονες ερμηνευτικές προσεγγίσεις, Θεσσαλονίκη 2009, σελ19-22, υποσ.10 και 

11. 
16 P. Gooder, Αναζητώντας το Νόημα. Μια εισαγωγή στην ερμηνεία της Καινής 

Διαθήκης, (επιμέλεια ελληνικής έκδοσης Αι. Τσαλαμπούνη/ Χ. Ατματζίδης), 

Θεσσαλονίκη 2011, σελ. xiii.  
17 Βλέπε Κ. Παπαδημητρίου, Γλώσσα και Ερμηνεία της Καινής Διαθήκης. 

Γλωσσολογικές και θεολογικές ερμηνευτικές δοκιμές, Θεσσαλονίκη 2004, σελ. 11 

υποσ. 2. 
18 Για τις ερμηνείες αυτές δες P. Gooder, Αναζητώντας το Νόημα. Μια εισαγωγή 

στην ερμηνεία της Καινής Διαθήκης, (επιμέλεια ελληνικής έκδοσης Αι. 

Τσαλαμπούνη/ Χ. Ατματζίδης), Θεσσαλονίκη 2011. 
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μετάφραση όσο και στην ερμηνεία της Καινής Διαθήκης19. 

Ακολούθησαν οι μελέτες των E. Guttgemanns, R. Kieffer, J. Sawyer, 

K.L. Burres E.Nida, J.P. Louw και άλλων20. Σήμερα η Σημασιολογία 

αποτελεί έναν από τους κλάδους της γλωσσολογίας που 

συνεισφέρουν στην ορθή ερμηνεία και μετάφραση της Καινής 

Διαθήκης. Στον ελλαδικό χώρο έχει ασχοληθεί εξειδικευμένα με την 

ερμηνεία λέξεων στο κείμενο της Καινής Διαθήκης ακολουθώντας 

τους κανόνες της Σημασιολογίας η Κ. Παπαδημητρίου21. 

 

 

 

 

 

                                                     
19 O Barr με το έργο του The Semantics of Biblical Languages δημιουργεί καινούρια 

δεδομένα στην ερμηνεία των βιβλικών κειμένων καθώς ανακινεί δύο βασικά 

θέματα. Το πρώτο ήταν η αντίθεση ανάμεσα στην ελληνική και εβραϊκή 

νοοτροπία και ψυχοσύνθεση, μια αντίθεση που χρησιμοποιήθηκε για να 

τεκμηριώσει γλωσσικά επιχειρήματα. Το δεύτερο ήταν η αντίληψη ότι 

συγκεκριμένα γλωσσικά ευρήματα αποδείκνυαν την ύπαρξη ενός θεολογικού 

υπόβαθρου που διέπει τη Βίβλο στο σύνολό της. Η κριτική του απέναντι σε 

συγγραφείς όπως οι Pederson και Boman ήταν η πρότασή τους ότι η εβραϊκή 

νοοτροπία και ψυχοσύνθεση ήταν μοναδική και αυτή η μοναδικότητα δεν 

αφορούσε μόνο στη γλώσσα αλλά και στη θεολογική ερμηνεία της Γραφής. 

Οπωσδήποτε ο Barr είναι αυτός που ανοίγει το δρόμο για μια εντελώς 

διαφορετική ερμηνεία της Γραφής, μια ερμηνεία που στηρίζεται στους κανόνες 

της σημασιολογίας. J. Barr, The Semantics of Biblical Languages, Glasgow, Oxford 

1961,σελ.10-13. 

20 R. Kieffer, Essais de methodologie neotestamentaire , Lund 1972 J. F. A. Sawyer. 

Semantics in Biblical Research, New Methods of Defining Hebrew Words for Salvation, 

London 1972∙Kenneth L. Burres, Structural Semantics in the Study of the Pauline 

Understanding of Revelation, (unpublished Ph.D. Dissertation Northwestern 

University, Evanston), Illinois 1970∙ E. Nida, Language Structure and Translation: 

Essays, Stanford 1975∙ Louw-Nida, Greek-English Lexicon of the New Testament Based on 

Semantic Domains, UBS 1988∙J. P. Louw, Semantics of New Testament Greek, 

Atlanda,Georgia 1982. 

21 Κυριακούλα Παπαδημητρίου, Γλώσσα και Ερμηνεία της Καινής Διαθήκης. 

Γλωσσολογικές και θεολογικές ερμηνευτικές δοκιμές,Θεσσαλονίκη 2004 ∙της 

ίδιας, Ερμηνεύοντας την ειρήνη στην Καινή Διαθήκη. Σύγχρονες ερμηνευτικές 

προσεγγίσεις, Θεσσαλονίκη 2009∙ της ίδιας Βιβλικά σημαίνοντα και σημαινόμενα, 

Θεσσαλονίκη 2012. 
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3. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 Αναζητώντας την πραγματική σημασία της λέξης ἀστήρ στο 

κείμενο της Κ.Δ., ομαδοποιήσαμε τις παρουσίες της λέξης σε τρεις 

κατηγορίες: α) το αστέρι των Μάγων, β) την πτώση ή το σκοτισμό 

των αστέρων σαν αποτέλεσμα της εσχατολογικής καταστροφής και 

γ) την παρουσία της λέξης στην Αποκάλυψη και τις Επιστολές. Αυτό 

που θα προσπαθήσουμε να αναζητήσουμε δεν είναι μια νέα 

ερμηνεία αυτών των χωρίων, άλλωστε για την κάθε κατηγορία 

έχουν γραφεί πάρα πολλά έργα από ιδιαίτερα αξιόλογους και 

καταξιωμένους συγγραφείς (ερμηνευτές-ερευνητές), αλλά θα 

προσπαθήσουμε να δούμε τι ήθελαν να "πουν" οι συγγραφείς της 

Κ.Δ. και πώς αυτό που ήθελαν να πουν το εκλάμβαναν ή ήθελαν να 

το εκλάβουν οι αναγνώστες - ακροατές της εποχής τους. 

 Κάθε λέξη δεν έχει μόνο μια σημασία αλλά πολλές. Οι λέξεις 

μέσα σε ένα κείμενο γίνονται κατανοητές μόνο αν τις εξετάσουμε 

μέσα στην παράγραφο και στο ευρύτερο κείμενο(παραδειγματικές 

και συνταγματικές σχέσεις). Η διαχρονία, η σημασία δηλαδή της 

λέξης στην ιστορικοχρονική της εξέλιξη και η συγχρονία, η χρήση 

της τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, είναι αυτό που θα 

αναζητήσουμε. Για να το επιτύχουμε αυτό πρέπει να ερευνήσουμε 

παράλληλα και κάποια συναφή κείμενα. Η διακειμενικότητα είναι 

αυτή που προσδιορίζει τη σημασία της λέξης που είχε υπόψιν του ο 

συγγραφέας αλλά και ο αναγνώστης. Το βασικό διακείμενο της Κ.Δ. 

είναι η Π.Δ.. Καθώς το κείμενο της Κ.Δ. αποτελείται από πολλά 

βιβλία, που γράφτηκαν για να καλύψουν διαφορετικές ανάγκες και 

απευθύνονταν σε διαφορετικό κοινό, πρέπει να προχωρήσουμε και 

σε πραγματολογική ανάλυση. Η έρευνά μας αυτή μας οδηγεί στη 

συμβολική σημασία του λόγου όπου μια λέξη μέσα από τη 

μεταφορά και τη μετωνυμία γίνεται σύμβολο και παραπέμπει σε 

κάτι άλλο. Η ανάλυση των σημασιολογικών χαρακτηριστικών της 

λέξης ἀστήρ μας οδηγεί σε εξέταση των αστρολογικών αντιλήψεων 

της εποχής καθώς η αστρολογία είναι η μεταγλώσσα που θα 

χρησιμοποιηθεί από τους συγγραφείς της Κ.Δ. για την εξυπηρέτηση 

των σκοπών τους.( Μέρος Α' ) 

 Στο Β' Μέρος, ακολουθώντας τις παραπάνω ομαδοποιήσεις 

και όσα ειπώθηκαν και αναλύθηκαν στο Α' Μέρος, θα 

προσπαθήσουμε να βρούμε τη σημασία της λέξης ἀστήρ σε κάθε 
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ομάδα. Βέβαια θα χρησιμοποιήσουμε τις ερμηνείες τόσο Πατέρων 

της Εκκλησίας όσο και άλλες που θα μας βοηθήσουν να 

οδηγηθούμε σε όσο το δυνατόν πιο ασφαλή συμπεράσματα.  

 Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται, όπως σημειώσαμε, στο 

αστέρι των Μάγων. Αρχικά γίνεται μια σύντομη παρουσίαση της 

διήγησης. Για να γίνει όμως καλύτερα κατανοητή ακολουθεί ειδική 

αναφορά  στους Μάγους που, μαζί με τον Ηρώδη, αποτελούν τους 

πρωταγωνιστές της περικοπής. Ακολουθούν οι διάφορες 

επιστημονικές απόψεις για τον αστέρα της Βηθλεέμ. Καθώς όμως η 

λέξη δεν μπορεί να νοηθεί ανεξάρτητα από το κείμενο πρέπει να 

εξεταστούν οι ειδικές συνθήκες συγγραφής του κειμένου, η 

κατηγορία στην οποία ανήκει, ο συγγραφέας, οι αναγνώστες, η 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Γι αυτό στην τρίτη ενότητα γίνεται η 

συγχρονική γλωσσολογική εξέταση της λέξης μέσα από την 

παράθεση παράλληλων κειμένων αλλά και με εξέταση των 

παραδειγματικών και συνταγματικών σχέσεων της λέξης μέσα στα 

συμφραζόμενά της. Άλλωστε η συγχρονία είναι αυτή που 

φανερώνει τη σημασία της λέξης στη συγκεκριμένη χρήση της, 

καθώς στη συνάφεια του κειμένου αποτυπώνεται το νόημα που 

δίνει η εποχή και οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν τη λέξη στη 

δεδομένη χρονική στιγμή. Στην τέταρτη ενότητα δίνονται τόσο οι 

πατερικές ερμηνείες της λέξης όσο και τα απόκρυφα κείμενα που 

περιέχουν αυτή την διήγηση ή παρόμοιες διηγήσεις. Ο συνδυασμός 

όλων των παραπάνω μας οδηγεί στη διεξαγωγή συμπερασμάτων 

σχετικά με το τι σήμαινε για τους ανθρώπους της εποχής του Ιησού 

το αστέρι που οδήγησε τους Μάγους στη Βηθλεέμ. 

 Το δεύτερο κεφάλαιο ασχολείται με την επερχόμενη δευτέρα 

παρουσία και τα γεγονότα που θα συντελεστούν πριν την δεύτερη 

έλευση του Χριστού, καθώς ένα από αυτά είναι η μερική ή ολική 

καταστροφή των αστέρων του ουρανού. Στην πρώτη ενότητα 

γίνεται μια αναφορά στα παλαιοδιαθηκικά χωρία που αναφέρονται 

στη συντέλεια του κόσμου. Ακολουθεί η καταγραφή των απόψεων 

διαφόρων λαών αλλά και φιλοσόφων για την πορεία του κόσμου. 

Ποιο, δηλαδή, θα είναι το μέλλον αυτού του κόσμου. Έπειτα 

εκτίθεται και η καινοδιαθηκική άποψη. Επειδή οι αναφορές στην 

πτώση των αστέρων προέρχονται από διαφορετικά κείμενα της 

Καινής Διαθήκης πρέπει να γίνει αναφορά στις ειδικές συνθήκες 

κάθε κειμένου (συγγραφέας, εποχή που γράφτηκε το κείμενο, λόγος 

συγγραφής, αναγνώστες-παραλήπτες) και έπειτα να ακολουθήσει η 
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συγχρονική γλωσσολογική εξέταση. Όλα αυτά αποτελούν τη 

δεύτερη ενότητα του κεφαλαίου. Με τη διεξαγωγή συμπερασμάτων 

κλείνει και το κεφάλαιο αυτό. 

 Το τρίτο κεφάλαιο εξετάζει τις παρουσίες της λέξης στο βιβλίο 

της Αποκάλυψης καθώς και στη χρήση της λέξης από τον Παύλο. 

Καθώς οι περισσότερες παρουσίες αφορούν στην πτώση των 

αστέρων που εξετάστηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο, γίνεται 

αναφορά σε δύο μόνο παρουσίες της λέξης: στο 12ο κεφάλαιο, όπου 

παρουσιάζεται η γυνή η περιβεβλημένη τον ήλιο που φορά το 

στεφάνι των 12 αστέρων και στο 22,6 στον πρωινό αστέρα. Η 

περιγραφή της γυναίκας έχει προκαλέσει πολλά σχόλια από τους 

ερμηνευτές γι' αυτό στο πρώτο μέρος εκτίθονται οι απόψεις των 

ερμηνευτών. Ακολουθούν οι πατερικές ερμηνείες και έπειτα γίνεται 

η σύνδεση της λέξης με άλλες του κειμένου ώστε να δωθεί η σωστή 

ερμηνεία της. Ακολουθεί η αναφορά στον πρωινό αστέρα και οι 

αναφορές της λέξης στον απόστολο Παύλο. Η σύνδεση των δύο 

αυτών παρουσιών μας οδηγεί σε συγκεκριμένα συμπεράσματα με 

τα οποία ολοκληρώνεται και το συγκεκριμένο κεφάλαιο. 
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ΜΕΡΟΣ Α΄. ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄. ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΙ ΣΗΜΑΣΙΕΣ ΤΗΣ 

ΛΕΞΗΣ 

Α.1. ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

 

 O John Lyons22, ένας από τους σημαντικότερους 

γλωσσολόγους της εποχής μας, θεωρεί ότι "η λεξική δομή της 

γλώσσας η δομή του λεξιλογίου της μπορεί κάλλιστα να θεωρηθεί 

σαν ένα μεγάλο και περίπλοκο δίχτυ σημασιακών σχέσεων είναι 

σαν ένας τεράστιος, πολυδιάστατος ιστός αράχνης, που κάθε του 

πλοκάμι είναι μια τέτοια σχέση και κάθε κόμπος στον ιστό είναι και 

ένα διαφορετικό λέξημα23". 

 Η λέξη-σημείο είναι δημιούργημα-τέχνημα του ανθρώπου, 

που γεννήθηκε από την ανάγκη για επικοινωνία και συνεννόηση 

των ανθρώπινων όντων στην προσπάθειά τους να κατανοήσουν, να 

προβλέψουν και να ελέγξουν το φυσικό κόσμο. Από την αρχαιότητα 

μέχρι σήμερα έχουν διατυπωθεί διάφορες θεωρίες για τη γλώσσα. Ο 

Πλάτωνας στο έργο του Κρατύλος μιλά για "φύσει" συγγένεια των 

λέξεων με τα αντικείμενα που δηλώνουν. Αντίθετα οι Παρμενίδης, 

Εμπεδοκλής και Δημόκριτος θεωρούν ότι η σχέση σημείου και 

πράγματος είναι "θέσει" καθώς προήλθε από την κοινή συμφωνία 

των ανθρώπων για να μπορούν να επικοινωνούν με ένα κώδικα που 

είναι κατανοητός από όλα τα μέλη της κοινότητας. Τη "θέσει" 

                                                     
22 J.Lyons, Language, Meaning and Context, London 1981, σελ 75. Η μετάφραση 

δίνεται στο βιβλιοκριτικό άρθρο του Γ. Μπαμπινιώτη," Σύγχρονη Σημασιολογία. 

Από την πρόταση στο κείμενο", Γλωσσολογία 1 (1982) σελ.158. 

23 Λέξημα είναι ο γλωσσολογικός όρος αντίστοιχος του απλού όρου λέξη που 

αντιπροσωπεύει την κοινή λεξική σημασία, η οποία υπάρχει σε όλη την ομάδα 

γραμματικών λέξεων με το ίδιο θέμα. Βλέπε Κ. Παπαδημητρίου, Γλώσσα και 

Ερμηνεία της Καινής Διαθήκης. Γλωσσολογικές και θεολογικές ερμηνευτικές 

δοκιμές, Θεσσαλονίκη 2004, σελ.47, υποσ.2. 
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λειτουργία του σημείου δέχεται και ο Αριστοτέλης24 που θεωρεί ότι 

κανένας ήχος δεν μπορεί να αποτελέσει όνομα αν δεν έχει 

προηγηθεί η μετατροπή του σε σύμβολο. Η μετατροπή αυτή 

προκύπτει από κάποια σύμβαση μεταξύ των ανθρώπων. Τα ζώα 

παράγουν ήχους που ίσως δηλώνουν κάτι. Δεν αποτελούν όμως 

ονόματα. Είναι αντανακλαστικές ενέργειες, βιολογικά 

καθορισμένες25. Τα σύμβολα είναι σημεία συμβατικά. 

 Ο Saussure διέκρινε τη γλώσσα σε ενδιάθετο λόγο (langue) και 

σε φωνούμενο λόγο (parole). Ο ενδιάθετος λόγος είναι το 

αφηρημένο σύστημα της γλώσσας, το οποίο ενυπάρχει, δυνάμει, στο 

νου των μελών μιας κοινότητας. Η ομιλία ή φωνούμενος λόγος είναι 

η υλική πραγμάτωση του αφηρημένου γλωσσικού συστήματος. Η 

γλώσσα είναι ένα σύστημα αυθαίρετων σημείων που δεν έχουν 

άμεση σχέση με το αναφερόμενο26.  

 Οι σύγχρονοι σημασιολόγοι θεωρούν ότι οι λέξεις από μόνες 

τους δεν έχουν καμιά σημασία αλλά είναι αυθαίρετοι δείκτες που 

πρέπει να μελετηθούν σε σχέση με τη συγκεκριμένη κοινότητα και 

τη χρήση τους μέσα σ' αυτήν27. Σύμφωνα με τους Nida και Louw η 

σημασία των λεκτικών συμβόλων θεωρούνταν παραδοσιακά σαν 

ένα χαρακτηριστικό ή εγγενής ιδιότητα που ανήκε στις λέξεις. Αυτό 

αποτυπώνεται σε εκφράσεις όπως "η λέξη έχει αυτή τη σημασία..." ή 

"η σημασία της λέξης είναι...". Αλλά η σημασία είναι σύνολο 

σχέσεων μέσα από τις οποίες η λέξη αποκτά τη συγκεκριμένη 

έννοια28. 

                                                     
24 Βλέπε κυρίως το έργο του Περί ερμηνείας στο συλλογικό του έργο για τη 

Λογική που ονομάστηκε από τους μαθητές του Όργανον. 

25 Βλ. Α.Καρπούζου, Οι Γλώσσες του Κόσμου. Οι Κόσμοι της Γλώσσας. Κείμενα 

Φιλοσοφίας και Ψυχολογίας της γλώσσας, Αθήνα 2010, σελ.1-2. 

26 Για να στηρίξει την άποψή του αυτή χρησιμοποιεί το παράδειγμα μιας 

παρτίδας σκάκι και την τοποθέτηση των πιονιών κατά τη διάρκεια της. 

27 Eu. A. Nida and J. P. Louw. Lexical Semantics of the Greek New Testament: A 

Supplement to the Greek-English Lexicon of the New Testament Based on Semantic 

Domains., Society of Biblical Literature 25, Atlanta 1992 , σελ.13-16. 
28 Eu. Nida, Exploring Semantic Structure, Munich 1975, σελ.14. 
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 Ο Osborne θεωρεί ότι μια λέξη από μόνη της δεν έχει καμιά 

σημασία παρά μόνο πιθανές σημασίες. Είναι ένα σύμβολο που 

περιμένει ένα κείμενο. Η σημασία του θα αποφασιστεί από τη 

διάδραση του μέσα στην πρόταση29. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι 

μια λέξη μπορεί να πάρει μια οποιαδήποτε σημασία παρά μόνο 

αυτή που της επιτρέπει το σημασιολογικό της εύρος. Οι Cotterell και 

Turner θεωρούν ότι η γνώση μας για το αναφερόμενο είναι ιδιαίτερα 

σημαντική, ίσως ζωτική, για την κατανόηση του νοήματος αυτού 

που λέγεται30.  

 Μια λέξη μπορεί να νοηθεί διαφορετικά από διαφορετικούς 

ανθρώπους. Οι Cotterell και Turner συνδέουν τη σημασία με τη 

διαδικασία κατανόησης των ανθρώπων. Για μια λέξη που υπάρχει 

σε ένα κείμενο υπάρχουν τρεις διαφορετικές σημασίες: η σημασία 

που δίνει ο συγγραφέας, αυτή που αντιλαμβάνεται ο αναγνώστης-

αποδέκτης και η κειμενική σημασία. Άρα η σημασία μιας λέξης 

σχετίζεται άμεσα με την πρόθεση του συγγραφέα31. Όπως δηλώνει ο 

Hirsch ένα κείμενο δεν μπορεί να μεταφραστεί μέσα από μια 

διαφορετική προοπτική από αυτή που του δίνει ο συγγραφέας32. Ο 

Fowl θεωρεί ότι οι κειμενικές αναφορές, όπως επίσης η γνώση και η 

χρήση των γλωσσικών και κοινωνικών συμβάσεων, οδηγούν στην 

επιτυχή επικοινωνία. Θεωρεί επίσης ότι σημασία δεν σημαίνει 

αποκλειστικά μία και μόνο ερμηνεία. Ειδικά για την Αγία Γραφή 

θεωρεί ότι πρέπει να ερμηνευθεί υπό το πρίσμα της πίστης, της 

λατρείας και της κοινωνίας με το Θεό και με τους άλλους 

ανθρώπους. Η ερμηνεία αυτή μπορεί να επεκταθεί και στους 

χριστιανούς του σήμερα33. Οπωσδήποτε μια τέτοια ερμηνεία είναι 

                                                     
29 G. Osborne, The Hermeneutical Spiral: A Comprehensive Introduction to Biblical 

Interpretation, Downers Grove 2006, σελ.94. 

30 P.Cotterell & M. Turner, Linguistics and Biblical Interpretation, Downers Grove 1989 , 

σελ. 89. 

31 P.Cotterell & M. Turner, Linguistics and Biblical Interpretation, ό.π., σελ. 39. 

32 E.D. Hirsch, The Aims of Interpretation, Chicago 1976, σελ.45. 

33 S. F. Fowl, 'Authorial Intention in the Interpretation of Scripture' στο Between Two 

Horizons: Spanning New Testament Studies and Systematic Theology,( ed. Joel B. Green 

and Max Turner), Grand Rapids: Eerdmans 2000, σελ. 76-82.  
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προβληματική καθώς, οι προθέσεις του συγγραφέα του 1ου αιώνα 

και το αναγνωστικό κοινό στο οποίο απευθύνεται σαφώς 

διαφοροποιούνται από τον σημερινό αναγνώστη της Γραφής και τις 

ανάγκες του. Ο Gadamer θεωρεί ότι η ίδια η γλώσσα αποτελεί 

ερμηνεία34. Κάτι τέτοιο όμως δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στη 

θεωρία της πρόθεσης του συγγραφέα. Οπωσδήποτε όμως η 

ανάγνωση ενός κειμένου μπορεί να γίνει με δύο διαφορετικούς 

τρόπους: τι είχε να πει ο συγγραφέας στο κοινό της εποχής του και 

τι σημαίνει το ίδιο κείμενο για τον αναγνώστη του σήμερα. Έτσι ο 

ρόλος του αναγνώστη παύει να είναι παθητικός. 

 Η λέξη ἀστήρ στην παρούσα διατριβή θα εξεταστεί σύμφωνα 

με τις αρχές της Σημασιολογίας. Κατά τη συγγραφή πρέπει να 

λάβουμε υπόψη μας κάποιες βασικές αρχές της Σημασιολογίας. 

Καταρχήν πρέπει να εξεταστεί τόσο το γλωσσικό όσο και το εξω-

κειμενικό πλαίσιο στο οποίο ανήκει η λέξη. Λέγοντας γλωσσικό 

πλαίσιο εννοούμε τη θέση της λέξης μέσα στην πρόταση, την 

παράγραφο και γενικά το κείμενο. Όπως έχουν τονίσει οι Saussure, 

Searle, Austin και άλλοι η σημασία μιας λέξεως αποδίδεται μόνο 

μέσα από την πρόταση35. Επίσης δύο βασικοί παράγοντες 

σχετίζονται με την επιλογή των λέξεων. Κάθε συγγραφέας έχει τον 

προσωπικό του τρόπο έκφρασης και κάθε γλώσσα έχει τη δική της 

δομή, που επηρεάζει την επιλογή των λέξεων. Ο Louw τονίζει ότι 

μια λέξη δεν πρέπει να απομονώνεται από τις λέξεις με τις οποίες 

συνδέεται. Επομένως, τόσο η πρόταση στην οποία ανήκει η λέξη όσο 

και η παράγραφος πρέπει να εξεταστούν κατά την απόδοση της 

σημασίας της. Οι σημασιολόγοι αναγνωρίζουν ότι η παράγραφος 

και όχι η λέξη αποτελεί τη βασική μονάδα της σημασιολογικής 

ανάλυσης. Η λειτουργία των λέξεων και των προτάσεων γίνεται 

καλύτερα κατανοητή σε ένα ευρύτερο κείμενο. Γι' αυτό πρέπει να 

                                                     
34 H.G. Gadamer , Truth and Method,(translation and ed. Garrett Barden and John 

Cumming), New York 1975, σελ.357. 

35 Βλ. A. C. Thiselton, 'Semantics and New Testament Interpretation' στο New 

Testament Interpretation: Essays on Principles and Methods,(ed. I Howard Marshall) , 

Grand Rapids: Eerdmens 1977, σελ. 78-79. 
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γίνει η εξέταση της λέξης μέσα από τις παραδειγματικές και τις 

συνταγματικές της σχέσεις. Λέγοντας συνταγματικές σχέσεις 

εννοούμε τις σχέσεις που συνάπτουν οι γλωσσικές μονάδες 

διατασσόμενες στο λόγο, οι σχέσεις δηλαδή μιας μονάδας με τα 

γλωσσικά της συμφραζόμενα, με ό,τι προηγείται και ό,τι έπεται. Οι 

σχέσεις που δημιουργεί μια γλωσσική μονάδα με όλες τις άλλες με 

τις οποίες έχει κάτι κοινό και από τις οποίες μπορεί να 

αντικατασταθεί αποτελούν τις παραδειγματικές σχέσεις36. 

 Επίσης πρέπει να ορίσουμε τα σημασιολογικά χαρακτηριστικά 

της λέξης διαχρονικά και συγχρονικά. Στη συγχρονία η λέξη 

αντιμετωπίζεται στην α-χρονική της διάσταση, τότε δηλαδή που 

χρησιμοποιήθηκε, ενώ στη διαχρονία νοείται στην ιστορικοχρονική 

της εξέλιξη. Το νόημα μιας λέξης ορίζεται από την ετυμολογία της 

αλλά μέσα από τη χρήση της αποκτά περισσότερες εκδοχές. Βασική 

επίσης είναι η αρχή της πολυσημίας. Μια λέξη δεν έχει μόνο μια 

σημασία. Έχει μια γενική σημασία αλλά μέσα στο κείμενο μπορεί 

να αποκτήσει διαφορετική σημασία. Άλλωστε υπάρχει και η 

μεταφορική χρήση της γλώσσας. Ο ερμηνευτής πρέπει να ελέγξει 

τις σημασίες της λέξης που ήταν σε κοινή χρήση την εποχή της 

συγγραφής του βιβλίου. Έτσι πρέπει να εξετάσουμε και τα συναφή 

κείμενα. Η διακειμενική εξέταση είναι αυτή που προσδιορίζει τη 

σημασιολογική χροιά της λέξης που είχε υπ' όψη του τόσο ο 

συγγραφέας όσο και ο αναγνώστης της εποχής. 

 Κάθε λέξη συνοδεύεται επίσης από ένα πλέγμα εξω-

κειμενικών στοιχείων. Πρόκειται για τις εξωτερικές συνθήκες και 

επιδράσεις που επηρεάζουν τη σημασία της. Ο τόπος, ο χρόνος, η 

αιτία, ο σκοπός, οι αποδέκτες αποτελούν τα πραγματολογικά 

στοιχεία που επιδρούν καθοριστικά στη σημασία της λέξης. Μια 

σημασιολογική ανάλυση δεν νοείται χωρίς την αντίστοιχη 

πραγματολογική ανάλυση. 

  

                                                     
36 Βλέπε Πύλη για την ελληνική γλώσσα www.greek-language.gr 
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Α.2. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΛΕΞΗΣ «ΑΣΤΗΡ» 

ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ 

  

 Η λέξη αστήρ απαντά 24 φορές στην Καινή Διαθήκη. 

Βρίσκεται έξι φορές στα Ευαγγέλια , πέντε φορές στο κατά 

Ματθαίον37 και μία στο κατά Μάρκον38 ενώ απουσιάζει από το κατά 

Λουκάν39 και το κατά Ιωάννην. Στις επιστολές υπάρχουν μόνο 

τέσσερεις παρουσίες της λέξης40 ενώ δεκατέσσερις βρίσκονται στην 

Αποκάλυψη41.  

Μτ 2.2. λέγοντες· ποῦ ἐστιν ὁ τεχθεὶς βασιλεὺς τῶν 

Ἰουδαίων; εἴδομεν γὰρ αὐτοῦ τὸν ἀστέρα ἐν τῇ 

ἀνατολῇ καὶ ἤλθομεν προσκυνῆσαι αὐτῷ 

 

Μτ 2.7.  Τότε Ἡρῴδης λάθρα καλέσας τοὺς μάγους ἠκρίβωσε 

παρ᾿ αὐτῶν τὸν χρόνον τοῦ φαινομένου ἀστέρος 

 

Μτ 2.9. οἱ δὲ ἀκούσαντες τοῦ βασιλέως ἐπορεύθησαν· καὶ ἰδοὺ 

ὁ ἀστὴρ ὃν εἶδον ἐν τῇ ἀνατολῇ προῆγεν αὐτούς, ἕως 

ἐλθὼν ἔστη ἐπάνω οὗ ἦν τὸ παιδίον· 

 

Μτ 2.10. ἰδόντες δὲ τὸν ἀστέρα ἐχάρησαν χαρὰν μεγάλην 

σφόδρα. 

 

Μτ 24.29. Εὐθέως δὲ μετὰ τὴν θλίψιν τῶν ἡμερῶν ἐκείνων ὁ 

ἥλιος σκοτισθήσεται, καὶ ἡ σελήνη οὐ δώσει τὸ 

φέγγος αὐτῆς, καὶ οἱ ἀστέρες πεσοῦνται ἀπὸ τοῦ 

οὐρανοῦ, καὶ αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν 

                                                     
37 Μτ. 2,2.7.9.10 24,29 

38 Μκ.13,25 

39 Στο κατά Λουκάν απαντάται η λέξη "ἄστροις"  "... καί ἔσονται σημεῖα ἐν ἠλίω 

καί σελήνη καί ἄστροις ... (Λκ.21,25). Γενικά η λέξη ἄστρον υπάρχει άλλες τρεις 

φορές στην Κ.Δ. Πρ. 7,43∙27,20 και Εβρ.11,12. 

40 Α' Κορ. 15,41 και Ιούδα 13. Στην προς Κορινθίους επιστολή υπάρχουν τρεις 

παρουσίες στον ίδιο στίχο. 

41 Απ. 1,16 .20 ∙ 2,1.28 ∙3,1 ∙6,13 ∙8,10.11.12 ∙9,1 ∙12,1.4 ∙22,16  
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σαλευθήσονται. 

 

Μκ 13.25. καὶ οἱ ἀστέρες ἔσονται ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πίπτοντες, καὶ 

αἱ δυνάμεις αἱ ἐν τοῖς οὐρανοῖς σαλευθήσονται. 

 

Α΄ Κορ 15.41.   ἄλλη δόξα ἡλίου, καὶ ἄλλη δόξα σελήνης, καὶ ἄλλη 

δόξα ἀστέρων ∙ ἀστὴρ γὰρ ἀστέρος διαφέρει ἐν δόξῃ.    

   

Ιούδα 13. κύματα ἄγρια θαλάσσης ἐπαφρίζοντα τὰς ἑαυτῶν 

αἰσχύνας, ἀστέρες πλανῆται οἷς ὁ ζόφος τοῦ σκότους 

εἰς αἰώνα τετήρηται. 

 

Απ 1.16.  καὶ ἔχων ἐν τῇ δεξιᾷ χειρὶ αὐτοῦ ἀστέρας ἑπτὰ καὶ ἐκ 

τοῦ στόματος αὐτοῦ ῥομφαία δίστομος ὀξεῑα 

ἐκπορευομένη καὶ ἡ ὄψις αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος φαίνει ἐν 

τῇ δυνάμει αὐτοῦ. 

 

Απ 1.20. τὸ μυστήριον τῶν ἑπτὰ ἀστέρων οὓς εἶδες ἐπὶ τῆς 

δεξιᾶς μου καὶ τὰς ἑπτὰ λυχνίας τὰς χρυσᾶς∙     

 

Απ 1.20. οἱ ἑπτὰ ἀστέρες ἄγγελοι τῶν ἑπτὰ ἐκκλησιῶν εἰσιν 

καὶ αἱ λυχνίαι αἱ ἑπτὰ ἐκκλησίαι εἰσίν 

 

Απ 2.1. Τάδε λέγει ὁ κρατῶν τοὺς ἑπτὰ ἀστέρας ἐν τῇ δεξιᾷ 

αὐτοῦ, ὁ περιπατῶν ἐν μέσῳ τῶν ἑπτὰ λυχνιῶν τῶν 

χρυσῶν∙    

 

Απ 2.28. ὡς κἀγώ εἴληφα παρὰ τοῦ πατρός μου, καὶ δώσω 

αὐτῷ τὸν ἀστέρα τὸν πρωϊνόν. 

 

Απ 3.1. Τάδε λέγει ὁ ἔχων τά ἑπτά πνεύματα τοῡ θεοῡ καί  

τοὺς ἑπτὰ ἀστέρας∙ 

 

Απ 6.13. καί οἱ ἀστέρες τοῦ οὐρανοῦ ἔπεσαν εἰς τήν γῆν, ὡς 

συκῆ βάλλει τούς ὀλύνθους αὐτῆς ὑπό ἀνέμου 

μεγάλου σειομένη, 
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Απ 8.10. Καί ὁ τρίτος ἂγγελος ἐσάλπισεν ∙καὶ ἒπεσεν ἐκ τοῦ 

οὐρανοῦ ἀστὴρ μέγας καιόμενος ὡς λαμπὰς καὶ 

ἒπεσεν ἐπὶ τό τρίτον τῶν ποταμῶν καὶ ἐπὶ τὰς πηγάς 

τῶν ὑδάτων, 

 

Απ 8.11. καὶ τὸ ὄνομα τοῦ ἀστέρος λέγεται ὁ Ἄψινθος, καί 

ἐγένετο τό τρίτον τῶν ὑδάτων εἰς ἂψινθον ... 

 

Απ 8.12. Καί ὁ τέταρτος ἂγγελος ἐσάλπισεν ∙ και  ἐπλήγη τὸ 

τρίτον του ἡλίου καὶ τὸ τρίτον τῆς σελήνης καὶ τὸ 

τρίτον τῶν ἀστέρων, ἴνα σκοτισθῇ τὸ τρίτον αὐτῶν 

και ἡ ἡμέρα μή φάνῃ τό τρίτον αὐτῆς καί ἡ νῡξ 

ὁμοίως. 

 

Απ 9.1. Καὶ ὁ πέμπτος ἄγγελος ἐσάλπισεν ∙ καὶ εἶδον ἀστέρα 

ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πεπτωκότα εἰς τὴν γῆν, καὶ ἐδόθη 

αὐτῷ ἡ κλεῖς τοῦ φρέατος τῆς ἀβύσσου 

 

Απ 12.1. Καὶ σημεῖον μέγα ὤφθη ἐν τῷ οὐρανῷ, γυνὴ 

περιβεβλημένη τὸν ἥλιον, καὶ ἡ σελήνη ὑποκάτω τῶν 

ποδῶν αὐτῆς καὶ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτῆς στέφανος 

ἀστέρων δώδεκα, 

 

Απ 12.4. καί ἡ οὐρά αυτοῡ σύρει τὸ τρίτον τῶν ἀστέρων τοῦ 

οὐρανοῦ καὶ ἒβαλεν αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν. 

 

Απ  22.16.  ἐγώ εἰμι ἡ ῥίζα καὶ τὸ γένος Δαυίδ, ὁ ἀστὴρ ὁ 

λαμπρὸς ὁ πρωϊνός. 

 

 

 Για τις ανάγκες της εργασίας πραγματοποιήσαμε τις 

παρακάτω ομαδοποιήσεις: 

α)Πρώτα εξετάστηκαν οι παρουσίες της λέξης στο κατά Ματθαίον 

ευαγγέλιο που αναφέρονται στο αστέρι των Μάγων. 

Μτ 2.2. λέγοντες· ποῦ ἐστιν ὁ τεχθεὶς βασιλεὺς τῶν 

Ἰουδαίων; εἴδομεν γὰρ αὐτοῦ τὸν ἀστέρα ἐν τῇ 
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ἀνατολῇ καὶ ἤλθομεν προσκυνῆσαι αὐτῷ 

 

Μτ 2.7. Τότε Ἡρῴδης λάθρα καλέσας τοὺς μάγους ἠκρίβωσε 

παρ᾿ αὐτῶν τὸν χρόνον τοῦ φαινομένου ἀστέρος 

 

Μτ 2.9. οἱ δὲ ἀκούσαντες τοῦ βασιλέως ἐπορεύθησαν· καὶ ἰδοὺ 

ὁ ἀστὴρ ὃν εἶδον ἐν τῇ ἀνατολῇ προῆγεν αὐτούς, ἕως 

ἐλθὼν ἔστη ἐπάνω οὗ ἦν τὸ παιδίον· 

 

Μτ 2.10. ἰδόντες δὲ τὸν ἀστέρα ἐχάρησαν χαρὰν μεγάλην 

σφόδρα. 

 

 

β)Έπειτα συγκεντρώθηκαν τα χωρία εκείνα στα οποία η λέξη 

συνδέεται με τη συντέλεια του κόσμου. Ένα από τα εσχατολογικά 

δεινά είναι η πτώση ή ο σκοτισμός των αστέρων . 

Μτ 24.29. Εὐθέως δὲ μετὰ τὴν θλίψιν τῶν ἡμερῶν ἐκείνων ὁ 

ἥλιος σκοτισθήσεται, καὶ ἡ σελήνη οὐ δώσει τὸ 

φέγγος αὐτῆς, καὶ οἱ ἀστέρες πεσοῦνται ἀπὸ τοῦ 

οὐρανοῦ, καὶ αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν 

σαλευθήσονται. 

 

Μκ 13.25. καὶ οἱ ἀστέρες ἔσονται ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πίπτοντες, καὶ 

αἱ δυνάμεις αἱ ἐν τοῖς οὐρανοῖς σαλευθήσονται. 

 

Απ 6.13. καί οἱ ἀστέρες τοῦ οὐρανοῦ ἔπεσαν εἰς τήν γῆν, ὡς 

συκῆ βάλλει τούς ὀλύνθους αὐτῆς ὑπό ἀνέμου 

μεγάλου σειομένη, 

 

Απ 8.10. Καί ὁ τρίτος ἂγγελος ἐσάλπισεν ∙καὶ ἒπεσεν ἐκ τοῦ 

οὐρανοῦ ἀστὴρ μέγας καιόμενος ὡς λαμπὰς καὶ 

ἒπεσεν ἐπὶ τό τρίτον τῶν ποταμῶν καὶ ἐπὶ τὰς πηγάς 

τῶν ὑδάτων, 

 

Απ 8.11. καὶ τὸ ὄνομα τοῦ ἀστέρος λέγεται ὁ Ἄψινθος, καί 

ἐγένετο τό τρίτον τῶν ὑδάτων εἰς ἂψινθον ... 
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Απ 8.12. Καί ὁ τέταρτος ἂγγελος ἐσάλπισεν ∙ και  ἐπλήγη τὸ 

τρίτον του ἡλίου καὶ τὸ τρίτον τῆς σελήνης καὶ τὸ 

τρίτον τῶν ἀστέρων, ἴνα σκοτισθῇ τὸ τρίτον αὐτῶν 

και ἡ ἡμέρα μή φάνῃ τό τρίτον αὐτῆς καί ἡ νῡξ 

ὁμοίως. 

 

Απ 12.4. καί ἡ οὐρά αυτοῡ σύρει τὸ τρίτον τῶν ἀστέρων τοῦ 

οὐρανοῦ καὶ ἒβαλεν αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν. 

 

 

γ)Την τρίτη ομάδα αποτέλεσαν οι παρουσίες της λέξης που 

σχετίζονται με την Εκκλησία, τους πιστούς και τον Ιησού Χριστό. 

Απ 1.16.  καὶ ἔχων ἐν τῇ δεξιᾷ χειρὶ αὐτοῦ ἀστέρας ἑπτὰ καὶ ἐκ 

τοῦ στόματος αὐτοῦ ῥομφαία δίστομος ὀξεῑα 

ἐκπορευομένη καὶ ἡ ὄψις αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος φαίνει ἐν τῇ 

δυνάμει αὐτοῦ. 

 

Απ 1.20. τὸ μυστήριον τῶν ἑπτὰ ἀστέρων οὓς εἶδες ἐπὶ τῆς 

δεξιᾶς μου καὶ τὰς ἑπτὰ λυχνίας τὰς χρυσᾶς∙     

 

Απ 1.20. οἱ ἑπτὰ ἀστέρες ἄγγελοι τῶν ἑπτὰ ἐκκλησιῶν εἰσιν 

καὶ αἱ λυχνίαι αἱ ἑπτὰ ἐκκλησίαι εἰσίν 

 

Απ 2.1. Τάδε λέγει ὁ κρατῶν τοὺς ἑπτὰ ἀστέρας ἐν τῇ δεξιᾷ 

αὐτοῦ, ὁ περιπατῶν ἐν μέσῳ τῶν ἑπτὰ λυχνιῶν τῶν 

χρυσῶν∙    

 

Απ 12.1. Καὶ σημεῖον μέγα ὤφθη ἐν τῷ οὐρανῷ, γυνὴ 

περιβεβλημένη τὸν ἥλιον, καὶ ἡ σελήνη ὑποκάτω τῶν 

ποδῶν αὐτῆς καὶ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτῆς στέφανος 

ἀστέρων δώδεκα, 

 

Απ  22.16.  ἐγώ εἰμι ἡ ῥίζα καὶ τὸ γένος Δαυίδ, ὁ ἀστὴρ ὁ λαμπρὸς 

ὁ πρωϊνός. 
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Ιούδα 13. κύματα ἄγρια θαλάσσης ἐπαφρίζοντα τὰς ἑαυτῶν 

αἰσχύνας, ἀστέρες πλανῆται οἷς ὁ ζόφος τοῦ σκότους 

εἰς αἰώνα τετήρηται. 

 

Α΄ Κορ 15.41.   ἄλλη δόξα ἡλίου, καὶ ἄλλη δόξα σελήνης, καὶ ἄλλη 

δόξα σελήνης, καί ἄλλη δόξα ἀστέρων ∙ ἀστὴρ γὰρ 

ἀστέρος διαφέρει ἐν δόξῃ.      

  

 

 Οι συγκεκριμένες ομάδες διαμορφώθηκαν με βάση τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της λέξης ἀστήρ. Στη διήγηση της 

Γέννησης ο αστέρας είναι σύμβολο της βασιλικής καταγωγής του 

Χριστού και επαληθεύει την ιουδαϊκή προφητεία για τη γέννηση του 

Μεσσία (Αρ.24,17). Ο αστέρας πολλές φορές αποτέλεσε βασιλικό 

έμβλημα42 και στην αρχαία ιστοριογραφία τη γέννηση σημαντικών 

προσώπων σηματοδοτεί ένα αστέρι. Στις παρουσίες της λέξης που 

συνδέονται με τη συντέλεια του κόσμου οι αστέρες αποτελούν τα 

στοιχεία της δημιουργίας. Σύμφωνα με τη διήγηση της Γενέσεως ο 

ήλιος, η σελήνη και τα άστρα δημιουργούνται από το Θεό για να 

διαχωρίζουν το φως από το σκοτάδι. Αποτελούν επομένως 

κοσμολογικά στοιχεία. Στους έσχατους χρόνους όχι μόνο η γη αλλά 

και ο ουρανός θα υποστούν κάποιες καταστροφές. Η πτώση των 

αστέρων ή ο σκοτισμός τους είναι μια από αυτές. Στην τρίτη ομάδα 

οι αστέρες συνδέονται με την Εκκλησία και τους πιστούς. Άλλωστε 

στην Αποκάλυψη οι επτά αστέρες δηλώνουν τους επισκόπους των 

επτά Εκκλησιών43. Στην επιστολή Ιούδα οι πλανεμένοι 

παρομοιάζονται με αστέρες πλανήτες. Όμως στα έσχατα δεν θα 

                                                     
42 Βλ. αστέρι της Βεργίνας, άστρο του Δαβίδ, αστέρι των Ασμοναίων, Βαρκοχβά 

κ.ά.. 

43 Κατά τον π. Ιωάννη Σκιαδαρέση οι επτά αστέρες δεν δηλώνουν τους 

επισκόπους αλλά ολόκληρη την εκκλησιαστική κοινότητα. Βλ.π. Ι. Σκιαδαρέση, 

'Γένεση και Αποκάλυψη' στο Αποκαλύψεως Εξηγητικόν, Ερμηνευτικά και 

Θεολογικά Μελετήματα στην Αποκάλυψη του Ιωάννη, Θεσσαλονίκη 2011, σελ.51-

52. Οι αστέρες στην Αποκάλυψη δηλώνουν και τους αγγέλους. 
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υπάρχει κανένα άλλο ουράνιο σώμα καθώς ο Ιησούς θα αποτελέσει 

τον αστέρα της αυγής, τον αστέρα που θα αναγγείλει τη νέα μέρα, 

αυτή της νέας Ιερουσαλήμ.  

  

Α.3.  ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΛΕΞΗΣ 

«ΑΣΤΗΡ» 

 

 Προκειμένου να ορίσουμε τη σημασία της λέξης αστέρας και 

να περιγράψουμε τον τρόπο χρήσης της, θα πρέπει να διακρίνουμε 

τα σημασιολογικά χαρακτηριστικά της44, τουλάχιστον τα 

βασικότερα, ώστε να αναγνωρίζουμε τα συστατικά της λέξης που 

χρησιμοποιούνται κάθε φορά για τη δήλωση ή αναφορά σε 

συγκεκριμένες εννοιολογικές καταστάσεις. Καθώς αυτά τα 

γλωσσολογικά στοιχεία καταγράφονται σε έγκυρα Λεξικά, θα 

αρυσθούμε από εκεί τις πληροφορίες μας.  

 

 Α.3.1. ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ  

 

 Η ρίζα της λέξης  ἀστήρ πρέπει να αναζητηθεί στο 

προθεματικό «α-» και το θέμα στερ- δηλαδή την ινδοευρωπαϊκή ρίζα 

*ster ( sternere στρώννυμι), που σημαίνει στρώνω καθώς τα αστέρια 

είναι διάσπαρτα στον ουρανό. Της ίδιας καταγωγής είναι το 

γερμανικό stern, το λατινικό stella, το αγγλικό star και άλλα 45. 

 

Α.3.2. ΣΗΜΑΣΙΕΣ 

 

 Ακολουθώντας τους σημασιολογικούς κανόνες που εκθέσαμε 

στην αρχή, διερευνούμε στη συνέχεια τις σημασίες και χρήσεις της 

                                                     
44 Για την ανάλυση των σημασιολογικών χαρακτηριστικών ή συστατικών μιας 

λέξης βλ. Ειρήνης Φιλιππάκη, Εισαγωγή στη Θεωρητική Γλωσσολογία, Αθήνα 

1992, σελ. 282 εε.  

45 βλ.H. Liddell & R. Scott, Μέγα Λεξικόν  της Ελληνικής Γλώσσης, τομ. πρώτος 

,414.  
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λέξης, από τις οποίες προκύπτουν τα σημασιολογικά 

χαρακτηριστικά της. 

  

 
 

Α.3.2.1. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 

 

 Εξετάζοντας διαχρονικά την παρουσία της λέξης ἀστήρ στην 

ελληνική και θύραθεν γραμματεία συμπεραίνουμε ότι διατηρεί τις 

σημασίες της μέχρι σήμερα. Η λέξη απαντά από τα ομηρικά έπη 

μέχρι σήμερα έχοντας τις παρακάτω σημασίες: 

    α)κάθε φωτεινό ουράνιο σώμα, δηλαδή οι απλανείς και οι 

διάττοντες αστέρες, οι δορυφόροι, το άστρο, το αστέρι.46 

    β)αστήρ πέτρινος, δηλαδή μετεωρίτης47. 

    γ)φλόγα, λάμψη, φως48. 

    δ)μτφ. για πρόσωπο αυτός που λάμπει σαν αστέρι ανάμεσα στους 

ομοίους του, υπερέχων, έξοχος49. 

    ε)κάθε πράγμα που έχει σχήμα αστεροειδές δηλαδή κόσμημα, 

έμβλημα κ.α.50. 

   στ)στους νεώτερους χρόνους ειδικό διακριτικό του βαθμού των 

αξιωματικών, παράσημο51. 

                                                     
46 Ομήρου, Ιλιάς, Χ317  "οἶος δέ ἀστήρ εἰσι μετ' ἀστράσι νυκτός ἀμολγω  ἕσπερος"   

Ευριπίδου,Ελένη 343 "κέλευθα τ' ἀστέρων". 

 Πλάτωνος, Πολιτεία 621Β "ἄττοντας ὥσπερ ἀστέρας". 

 Γεν.1,16 "καί ἐποίησεν ὁ θεός τούς δύο φωστῆρες τούς μεγάλους.... καί τούς 

ἀστέρας". 

Ομήρου, Ιλιάς, Δ75 "οἶον δ΄ἀστέρα ἦκε Κρόνου παῖς". 

47 Πλάτωνος, Πολιτεία 621Β. 

48 Ευριπίδου,Ελένη1131 "δόλιον ἀστέρα λάμψας ". 

49 Ευριπίδου,Ιππόλυτος 1122 " τόν Ἑλλανίας φανερώτατον ἀστέρ΄ Ἀθανᾶς". 

Σιμία, Θηβαίοι.7,21,23 "τόν τῆς τραγικῆς Μούσης ἀστέρα Κεκρόπιον". 

50 Ηροδότου, Ιστορία 8,122 "Αἰγινῆται... ἀνέθεσαν ἀστέρας χρυσέους" .  
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    η)ειδικό εργαλείο που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο των 

κυκλικών και κυλινδρικών  κατασκευών. 

    θ)στους νεώτερους χρόνους η αστεροειδής μορφή που 

παρουσιάζει η συγκολλητική ουσία των ινών του οφθαλμίου φακού 

στον πρόσθιο και οπίσθιο πόλο του. 

   ι)είδος εχινοδέρμων, αστερίας ή στη δημοτική σταυρός της 

θάλασσας52. 

   ια)είδος ωδικού πτηνού53. 

   ιβ)Γένος φυτών της οικογένειας των συνανθήρων54. 

   ιγ)Είδος σαμίας γης που χρησιμεύει στην ιατρική55. 

   ιδ)Είδος επιδέσμου. 

   ιε) Σημείο γέννησης με τη μορφή κάποιου αστερισμού56 

   ιστ)Αστερίσκος (εκκλησιαστικό σκεύος που χρησιμοποιείται στη 

Θεία Λειτουργία57. 

 Η μεταφορική σημασία της λέξης, όπου σαν αστέρας νοείται 

αυτός που ξεχωρίζει στον καλλιτεχνικό, πολιτικό, επαγγελματικό 

χώρο, που διακρίνεται για το ταλέντο, τις ικανότητές του, την 

προσωπικότητά του, υπάρχει ήδη από τον 5ο π.Χ. αι. 

 

                                                                                                                                                      
51 Λέγεται  ο λοχαγός φέρει τρία αστέρια , του απενεμήθη ο αστέρας της 

Βικτωρίας. 

52 Οππιανού ,Αλιευτικά2,1  "ἀστέρες ἐρπυστῆρες εἰνάλιοι". 

Τζέτζη, Λυκόφρων 680 ἀστήρ θαλάσσιος. 

53 Οππιανού, Ιxeutica 3,2   "ἰξῶ αἰροῦνται.... καί ἀστέρες, οἶς ἐρυθρός τέ κύκλος 

ἐστί ν ὥσπερ ἀστήρ ἐπί ταῖς κεφαλαῖς". 

54 Διοσκoρίδη, De materia Medica 4,119. 

55 Διοσκoρίδη, De materia Medica.5,171 "ἔστι Σαμίας γής δύο εἴδη, τό τέ προειρημένον 

καί ὁ καλούμενος ἀστήρ...". 

56 Αριστοτέλη, Ρητορικά, 1454b,22 "... σύμφυτα "οἷον λόγχην ἢν φορούσιν Γηγενεῖς" 

ἢ ἀστέρας οἳους ἐν τῷ Θυέστη Καρκίνος....". 

57 Αστερίσκος λέγεται το ιερό σκεύος που τοποθετείται πάνω από το άγιο 

Δισκάριο και συμβολίζει τον Αστέρα της Βηθλεέμ. Γι' αυτό και όταν ο ιερεύς 

(κατά την ακολουθία της Προθέσεως) τοποθετεί τον Αστερίσκο πάνω από τον 

"Αμνό" και την "μερίδα της Θεοτόκου", λέει: " Ἐλθῶν ὁ ἀστήρ ἔστη ἐπάνω, οὐ ἤν τό 

παιδίον, μετά Μαρίας τῆς Μητρός αὐτοῦ " (πρβλ. Μτ.2,9) Ευθ. Στύλιου, Μικρό 

χριστιανικό λεξικό, Αθήνα 1995.    
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Α.3.2.2. ΣΥΓΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 

 

 Μια πρώτη ανάγνωση των χωρίων της Καινής Διαθήκης στα 

οποία υπάρχει η λέξη ἀστήρ μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η λέξη 

δεν μπορεί να έχει κάποια άλλη σημασία παρά μόνο αυτή του 

άστρου ή του πλανήτη58. 

 Στην Καινή Διαθήκη υπάρχει η αντίληψη ότι: 

 τα αστέρια δεν είναι υλικές υπάρξεις αλλά έμβια όντα. 

Επιπλέον αποτελούν μέρος της δημιουργίας. Τα αστέρια δεν 

έχουν θεϊκό χαρακτήρα υπό την μορφή των αστρικών 

δυνάμεων. Εντούτοις σχετίζονται με γήινα συμβάντα. Στη 

διήγηση του Ματθαίου ο αστέρας αναγγέλλει τη γέννηση του 

Ιησού. Σύμφωνα με τη διήγηση του Ματθαίου το αστέρι 

οδηγεί τους Μάγους στον Ιησού. Ο Ηρώδης, από πολιτική 

σκοπιμότητα, δείχνει ενδιαφέρον για το αστέρι. Ο Στέφανος 

στην ομιλία του αναφέρει τη λατρεία των άστρων και από 

τους Ιουδαίους (Πρξ. 7, 43). Στις Πράξεις αναφέρονται με τον 

ρόλο τους στη ναυσιπλοΐα, ως σημάδια για τον καιρό (Πρξ. 27, 

20). 

 

 Η λέξη ἀστήρ συνδέεται επίσης και με τη συντέλεια του 

κόσμου. Η πτώση των αστέρων ή ο σκοτισμός τους είναι ένα 

από τα σημεία που θα συμβούν στα έσχατα59. 

 

 Στην Αποκάλυψη η λέξη παίρνει διαφορετικές σημασίες. Οι 

επτά αστέρες του Χριστού60 είναι οι άγγελοι των επτά 

εκκλησιών61ή οι επίσκοποι. Κατά μία άλλη ερμηνεία μπορεί 

                                                     
58 Μόνο στην Αποκάλυψη  1,20 ο ίδιος ο συγγραφέας ταυτίζει τους αστέρες με 

τους αγγέλους και στο 22,16 ο αστήρ ο πρωινός είναι ο ίδιος ο Ιησούς. 

59 Μτ 24,29 , Απ 6,13∙8,10∙9,1∙12,4. 

60 Απ 1,16∙2,1∙3,1. 

61 Απ 1,20. 
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να είναι οι πλανήτες ή οι αστέρες της Μεγάλης ή Μικρής 

Άρκτου αλλά μπορεί να συνδέονται και με την επτάφωτη 

λυχνία62. Το στέμμα της γυναίκας στο 12ο κεφάλαιο 

συμβολίζει ή το ζωδιακό κύκλο ή πιθανότερα τις δώδεκα 

φυλές. Ο πρωινός αστήρ στο 2,28 είναι το Άγιο Πνεύμα ή 

συμβολίζει τη σωτηρία των λυτρωμένων. Στο 22,16 είναι ο 

ίδιος ο Χριστός. Επίσης, δηλώνει και την ουράνια φύση των 

αγγέλων, των καλών και των κακών. 

 

 Ο Παύλος χρησιμοποιεί τη λέξη κυριολεκτικά στην Α΄ 

Κορινθίους στην προσπάθειά του να καταδείξει τη διαφορά 

ανάμεσα στις ουράνιες και επίγειες υπάρξεις. Κυριολεκτικά 

την χρησιμοποιεί, επίσης, και στην Φιλιππησίους.  

 

 Στην επιστολή του Ιούδα αυτοί που απομακρύνονται από την 

αλήθεια χαρακτηρίζονται σαν αστέρες πλανήτες, 

περιπλανώμενοι αστέρες, κομήτες. 

 

 Στην αρχαία ιστοριογραφία τ' αστέρια σηματοδοτούν τη ζωή 

σημαντικών προσώπων. Παρόμοια, το παράδοξο της 

εμφάνισης του καταδεικνύει τη βασιλική καταγωγή του 

Χριστού63. Στην Παλαιά Διαθήκη και στα ιουδαϊκά κείμενα64 ο 

Μεσσίας περιγράφεται μεταφορικά σαν αστέρι. 

 

Α.3.2.3. ΔΙΑΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 

 

 Το βασικό διακείμενο της Καινής Διαθήκης αποτελεί η 

Παλαιά Διαθήκη. Καμία σημασιολογική ανάλυση δεν θα ήταν 

επαρκής χωρίς την ιουδαϊκή έννοια της λέξης  ἀστήρ. 

                                                     
62 W.Foester 1,503-505. 

63 E. LOHMEYER, “Der Stern der Weisen,” TBl 17 (1938) 289–99 και W. Schmauch, 

Matthäus [KEK Kritisch-exegetischer Kommentar über das NT] 22, n. 1. 

64 Βλ. Αριθμ. 24, 17. Διαθήκη Λευϊ 18, 3. Διαθήκη Ιούδα 24, 1. 6QD 7, 18ε. 
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 Κατά την Παλαιά Διαθήκη65, τα αστέρια  είναι: 

 ουράνια σώματα που δημιουργήθηκαν από το Θεό για να 

ξεχωρίζουν τη μέρα από τη νύχτα66.  

 Συχνά με τη λέξη ἀστήρ, κυρίως στον πληθυντικό αριθμό, 

εννοούσαν τους αστερισμούς, τους πλανήτες, ακόμα και τον 

Ήλιο ή τη Σελήνη. Δεν θεωρούνται θεϊκές δυνάμεις. Άλλωστε 

η λατρεία τους είναι απαγορευμένη για τους Ιουδαίους67. Ο 

Στέφανος όμως στην ομιλία του κατηγορεί τους Ιουδαίους για 

τη λατρεία των άστρων68. 

 Αστέρες υμνούν το Θεό69. Τ' αστέρια λαμβάνουν και εκτελούν 

θεϊκές εντολές και καταδεικνύουν την ουράνια δόξα70.  

                                                     
65 Βλ.Gerhard Kittel, Theological Dictionary of the New Testament, Vol.1 , Michigan. 

66 Γεν.1,16-17 " καὶ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τοὺς δύο φωστῆρας τοὺς μεγάλους, τὸν 

φωστῆρα τὸν μέγαν εἰς ἀρχὰς τῆς ἡμέρας καὶ τὸν φωστῆρα τὸν ἐλάσσω εἰς 

ἀρχὰς τῆς νυκτός, καὶ τοὺς ἀστέρας.  καὶ ἔθετο αὐτοὺς ὁ Θεὸς ἐν τῷ στερεώματι 

τοῦ οὐρανοῦ, ὥστε φαίνειν ἐπὶ τῆς γῆς". 

Ψλ.8,4 "ὅτι ὄψομαι τοὺς οὐρανούς, ἔργα τῶν δακτύλων σου, σελήνην καὶ 

ἀστέρας, ἃ σὺ ἐθεμελίωσας". 

Ψλ. 135,9 " τὴν σελήνην καὶ τοὺς ἀστέρας εἰς ἐξουσίαν τῆς νυκτός, ὅτι εἰς τὸν 

αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ". 

Ιερ. 38,36 "οὕτως εἶπε Κύριος ὁ δοὺς τὸν ἥλιον εἰς φῶς τῆς ἡμέρας, σελήνην καὶ 

ἀστέρας εἰς φῶς τῆς νυκτός,". 

67 Δτ. 4,19 "καὶ μὴ ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἰδὼν τὸν ἥλιον καὶ τὴν σελήνην 

καὶ τοὺς ἀστέρας καὶ πάντα τὸν κόσμον τοῦ οὐρανοῦ, πλανηθεὶς προσκυνήσῃς 

αὐτοῖς καὶ λατρεύσῃς αὐτοῖς, ἃ ἀπένειμε Κύριος ὁ Θεός σου αὐτὰ πᾶσι τοῖς 

ἔθνεσι τοῖς ὑποκάτω τοῦ οὐρανοῦ". 

68 "καὶ ἀνελάβετε τὴν σκηνὴν τοῦ Μολὸχ καὶ τὸ ἄστρον τοῦ θεοῦ ὑμῶν Ῥεμφάν, 

τοὺς τύπους οὕς ἐποιήσατε προσκυνεῖν αὐτοῖς· καὶ μετοικιῶ ὑμᾶς ἐπέκεινα 

Βαβυλῶνος". 

69 Ησ. 40,26 "ἀναβλέψατε εἰς ὕψος τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑμῶν καὶ ἴδετε, τίς κατέδειξε 

ταῦτα πάντα; ὁ ἐκφέρων κατ᾿ ἀριθμὸν τὸν κόσμον αὐτοῦ πάντας ἐπ᾿ ὀνόματι 

καλέσει∙ ἀπὸ πολλῆς δόξης καὶ ἐν κράτει ἰσχύος αὐτοῦ οὐδέν σε ἔλαθε...". 

Ψλ19,1 "οἱ οὐρανοί διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ, ποίησιν δὲ χειρῶν αὐτοῦ ἀναγγέλλει 

τὸ στερέωμα". 

70 Ησ. 45.12 " ἐγὼ ἐποίησα γῆν καὶ ἄνθρωπον ἐπ᾿ αὐτῆς, ἐγὼ τῇ χειρί μου 

ἐστερέωσα τὸν οὐρανόν, ἐγὼ πᾶσι τοῖς ἄστροις ἐνετειλάμην". 

Ψαλ.18,1 "οἱ οὐρανοί διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ, ποίησιν δὲ χειρῶν αὐτοῦ 

ἀναγγέλλει τὸ στερέωμα". 
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 Σαν μέρος της δημιουργίας στους έσχατους χρόνους θα 

υποστούν πτώση από το ουράνιο στερέωμα ή θα 

σκοτισθούν71. 

 

 Οι αστέρες του ουρανού  δηλώνουν την αύξηση και το μεγάλο 

πλήθος72.  

 

 Συμβολικά οι αστέρες σήμαιναν τους ηγεμόνες73 και τους 

αγγέλους74. 

 

                                                                                                                                                      
Ψαλ. 148.3 "αἰνεῖτε αὐτὸν ἥλιος καὶ σελήνη, αἰνεῖτε αὐτὸν πάντα τὰ ἄστρα καὶ τὸ 

φῶς". 

71 Ιλ 3,4 "ὁ ἥλιος μεταστραφήσεται εἰς σκότος καὶ ἡ σελήνη εἰς αἷμα πρὶν ἐλθεῖν 

τὴν ἡμέραν Κυρίου τὴν μεγάλην καὶ ἐπιφανῆ". 

Ιλ 3,15"ὁ ἥλιος καὶ ἡ σελήνη συσκοτάσουσι, καὶ οἱ ἀστέρες δύσουσι φέγγος 

αὐτῶν". 

Ησ 13,10 "οἱ γὰρ ἀστέρες τοῦ οὐρανοῦ καὶ ὁ ᾿Ωρίων καὶ πᾶς ὁ κόσμος τοῦ 

οὐρανοῦ τὸ φῶς οὐ δώσουσι, καὶ σκοτισθήσεται τοῦ ἡλίου ἀνατέλλοντος, καὶ ἡ 

σελήνη οὐ δώσει τὸ φῶς αὐτῆς". 

72 Γεν.15.5 " ἐξήγαγε δὲ αὐτὸν ἔξω καὶ εἶπεν αὐτῷ∙ἀνάβλεψον δὴ εἰς τὸν οὐρανὸν 

καὶ ἀρίθμησον τοὺς ἀστέρας, εἰ δυνήσῃ ἐξαριθμῆσαι αὐτούς. καὶ εἶπεν οὕτως 

ἔσται τὸ σπέρμα σου.". 

Γεν. 22.17 "ἦ μὴν εὐλογῶν εὐλογήσω σε, καὶ πληθύνων πληθυνῶ τὸ σπέρμα σου, 

ὡς τοὺς ἀστέρας τοῦ οὐρανοῦ καὶ ὡς τὴν ἄμμον τὴν παρὰ τὸ χεῖλος τῆς 

θαλάσσης, καὶ κληρονομήσει τὸ σπέρμα σου τὰς πόλεις τῶν ὑπεναντίων...". 

Γεν. 26.4 " καὶ πληθυνῶ τὸ σπέρμα σου ὡς τοὺς ἀστέρας τοῦ οὐρανοῦ...". 

Α' Παρ. 27,23 "καὶ οὐκ ἔλαβε Δαυὶδ τὸν ἀριθμὸν αὐτῶν ἀπὸ εἰκοσαετοῦς καὶ 

κάτω, ὅτι εἶπε Κύριος πληθῦναι τὸν Ἰσραὴλ ὡς τοὺς ἀστέρας τοῦ οὐρανοῦ". 

Νε. 9,23 "καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτῶν ἐπλήθυνας ὡς τοὺς ἀστέρας τοῦ οὐρανοῦ καὶ 

εἰσήγαγες αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν, ἣν εἶπας τοῖς πατράσιν αὐτῶν, καὶ 

ἐκληρονόμησαν αὐτήν...". 

73 Δν.8,10 " καὶ ὑψώθει ἕως τῶν ἀστέρων τοῦ οὐρανοῦ". 

Δν 12.3 "καὶ οἱ συνιέντες ἐκλάμψουσιν ὡς ἡ λαμπρότης τοῦ στερεώματος καὶ ἀπὸ 

τῶν δικαίων τῶν πολλῶν ὡς οἱ ἀστέρες εἰς τοὺς αἰῶνας καὶ ἔτι...". 

74 Ιώβ 38,7 " ὃτε ἐγενήθησαν ἄστρα". 
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 Στην Παλαιά Διαθήκη και στα ιουδαϊκά κείμενα (Αριθμ. 24, 

17. Διαθήκη Λευϊ 18, 3. Διαθήκη Ιούδα 24, 1. 6QD 7, 18ε.) ο 

Μεσσίας περιγράφεται μεταφορικά σαν ένα αστέρι75. 

 

Α.3.2.4. Η ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η λέξη αστήρ συνήθως 

παραπέμπει στο αυτόφωτο ουράνιο σώμα που είναι ορατό κατά τη 

διάρκεια της νύχτας. Με τη λέξη εννοούνταν και οι πλανήτες ή 

αστερισμοί. Η λέξη ἀστήρ χρησιμοποιείται κυριολεκτικά, αλλά 

χρησιμοποιείται και συμβολικά. Από αυτή την άποψη, είναι 

σημαντικό, πριν προχωρήσουμε, να εξετάσουμε την έννοια του 

συμβόλου στη γλώσσα. 

 Η καθιέρωση ενός συμβόλου βασίζεται πάνω στη μεταφορική 

λειτουργία του λόγου. Σύμφωνα με την κλασική διάκριση της 

Ρητορικής, ο λόγος παρουσιάζει τέσσερα βασικά ρητορικά σχήματα: 

τη μεταφορά, τη μετωνυμία, τη συνεκδοχή και την ειρωνεία. Από 

αυτές, η συνεκδοχή θεωρείται από ορισμένους μελετητές ότι 

εμπεριέχεται στη μετωνυμία, ενώ η μεταφορά και η μετωνυμία 

θεωρούνται ισοδύναμοι ρητορικοί τόποι, οι οποίοι όμως παράγονται 

με διαφορετικές διαδικασίες. Η μεταφορά προϋποθέτει ομοιότητα 

μεταξύ διαφορετικών αντικειμένων, η μετωνυμία δημιουργείται με 

βάση τη γειτνίαση ή τη συσχέτιση ανάμεσα στην αιτία και στο 

αποτέλεσμα, το μέρος και το όλο, το πράγμα και τις ιδιότητές του 

κ.τ.ο. (το ίδιο και η συνεκδοχή)76. 

Ο στρουκτουραλιστής γλωσσολόγος Roman Jakobson 

κατέδειξε ότι η τέχνη του λόγου έχει δύο βασικές λειτουργίες: την 

                                                     
75 Αρ 24,17 "ἀνατελεῖ ἄστρον ἐξ Ἰακώβ, ἀναστήσεται ἄνθρωπος ἐξ Ἰσραὴλ καὶ 

θραύσει τοὺς ἀρχηγοὺς Μωὰβ καὶ προνομεύσει πάντας υἱοὺς Σήθ". 

76 Δημήτρη Τζιόβα, Μετά την Αισθητική, Αθήνα 1987, σελ 135 εε. Ο Τζιόβας 

φέρνει για παράδειγμα τη φράση «Τα πουλιά πετούν στον ουρανό», η οποία 

εκφέρεται λογοτεχνικά με την ισοδύναμη φράση «Τα φτερά οργώνουν τα ύψη», 

όπου η λέξη «φτερά» αποτελεί συνεκδοχή, η λέξη «οργώνουν» αποτελεί 

μεταφορά, ενώ ή λέξη «τα ύψη» αποτελεί μετωνυμία. 
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επιλογή και τον συνδυασμό. Η επιλογή και ο συνδυασμός 

παρουσιάζονται ως δύο άξονες, που παράγουν τους δύο 

θεμελιακούς τρόπους σύνδεσης των θεμάτων μέσα στον λόγο, οι 

οποίοι είναι η μεταφορά και η μετωνυμία. Η μεταφορά κινείται στον 

άξονα της επιλογής με βάση την ομοιότητα και συνδέει πράγματα 

που μοιάζουν μεταξύ τους, ούτως ώστε το ένα να αντικαθιστά το 

άλλο. Η μετωνυμία κινείται στον άξονα του συνδυασμού και 

συνδέει πράγματα που έχουν κάποια συνάφεια, ούτως ώστε το ένα 

να παραπέμπει στο άλλο77. Σύμφωνα με αυτά, είναι φανερό ότι το 

σύμβολο προκύπτει είτε από τη μεταφορική λειτουργία του λόγου, 

κατά την οποία ταυτίζεται με το συμβολιζόμενο, είτε από τη 

μετωνυμική λειτουργία του λόγου, κατά την οποία παραπέμπει στο 

συμβολιζόμενο. 

Στην περίπτωσή μας, οι αστέρες δυνατόν ή να αντικαθιστούν 

μία οντότητα που μοιάζει να έχει τα γνωρίσματα του αστέρα, π.χ. 

κάποιον που ξεχωρίζει για μία ιδιότητά του, ή να παραπέμπουν σε 

μία όντότητα που έχει κύριο χαρακτηριστικό τον αστέρα, π.χ. ένα 

βασίλειο με έμβλημα τον αστέρα. Αναγνωρίζοντας τις 

χαρακτηριστικές ιδιότητες του αστέρα και τον τρόπο με τον οποίο 

τις προσελάμβαναν και τις ερμήνευαν οι άνθρωποι της εποχής της 

Καινής Διαθήκης, αποκτούμε μία σαφή αντίληψη και μία 

ουσιαστική κατανόηση της ιδέας που σχημάτιζαν για τα πράγματα 

στα οποία απέδιδαν τον χαρακτηρισμό του αστέρος ή τα οποία 

περιέγραφαν χρησιμοποιώντας αυτή την έννοια. 

 Με βάση τα σημασιολογικά χαρακτηριστικά της λέξης αστήρ 

δημιουργήθηκαν οι μυθικοί συμβολισμοί, τους οποίους γνωρίζει η 

Καινή Διαθήκη και χρησιμοποιεί για τον Χριστό. Δημιουργεί δηλαδή 

ένα δεύτερο μεταφορικό επίπεδο και έναν άλλο συμβολισμό, που 

αφορά στο πρόσωπο του Χριστού και στις ενέργειες του αληθινού 

Θεού. Επίσης, ως αντιπροσωπευτικό στοιχείο της κτίσης 

χρησιμοποιείται στην αποκαλυπτική εσχατολογική συνάφεια για να 

                                                     
77 Βλ. Κυριακούλα Παπαδημητρίου, Βιβλικά σημαίνοντα και σημαινόμενα,  

Θεσσαλονίκη 2012, σελ. 158-159. 
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δηλώσει συνεκδοχικά ή μετωνυμικά (με το μέρος αντί του όλου) όλη 

την κτίση που καταστρέφεται. 

 

 Η γλωσσική διαδικασία της συμβολοποίησης της λέξης θα 

μπορούσε να παρασταθεί με τον εξής πίνακα: 

 

Κυριολεξία Μεταφορά Σύμβολο 

ουράνιο σώμα υπερέχον πρόσωπο θεϊκή παρουσία 

Λάμπει πρβλ. δίκαιοι στον 

Ματθαίο 

Δόξα 

Φέγγει πρβλ. φωστήρες στη 

Φιλιππησίους 

Πρότυπο 

Δείχνει πρβλ. βασιλική 

γέννηση (μάγοι) 

Σηματοδοτεί 

πλήθος στον ουρανό πλήθος στους 

απογόνους (οι 

απόγονοι του Αβραάμ) 

ξεχωριστή γενιά 

ανθρώπων 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

συνεκδοχικά η κτίση  συμβολικά η 

συντέλεια 

 

ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ 
 

 

ο αστήρ ο πρωινός=η ξεχωριστή δόξα των λυτρωμένων· ο Χριστός ή 

το Πνεύμα (;) 

οι επτά ἀστέρες= οι άγγελοι ή οι επίσκοποι (Αποκ. 1, 16· 2, 1· 3, 1) 

αστέρες πλανήτες=κομήτες =πλανεμένοι άνθρωποι (Ιούδ. 13· βλ. Β΄ 

Τιμ. 3, 13· πρβλ. Ενώχ, 18, 15) 

αστέρες υμνούν τον Θεό στα Ἠσ. 40, 26· Ψαλμ. 19, 1 = οι άγγελοι 

 

 Μετά την ανάλυση των σημασιολογικών χαρακτηριστικών 

της λέξης, θα παρουσιάσουμε τις αστρολογικές αντιλήψεις της 

εποχής της Καινής Διαθήκης και τους τρόπους πρόσληψης και 

χρήσης τους από τους σύγχρονους με αυτήν ανθρώπους, ώστε να 
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μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην ερμηνευτική προσέγγιση των 

σχετικών χωρίων της Καινής Διαθήκης, με βάση τις σημασίες του 

αστέρα αλλά και τις τότε χρήσεις της λέξης, και με γνώμονα το 

ιδιαίτερο μήνυμα που οι συγγραφείς της Καινής Διαθήκης θέλουν 

να διακηρύξουν μέσω αυτής της έκφρασης. Κατά την ερμηνεία, που 

θα μας απασχολήσει στο δεύτερο μέρος, θα επισημαίνονται, όσο το 

δυνατόν ακριβέστερα, τα στοιχεία που μαρτυρούνται και 

προβάλλονται με τη χρήση της λέξης αστέρας κάθε φορά, όπως τα 

εκθέτουμε σ’ αυτό το πρώτο μέρος της εργασίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄. ΤΟ ΕΞΩ-ΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ 

 

Β.1. Η ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 

 

Οι λέξεις είναι μονάδες λόγου που αναγνωρίζονται εύκολα 

από τους ομιλητές. Μια λέξη, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, δεν έχει 

μόνη της κάποια σημασία αλλά πολλές πιθανές σημασίες. Μέσα 

στο κείμενο αποκτά μια συγκεκριμένη σημασία. Επομένως, για να 

αντιληφθεί κάποιος το πραγματικό νόημα που φέρει μια λέξη, 

πρέπει να την εξετάσει συντακτικά, σημασιολογικά και 

πραγματολογικά. Η Σύνταξη εξετάζει τις σχέσεις μεταξύ των 

λέξεων μέσα σε μια πρόταση, η Σημασιολογία τις σχέσεις των 

λέξεων με τις αναφορές τους78 και η Πραγματολογία τη σχέση 

μεταξύ των λέξεων και των ανθρώπων που τις χρησιμοποιούν. 

 Η Σημασιολογία, όπως προαναφέρθηκε, ασχολείται με το 

σύνολο των παραδειγματικών και συνταγματικών σχέσεων μιας 

λέξης μέσα στην πρόταση ή το κείμενο. Η Πραγματολογία είναι 

αυτή που επιτρέπει να μπει ο παράγοντας άνθρωπος μέσα στην 

ανάλυση. Έτσι, μπορεί να μιλήσει για την επιδιωκόμενη σημασία, τη 

σημασία που επιθυμεί να δώσει ο συγγραφέας ή ο ομιλητής στη 

λέξη και που μπορεί να αντιληφθεί ο αναγνώστης - ακροατής. 

Ασχολείται δηλαδή με το πως οι άνθρωποι αλληλοκατανοούνται 

γλωσσικά. Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τη γλώσσα ανάλογα με την 

κοινωνική ομάδα στην οποία ανήκουν και παρουσιάζουν 

αναμενόμενη συμπεριφορά στα πλαίσια αυτής της ομάδας. 

Επιπλέον, οι άνθρωποι που έχουν παρόμοιες εμπειρίες μοιράζονται 

μη γλωσσικές γνώσεις (γνώσεις που γίνονται αντιληπτές χωρίς να 

                                                     
78 Αναφορές είναι οι γλωσσικοί τύποι που χρησιμοποιεί ένας ομιλητής ή γράφων 

για να δώσει τη δυνατότητα στον ακροατή ή αναγνώστη να αναγνωρίσει κάτι. 

Αυτό βέβαια σημαίνει ότι ο ομιλητής - γράφων μπορεί να συμπεράνει σωστά τι 

μπορεί να κατανοήσει ο ακροατής του (ρόλος του Συμπερασμού). 
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εκφράζονται με λέξεις). Όσο περισσότερα κοινά έχουν τόσο 

λιγότερα θα πρέπει να πουν για ν' αναγνωρίσουν οικεία πράγματα. 

 Κατά τον George Yule, Πραγματολογία είναι η μελέτη της 

σημασίας του ομιλητή. Αυτό σημαίνει ότι η Πραγματολογία 

ασχολείται με την ανάλυση αυτού που εννοεί ο γράφων, παρά με το 

τι μπορεί να σημαίνει μόνη της μια λέξη ή μια φράση. Κατά 

συνέπεια η Πραγματολογία είναι η μελέτη της συμφραστικής 

σημασίας, η εξέταση δηλαδή των συμφραζομένων και πώς αυτά 

επηρεάζουν αυτό που λέγεται. Επίσης, είναι η μελέτη του πως 

κατορθώνουμε να επικοινωνήσουμε περισσότερα από όσα λέμε, 

πως ο αναγνώστης μπορεί να αντιληφθεί τη σημασία της λέξης που 

θέλει να μεταδώσει ο συγγραφέας. Για να γίνει αυτό πρέπει να 

υπάρχει κοινή εμπειρία (φυσική, κοινωνική ή εννοιολογική) 

ανάμεσα στα δύο μέρη. Επομένως Πραγματολογία είναι η μελέτη 

της γλωσσικής έκφρασης της σχετικής απόστασης79. 

 Η Πραγματολογία εξετάζει τη χρήση του λόγου ως 

κοινωνικής πράξης. Για να καταλάβουμε πλήρως το νόημα μιας 

πρότασης, πρέπει να καταλάβουμε τόσο το περιβάλλον όσο και τα 

συμφραζόμενα εντός των οποίων εκφωνήθηκε. Εξάλλου στα 

πλαίσια της Πραγματολογίας υπάρχει η προϋπόθεση και η 

συνεπαγωγή. Προϋπόθεση είναι το ζήτημα που ο συγγραφέας 

θεωρεί εκ των προτέρων δεδομένο και το οποίο προηγείται μιας 

έκφρασης. Συγγραφέας και αναγνώστης μοιράζονται κοινές 

γνώσεις και αντιλήψεις και συνεπώς η έκφραση που 

χρησιμοποιείται οδηγεί στη συνεπαγωγή. Συνεπαγωγή είναι αυτό 

που προκύπτει ως λογικό συμπέρασμα απ' όσα έχουν υποστηριχθεί 

στην πρηγούμενη ρητή έκφραση. 

 Το επόμενο λοιπόν βήμα για την κατανόηση της έννοιας της 

λέξης ἀστήρ μέσα στην Καινή Διαθήκη αφορά στη χρήση της λέξης 

μέσα στη συνάφεια των πολιτισμικών δεδομένων της εποχής. Η 

συνάφεια αυτή, που αποτελεί το εξω-κείμενο, αποκαλύπτει τον 

τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι της εποχής αντιλαμβάνονταν την 

                                                     
79 G.Yule, Pragmatics, Oxford 1996, σελ.3-10. 
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έννοια της λέξης και τον τρόπο με τον οποίο την χρησιμοποιούσαν. 

Η αστρολογία είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στα χρόνια της Καινής 

Διαθήκης και χρησιμοποιείται για την επίτευξη πολιτικών 

σκοπιμοτήτων. Επομένως θα δούμε πως η αστρολογία αποτέλεσε 

μια μεταγλώσσα80, όπου μέσα από τη συμβολική πολιτισμική 

διάδραση, την αλληλεπίδραση δηλαδή των πολιτιστικών στοιχείων 

μέσα στις κοινωνίες81, χρησιμοποιείται από τους συγγραφείς της 

Καινής Διαθήκης και πώς μέσα από την προϋπόθεση και τη 

συνεπαγωγή δίνει στη λέξη την πραγματική της σημασία. 

 

Β.2. Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΒΑΒΥΛΩΝΑ 

 

 Αστρολογία, κατά τον Kocku Von Stuckrad, είναι η βασική 

επιστήμη για την ερμηνεία του χρόνου. Με βάση το δόγμα των 

αντιστοιχιών, ανέπτυξε διαφορετικούς κλάδους μέσα από τους 

οποίους οι άνθρωποι προσπάθησαν να κατανοήσουν το νόημα των 

παρελθοντικών, τωρινών και μελλοντικών γεγονότων82.  

 Η Αστρολογία ξεκινά από τη Μεσοποταμία, τη χώρα μεταξύ 

των ποταμών Τίγρη και Ευφράτη. Κατά την ύστερη αρχαιότητα το 

όνομα "Χαλδαίος" χαρακτήριζε κάθε αστρολόγο, ανεξάρτητα από 

                                                     
80  Ως μεταγλώσσα ορίζεται μια άλλη γλώσσα που αναφέρεται στη γλώσσα μας, 

ένα σύνολο δηλαδή σημείων και συμβόλων που αποδίδει τις έννοιες της 

γλώσσας μας και εξηγεί τη διατύπωσή τους ακολουθώντας δικούς του νόμους 

και τρόπους. 
81 "Η συμβολική θεωρία της πολιτισμικής ανάλυσης πρεσβεύει ότι κάθε 

κοινωνικό σύστημα είναι ένα σύστημα συμβόλων, που δημιουργούνται από τις 

κοινές αντιλήψεις, αξίες, δράσεις των ανθρώπων που το αποτελούν, δηλαδή από 

τον κοινό πολιτισμό τους, που τους συνδέει και οργανώνει τη ζωή τους. 

Μπορούμε να γνωρίσουμε τις σημασίες των πραγμάτων στα οποία αναφέρονται, 

όταν γνωρίζουμε τις ιδιαιτερότητες του πολιτισμού τους και το νόημα των 

συμβόλων τους" Κ. Παπαδημητρίου, Ερμηνεύοντας την Ειρήνη στην  Καινή 

Διαθήκη,ό.π. σελ91 και υποσ.149. 

82 Ο Kocku von Stuckrad στο ‘Jewish and Christian astrology in late antiquity: A new 

approach’, Numen 47.1 (2000),σελ. 33, αναφέρει: "Astrology is the key discipline for 

interpreting time. Based on the doctrine of correspondences it developed different branches 

where people sought to gain insight into the meaning of past, present, and future events."   
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την εθνική του καταγωγή83. Υπάρχει η άποψη ότι κάποια μορφή 

αστρολογίας ξεκινά στην εποχή των Σουμερίων την 3η χιλιετία π.Χ. 

αλλά οι μεμονωμένες αναφορές ουράνιων οιωνών αυτής της 

περιόδου δεν είναι αρκετές για να μιλήσουμε για οργανωμένη 

θεωρία της αστρολογίας84. Κατά τη δεύτερη χιλιετία π.Χ. οι ιερείς 

λάμβαναν τα μηνύματα από τους θεούς  κυρίως μέσω της 

ηπατοσκοπίας και με συγγενείς μορφές μαντείας85. Οι αρχαιότερες 

μαρτυρίες για την ερμηνεία των άστρων ως οιωνών86 βρίσκονται στη 

Μεσοποταμία των αρχών της δεύτερης χιλιετίας π.Χ.. Πρόκειται για 

επιγραφές σφηνοειδούς γραφής από τη Nineveh , τη Nippur  και το 

Mari87. Οι ουράνιοι οιωνοί επιβεβαιώνονταν κυρίως με τη 

σπλαχνοσκόπηση. Σε μια επιστολή μάντη που βρέθηκε στο Mari και 

                                                     
83 Στράβωνος, Γεωγραφικά, 16. 1, 6. Ο Στράβων λέει ότι οι Χαλδαίοι, κάτοικοι της 

Βαβυλωνίας μελετούσαν την αστρονομία και ήταν μαθηματικοί και φιλόσοφοι. " 

Ἀφώριστο δ᾽ ἐν τῆι Βαβυλῶνι κατοικία τοῖς ἐπιχωρίοις φιλοσόφοις τοῖς Χαλδαίοις 

προσαγορευομένοις͵ οἳ περὶ ἀστρονομίαν εἰσὶ τὸ πλέον∙προσποιοῦνται δέ τινες καὶ 

γενεθλιαλογεῖν͵ οὓς οὐκ ἀποδέχονται οἱ ἕτεροι. ἔστι δὲ καὶ φῦλόν τι τὸ τῶν 

Χαλδαίων καὶ χώρα τῆς Βαβυλωνίας ὑπ᾽ ἐκείνων οἰκουμένη͵ πλησιάζουσα καὶ τοῖς 

Ἄραψι καὶ τῆι κατὰ Πέρσας λεγομένηι θαλάττηι. ἔστι δὲ καὶ τῶν Χαλδαίων τῶν 

ἀστρονομικῶν γένη πλείω∙ καὶ γὰρ Ὀρχηνοί τινες προσαγορεύονται καὶ 

Βορσιππηνοὶ καὶ ἄλλοι πλείους ὡς ἂν κατὰ αἱρέσεις ἄλλα καὶ ἄλλα νέμοντες περὶ 

τῶν αὐτῶν δόγματα. μέμνηνται δὲ καὶ τῶν ἀνδρῶν ἐνίων οἱ μαθηματικοί͵ καθάπερ 

Κιδηνᾶ τε καὶ Ναβουριανοῦ καὶ Σουδίνου∙καὶ Σέλευκος δ᾽ ὁ ἀπὸ τῆς Σελευκείας 

Χαλδαῖός ἐστι καὶ ἄλλοι πλείους ἀξιόλογοι ἄνδρες". Βλέπε επίσης τις 

παρατηρήσεις του Πλίνιου για τους Χαλδαίους Naturalis Historia, 7,193  του 

Κικέρωνα De Divinatione,1,19 και 2,46 και G. Luck, Arcana Mundi: Magic and the 

Occult in the Greek and Roman Worlds: A Collection of Ancient Texts, USA 1985, σελ. 

371-372. 

84 O. Neugebauer, The Exact Sciences in Antiquity, USA 1969, σελ29-30 ∙F.Rochberg, 

Babylonian Horoscopes, Philadelphia 1998, σελ ix. 

85 Παρατηρούσαν τους θορύβους, τις κινήσεις και τη συμπεριφορά των ζώων, τις 

τερατογεννήσεις και χρησιμοποιούσαν τεχνικές όπως το να ρίχνουν λάδι ή 

αλεύρι σε νερό ή λιβάνι που καίγονταν. F.Cumont, Astrology and Religion among the 

Greeks and Romans,  Brussels 1912 ,σελ.39. 

86 Για τους οιωνούς και πως διακρίνονται βλ. Herman Hunger & David Pingree, 

Astral sciences in Mesopotamia, Leiden 1999,σελ.5-7 και R. Rochberg, The Heavenly 

Writing, Divination, Horoscopy and Astronomy in Mesopotamian  Culture, New York 

2004, σελ. 219-236. 

87 C.B. F. Walker ,Reading the Past: Cuneiform, London 1987, σελ.7. 
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χρονολογείται γύρω στα 1780 π.Χ. γίνεται αναφορά σε μια έκλειψη 

Σελήνης που από το μάντη θεωρείται κακός οιωνός, αλλά, η 

ακρίβεια της πρόβλεψης ελέγχεται και με σπλαχνοσκόπηση88. Οι 

ουράνιοι οιωνοί εκλαμβάνονταν ως σημεία που αποκάλυπταν τη 

διάθεση του θεού. Θεοί συνδέθηκαν με τους πλανήτες: ο Δίας με το 

Marduk , η Αφροδίτη με την Ishtar, ο Κρόνος με το Ninurta, ο Ερμής 

με το Nabu και ο Άρης με το Nergal. Φυσικά στους πλανήτες 

συγκαταλέγονταν ο Ήλιος και το Φεγγάρι που αντιπροσώπευαν 

τους Shamash και Sin αντίστοιχα89. Η σχέση μεταξύ σημείου και 

πρόβλεψης δεν ενείχε καμιά αιτιότητα. 

 Μεγάλο αριθμό ουράνιων οιωνών περιλαμβάνει και το 

βαβυλωνιακό έπος Enuma Anu Enlil90. Χρονολογείται  το 1200  π.Χ., 

αν και περιέχει πολύ παλαιότερο υλικό, και αποτελείται από 

εβδομήντα πινακίδες που περιέχουν 7000 οιωνούς και προβλέψεις 

που βρέθηκαν στα βασιλικά αρχεία της Νινευή.  

 Η οιωνοσκοπική αστρολογία φτάνει στο αποκορύφωμά της 

τον 7ο π.Χ. αι. στα χρόνια του βασιλιά Σαργονίδη. Οι προβλέψεις 

αφορούν κυρίως το βασιλιά, του οποίου το μέλλον είναι 

συνυφασμένο με το μέλλον της χώρας91.Οι πρώτες 

καταγεγραμμένες αστρονομικές παρατηρήσεις βρίσκονται στο  

                                                     
88 R.C. Davison,Astrology,London 1969, σελ. 169. 

89 Για τα ονόματα των θεών και των αστερισμών βλέπε F. Cumont,'Les nomes des 

planetes et l' astrolatrie chez les Grecs',AC4 (1935), σελ.5-43∙ Bobdrova & A. Militarev 

, 'From Mesopotamia to Greece: to the origin of Semitic and Greek Star Name', (επιμ. 

H. D. Galter) , Die Rolle der Astronomie in den Kulturen Mesopotamiens, Grazer 

Margenlandische Studien 3, Beiträge zum 3. Grazer Morgenländischen Symposion 

(23.-27. September 1991) (Graz: rm-Druck & Verlagsgesellschaft, 1993 [= Grazer 

Morgenländische Studien, nr. 3]), σελ. 307-329 ∙ Σ. Πιπεράκη, Αστρολογία και 

Ιατρική-Θεωρία και Πράξη στην Ελληνορωμαϊκή Αρχαιότητα, Θεσσαλονίκη 

2011,σελ.149-150. 

90 Για το βαβυλωνιακό έπος και τη διαίρεσή του σε τέσσερεις ομάδες οιωνών βλ. 

Herman Hunger & David Pingree, Astral sciences in Mesopotamia,ό.π.,σελ. 12-20. 

91 Σ. Πιπεράκη, Αστρολογία και Ιατρική-Θεωρία και Πράξη στην Ελληνορωμαϊκή 

Αρχαιότητα, ό.π. ,σελ.42.  
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κείμενο που είναι γνωστό ως Mul.Apin. Έφτασε στην οριστική του 

μορφή το 1000 π.Χ. και καταγράφηκε το 700 π.Χ.92. 

 Ήδη από το 747 π.Χ. αρχίζουν οι χρονολογημένες 

παρατηρήσεις εκλείψεων στη Βαβυλώνα93. Την ίδια περίπου εποχή 

συντάσσουν τις εφημερίδες94, που καθόριζαν τις μελλοντικές θέσεις 

των αστρικών σημείων πάνω στον ουράνιο θόλο με τη χρήση 

συγκεκριμένων μαθηματικών υπολογισμών, ενώ το πρώτο 

αστρονομικό ημερολόγιο είναι του 652 π.Χ. Τον 7ο αι π.Χ. οι ουράνιοι 

οιωνοί αποκτούν προτεραιότητα σε σχέση μ' αυτούς που 

προέρχονται από τη σπλαχνοσκόπηση95. 

 Στην εποχή των Αχαμενιδών γίνεται η διαίρεση της 

εκλειπτικής σε δώδεκα ίσα μέρη των 30 μοιρών ώστε τα ημερολόγια 

να γίνουν πιο ακριβή. Ο ζωδιακός χρησιμοποιείται για πρώτη φορά 

το 464 π.Χ.96. Οι πρώτοι γενεθλιαλογικοί οιωνοί και τα πρώτα 

ωροσκόπια εντοπίζονται το 500-50 π.Χ. κατά τη δυναστεία των 

                                                     
92 "Απαριθμεί τους αστερισμούς σε τρεις πλατιές ζώνες που εκτείνονται 

παράλληλα προς τον ισημερινό. Κάθε ζώνη θεωρείται ο δρόμος ενός από τους 

θεούς που μπαίνουν από πύλες στον ορίζοντα. Καταγράφονται δεκαεπτά 

αστερισμοί κατά μήκος της εκλειπτικής... Το κείμενο περιλαμβάνει τις 

ημερομηνίες των  ηλιακών ανατολών, παρόμοιες ανατολές και δύσεις των 

άστρων, περιγραφή της τροχιάς της Σελήνης, κάποια περιγραφή των πλανητών, 

σχέδια προσθήκης ημερών στο ημερολόγιο για το συμψηφισμό ηλιακών και 

σεληνιακών δεδομένων και έναν πίνακα που καταγράφει τις μεταβολές κατά τη 

διάρκεια του έτους, καθώς και οδηγίες για τη χρήση μιας κλεψύδρας. Τελειώνει 

μ' έναν κατάλογο οιωνών, μερικοί από τους οποίους περιλαμβάνονται στο 

Enuma Anu Enlil, οι οποίοι γενικά είναι παρόμοιου τύπου." Βλ. T. Barton, Η 

Αστρολογία κατά την Αρχαιότητα, (μτφ. Ελένη Ταμβάκη), Αθήνα 2003, σελ.44. 

93 Ο Κλαύδιος Πτολεμαίος αναφέρει στην Αλμαγέστη 3.7 αρχεία αστρονομικών 

παρατηρήσεων από την εποχή του βασιλιά Ναβονασσάρ (747-734 π.Χ.) τα οποία 

διατηρήθηκαν μέχρι την εποχή του. 

94 Στις εφημερίδες καταγράφουν όλες τις παρατηρήσεις τους. Βλ.σχετικά A. 

Sachs, Babylonian Horoscopes, Journal of Cuneiform Studies,6,2 (1952) σσ.50-57. 

95 T. Barton, Η Αστρολογία κατά την Αρχαιότητα, (μτφ. Ελένη Ταμβάκη),ό.π., 

σελ.44. 

96 T. Barton, Η Αστρολογία κατά την Αρχαιότητα, (μτφ. Ελένη Ταμβάκη),ό.π., 

σελ.45. 
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Αχαμενιδών, Σελευκιδών και Αρκασιδών97. Περιστασιακά η τεχνική 

της περιγραφής της θέσης ενός πλανήτη με τη βοήθεια του ζωδίου 

μέσα στο οποίο βρίσκονταν σε συγκεκριμένο χρόνο οδήγησε στην 

εξέλιξη της ωροσκοπικής αστρολογίας. Το πρώτο βαβυλωνιακό 

ωροσκόπιο χρονολογείται το 410 π.Χ.98. 

 Η Περσική κατάκτηση της Αιγύπτου τον 6ο π. Χ. αι οδήγησε 

την τελευταία σε γνωριμία με τις βαβυλωνιακές αστρολογικές 

θεωρίες. Οι Αιγύπτιοι χρησιμοποίησαν τους αστέρες μόνο για τη 

διαίρεση του χρόνου και για την τέλεση των τελετουργιών τους99. 

Επομένως η συμβολή τους στην τέχνη της αστρολογίας είναι 

μηδαμινή100. Αφορά αρχικά το ημερολόγιο. Το αιγυπτιακό 

ημερολόγιο αποτελούνταν από ένα έτος 12 μηνών. Κάθε μήνας είχε 

τριάντα μέρες και υπήρχαν πέντε πρόσθετες μέρες. Ήταν 

                                                     
97 Ωροσκόπιο ο σχεδιασμός του τρισδιάστατου ουράνιου θόλου μιας δεδομένης 

χρονικής στιγμής στις δύο διαστάσεις μιας γραμμικής απεικόνισης.(Ο ορισμός 

βρίσκεται στη διαδικτυακή πύλη της «Ελληνικής Εταιρίας Επιστημονικής 

Μελέτης του Πολιτισμού και της Θρησκείας» www.studyofreligion.gr ανάρτηση 

12/12/12)  Για το σχεδιασμό ενός ωροσκοπίου βλ. R.Beck, A brief history of Ancient 

astrology, Malden Ma-Oxford 2007, σελ.20-50 και Σ. Πιπεράκη, Αστρολογία και 

Ιατρική-Θεωρία και Πράξη στην Ελληνορωμαϊκή Αρχαιότητα, ό. π. ,σελ.141-153.  

98 Υπήρχε η άποψη ότι η ωροσκοπική αστρολογία ξεκινούσε από τους Αιγυπτίους 

και όχι από τους Χαλδαίους. Σήμερα υποστηρίζεται η προτεραιότητα των 

Χαλδαίων καθώς το αρχαιότερο ωροσκόπιο, που χρονολογείται το 410 π.Χ., είναι 

Χαλδαϊκό. Η αστρολογία που ασκούνταν πριν από τον εντοπισμό της θέσης των 

πλανητών με τη βοήθεια των ζωδιακών αστερισμών σε συγκεκριμένο χρόνο, δεν 

μπορεί να θεωρηθεί σαν " ωροσκοπική αστρολογία ", αλλά σαν μια τεχνική 

οιωνοσκοπίας των αστέρων. Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε F.Cumont, 

Astrology and Religion among the Greeks and Romans, Brussels 1912 ,σελ. 27-47∙ F.H. 

Crammer, Astrology in Roman Law and Politics, Chicago 1996, σελ. 5-12,∙ R. Beck,  A 

brief history of Ancient  Astrology,ό.π. ,σελ.12-17. 

99 Για την αιγυπτιακή αστρολογία βλ. A.-J. Festugière, La Révélation d’ Hermès 

Trismégiste ,Paris 1944, τόμ. 1, σελ. 115-117∙ O. Neugebauer, Οι Θετικές Επιστήμες 

στην Αρχαιότητα,M.I.E.T. 1990 , σελ. 119-128∙ του ίδιου, ‘The Egyptian decans’ στου 

ίδιου, Astronomy and History, New York 1983, σελ. 205-209∙ L. Kákosy, 'Decans in late 

Egyptian religion', Oicoumene 3 (1982), 163-191∙ T. Barton, Η Αστρολογία κατά την 

Αρχαιότητα, (μτφ. Ελένη Ταμβάκη),ό.π., σελ.51-52. 

100 Κατά τη Barton η συνεισφορά της Αιγύπτου πρέπει να συνεκτιμηθεί σε 

συνδυασμό με μαρτυρίες από την εξελληνισμένη Αίγυπτο των Πτολεμαίων. Βλ. 

T. Barton, Η Αστρολογία κατά την Αρχαιότητα, (μτφ. Ελένη Ταμβάκη),ό.π., σελ.52. 



47 
 

απλούστερο από το αντίστοιχο βαβυλωνιακό ή τα ημερολόγια των 

ελληνικών πόλεων. Το ημερολόγιο αυτό χρησιμοποιούνταν σε 

ολόκληρη την Αίγυπτο ενώ το σεληνιακό ημερολόγιο 

χρησιμοποιούνταν στην τέλεση των γιορτών. Είναι όμως αυτοί που 

ορίζουν το σύστημα των δεκανών, τριάντα έξι δηλαδή θεοτήτων- 

αστερισμών101. Η ανατολή κάθε δεκανού, πριν ακριβώς από την 

ανατολή του ήλιου, θεωρείται ως η τελευταία ώρα της νύχτας για 

μια ομάδα δέκα ημερών, ομαδοποιώντας τις 360 ημέρες του 

αιγυπτιακού έτους σε τριάντα έξι ομάδες των δέκα ημερών. Οι 

δεκανοί χρησιμοποιούνται, επιπλέον, και για τη διαίρεση του 

ημερονυχτίου σε είκοσι τέσσερις ώρες. Στο ωροσκοπικό διάγραμμα 

οι δεκανοί χωρίζουν κάθε ζώδιο των 30° σε τμήματα των 10°, τα 

οποία αποτελούν τα "πρόσωπα" των πλανητών102. 

 

Β.3. Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΪΚΟ ΚΟΣΜΟ 

Β.3.1. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΟΧΗ 

 

 Η επίδραση της Ανατολής στον ελληνικό πολιτισμό ξεκίνησε 

από τον 6ο π. Χ. αιώνα, ίσως και νωρίτερα κατά την άποψη του W. 

Burkert103, και εντατικοποιήθηκε στην εποχή των Περσικών 

πολέμων. Ακόμα όμως κι αν Χαλδαίοι ιερείς, όπως ο φημισμένος 

Οστάνης104, συνόδευσε το πλήθος των Περσών στην Ελλάδα το 480 

π.Χ. μόνο ένας μικρός αριθμός διανοουμένων μπορούσε να 

ωφεληθεί από μια τέτοια διαπολιτισμική συναλλαγή. Υπάρχει η 

                                                     
101 Ο ορισμός των δεκανών βρίσκεται στη διαδικτυακή πύλη της «Ελληνικής 

Εταιρίας Επιστημονικής Μελέτης του Πολιτισμού και της Θρησκείας» 

www.studyofreligion.gr,( ανάρτηση 12/12/12). 

102 T. Barton, Η Αστρολογία κατά την Αρχαιότητα, (μτφ. Ελένη Ταμβάκη),ό.π., 

σελ.52.  

103 W.Burkert, Babylon, Memphis, Persepolis:Eastern Contents of Greek Culture, 

Cambridge 2004. 

104 Για τον Οστάνη βλ. J. Bidez and F. Cumont, Les mages hellénisés. Zoroastre Ostanès 

et Hystaspe d'après la tradition grecque, Paris 1938,τομ. Ι, σελ. 165-212 και τομ. ΙΙ , 

σελ.265-356. 
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άποψη της άμεσης επικοινωνίας Ελλήνων και Βαβυλωνίων 

διανοουμένων που οδήγησε στη μετάδοση ανώτερων αστρονομικών 

και αστρολογικών γνώσεων105. Η αλληλεπίδραση της νέας γνώσης 

οδήγησε στην ανάπτυξη της αστρολογίας των ελληνιστικών 

χρόνων. 

 Οι Έλληνες λάτρευαν τους Ολύμπιους Θεούς106. Ήταν η 

λατρεία που τους είχε επιβάλει η τέχνη και η λογοτεχνία κατά τον 

Ηρόδοτο107. Οι αστρονομικές παρατηρήσεις των Ελλήνων ήταν 

ιδιαίτερα σημαντικές108. Η αλληλεπίδραση όμως της νέας γνώσης 

ήταν εμφανής. Τα ονόματα των πλανητών εξελληνίστηκαν. Κάθε 

πλανήτης πήρε το όνομα του θεού ανάλογα με τα χαρακτηριστικά 

που ταίριαζαν στον καθένα109. Όμως ήταν αρχικά οι θεοί που 

                                                     
105 M. Popovic, 'The Transmission of Astronomical and Astrological Learning 

between Babylonians, Greeks and Jews', Qumran Institute, Uniniversity of 

Groningen, σελ.1-25 κυρίως σελ.18-19. Ανάρτηση από 

https://www.academia.edu/2373852/Networks_of_Scholars_The_Transmission_of_A

stronomical_and_Astrological_Learning_between_Babylonians_Greeks_and_Jews 

106 Υπάρχει η άποψη ότι το Δωδεκάθεο προέρχεται από Χεττιτικό πάνθεο και οι 

θεοί του Ολύμπου δημιουργήθηκαν κατ΄αναλογία των θεών των 

Χετταίων.Βλέπε I. Rutherford,'Canonazing the Pantheon : The Dodekatheon in 

Greek Religion and its origins', στο  J. N. Bremmer and A. Erskine(επιμ.) The Gods of 

ancient Greece . Identities and Transformations, Edinburgh 2010, σελ 43-54. 

107 Ηροδότου,Ιστορίαι,2.53.2 Κατά τον Ηρόδοτο οι θεοί των Ελλήνων επιβλήθηκαν 

από τον Ησίοδο και τον Όμηρο: ὅθεν δὲ ἐγένετο ἕκαστος τῶν θεῶν, εἴτε δὴ αἰεὶ 

ἦσαν πάντες, ὁκοῖοί τέ τινες τὰ εἴδεα, οὐκ ἠπιστέατο μέχϱι οὗ πϱώην τε καὶ χθὲς 

ὡς εἰπεῖν λόγῳ. Ἡσίοδον γὰϱ καὶ Ὅμηϱον ἡλικίην τετϱακοσίοισι ἔτεσι δοκέω μέ ο 

πϱεσβυτέϱους γενέσθαι καὶ οὐ πλέοσι· οὗτοι δέ εἰσι οἱ ποιήσαντες θεογονίην 

Ἕλλησι καὶ τοῖσι θεοῖσι τὰς ἐπωνυμίας δόντες καὶ τιμάς τε καὶ τέχνας διελόντες 

καὶ εἴδεα αὐτῶν σημήναντες. 

 Βλ. επίσης W. Burkert, ‘Herodot als Historiker fremder Religionen’ (1990), in Kleine 

Schriften VII: Tragica et Historica ,Gottingen 2007, σελ. 140–160. 

108 Οι προσωκρατικοί Έλληνες φυσικοί του 5ου π.Χ. αι., όπως ο Δημόκριτος και ο 

Αναξαγόρας, έκαναν σημαντικές αστρολογικές παρατηρήσεις. Βλ. Διογένης 

Λαέρτιος, Βίοι καί γνῶμαι τῶν ἐν φιλοσοφία εὐδοκιμησάντων,Oxford 1964, κυρίως 

Θ΄44-49  Anaxagoras, Fragments and Commentary. The First Philosophers of 

Greece,(Arthur Fairbanks,editor and translator),London 1898 σελ.235-262. 

109 Για τα χαρακτηριστικά των πλανητών ανάλογα με το όνομα του θεού που 

φέρουν βλέπε R.Beck, A Brief history of Ancient Astrology , ό.π. σελ. 76-81 

∙T.Hegedus,Early Christianity and  Ancient Astrology, New York 2007, σελ. 3-7 . 
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ύφαιναν τις μοίρες των ανθρώπων και όχι οι πλανήτες και οι 

αστρικοί σχηματισμοί.  

 

Β.3.2. ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ 

 

 Με τις κατακτήσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου αλλάζει η 

μορφή του τότε γνωστού κόσμου και δημιουργείται μια νέα 

πραγματικότητα, μια οικουμένη. Η παρακμή της πόλης-κράτους 

οδηγεί σε αλλαγή της θέσης του ανθρώπου μέσα στον νέο κόσμο 

που δημιουργήθηκε110. Ήταν μια περίοδος που οδήγησε τον 

άνθρωπο της συγκεκριμένης εποχής σε ανασφάλεια και σύγχυση. Η 

χρήση της ελληνιστικής κοινής και η διάδοση του ελληνικού 

πολιτισμού διευκόλυναν τη διαπολιτισμική συνδιαλλαγή μεταξύ 

των λαών της αυτοκρατορίας. Ταυτόχρονα όμως η αποδόμηση της 

πόλης - κράτους και η νέα οικουμένη έκανε τους ανθρώπους 

ανασφαλείς. Μετακίνηση πληθυσμών, αμφισβήτηση αξιών και 

θεσμών ήταν τα κυρίαρχα στοιχεία της εποχής. Επιπλέον η 

διαπολιτισμικότητα οδήγησε σε ένα θρησκευτικό συγκρητισμό. 

Περιπλανώμενοι ιερείς διαφόρων λατρειών όπως της Ίσιδας-

Σάραπι, της Κυβέλης, του Μίθρα μεταφέρουν θρησκευτικά στοιχεία 

δίνοντας ταυτόχρονα το στίγμα της εποχής111. Ελληνικά και 

ανατολίτικα θρησκευτικά στοιχεία αναμίχθηκαν. Ο κάθε άνθρωπος 

επέλεγε ελεύθερα το θεό που ήθελε να λατρέψει, έναν θεό που 

κάλυπτε τις ατομικές του θρησκευτικές ανάγκες. Θεοί των Ελλήνων 

μεταφέρονταν στην Ανατολή για να λατρευτούν ως θεοί των νέων 

                                                     
110 Στη νέα αυτή πραγματικότητα ο άνθρωπος αισθάνεται πολίτης του κόσμου. 

Βλέπε Παλατινή Ανθολογία,7,417,5-6 την άποψη του Μελέαγρου "εἰ δέ Σύρος, τί 

τό θαῡμα; μίαν, ξένε, πατρίδαν κόσμον ναίομεν  ...". 

111 Για τους περιπλανώμενους ιερείς στην ελληνιστική εποχή βλέπε Π.Παχή, 'Η 

Περιπλάνηση του ατόμου κατά τη διάρκεια της ελληνορωμαϊκής εποχής', 

Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής. Νέα Σειρά. Τμήμα 

Θεολογίας.(Τιμητικό Αφιέρωμα στον Καθηγητή Νικόλαο Ματσούκα) τ.12, 

2002,σελ. 273-328 κυρίως σελ.282 υποσ.29  και του ίδιου Οι "ανατολικές λατρείες" 

της ελληνορωμαϊκές εποχής. Συμβολή στην Ιστορία και τη Μεθοδολογία της 

Έρευνας, Θεσσαλονίκη 2010. 
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ελληνικών πόλεων ενώ ταυτόχρονα οι μετακινούμενοι πληθυσμοί 

έφερναν στη Δύση ανατολικές θεότητες και τη λατρεία τους112. 

Ανατολικές θεότητες εξελληνίστηκαν φέρνοντας μαζί τους και τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους113. Ο Festugie re θεωρεί ότι 

χαρακτηριστικό της εποχής είναι η διάδοση αυτού που αποκαλείται 

" θρησκεία του κόσμου"114. Οι αντιλήψεις τόσο του Πλάτωνα όσο και 

του Αριστοτέλη συνέβαλαν στη διαμόρφωση αυτής της τάσης. Ο 

Πλάτωνας υποστηρίζει ότι τα ουράνια σώματα έχουν ως αιτίες 

αγαθές ψυχές και είναι θεοί115. Στο έργο του Ἐπινομίς θεωρεί ότι τα 

άστρα είναι έλλογα θεϊκά όντα116. Η κανονικότητα της κίνησης των 

ουράνιων σωμάτων σημαίνει τάξη και καθώς η τάξη αυτή μπορεί να 

διατυπωθεί με μαθηματικούς και φυσικούς όρους δείχνει ότι το 

σύμπαν πρέπει να είναι εκδήλωση μιας θείας διάνοιας117. Η 

ανθρώπινη ψυχή έχει θεϊκή καταγωγή. Έρχεται από τα αστέρια και 

καταλήγει εκεί μετά το θάνατο του ανθρώπου. Η ειμαρμένη, είναι η 

μοίρα που επηρεάζει τη ζωή του ανθρώπου, και όπως η κίνηση των 

αστέρων, είναι αναπόφευκτη. Ο άνθρωπος αισθάνεται αντιμέτωπος 

με τις αστρικές δυνάμεις, των οποίων την κίνηση μπορεί μεν με 

μαθηματικές πράξεις να προβλέψει και να υπολογίσει, αλλά δεν 

μπορεί να ελέγξει. Ο άνθρωπος αισθάνεται έρμαιο της Μοίρας ή της 

Τύχης118. Πίστευε βέβαια ότι με κάποιον τρόπο θα μπορούσε να τις 

                                                     
112 Π.Παχή, Religion and Politics in the Graeco-Roman World. Redescribing the Isis-Sarapis 

cult, Θεσσαλονίκη 2010, σελ.76-114.  

113 Για τον εξελληνισμό ανατολικών θεοτήτων βλέπε Διόδωρου Σικελιώτου, 

Ιστορική Βιβλιοθήκη, 1,13-20. 

114 Α. J.Festugie re, L' ide al religieux de Grecs et l' E  vangile, Paris 1932, σελ.109.  

115 Πλάτωνος, Νόμοι, 10.899b. 

116 Πλάτωνος, Επινομίς, 984d-985a. 

117 Ο Κικέρων αναφέρει ότι η ενατένιση των ουρανίων σωμάτων μας γεννά την 

ιδέα περί θεού. Βλέπε De Natura Deorum,2,4. 

118 Για τη Μοίρα και την Τύχη βλέπε  G. Sfameni Gasparro, ‘Daimôn and tuchê in 

the Hellenistic religious experience’ στο P. Bilde- T. Engberg-Pedersen- L. 

Hannestad- J. Zahle (επιμ.), Conventional Values of the Hellenistic Greeks (SHC 8) 

,Aarhus 1997, σελ. 81-91 και Π. Παχή, Ίσις Καρποτόκος I: Οικουμένη. Προλεγόμενα 

στον Συγκρητισμό των Ελληνιστικών Χρόνων, ό.π., σελ.318-324.              
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εξευμενίσει και γι' αυτό η αστρολογία και η μαγεία γνωρίζουν 

μεγάλη άνθηση. Πολλές θεότητες και η λατρεία τους υπόσχονται τη 

λύτρωση από τα δεσμά της Μοίρας119. 

 Οι οικονομικές, κοινωνικοπολιτικές συνθήκες της εποχής 

οδηγούν όχι σε εγκατάλειψη των παραδοσιακών θρησκειών αλλά σε 

μια επανατοποθέτηση των ανθρώπων της εποχής απέναντι στη 

θρησκεία. Από τον προστάτη θεό της πόλης-κράτους αναζητείται ο 

θεός που θα σώσει το άτομο. Το θεό αυτό έπρεπε να εμπιστευτούν 

τόσο σε αυτή όσο και στην άλλη ζωή120. 

 Το επιστημονικό πλαίσιο του ελληνιστικού κόσμου εκτίθεται 

στην πτολεμαϊκή κοσμολογία. Ο αλεξανδρινός αστρονόμος και 

μαθηματικός Κλαύδιος Πτολεμαίος συγκέντρωσε και 

συστηματοποίησε στην Αλμαγέστη ή, κατά την αρχική της ονομασία 

Μαθηματική Σύνταξις, προηγούμενες αστρολογικές και 

αστρονομικές παρατηρήσεις σε ένα σύστημα μαθηματικής 

ακρίβειας. Αυτό το πλαίσιο οδήγησε στην αλληλεπίδραση ουρανού 

και γης. 

 Η ελληνιστική κοσμολογία στηρίζεται σε ένα γεωκεντρικό 

σύστημα στο οποίο η Γη ακίνητη περικλείονταν από επτά 

διαδοχικές σφαίρες που προσδιορίζονταν από τους πλανήτες που 

ήταν ορατοί με γυμνό μάτι. Η επιστημονική βάση αυτού του 

συστήματος ανήκει στον Εύδοξο από την Κνίδο(4ος αι. π.Χ.) που 

περιέγραψε την κίνηση των ουράνιων σωμάτων σαν ομόκεντρες 

σφαίρες που κινούνται γύρω από διαφορετικούς άξονες121. Η 

ελληνική αστρονομία χρησιμοποιώντας τον αριστοτελικό 
                                                     
119 A. J. Festugie re, L' ide al religieux de Grecs et l' E  vangile, Paris 1932, σελ.109 και 

Π.Παχή, Religion and Politics in the Graeco-Roman World. Redescribing the Isis-Sarapis 

cult,ό.π., σελ.234-312. 

120 Sh.Jackson, 'Christianity and the Mystery Religions', The Biblical World 43,1 (1914) 

σελ. 3-16. 

121 Ο Εύδοξος διατυπώνει τις απόψεις του στο έργο του Περί ταχών που έχει 

χαθεί, παρόλα αυτά έχουμε γνώση της δουλειάς του από τα Φαινόμενα και 

Διοσημείαι του Άρατου. Τον Άρατο φαίνεται ότι γνώριζε και ο απόστολος 

Παύλος ( Πράξεις,17, 28). Βλ. F. H. Cramer, Astrology in Roman Law and Politics, ό.π., 

σελ. 26-27Για τον Άρατο βλ. και J.-H. Abry, ‘Manilius and Aratus: two Stoic poets 

on stars’ στο (http://www.leeds.ac.uk/classics/lics/). 
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διαχωρισμό του σύμπαντος, έκανε διάκριση μεταξύ ουράνιου και 

γήινου επιπέδου κάτι που δεν υπήρχε στη βαβυλωνιακή 

αστρολογία. Κατά τον Αριστοτέλη οκτώ ουράνιες σφαίρες που 

ανήκαν στους επτά πλανήτες και τους απλανείς βρίσκονταν πάνω 

και γύρω από τη Γη. Η Γη και τα τέσσερα στοιχεία αποτελούν τον 

υποσελήνιο χώρο της φθοράς και της μεταβολής. Η κυκλική κίνηση 

των ουράνιων σωμάτων υποδήλωνε το αιώνιο και το τέλειο. Όπως 

αναφέρει ο Σ. Πιπεράκης στο βιβλίο του Αστρολογία και Ιατρική. 

Θεωρία και πράξη στην ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα, "Ο 

αριστοτελικός διαχωρισμός του σύμπαντος σε δύο επίπεδα, τον 

υποσελήνιο χώρο της μεταβολής, της τύχης και του θανάτου, με την 

κυριαρχία των τεσσάρων στοιχείων, από τη μια μεριά και το θεϊκό 

χώρο των πλανητικών σφαιρών της αμεταβλητότητας και του 

αιθερικού στοιχείου από την άλλη, γίνεται ολοένα και βαθύτερος 

και απογυμνώνει σταδιακά το γήινο κόσμο από τη θεϊκή του 

φύση"122. Η κανονικότητα της κίνησης δήλωνε την ύπαρξη ενός 

καθολικού νόμου που ρυθμίζει το σύμπαν και έδινε την εντύπωση 

ότι οι αστέρες μεταφέρουν κάποιο μήνυμα που πρέπει να 

αποκωδικοποιηθεί123. Όλο αυτό το πλανητικό σύστημα βρίσκονταν 

μέσα στους στατικούς απλανείς αστέρες. Αυτή ήταν η επικρατούσα 

αντίληψη για τον κόσμο στην ελληνιστική εποχή. Η αντίληψη αυτή 

έρχεται σε αντίθεση με το παραδοσιακό στατικό αρχαιοελληνικό 

κοσμοείδωλο. Έτσι οι άνθρωποι  δίνουν ιδιαίτερη σημασία στην 

κίνηση των άστρων και στην επίδραση αυτής της κίνησης στη γη. Η 

Ειμαρμένη124 είχε ισχύ στον υποσελήνιο κόσμο. Επομένως για να 

επιτύχει ο άνθρωπος τη λύτρωση πρέπει να ξεπεράσει αυτόν τον 

κόσμο. Ο ουρανός είναι ένα βιβλίο το οποίο μελετώντας το ο 

                                                     
122 Σ. Πιπεράκη, Αστρολογία και Ιατρική, Θεωρία και Πράξη στην Ελληνορωμαϊκή 

Αρχαιότητα, ό.π., σελ 35-36. 

123 G. Luck, Arcana Mundi: Magic and the Occult in the Greek and Roman Worlds: A 

Collection of Ancient Texts, ό.π., σελ. 384. 

124 Μια σύντομη ιστορική αναδρομή στην ειμαρμένη κάνει ο Lewis στο βιβλίο του 

Lewis, Cosmology and Fate in Gnostisism and Graeco-Roman Antiquity under pitiless skies, 

Leiden, London 2013. 
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άνθρωπος, μέσα από τα άστρα, μπορεί να μάθει τα μελλούμενα. 

Βέβαια δεν μπορεί να αλλάξει τη μοίρα του μπορεί όμως να την 

εξευμενίσει.  

 Το 2ο π.Χ. αι. ο Ίππαρχος από τη Βηθυνία ανακάλυψε τη 

μετάπτωση των ισημεριών125, τη σταδιακή δηλαδή κίνηση του άξονα 

του ισημερινού της Γης σε σχέση με τα άστρα. Ο Ίππαρχος 

παρατήρησε την κίνηση των αστέρων και αντιλήφθηκε τη 

μετακίνηση της ουράνιας δομής συμπεριλαμβανομένων και των 

αστέρων. Στην αμεταβλητότητα των αστέρων στηρίχθηκε η 

κανονικότητα και η σταθερότητα στο σύμπαν και επομένως η 

ανακάλυψη του Ίππαρχου έθεσε υπό αμφισβήτηση καθετί που 

στηρίζονταν στην κοσμική αμεταβλητότητα126.  

 "Η ανακάλυψη του Ίππαρχου πυροδότησε φιλοσοφικά και 

θρησκευτικά ερωτήματα. Η φυσική τάξη των πραγμάτων που 

κάποτε αναγνωρίζονταν ως ο απαραβίαστος κανόνας της μοίρας 

σχετικοποιήθηκε καθώς η προβληματική της κοσμικής 

παροδικότητας τώρα υποδεικνύονταν από το παιχνίδι της τύχης 

(προσωποποιημένης σαν Τύχη). Και οι θεοί που κάποτε φάνταζαν 

σαν υπεράνθρωπα όντα που κατοικούσαν σε υψηλά μέρη και 

ουράνιες περιοχές, έπρεπε να επανατοποθετηθούν από τον 

παροδικό γήινο ή  ουράνιο τόπο τους σε έναν άχρονο και 

υπερβατικό τόπο και να επαναπροσδιοριστούν ως υπερφυσικοί ή 

αλλόκοσμοι"127.  

 Από την εποχή των Επιγόνων καθιερώνεται η λατρεία του 

ηγεμόνα128. Οι διάδοχοι του Αλέξανδρου δεν είχαν νόμιμη διαδοχή. 

Έτσι για να μπορέσουν να ισχυροποιήσουν τη βασιλεία τους 

                                                     
125 Κλαύδιου Πτολεμαίου, Σύνταξις Μαθηματική 1, 2,21. 

126 D. Ulansey, The Origins of the Mithraic Mysteries, New York  1989, σελ. 76-82. 

127 L.Martin, 'Graeco-Roman Philosophy and Religion', στο The Early Christian World. 

Volume I-II,(ed. Philip F Esler), London-New York 2000, σελ. 53-80 κυρίως σελ.57. 

128 Στην καθιέρωση της λατρείας του βασιλιά συντελεί και η θεωρία του 

Ευήμερου σύμφωνα με την οποία οι Ολύμπιοι  θεοί ήταν χαρισματικοί άνθρωποι 

που βοήθησαν στη διάδοση χρήσιμων ιδεών και ήταν υπεύθυνοι για πολλές 

ευεργεσίες. Βλ. Π. Παχή, Religion and Politics in the Graeco-Roman World. Redescribing 

the Isis-Sarapis cult, ό.π., σελ.77-79. 
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υποστήριξαν τη σύνδεσή τους με τους θεούς του Ολύμπου129. Κατά 

τον F. Wallbank θρησκεία και πολιτική αλληλεπιδρούν μέσα από 

τέσσερις διόδους. Βασιλικές δυναστείες συνδέονται με θεούς τους 

οποίους θεωρούν προστάτες τους, βασιλείς ταυτίζονται με θεούς, 

θεμελιώνονται γιορτές σε κάποιες πόλεις προς τιμήν των βασιλέων 

τους και καθιερώνονται γιορτές προς τιμήν νεκρών μελών της 

βασιλικής δυναστείας ή ακόμη και μελών που βρίσκονταν στη 

ζωή130. Οι ευεργεσίες τους και η αίσθηση ασφάλειας που τους 

προσέφερε ίσως έδινε στους υπηκόους των ελληνιστικών βασιλείων 

την εντύπωση πως οι βασιλείς ήταν πραγματικοί θεοί131. Τα άστρα 

και η σύζευξη των πλανητών φανερώνουν την παρουσία επιφανών 

ανδρών στη γη. Η αστρολογία χρησιμοποιείται και εξυπηρετεί 

πολιτικές σκοπιμότητες. 

 Και η φιλοσοφία προσπαθεί να δώσει λύσεις στα προβλήματα 

του ανθρώπου δίνοντας τις αρχές που θα του εξασφαλίσουν 

ευδαιμονία και τον τρόπο αντιμετώπισης της ειμαρμένης. 

Αριστοτελικοί, Επικούρειοι και Στωικοί έχουν διαφορετικές 

αντιλήψεις για το δημιουργό και τη μοίρα του ανθρώπου παρόλα 

                                                     
129 Οι Αντιγονίδες στη Μακεδονία υποστήριξαν την καταγωγή τους από τον 

Ηρακλή και χρησιμοποιούσαν το ρόπαλο ως σύμβολό τους. Οι Σελευκίδες 

συνδέθηκαν με τον Απόλλωνα, το σύμβολο του οποίου – μία άγκυρα – βρισκόταν 

στο μηρό του Σέλευκου από γεννήσεως, ενώ οι Πτολεμαίοι στην Αίγυπτο 

διακήρυξαν τη σχέση τους με τον Διόνυσο. 

130 Walbank, F., 'Monarchies and Monarchic Ideas', στο: Walbank, F. – Austin, A. E. – 

Frederiksen, M. W. – Ogilrie, R. M. (eds.), The Cambridge Ancient World. Vol. 7, Part 1: 

The Hellenistic World, Cambridge 1984, σελ. 62-100, ιδιαίτ. σελ. 84-85.  

131 Ο βασιλιάς που δεχόταν θεϊκές τιμές θεωρούνταν κυρίως θνητός. Η απόδοση 

θεϊκών τιμών, λοιπόν, θα πρέπει να συνδεθεί με τις ευεργεσίες και τις πράξεις 

των βασιλέων προς τις πόλεις των μοναρχιών τους. Εξάλλου, αυτό φανερώνουν 

και τα επίθετα που αποδόθηκαν στους μονάρχες από τις πόλεις: Σωτήρ, 

Ευεργέτης, Φιλάδελφος, Φιλοπάτορας. Βλ. Α.Chaniotis, 'The Divinity of Hellenistic 

Rulers', στο: Erskine, A. (ed.), A Companion to the Hellenistic World ,Oxford 2005, σελ. 

431-445, ιδιαίτ. σελ. 433∙L. Koenen, 'The Ptolemaic King as a Religious Figure', στο: 

Bulloch, A. – Gruen, E. S. – Long, A. A. – Stewart, A. (eds.), Images and Ideologies. Self-

Definition in the Hellenistic World, Berkeley-Los Angeles-London 1993, σελ. 25-115, 

ιδιαίτ. σελ. 61-66∙Walbank, F., 'Monarchies and Monarchic Ideas', ό.π., σελ. 92-93. 
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αυτά όμως προσπαθούν να απαντήσουν στα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι της εποχής. Ο Πλάτων είναι ο πρώτος 

που τονίζει τη διαρκή κίνηση και μεταβολή που επεκτείνεται και 

στα άστρα132. Γνωρίζοντας τις αστρονομικές ανακαλύψεις του 

Εύδοξου και αναγνωρίζοντας την αμφισβήτηση της εποχής του για 

τους Ολύμπιους θεούς, μια αμφισβήτηση που συνδέεται κυρίως με 

την πολιτική εξουσία καθώς θρησκεία και πολιτική είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένες, ταυτίζει τη θεότητα με την αιώνια κοσμική ψυχή που 

κινεί τα πάντα. Η κίνηση του ανθρώπου συνδέεται με την κίνηση 

των άστρων133. Οι διάδοχοί του αμφισβητούν την ύπαρξη των θεών 

και αρνούνται τη θεία πρόνοια καθώς έτσι φαίνεται ότι οι θεοί 

αδιαφορούν για τα ανθρώπινα134. Οι Επικούρειοι δέχονταν ότι 

κάποιος είναι ευδαίμων όταν είναι υγιής και έχει αδιατάρακτο νου. 

Δεν αρνούνταν την ύπαρξη των θεών αλλά απέρριπταν 

οποιαδήποτε θεϊκή εμπλοκή στα ανθρώπινα. Το απόμακρο των 

θεών αποτελούσε πρότυπο για την αποστασιοποίηση από την 

κοσμική ζωή135. Αξία για τους Επικούρειους είχε μόνο ό,τι γίνεται 

αντιληπτό με τις αισθήσεις. Υιοθετώντας την ατομική θεωρία του 

Πυθαγόρα, θεώρησαν ότι ο κόσμος είναι η φυσική ή τυχαία 

σύγκρουση ατόμων και μπορεί να αποσυντεθεί. Συνόψισαν με τον 

τρόπο αυτό την ελληνιστική απόδοση της ύπαρξης στην τύχη. 

Υπέρτατο αγαθό ήταν η ευχαρίστηση που προέρχονταν όχι  από τις 

απολαύσεις και τις ηδονές αυτού του βίου αλλά από τη σωματική 

                                                     
132 Πλάτωνος, Τίμαιος, 34b 3-6. 

133 Πλάτωνος, Τίμαιος, 90 A-D  και Νόμοι,903c 1-5. 

134 Οι Αριστοτελικοί θεωρούν ότι κάποιος δεν μπορεί νε βρει ποια διαφορά 

υπάρχει ανάμεσα στους θεούς, τις Νύμφες και τους Σάτυρους. Το επιχείρημα 

αυτό χρησιμοποιεί ο Καρνεάδης για να αποκρούσει το στωικό πολυθεϊσμό. Βλ. 

A.A.Long, Η ελληνιστική φιλοσοφία, μετάφραση Στυλιανός Δημόπουλος, Μυρτώ 

Δραγώνα- Μονάχου, Μ.Ι.Ε.Τ.  1997 ,  σελ.167. 

135 Οι Επικούρειοι δέχονταν στις τάξεις τους και γυναίκες τις οποίες θεωρούσαν 

ισότιμες. Αρνούνταν τον κοσμοπολιτισμό της εποχής τους προβάλλοντας ως 

ιδανικές μικρές φιλοσοφικές κοινότητες τα μέλη των οποίων συνδέονταν με 

δεσμούς φιλίας. Βέβαια είχαν σχέσεις με τους ισχυρούς της εποχής τους 

προκειμένου να αφήνονται στην ησυχία τους. B. Fischer, The Sculpted Word: 

Epicureanism and Philosophical Recruitment in Ancient Greece, Berkeley 1982, σελ. 40-41. 
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και ψυχική υγεία. Στο ρωμαϊκό κόσμο οι απόψεις των Επικούρειων 

γίνονται γνωστές από το Λουκρήτιο με το ποίημά του De rerum 

natura (Περί της φύσεως των πραγμάτων).    

  Οι Στωικοί136 δέχονται την ύπαρξη ενός δομημένου κόσμου 

που έρχεται σε αντίθεση με το χάος της καθημερινότητας. Ο 

στωικισμός δέχεται τη σχέση αιτίας - αποτελέσματος. Τίποτα στο 

σύμπαν δεν γίνεται αναίτια. Τα πάντα συνδέονται με τα 

προηγούμενα και τα επόμενα. Όλα συνδέονται μεταξύ τους σαν 

αλυσίδα137.Καθετί στο σύμπαν βρίσκεται σε μια σχέση συμπάθειας 

προς καθετί άλλο. Η ειμαρμένη - μοίρα ταυτίζεται με το Δία και τη 

θεία Πρόνοια138. Ο θεός υπάρχει και επενεργεί στον κόσμο, οπότε η 

αιτιώδης αυτή σχέση θεού - κόσμου είναι καθοριστική για την 

αλληλεξάρτησή τους, γεγονός που προσδίδει και τη δυνατότητα 

πρόγνωσης του μέλλοντος. Εφόσον η ζωή των ανθρώπων συνδέεται 

μέσω της κοσμικής συμπάθειας με τις κινήσεις των αστέρων, αν 

κάποιος μπορούσε να ερμηνεύσει αυτές τις κινήσεις θα μπορούσε 

να ερμηνεύσει και όσα συμβαίνουν στην ανθρώπινη ζωή. Ο 

Ζήνωνας (334-262 π.Χ.) , ο ιδρυτής του στωικισμού, που ήρθε από την 

Κύπρο στην Αθήνα, συμπεριέλαβε στη φιλοσοφία του ανατολίτικες 

απόψεις όπως η πίστη στον προορισμό. Είναι αυτός που δίνει τον 

πρώτο ορισμό της ειμαρμένης "ἐστι δ΄εἱμαρμένη αἰτία τῶν ὄντων 

εἰρομένη ἤ λόγος κάθ΄ὄν ὁ κόσμος διεξάγεται"139 και " δύναμις κινητική 

της ὕλης κατά ταῦτα καί ὠσαύτως μή διαφέρουσα τῆς φύσης καί τῆς 

πρόνοιας"140. Όχι μόνο ο άνθρωπος αλλά και τα πάντα στο σύμπαν 

φαίνεται να κινούνται σύμφωνα με τους προκαθορισμένους και 

                                                     
136 Για τη Στοά και τους στωικούς βλέπε Ν.Ματσούκας, Ιστορία της φιλοσοφίας, 

Θεσσαλονίκη 1988, σελ. 219-228∙ L. H. Martin, Οι Θρησκείες της Ελληνιστικής 

Εποχής, (μετ. Δ. Ξυλαγατάς),Θεσσαλονίκη 2004, σελ. 152-154  A.A Long,Η 

Ελληνική Φιλοσοφία, ό.π. , σελ. 37-128 και 177-362.  

137 "δίκην ἀλύσεως", Αλεξάνδρου Αφροδισιέως, Περί Ειμαρμένης,193,4. 

138 Για την ειμαρμένη βλ. Ε. Karavas - S. Stalias ,Darkness over the city.Knowledge 

v.Faith,Piraeus 2008, σελ.234-235. 

139 Ι. Στοβαίου, Εκλογαί, Ι,172, Aέτιου SVF I,176 και  Κικέρωνος,De Divinatione,I,6. 

140 Αλέξανδρου Αφροδισιέως, Περί Ειμαρμένης,σελ.191. 
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αμετάβλητους νόμους της Μοίρας. Οι Στωικοί τονίζουν την 

αγαθοποιό όψη της ειμαρμένης141.  

  Βέβαια η φιλοσοφία απευθύνονταν στους λίγους 

πεπαιδευμένους της εποχής. Από το θεό των φιλοσοφικών 

συστημάτων έλλειπε το στοιχείο της προσωπικής σχέσης με τον 

πιστό. Οι απλοί άνθρωποι χρειάζονταν αυτό το προσωπικό στοιχείο 

και γι' αυτό οι θρησκείες ήταν πιο ελκυστικές. Οι τελετουργίες, οι 

μυήσεις, οι μύστες έδιναν την αίσθηση στο μυημένο ότι ανήκει σε 

μια "αδελφότητα" που κατείχε τη γνώση που θα τους εξασφάλιζε τη 

λύτρωση τόσο από τα δεινά της παρούσας ζωής όσο και από την 

αβεβαιότητα της μεταθανάτιας μετάβασης της ψυχής σε έναν 

πιθανώς καλύτερο άλλο κόσμο142. 

 Η Αίγυπτος αποτελεί ιδιαίτερο κέντρο αυτή την εποχή. Καθετί 

αιγυπτιακό θεωρείται σημαντικό και όλες οι γνώσεις φαίνεται ότι 

έρχονται από αυτή την περιοχή. Εκεί εμφανίζεται και η ερμητική 

φιλοσοφία, σαν απάντηση στην ξένη κατοχή της Αιγύπτου. Ο 

ερμητισμός προσάρμοσε και μετασχημάτισε πολλά ρεύματα ιδεών 

σε ένα φιλοσοφικό σύστημα αποδεκτό από το γηγενή πληθυσμό και 

αντιπροσωπευτικό της εποχής του. Οι αλήθειες αποκαλύπτονταν 

από μυθικά πρόσωπα, όπως του Ερμή ή του Πετόσιρι- Νεχεψώ και η 

αποκάλυψη είχε μυστικό και μαγικό χαρακτήρα. Δεν είναι όμως 

μόνο η Αίγυπτος που αναπτύσσει την ψευδεπίγραφή αυτή 

γραμματεία στην προσπάθειά της να διεκδικήσει τα πρωτεία στην 

                                                     
141 Οι στωικοί δεν αποδέχτηκαν την αστρολογία γεγονός που οφείλεται στις 

διαφορετικές μεθόδους που ακολουθούσαν οι αστρολόγοι για να φτάσουν στα 

συμπεράσματά τους. Για τη στωική φιλοσοφία και τη σχέση της με την 

αστρολογία βλ. L. H. Martin, Οι Θρησκείες της Ελληνιστικής Εποχής, ό.π., σελ. 

152-154∙ R. W. Sharples, Στωικοί, Επικούρειοι και Σκεπτικοί: Μια Εισαγωγή στην 

Ελληνιστική Φιλοσοφία (μτφ. Μ. Λυπουρλή- Γ. Αβραμίδης), Θεσσαλονίκη 2002, 

σελ. 94-101, 132-138 ∙A. A. Long, ‘Astrology: Arguments pro and contra’ στο J. 

Barnes- J. Brunschwig- M. Burnyeat- M. Schofield (επιμ.), Science and Speculation: 

Studies in Hellenistic Theory and Practice ,Cambridge- New York 1982, σελ. 167-172∙ R. 

J. Hankinson, ‘Stoicism, science and divination’ στου ίδιου (επιμ.), Method, Medicine 

and Metaphysics: Studies in the Philosophy of Ancient Science, Apeiron 21.2 (1988), σελ. 

129-131. K. Volk, Manilius and his Intellectual Background, Oxford- New York 2009. 

142 Για τους 'θιάσους' βλ. L.Martin, 'Graeco-Roman Philosophy and Religion', στο 

The Early Christian World. Volume I-II,(ed. Philip F Esler), ό.π., σελ.59-61. 
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αστρολογική τέχνη. Για τους Έλληνες ήταν ο Ορφέας ή ο 

Πυθαγόρας και ο Αλέξανδρος που αποκαλύπτουν την αρχαία σοφία 

ενώ για τους Ιουδαίους ο Αβραάμ, ο Σολομώντας και ο Ιαμβρής143. 

 Το σύνολο των αστρολογικών κειμένων, ψευδεπίγραφων ή 

επιστημονικών, οδήγησε στη σύνδεση κάθε ανθρώπινης 

δραστηριότητας με την αστρολογία. Πέτρες, φυτά και ζώα καθώς 

και κάθε ανθρώπινη ενασχόληση συνδέθηκε με αστρικές 

επιδράσεις. Ο μεγαλύτερος αριθμός των οπαδών προτιμούσε τη 

μυστική και αποκαλυπτική μορφή της αστρολογίας δίνοντας σε 

κείμενα όπως του Πετόσιρι - Νεχεψώ ιδιαίτερη αξία. 

 

Β.3.3. ΡΩΜΑΪΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

 

 Στην επικράτηση της αστρολογίας στο ρωμαϊκό κόσμο 

συντέλεσε και η μετάβαση από τη Δημοκρατία στην Αυτοκρατορία. 

Από τη θανάτωση του Τιβέριου Γράκχου από τον όχλο το 133 π.Χ. η 

απειλή του εμφυλίου πολέμου διαφαινόταν καθαρά. Οι εμφύλιοι 

σταματούν όταν ο Οκταβιανός ανακηρύσσεται Αύγουστος το 31 

π.Χ.. Κατά τη διάρκεια της Δημοκρατίας υπήρχαν οι μάντεις, ο 

Σύλλογος των οιωνοσκόπων και οι  Δεκαπέντε φύλακες των 

βιβλίων των σιβυλλικών προφητειών που προέρχονταν από τη 

Γερουσία. Όλοι αυτοί ασχολούνταν με τη σπλαχνοσκόπηση, το 

πέταγμα των πουλιών, τις αστραπές και τους κεραυνούς και γενικά 

με καθετί ασυνήθιστο που θεωρούσαν ότι προεικόνιζε κάτι 

σημαντικό. Εκπροσωπούσαν την ετρουσκική παράδοση. Οι μάντεις 

λάμβαναν τα μηνύματα των θεών, τα ερμήνευαν και έδιναν 

συμβουλές για τη διενέργεια τελετουργιών, όπου αυτοί έκριναν 

απαραίτητο. Βέβαια ήταν η Γερουσία που έκρινε τι θα πράξει 

μετά144. 

                                                     
143 Για την Ερμητική λογοτεχνία και τον Πετόσιρι- Νεχεψώ  βλ. Σ. Πιπεράκη, 

Αστρολογία και Ιατρική, Θεωρία και Πράξη στην Ελληνορωμαϊκή Αρχαιότητα  ό. 

π., σελ. 63-85.  

144 T. Barton, Η Αστρολογία κατά την Αρχαιότητα, (μτφ. Ελένη Ταμβάκη),ό.π., σελ 

71-72 κυρίως το κείμενο του Λίβιου σελ.72. 



59 
 

 Οι Ρωμαίοι γνώριζαν την αστρολογία. Η εποχή από την 

εκστρατεία του Λεύκιου Αιμίλιου Παύλου( 170 π. Χ.) στην Ελλάδα 

μέχρι την κοσμητεία του Λαίλιου (140 π. Χ.) ήταν αυτή που έφερε σε 

επαφή τους αριστοκράτες της Ρώμης  με την ελληνιστική 

αστρολογία. Πέντε Έλληνες ήταν κυρίως υπεύθυνοι για τη 

μεταλαμπάδευση των ελληνικών φιλοσοφικών απόψεων στο 

Ρωμαϊκό ακροατήριο: ο Κράτης από τη Μάλλο (εκλεκτικός συχνά 

τασσόμενος υπέρ του Στωικισμού)145, ο Διογένης ο Βαβυλώνιος 

(Στωικός), ο Καρνεάδης από την Κυρήνη146επικεφαλής της 

Ακαδημίας και ιδρυτής της Νέας Ακαδημίας147, ο Κριτόλαος - 

περιπατητικός και ο Παναίτιος  από τη Λίνδο - Στωικός. Ο 

γηραιότερος όλων ήταν ο Διογένης ο Βαβυλώνιος ενώ όλοι, εκτός 

από τον Κριτόλαο, λέγεται ότι ήταν μαθητές του. Η ρωμαϊκή 

αριστοκρατία άρχισε να επηρεάζεται από τους φιλοσόφους αυτούς 

                                                     
145 Ο Διογένης ο Λαέρτιος, Βίοι φιλοσόφων, IV 21-23 κάνει λόγο για δέκα 

ανθρώπους που φέρουν το όνομα Κράτης. "Γεγόνασι δὲ Κράτητες δέκα∙ πρῶτος ὁ 

τῆς ἀρχαίας κωμῳδίας ποιητής, δεύτερος ῥήτωρ Τραλλιανὸς Ἰσοκράτειος, τρίτος 

ταφρωρύχος Ἀλεξάνδρῳ συνών, τέταρτος ὁ κύων περὶ οὗ λέξομεν, πέμπτος 

φιλόσοφος περιπατητικός, ἕκτος Ἀκαδημαϊκὸς ὁ προειρημένος, ἕβδομος Μαλλώτης 

γραμματικός, ὄγδοος γεωμετρικὰ γεγραφώς, ἔνατος ἐπιγραμμάτων ποιητής, 

δέκατος Ταρσεὺς φιλόσοφος Ἀκαδημαϊκός". 

146 Ο Καρνεάδης ήταν αυτός που διατύπωσε τα 5 κύρια επιχειρήματα για τη μη 

εγκυρότητα των αστρολογικών προβλέψεων.1ο Είναι απίθανο να κάνει κάποιος 

ακριβείς παρατηρήσεις του ουρανού την ώρα της γέννησης ή της σύλληψης. 2ο 

Άνθρωποι που γεννιούνται την ίδια ώρα και ανήκουν στον ίδιο αστερισμό δεν 

έχουν κοινή μοίρα. 3ο Άνθρωποι που δεν γεννιούνται την ίδια ώρα και δεν 

ανήκουν στον ίδιο αστερισμό πεθαίνουν μαζί. 4ο Και τα ζώα που γεννιούνται 

την ίδια στιγμή με τους ανθρώπους πρέπει να υπόκεινται στην ίδια τύχη με 

αυτούς. 5ο Το γεγονός ότι άνθρωποι που γεννήθηκαν την ίδια χρονική στιγμή 

δεν ανήκουν στην ίδια φυλή ,δεν έχουν τα ίδια έθιμα ή το ίδιο θρήσκευμα 

έρχεται σε αντίθεση με τα αστρολογικά δόγματα. Για τη χρήση αυτών των 

επιχειρημάτων από τους πατέρες της εκκλησίας και την αντιμετώπιση της 

αστρολογίας από τους χριστιανούς βλ. T. Hegedus, Early Christianity and Ancient 

Astrology, ό.π., σελ.23-124. 

147 Οι τρεις παραπάνω στάλθηκαν από την Αθήνα για να ζητήσουν να μην 

πληρωθεί το πρόστιμο των 500 ταλάντων που της είχε επιβληθεί για την 

καταστροφή του Ωρωπού. 
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ενώ ήδη η αστρολογία είχε κερδίσει αρκετό έδαφος και οπαδούς 

ανάμεσα στους διανοουμένους148. 

 Το 139 π.Χ. για πρώτη φορά στην ιστορία της Ρώμης οι 

αστρολόγοι με πραιτοριανό διάταγμα εκδιώκονται από την πόλη με 

την κατηγορία ότι εξαπάτησαν ευυπόληπτους πολίτες 

χρησιμοποιώντας μια απατηλή τέχνη149. Η εκδίωξη μαζί τους και 

οπαδών του Δία δίνει την εντύπωση ότι οι συντηρητικοί 

προσπάθησαν να απομακρύνουν τους ξένους ταραξίες από την ήδη 

ανήσυχη πόλη. Δεν ήταν η Ρώμη το μόνο μέρος της ρωμαϊκής 

επικράτειας που η σπίθα της κοινωνικής δυσαρέσκειας κινδύνευε να 

μετατραπεί σε καταστροφική φωτιά. Σαφώς οι ελπίδες όλων όσων 

εξέδωσαν το διάταγμα του 139 αποδείχθηκαν απατηλές. Διαρκείς 

επαναστάσεις από το 133 έως το 30 π.Χ. όχι μόνο κατέστρεψαν την 

αρχαία ρωμαϊκή τάξη αλλά οδήγησαν επίσης και στο θρίαμβο της 

ελληνιστικής αστρολογίας που τελικά κατέκτησε τη Ρωμαϊκή 

αριστοκρατία. Σε αυτό βοήθησε κυρίως ο Ποσειδώνιος150. 

 Ο Ποσειδώνιος ήταν μαθητής του Παναίτιου. Όταν ο 

δάσκαλός του πέθανε, πιθανώς το 97 π.Χ.151, ίδρυσε τη σχολή του 

                                                     
148 F. H. Cramer, Astrology in Roman Law and Politics, ό.π., σελ.52-55. 

149 Οι αστρολόγοι εκδιώχθηκαν από τη Ρώμη και την Ιταλία το 139 και το 33 π.Χ. 

Τον πρώτο αιώνα μ.Χ., εκτός από το 11 και το 16, το διάταγμα ανανεώθηκε και το 

52, το 66 (;), το 68 (;), το 69, και πιθανώς ξανά την ίδια χρονιά, το 70, το 71, το 89 (;) 

και το 93 μ.Χ. Βλ. Σ. Πιπεράκη , Αστρολογία και Ιατρική, Θεωρία και Πράξη στην 

Ελληνορωμαϊκή Αρχαιότητα , ό. π., σελ. 113 υποσ.124 και T. Barton, Η Αστρολογία 

κατά την Αρχαιότητα, (μτφ. Ελένη Ταμβάκη),ό.π., σελ. 85-88. 

150 Για τον Ποσειδώνιο βλ. A.D.Nock,' Poseodonius', JRS 49,1959, σελ.1-15 M. Colish, 

The Stoic tradition from Antiquity to the Early Middle Age, τομ.1, Leiden 1985, σελ.10-

ιδ.υποσ. 7. 

151 Κικέρωνος, De officiis,3,2,7-8  Panaetius igitur, qui sine controversia de officiis 

accuratissime disputavit quemque nos correctione quadam adhibita potissimum secuti sumus, 

tribus generibus propositis, in quibus deliberare homines et consultare de officio solerent, uno 

cum dubitarent, honestumne id esset, de quo ageretur, an turpe, altero utilene esset an 

inutile, tertio, si id, quod speciem haberet honesti, pugnaret cum eo, quod utile videretur, 

quomodo ea discerni oporteret, de duobus generibus primis tribus libris explicavit, de tertio 

autem genere deinceps se scripsit dicturum nec exsolvit id, quod promiserat. [8] Quod eo 

magis miror, quia scriptum a discipulo eius Posidonio est, triginta annis vixisse Panaetium 

posteaquam illos libros edidisset. Quem locum miror a Posidonio breviter esse tactum in 
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στη Ρόδο ή κληρονόμησε τη σχολή του δασκάλου του. Ακολούθησε 

το παράδειγμα του προκατόχου του κάνοντας πολλά ταξίδια από το 

100 έως το 70 π.Χ.. Στα ταξίδια αυτά έκανε και πολλές 

επιστημονικές παρατηρήσεις σε γεωγραφικά και αστρολογικά 

φαινόμενα, στις παλίρροιες και στις αστρικές τους αιτίες. Κατά το 

Διογένη το Λαέρτιο θεωρούσε τον ουρανό κέντρο της διοίκησης του 

κόσμου152. 

 Όταν ο Ποσειδώνιος μαζί με το Μόλο153 έφτασαν στη Ρώμη η 

πόλη θρηνούσε τα θύματα μιας βίαιης επανάστασης. Οι 

                                                                                                                                                      
quibusdam commentariis, praesertim cum scribat nullum esse locum in tota philosophia tam 

necessarium.  

152 Διογένη Λαέρτιου, 7,138-139 "...Χρύσιππος δ' ἐν τῷ πρώτῳ Περὶ προνοίας καὶ 

Ποσειδώνιος ἐν τῷ Περὶ θεῶν τὸν οὐρανόν φασι τὸ ἡγεμονικὸν τοῦ κόσμου, 

Κλεάνθης δὲ τὸν ἥλιον. Ὁ μέντοι Χρύσιππος διαφορώτερον πάλιν τὸ καθαρώτατον 

τοῦ αἰθέρος ἐν ταὐτῷ, ὃ καὶ πρῶτον θεὸν λέγουσιν αἰσθητικῶς ὥσπερ 

κεχωρηκέναι διὰ τῶν ἐν ἀέρι καὶ διὰ τῶν ζῴων ἁπάντων καὶ φυτῶν∙ διὰ δὲ τῆς γῆς 

αὐτῆς καθ' ἕξιν.Ἕνα τὸν κόσμον εἶναι καὶ τοῦτον πεπερασμένον, σχῆμ' ἔχοντα 

σφαιροειδές∙ πρὸς γὰρ τὴν κίνησιν ἁρμοδιώτατον τὸ τοιοῦτον, καθά φησι 

Ποσειδώνιος ἐν τῷ πέμπτῳ τοῦ Φυσικοῦ λόγου καὶ οἱ περὶ Ἀντίπατρον ἐν τοῖς περὶ 

κόσμου. Ἔξωθεν δ' αὐτοῦ περικεχυμένον εἶναι τὸ κενὸν ἄπειρον, ὅπερ ἀσώματον 

εἶναι∙ ἀσώματον δὲ τὸ οἷόν τε κατέχεσθαι ὑπὸ σωμάτων οὐ κατεχόμενον∙ ἐν δὲ τῷ 

κόσμῳ μηδὲν εἶναι κενόν, ἀλλ' ἡνῶσθαι αὐτόν∙ τοῦτο γὰρ ἀναγκάζειν τὴν τῶν 

οὐρανίων πρὸς τὰ ἐπίγεια σύμπνοιαν καὶ συντονίαν. Φησὶ δὲ περὶ τοῦ κενοῦ 

Χρύσιππος μὲν ἐν τῷ Περὶ κενοῦ καὶ ἐν τῇ πρώτῃ τῶν Φυσικῶν τεχνῶν καὶ 

Ἀπολλοφάνης ἐν τῇ Φυσικῇ καὶ Ἀπολλόδωρος καὶ Ποσειδώνιος ἐν δευτέρῳ τοῦ 

Φυσικοῦ λόγου". 

153 Ο Μόλος ήταν αντίθετος με τη φιλοσοφία και ήταν επίσης αντισημίτης. Για το 

Μόλο δες Σουετώνιου, Caesar, 4,1 "  Ceterum composita seditione civili Cornelium 

Dolabellam consularem et triumphalem repetundarum p6postulavit; absolutoque Rhodum 

secedere statuit, et ad declinandam invidiam et ut per otium ac requiem Apollonio Moloni 

clarissimo tunc dicendi magistro operam daret. Huc dum hibernis iam mensibus traicit, circa 

Pharmacussam insulam a praedonibus captus est mansitque apud eos non sine summa 

indignatione prope quadraginta dies cum uno medico et cubiculariis duobus"   και 

Πλουτάρχου ,Caesar,3 " Ἐκ δὲ τούτου τῆς Σύλλα δυνάμεως ἤδη μαραινομένης καὶ 

τῶν οἴκοι καλούντων αὐτόν, ἔπλευσεν εἰς Ῥόδον ἐπὶ σχολὴν πρὸς Ἀπολλώνιον τὸν 

τοῦ Μόλωνος, οὗ καὶ Κικέρων ἠκροᾶτο, σοφιστεύοντος ἐπιφανῶς καὶ τὸν τρόπον 

ἐπιεικοῦς εἶναι δοκοῦντος. λέγεται δὲ καὶ φῦναι πρὸς λόγους πολιτικοὺς ὁ Καῖσαρ 

ἄριστα καὶ διαπονῆσαι φιλοτιμότατα τὴν φύσιν, ὡς τὰ δευτερεῖα μὲν ἀδηρίτως 

ἔχειν, τὸ δὲ πρωτεῖον, ὅπως τῇ δυνάμει καὶ τοῖς ὅπλοις πρῶτος εἴη μᾶλλον, 

ἀσχοληθείς ἀφεῖναι, πρὸς ὅπερ ἡ φύσις ὑφηγεῖτο τῆς ἐν τῷ λέγειν δεινότητος, ὑπὸ 

στρατειῶν καὶ πολιτείας, ᾗ κατεκτήσατο τὴν ἡγεμονίαν, οὐκ ἐξικόμενος. αὐτὸς δ’ 
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συντηρητικοί είχαν εκδιωχθεί και ο Οκτάβιος σκοτώθηκε όταν ο 

Σύλλας και ο Μάριος εισέβαλαν βίαια στην Ρώμη το 86 π.Χ.. Ο 

ύπατος Οκτάβιος, υποστηρικτής του Σύλλα, ήταν από τους πρώτους 

Ρωμαίους αριστοκράτες που πίστευε στις αστρολογικές προβλέψεις. 

Σύμφωνα με αυτές ο θάνατός του θα ήταν καλός. Έτσι παρέμεινε 

στην πρωτεύουσα και σκοτώθηκε. Πάνω στο άψυχο σώμα του 

βρέθηκε το αστρολογικό διάγραμμα που τον οδήγησε στο θάνατο154. 

Ο ίδιος ο Σύλλας πήρε από τους αστρολόγους την πρόβλεψη ότι θα 

τελείωνε τη ζωή του στο απόγειο της τύχης του155. Σαφώς, αν υπήρξε 

τέτοια πρόβλεψη, επαληθεύτηκε.  Ο Ποσειδώνιος ήρθε σε επαφή με 

τους νέους άρχοντες της Ρώμης και κυρίως με  το Μάριο. Η γνωστή 

απέχθειά του για τις ανώτερες σπουδές δε διευκόλυνε τη δουλειά 

των δύο πρεσβευτών από τη Ρόδο αλλά παρόλα αυτά κατά τη 

διαμονή τους εκεί ήρθαν σε επαφή με Ρωμαίους όπως ο νεαρός τότε 

Ιούλιος Καίσαρας και ο Κικέρωνας. Ο Ποσειδώνιος άσκησε ιδιαίτερη 

επιρροή στον Νιγίδιο Φίγουλο(98-44 π.Χ.)156. 

 Ο Νιγίδιος Φίγουλος ασχολείται με την αστρολογία. Για τους 

μεταγενέστερους ήταν ο μεγάλος αστρολόγος της εποχής στον 

οποίο αποδίδονταν η πρόβλεψη της δύναμης του Αυγούστου και των 

                                                                                                                                                      
οὖν ὕστερον ἐν τῇ πρὸς Κικέρωνα περὶ Κάτωνος ἀντιγραφῇ παραιτεῖται, μὴ 

στρατιωτικοῦ λόγον ἀνδρὸς ἀντεξετάζειν πρὸς δεινότητα ῥήτορος εὐφυοῦς καὶ 

σχολὴν ἐπὶ τοῦτο πολλὴν ἄγοντο". 

154 Πλουτάρχου, Marius, 42,1-5"... πρὶν εἰσελθεῖν τὸν Μάριον, ὑπὸ τῶν 

προπεμφθέντων ἀπὸ τοῦ βήματος κατασπασθεὶς ἐσφάττετο, καὶ λέγεται 

διάγραμμα Χαλδαϊκὸν ἐν τοῖς κόλποις αὐτοῦ φονευθέντος εὑρεθῆναι. καὶ τὸ 

πρᾶγμα πολλὴν ἀλογίαν εἶχε, τὸ δυεῖν ἡγεμόνων ἐπιφανεστάτων Μάριον μὲν 

σῶσαι τὸ μὴ καταφρονῆσαι μαντικῆς, Ὀκτάβιον δ' ἀπολέσαι". 

155 Πλουτάρχου, Σύλλας, 37,1 "...῾Ο δὲ Σύλλας οὐ μόνον προέγνω τὴν ἑαυτοῦ 

τελευτήν, ἀλλὰ τρόπον τινὰ καὶ γέγραφε περὶ αὐτῆς. τὸ γὰρ εἰκοστὸν καὶ δεύτερον 

τῶν ὑπομνημάτων πρὸ δυεῖν ἡμερῶν ἢ ἐτελεύτα γράφων ἐπαύσατο· καί φησι τοὺς 

Χαλδαίους αὐτῷ προειπεῖν ὡς δέοι βεβιωκότα καλῶς αὐτὸν ἐν ἀκμῇ τῶν 

εὐτυχημάτων καταστρέψαι·". 

156 Βλ. R.J. Getty, ' The astrology of P. Nigidius Figulus' (Lucan I 649-65) CQ  1941,V 

35 ,σελ.17-22 
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δεινών του εμφυλίου πολέμου μεταξύ Πομπηίου και Ιούλιου 

Καίσαρος157. 

 Η αστρολογία άρχισε να κατακτά έδαφος στη Ρωμαϊκή 

διανόηση. Είχε όμως και αρκετούς πολέμιους. Ανάμεσα τους ο 

Κικέρωνας, συγκλητικός και πολιτικός, φίλος του Νιγίδιου, και ο 

Ιούλιος Καίσαρας. 

 Ο Ιούλιος Καίσαρας ενδιαφέρονταν για τα αστρονομικά 

ζητήματα158. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα από την επιβολή του ηλιακού 

του ημερολογίου στη ρωμαϊκή επικράτεια. Το ηλιακό έτος ήταν πολύ 

γνωστό στους Αιγυπτίους. Υιοθετήθηκε από τους Έλληνες 

αστρονόμους που επέβαλαν ένα ήλιο-σεληνιακό ημερολόγιο. Το 47 

π.Χ. αποφάσισε ότι το παλιό ρωμαϊκό ημερολόγιο ήταν τόσο 

ανακριβές ώστε έπρεπε να αντικατασταθεί από ένα ευρείας 

αποδοχής ημερολόγιο βασισμένο στις σημαντικότερες αστρονομικές 

πληροφορίες159. Έτσι το σεληνο-ηλιακό ημερολόγιο μετατράπηκε σε 

ηλιακό. Το ημερολόγιο αυτό έγινε πιθανώς με τη βοήθεια κάποιου 

ειδικού. Ο Πλίνιος αναφέρει ότι ο αστρονόμος Σωσιγένης ήταν 

αυτός που πρότεινε το ηλιακό ημερολόγιο160. Ο Κικέρωνας, αν και 

δεν ανήκε στους πολιτικούς φίλους του Καίσαρα, κατηγορεί τους 

προηγούμενους καίσαρες που άφησαν το ημερολόγιο να γίνει τόσο 

ανακριβές161. Την ίδια εποχή ο Ιούλιος Καίσαρας εκδίδει το De astris, 

                                                     
157 Σουετώνιου, Augustus, 94,5 και Λουκανού, De bello civili , 1,649-665. 

158 Λουκανού, De bello civili 10.201-218. 

159 Για το ρωμαϊκό ημερολόγιο και τις εορτές βλ. R. Gordon, ‘From Republic to 

Principate: Priesthood, religion and ideology’ στο C. Ando (επιμ.), Roman Religion, 

Edinburgh, 2003, σελ. 62-83. 

160 Πλίνιου, Φυσική Ιστορία, 18,57,210-219. 

161 Κικέρωνος, De legibus, 2,12,29 "... Tum feriarum festorumque dierum ratio in liberis 

requietem habet litium et iurgiorum, in servis operum et laborum; quas conpositio anni 

conferre debet ad perfectionem operum rusticorum. Quod <ad> tempus ut sacrificiorum 

libamenta serventur fetusque pecorum quae dicta in lege sunt, diligenter habenda ratio 

intercalandi est, quod institutum perite a Numa posteriorum pontificum neglegentia 

dissolutum est. Iam illud ex institutis pontificum et haruspicum non mutandum est, quibus 

hostiis immolandum quoique deo, cui maioribus, cui lactentibus, cui maribus, cui feminis. 

Plures autem deorum omnium, singuli singulorum sacerdotes et respondendi iuris et 

conficiendarum religionum facultatem adferunt. Quomque Vesta quasi focum urbis, ut 
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ένα αγροτικό ημερολόγιο, που δίνει πληροφορίες για τον καιρό 

βάσει των εποχών και των κινήσεων των πλανητών και των 

αστέρων. Φαίνεται ότι γνώριζε καλά τα Φαινόμενα του Άρατου και 

έχοντας σαν πρότυπό του παλαιότερα τέτοια ημερολόγια εκδίδει το 

δικό του. Αν και γνωρίζει την αστρονομία δεν πιστεύει στην 

αστρολογία. Πιστεύει ότι η Τύχη είναι στο πλευρό του όμως αρνείται 

να πιστέψει ότι ο ίδιος είναι απλό πιόνι στα χέρια της Μοίρας. Ο 

θάνατός του σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής. 

 Ο Ιούλιος Καίσαρας δολοφονήθηκε το 44 π. Χ. Δολοφονείται 

σαν δικτάτορας όμως ανεβαίνει στον ουρανό σαν θεός. Μετά το 

θάνατό του εμφανίστηκε στον ουρανό ένας κομήτης που ήταν 

ορατός από τους κατοίκους της Ρώμης για επτά ολόκληρες ημέρες162. 

Αυτός ερμηνεύτηκε σαν το όχημα που οδήγησε την ψυχή του νεκρού 

αυτοκράτορα στην ουράνια κατοικία του. Ο αυτοκράτορας 

προέρχεται από τον ουρανό και μετά το θάνατό του επιστρέφει στο 

πλήθος των αστέρων μέρος του οποίου είναι και ο ίδιος163. Βέβαια ο 

Ιούλιος Καίσαρας και πριν το θάνατό του απολαμβάνει θεϊκών 

τιμών χωρίς όμως πραγματικό περιεχόμενο164. Η θεοποίηση θνητών 

                                                                                                                                                      
Graeco nomine est appellata — quod nos prope idem <ac> Graecum, <non> interpretatum 

nomen tenemus —, conplexa sit, ei colendae <VI> virgines praesint, ut advigiletur facilius ad 

custodiam ignis, et sentiant mulieres <in> naturam feminarum omnem castitatem pati". 

162 Σουετώνιου, Caesar, 88. Η πληροφορία για την εμφάνιση ενός κομήτη μετά τη 

δολοφονία του Ιούλιου Καίσαρα αναφέρεται και από τον Πλούταρχο, Caesar,69,3. 

163 Dio Cassius,45,7,1. 

164 Μετά τη μάχη της Θάψου το 46 π. Χ. στην Αφρική οι Συγκλητικοί ψήφισαν να 

τοποθετηθεί στο Καπιτώλιο ένα άρμα και ένα χάλκινο άγαλμά του απέναντι 

από το άγαλμα του Δία με την επιγραφή " Ημίθεος". Μετά τη μάχη στη Μούνδα 

της Ισπανίας το 45 π. Χ. στήθηκε ένα άγαλμά του στο ναό του Quirinus με την 

επιγραφή " Θεώ ανικήτω". Τέλος λίγο πριν το θάνατό του η Σύγκλητος 

αποφάσισε με ψήφισμα να χτιστεί ναός για τον Ιούλιο Καίσαρα και ο Αντώνιος 

να είναι ο ιερέας του. Βλ. σχετικά Dio Cassius,43.14.6∙ 43.45.3.∙ H.F.Burton, 'The 

worship of the Roman Emperors', Biblical World 40 (1912):80-91 κυρίως σελ 81-83∙ 

P.Zanker, O Αύγουστος και η δύναμη των εικόνων, (μετ. Μιλ. Πεχλιβάνος), Αθήνα 

2006, σελ.70∙ A.D. Nock, 'Deification and Julian', JRS 47, (1957): 115-123 κυρίως σελ 

121 .  
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, κυρίως βασιλιάδων, ήταν γνωστή από αρχαιοτάτων χρόνων.165 Η 

εμφάνιση του κομήτη χρησιμοποιείται από το διάδοχό του, τον 

Οκταβιανό Αύγουστο, σαν ένα μέσο για να παύσει η περίοδος 

πολιτικής αστάθειας και αβεβαιότητας στη Ρώμη και για να 

διατηρήσει τη θέση του χωρίς να έχει την τύχη του προκατόχου του. 

Έτσι δε διστάζει να επιτρέψει την κατασκευή τεμένους για τη 

λατρεία του Ιούλιου Καίσαρα στην επαρχία της Ασίας και της 

Βηθυνίας το 29 π. Χ. και να δεχτεί τη θεοποίησή του .  

                                                     
165 Στην Αρχαία Αίγυπτο οι Φαραώ λατρεύονταν ως θεοί. Η θεοποίησή τους 

φτάνει σε μεγάλη ακμή την περίοδο του Νέου Βασιλείου. Ο Φαραώ θεωρείται 

γιός του Άμμωνα Ρα. Συνδυάζει τον Ώρο και τον Seth  άρα ενσαρκώνει τη ζωτική 

δύναμη του θεού για όλη την Αίγυπτο. Για τη λατρεία του Φαραώ βλ. Π.Παχή, 

Ίσις Καρποτόκος Ι, Προλεγόμενα στο Συγκρητισμό των ελληνιστικών χρόνων, ό.π. , 

σελ. 272 ∙ P. Montet, Η καθημερινή ζωή στην Αρχαία Αίγυπτο,(μτφ. Έλλη 

Αγγέλου), Αθήνα 1990, σελ.212 J. Ferguson, The religions of the Roman Empire, ό. π. 

σελ.88∙ H. Mattingly, Roman imperial civilization, London 1967, σελ. 221.Στην 

αρχαία Ελλάδα τιμές αποδίδονταν σε κοινούς θνητούς. Οι θνητοί ήταν οι ημίθεοι 

, κάτι ενδιάμεσο μεταξύ θεού και ανθρώπου. Προς τιμήν τους προσφέρονταν 

θυσίες όχι όμως όπως αυτές των Ολύμπιων θεών. Μόνο ο Σπαρτιάτης 

Λύσανδρος αποτελεί εξαίρεση και θεοποιείται μετά τη μάχη στους Αιγός 

ποταμούς το 405 π. Χ. .Ο ίδιος επιθυμούσε την ανέγερση μνημείου όπου το 

άγαλμά του θα συνυπήρχε με τα αγάλματα των άλλων θεών. Βλ. K.Scott,' 

Humor and Expense of the ruler cult', CPh 22 (1932):317-328 κυρίως σελ.318 

∙Πλουτάρχου,  Λύσανδρος ,18.5. Ο Μέγας Αλέξανδρος είναι αυτός που κάνει 

σημαντικές αλλαγές στη λατρεία του ηγεμόνα. Για πρώτη φορά η λατρεία του 

αποκτά οικουμενική διάσταση. Η απαίτησή του αυτή ήταν ουσιαστικά 

αναγνώριση της απόλυτης εξουσίας  του και με τον τρόπο αυτό θέλησε να 

επιβάλει την επιστροφή των αιχμαλώτων. Βλ Π.Παχή, Ίσις Καρποτόκος Ι, 

Προλεγόμενα στο Συγκρητισμό των ελληνιστικών χρόνων, ό.π. , σελ. 258 ∙ Σενέκα, 

Epistulae LIX 12. Οι διάδοχοι του Αλέξανδρου προσπάθησαν να ισχυροποιήσουν 

την εξουσία τους χρησιμοποιώντας θρησκευτικά τεχνάσματα. Οι Πτολεμαίοι της 

Αιγύπτου , ακολουθώντας την παράδοση των Φαραώ, καθιέρωσαν τη θεοποίηση 

του οίκου τους.  Βλ. σχετικά Π.Παχή, Ίσις Καρποτόκος Ι, Προλεγόμενα στο 

Συγκρητισμό των ελληνιστικών χρόνων, ό.π. , σελ. 275-288∙ Α.D. Nock, "Σύνναος 

θεός", HSCP ( 1930 )1-62 κυρίως σελ.7. Το ίδιο έγινε αργότερα και από τους 

Σελευκίδες όχι όμως από τους Ατταλίδες. Για τη λατρεία των Σελευκιδών βλ. F. 

Walbank, Ο Ελληνιστικός κόσμος, (μτφ. Τάσος Δαρβέρης),Θεσσαλονίκη 1999 σελ. 

296-304. Στη Ρώμη μαρτυρείται η λατρεία Ρωμαίων αξιωματούχων. Βλ. σχετικά 

Αικ. Τσαλαμπούνη, Η Μακεδονία στην εποχή της Καινής Διαθήκης , Θεσσαλονίκη 

2002,σελ 91∙ H.F.Burton,The worship of the Roman emperors, ό. π. σελ80 

∙P.Garsney- R.Saller, Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Οικονομία, κοινωνία και 

πολιτισμός.(μτφ. Β.Ι. Αναστασιάδης) , Ηράκλειο 1995, σελ 229∙ S. Price, Rituals and 

Power: The Roman Imperial Cult in Asia Minor, Cambridge 1984. 
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 Ο Σουετώνιος αναφέρει ότι υπήρξαν δύο αστρολογικές 

προβλέψεις για τον Οκταβιανό. Μία για τη γέννησή του το 63 π.Χ. 

από το Νιγίδιο Φίγουλο και μία το 44 π.Χ. όταν ήταν εξόριστος166. Ο 

ίδιος στηρίζει την αστρολογία για να νομιμοποιήσει τη θέση του. 

Χρησιμοποιεί τον Αιγόκερο, το ζώδιό του, σε νομίσματα, γλυπτά, 

τερακότες, πίνακες167. Ο Σουητώνιος βεβαιώνει ότι ο Αύγουστος 

δημοσίευσε το ωροσκόπιό του κάτι που επιβεβαιώνει αργότερα και ο 

Δίων Κάσσιος168. Ο ίδιος αποδέχτηκε τον τίτλο Divi Filius τίτλος που 

χρησιμοποιήθηκε τόσο στα νομίσματά του όσο και στα επίσημα 

έγγραφα169. 

 Βέβαια δε ζήτησε ποτέ τη θεοποίησή του καθώς επίσημα 

αρνούνταν οποιαδήποτε θεϊκή τιμή στο πρόσωπό του. Ενθάρρυνε 

όμως την οργάνωση αγώνων και εορτασμών. Αρχικά η λατρεία του 

κινήθηκε στο πλαίσιο του Genius170. Το 12 π.Χ. ανακηρύχθηκε Pontifex 

Maximus και το 2 π.Χ. Pater Patriae. Στο τέλος της ηγεμονίας του η 

θεοποίησή του είναι δεδομένη σ΄ ολόκληρη την αυτοκρατορία, όχι 

                                                     
166 Σουετώνιου, Augustus, 94,5. 

167 Κατά τη Barton η χρήση του Αιγόκερω από τον Αύγουστο εμπεριείχε 

ορισμένους υπαινιγμούς. Ο Αιγόκερως δηλώνει μια νέα εποχή καθώς είναι το 

ζώδιο στο οποίο ξαναρχίζει να ανεβαίνει ο Ήλιος μετά το χειμερινό ηλιοστάσιο. 

Έτσι γίνεται το σημείο μιας νέας εποχής ειρήνης μετά τους εμφυλίους πολέμους. 

Βλ. T. Barton, Η Αστρολογία κατά την Αρχαιότητα, (μτφ. Ελένη Ταμβάκη),ό.π., 

σελ. 75. 

168 T. Barton, Η Αστρολογία κατά την Αρχαιότητα, (μτφ. Ελένη Ταμβάκη),ό.π., σελ. 

75. 

169 P.Grimal, Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία 27 π.Χ. - 476 μ.Χ.,(μετ. Δημήτρης 

Χορόσκελης), Θεσσαλονίκη 2004, σελ 81, ∙Η.F. Burton, The Worship of the Roman 

Emperors, ό.π., σελ 81. 

170 Αρχικά λατρεύονταν ο Genius (Δαίμων) του pater familias σε κάθε σπίτι στη 

Ρώμη. Όμως, η ύπαρξη μικρών αγαλματιδίων σε δημόσια και ιδιωτικά ιερά, που 

παριστάνουν το Genius του Αυγούστου, δείχνει ότι πρόκειται πλέον για κρατική 

υπόθεση. Βλέπε J.H.W.G. Liebeshcuetz, The continuity and change in roman religion, 

Oxford 1979, σελ.69-72∙ P.Zakner , Ο Αύγουστος και η δύναμη των εικόνων, ό. π., 

σελ.176  Η.F. Burton, The Worship of the Roman Emperors, ό.π., σελ 81. 
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όμως στη Ρώμη. Μετά το θάνατό του η Σύγκλητος του αναγνωρίζει 

επίσημα τον τίτλο Divus και έτσι αρχίζει να λατρεύεται σαν θεός171. 

 Η απόδοση θεϊκών τιμών στον αυτοκράτορα και την 

οικογένειά του αποτέλεσε ένα είδος ειρηνικής διείσδυσης σε μια 

απέραντη αυτοκρατορία που αποτελούνταν από πολλούς και 

διαφορετικούς λαούς με διαφορετικά ήθη και έθιμα. Ταυτόχρονα, 

αποτελούσε απόδειξη νομιμοφροσύνης. Η απόδοση τιμών στον 

αυτοκράτορα αποτελούσε απόδειξη υποταγής και αφοσίωσης στην 

αυτοκρατορία, ενώ το αντίθετο θεωρούνταν προδοσία172. Για τη 

Ρώμη ο αυτοκράτορας ήταν απόγονος θεϊκών προγόνων όμως για 

να αποκτήσει μια θέση στο πάνθεον έπρεπε ο ίδιος να φανεί 

αντάξιος. Η Σύγκλητος μετά το θάνατό του , εφόσον υπήρχε κάποια 

μαρτυρία για την άνοδο της ψυχής του αυτοκράτορα στον ουρανό, 

τον αναγνώριζε ως Divus173. 

 Από τον Οκταβιανό και μετά επίσημοι αστρολόγοι 

πλαισιώνουν τους ισχυρούς της εποχής. Μόνο μετά την οριστική 

επικράτηση του Χριστιανισμού η αστρολογία  φαίνεται να χάνει 

έδαφος, αν και προσεκτικότερη μελέτη της ιστορίας δείχνει το 

αντίθετο. 

 

 

 

                                                     
171 Βλ. A.B. Bosworth, 'Augustus the res gestae and Hellinistic theories of apotheosis', 

JRS 89 (1999), σελ.1-12. 

172 Οι διάφορες θρησκείες δέχονταν τη συνύπαρξη ή ανέχονταν την ύπαρξη των 

λοιπών θρησκειών και έπαιρναν μια θέση κάτω από την προστασία του 

αυτοκράτορα. Ο Χριστιανισμός όμως δεν παραδεχόταν κανέναν άλλο θεό και 

δεν συνδιαλλασσόταν με καμιά άλλη θρησκεία, στον δε αυτοκράτορα δεν 

αναγνώριζε καμία θρησκευτική εξουσία. Βλ. Κ.Παπαδημητρίου, Ερμηνεύοντας 

την ειρήνη στην Καινή Διαθήκη. Σύγχρονες ερμηνευτικές προσεγγίσεις, 

Θεσσαλονίκη 2009, σελ.119 υπ.180.   

173 Για την αποθέωση του αυτοκράτορα βλέπε J.H.W.G. Liebeshcuetz, The continuity 

and change in roman religion, ό.π. σελ 73  Π.Παχή, Ίσις Καρποτόκος Ι, Προλεγόμενα 

στο Συγκρητισμό των ελληνιστικών χρόνων, ό.π., σελ. 299. 
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Β.4. ΟΙ ΙΟΥΔΑΙΟΙ ΚΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ 

 

 Στο περιβάλλον αυτό ζουν και οι Ισραηλίτες. Οι Ιουδαίοι, 

κυρίως της Διασποράς, έρχονται σε επαφή με τον ελληνικό 

πολιτισμό. Γνωρίζουν την γλώσσα, τις συνήθειες, τον τρόπο σκέψης 

και επηρεάζονται απ' αυτόν. Η επαφή αυτή τους οδήγησε στην 

ανάγκη μετάφρασης της Παλαιάς Διαθήκης στην Κοινή των 

ελληνιστικών χρόνων καθώς δεν κατανοούσαν το εβραϊκό 

κείμενο174. Πρόκειται για τη μετάφραση των Ο΄ στην Αλεξάνδρεια175. 

Όροι και έννοιες της ελληνικής χρησιμοποιήθηκαν μεταφέροντας 

βέβαια και το φιλοσοφικό νόημα που έφεραν176. Από την 

Αλεξάνδρεια ξεκινά και η αλληγορική ερμηνεία των θρησκευτικών 

κειμένων. Την εποχή αυτή αναπτύσσεται η αποκαλυπτική και η 

σοφιολογική γραμματεία177. Από τον Ιουδαϊσμό της Διασποράς 

προέρχονται κάποιες από τις Σίβυλλες.  Η αποκαλυπτική 

γραμματεία προσπαθεί να δώσει απάντηση στις μεταφυσικές 

ανησυχίες των Ιουδαίων που ταυτίζονται με τις ανησυχίες όλων των 

ανθρώπων της εποχής. Μοιάζει με τις μυστηριακές λατρείες, 

πλεονεκτεί όμως έναντι αυτών καθώς η σωτηρία θα έλθει από έναν 

δίκαιο θεό που θα κρίνει τους πάντες ανάλογα με τα όσα έχουν 

πράξει στη επίγεια ζωή τους178.  

 Οι Ιουδαίοι γνωρίζουν και την αστρολογία. Στην Ιουδαϊκή 

Αρχαιολογία ο Ιώσηπος Φλάβιος μιλά για την ειμαρμένη. Στο ΧΙΙΙ, 

                                                     
174 Σύμφωνα με την Tessa Rajak η μετάφραση των Ο' έγινε για λόγους ενίσχυσης 

της ιουδαίκής ταυτότητας των ελληνόφωνων Ιουδαίων και σαν "όχημα ήρεμης 

πολιτιστικής αντίστασης" τους ενίσχυσε έναντι του Ελληνισμού. Βλέπε T. Rajak, 

Translation and Survival: The Greek Bible of the Ancient Jewish Diaspora ,Oxford-New 

York 2009, σελ. 156. 

175 Βλ. Π.Μπρατσιώτη, Εισαγωγή εις την Παλαιάν Διαθήκην, Αθήναι 1975, σελ. 559 

και Ι.Γαλάνη, "Η συμβολή των συναγωγών της Ιουδαϊκής Διασποράς στη 

διάδοση του Χριστιανισμού στον εθνικό κόσμο", στο Βιβλικές ερμηνευτικές και 

θεολογικές Μελέτες, Θεσσαλονίκη 2001, σελ.677-717 κυρίως 681-682.   

176 A. Tripolitis, Religious of the Hellenistic Roman Age, USA 2002, σελ.68.  

177 Για την αποκαλυπτική γραμματεία βλέπε Δ. Καϊμάκη, Η Ιουδαϊκή 

Αποκαλυπτική Γραμματεία και η Θεολογία της, Θεσσαλονίκη 2007. 

178 Βλ. A. Tripolitis, Religious of the Hellenistic Roman Age, ό.π., σελ. 74. 
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171-173 διακρίνει τους Εσσαίους, τους Φαρισαίους και τους 

Σαδδουκαίους ανάλογα με τη στάση τους τόσο απέναντι στην 

ειμαρμένη όσο και στον Νόμο. Για τον Ιώσηπο απαλλαγή από την 

καταδυνάστευση της ειμαρμένης είναι η ζωή σύμφωνα με το Νόμο 

που προσδιορίζεται ως θεία πρόνοια. Οι Ιουδαίοι είναι αυτοί που 

απελευθερώνονται από τα δεσμά της ειμαρμένης μέσω της θείας 

πρόνοιας ασκώντας την ελεύθερη βούλησή τους μέσα από την 

αφοσίωση στην Τορά179.  

 Ο Φίλων ο Ιουδαίος είναι επίσης ένα πρόσωπο που επηρέασε 

τόσο τον Ιουδαϊσμό όσο και το Χριστιανισμό. Ζώντας στην 

Αλεξάνδρεια χρησιμοποιεί την αλληγορική ερμηνεία των Γραφών. 

Η Παλαιά Διαθήκη είναι γι' αυτόν "ἱερὸς λόγος, θεῖος λόγος, ὀρθὸς 

λόγος" και ο Μωυσής είναι αυτός που αποκαλύπτει την αλήθεια του 

Θεού. Ο Φίλων κάνει διάκριση ανάμεσα στο Θεό που είναι ο ενεργός 

Νους, η απόλυτη Μονάδα και είναι απερίγραπτος180, και στο Λόγο 

που είναι ο μεσολαβητής ανάμεσα στο Θεό και τον κόσμο. Ο Λόγος 

αυτός ταυτίζεται με το Λόγο των Στωικών, την αρχή που συγκροτεί 

τον κόσμο και είναι η Σοφία του Θεού όπως παρουσιάζεται στο 

βιβλίο της Γενέσεως1,2. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να γνωρίσει το Θεό 

καθώς, αν είχε τη δυνατότητα να Τον γνωρίσει, δεν θα μπορούσε να 

αντέξει την αποκάλυψη αυτή. Επομένως, ο Φίλων δεν μιλά για 

ένωση με το Θεό αλλά για μια ατελείωτη αναζήτησή του. Συνδυάζει 

λοιπόν το Στωικισμό και  τον Πλατωνισμό υποτάσσοντας " το γήινο 

στο ουράνιο, το ορατό στο αόρατο, την ύλη στο λόγο, το σώμα στην 

ψυχή.181". 

                                                     
179 L.H. Martin, 'Use of Heimarmene in the Jewish Antiquites XIII, 171-73', Numen 28 

2 (1981), σελ.127-137 κυρίως σελ. 134-135. 

180 Η άποψη αυτή ταιριάζει με τις απόψεις του Πλάτωνα και γι' αυτό ο Φίλων 

θεωρείται από τους Ιουδαίους της Αλεξάνδρειας το ιουδαϊκό αντίστοιχο του 

Πλατώνα. Κατά τον Ιερώνυμο "εἴτε ὁ Πλάτων φιλωνίζει, εἴτε ὁ Φίλων 

πλατωνίζει". Βλ. Ε. Karavas- S. Stalias, Darkness over the city.Knowledge v.Faith,ό.π. 

σελ.256, υποσ.195. 

181 Η. Koester, History, Culture and Religion of the Hellenistic Age, Berlin 1995σελ.271. 
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 Και ο Φίλωνας και ο Ιώσηπος καταδικάζουν την αστρολογία182 

αλλά δεν διστάζουν, στα πλαίσια της αλληγορικής ερμηνείας, να 

συνδέσουν τα 12 ζώδια με τους δώδεκα άρτους που προσφέρονταν 

καθημερινά στο Ναό και τους 12 λίθους στο περιστήθιο του 

Αρχιερέα183  και τους επτά πλανήτες με τα επτά κεριά της Μενορά184. 

 Οι Ιουδαίοι της Παλαιστίνης διαφοροποιούνται από τους 

Ιουδαίους της Διασποράς. Μιλούν την Αραμαϊκή185 και φαινομενικά 

διατηρούν την απαγόρευση που τους επιβάλει η θρησκεία τους στην 

άσκηση της αστρολογίας186. Όλες οι αναφορές στους αστέρες στην 

Παλαιά Διαθήκη θέλουν να δείξουν τη δημιουργία τους από το Θεό 

και τη συγκεκριμένη αποστολή τους187. Όμως τα κείμενα του 

                                                     
182 Στο Περί του Ιουδαϊκού Πολέμου 1,154-168, ο Ιώσηπος παρουσιάζει τον Αβραάμ 

σαν αυτόν που διδάσκει την αστρολογία στους Αιγυπτίους όμως αυτό που θέλει 

να τονίσει δεν είναι η γνώση των αστέρων αλλά ο μονοθεϊσμός που γίνεται 

γνωστός στους άλλους. 

183 Τρεις πέτρες ανά τέσσερις σειρές κάτι που δήλωνε το πέρασμα των εποχών. 
184 Ιωσήπου,  Ιουδαϊκός πόλεμος, 5,217-218∙ Φίλωνος, Ερωτήσεις και απαντήσεις 

στην Έξοδο,75,112-114 και Kocku Von Stuckrad, 'Jewish and Christian Astrology in 

Late Antiquity. A New Approach', Numen 47 2000, σελ. 1-40 κυρίως  σελ.12-14. 

185 Για τη γλώσσα των Ιουδαίων βλέπε  Κ. Παπαδημητρίου, 'Τα Ελληνικά των 

Ιουδαίων στην εποχή της Καινής Διαθήκης', στο Βιβλικά Σημαίνοντα και 

Σημαινόμενα, Θεσσαλονίκη 2012, σελ.21-58. 

186 Εξ.20,4-5. Σύμφωνα με το απόκρυφο Βιβλίο του Ενώχ οι ουράνιες τέχνες, 

αστρολογία, οιωνοσκοπία, αστεροσκοπία και σεληναγωγία διδάχθηκαν στους 

ανθρώπους από τους πεπτωκότες αγγέλους, Ρακιήλ, Χωλιήλ, Σαθιήλ και Σεριήλ 

αντιστοίχως. Έτσι οι τέχνες αυτές θεωρούνταν διαβολικές και απαγορευμένες  

για τους ανθρώπους. Σύμφωνα με τη μετάφραση από το αιθιοπικό κείμενο τα 

ονόματα των πεπτοκότων αγγέλων είναι Βαρκαιήλ, Ακιβιήλ, Ταμιήλ,Ασαραβήλ. 

Βλ. Βιβλίο του Ενώχ (από το διασωθέν αρχαίο κείμενο) Εισαγωγή - (μετάφρασις 

Γρηγ. Κατσαρέα), Αθήνα 1963.  

187 Τα αστέρια, κατά την Παλαιά Διαθήκη, είναι ουράνια σώματα που 

δημιουργήθηκαν από το Θεό για να ξεχωρίζουν τη μέρα από τη νύχτα (Γεν.1,16).  

Συχνά με τη λέξη αστήρ, κυρίως στον πληθυντικό αριθμό, εννοούσαν τους 

αστερισμούς, τους πλανήτες, ακόμα και τον Ήλιο ή τη Σελήνη. Επίσης οι 

αστέρες του ουρανού ή η άμμος της θάλασσας δηλώνουν την αύξηση και το 

μεγάλο πλήθος(Γεν.15.5  22.17 26.4 και Ιερ.33.31). Επιπλέον τα αστέρια 

λαμβάνουν και εκτελούν θεϊκές εντολές και καταδεικνύουν την ουράνια 

δόξα(Ησ.40,26∙45.12 Ψαλ.19,1∙148.3  Επ.Ιερ.59). Συμβολικά οι αστέρες σήμαιναν 

τους ηγεμόνες (Δαν.8,10) και τους αγγέλους ( Ιώβ 38,7). Βλ.Gerhard Kittel, 

Theological Dictionary of the New Testament, Vol.1 , Michigan. 
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Κουμράν δείχνουν ότι έχουν αστρολογικές γνώσεις188. Οι 

αστρολογικές τους γνώσεις δεν βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με τις 

αντίστοιχες των άλλων λαών. Η μετάδοση των γνώσεων αυτών από 

τη Βαβυλώνα γίνεται μέσω της Αραμαϊκής και των sepiru, της 

ομάδας των γραφέων, που ανήκαν στο "προσωπικό" των 

βαβυλωνιακών ναών. Κατά τον Popovic, μάλλον ήταν ομιλητές 

Αραμαϊκών που ενσωματώθηκαν στον Βαβυλωνιακό πολιτισμό. 

Γιατί οι ανώτερες γνώσεις διαδίδονταν προς την Ελλάδα μέσω 

άμεσης επαφής και όχι προς την Παλαιστίνη δεν είναι γνωστό. Ίσως 

οι Βαβυλώνιοι εκτιμούσαν διαφορετικά κάθε λαό189.  

 Υπάρχουν κάποιοι που θεωρούν ότι ήταν οι Ισραηλίτες που 

επέβαλαν την αστρολογία και όχι οι Χαλδαίοι. Ο Φ. Ματερνός190 

αναφέρει τον Αβραάμ και το Μωυσή σαν κάποιους από τους 

αστρολόγους του παρελθόντος και υπάρχει και ο Ιαμβρής, ο μυθικός 

Ιουδαίος μάγος, που αναφέρεται από τον Ωραπόλλωνα(6ος μ.Χ. αι.) 

σε ένα βιβλίο με τον τίτλο Αμβρής. Στην άποψη αυτή συνηγορεί και 

η ύπαρξη ψευδεπίγραφων κειμένων με αστρολογικό περιεχόμενο, 

όπως η Υγρομαντεία και η Διαθήκη, έργα που αποδίδονται στο 

Σολομώντα191 καθώς αρχαιολογικά ευρήματα σε κάποιες 

συναγωγές192 και νομίσματα193.  

                                                     
188 Βλ. Kocku Von Stuckrad, 'Jewish and Christian Astrology in Late Antiquity', ό.π.,  

σελ.10-14. 

189 M. Popovic, The Transmission of Astronomical and Astrological Learning between 

Babylonians, Greeks and Jews, ό.π., σελ 20-25. 

190 Φιρμίκου Ματέρνου , Matheseos libri VIII ,4. 

191 Για την αστρολογία στον  Ιουδαϊσμό βλ. E.W. Maunder,  The Astronomy of the 

Bible , (London 1908) ∙ J. H. Charlesworth, ‘Jewish astrology in the Talmud, 

pseudepigrapha, the Dead Sea scrolls, and early Palestinian synagogues’, HThR 

70.3/4 (1977), 183-200∙ T. Barton, Ancient Astrology, ό.π., σελ. 68-70∙ Σ. Πιπεράκη 

,Αστρολογία και Ιατρική. Θεωρία και πράξη στην Ελληνορωμαϊκή Αρχαιότητα, ό.π. 

σελ.99-108. Kocku von Stuckrad, ‘Jewish and Christian astrology in late antiquity: A 

new approach’, Numen 47.1 (2000), 1-40 ∙του ίδιου, ‘Astral magic in ancient Jewish 

discourse: Adoption, transformation, differentiation’ και R. Leicht, ‘The planets, the 

Jews and the beginnings of “Jewish astrology” στο συλλογικό τόμο των G. Bohak- 

Y. Harari- Sh. Shaked (επιμ.), Continuity and Innovation in the Magical Tradition 

(Jerusalem Studies in Religion and Culture 15) (Leiden- Boston, 2011)∙ Popović M., 

Reading the Human Body: Physiognomics and Astrology in the Dead Sea Scrolls and 
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 Ο Αβραάμ, ο προπάτορας των Εβραίων είναι Χαλδαίος στην 

καταγωγή 194. Μετά την κλήση του από το Γιαχβέ φεύγει από τη 

χώρα του και πηγαίνει στη Χαρράν. Εξαιτίας του λιμού αναγκάζεται 

να μετοικήσει στην Αίγυπτο. Ο Αρτάπανος (τέλη 3ου-αρχές 2ου 

π.Χ.αι), Εβραίος από την Αίγυπτο, υποστήριξε ότι ο Αβραάμ δίδαξε 

την αστρολογία στους κατοίκους της Ηλιούπολης και ότι ο Ερμής ο 

Τρισμέγιστος ήταν στην πραγματικότητα ο Μωυσής195.Επίσης, 

υπάρχει μια μαρτυρία από τον Ευπόλεμο(τέλη 3ου-αρχές 2ου π.Χ. 

αι) ότι ο Ενώχ διδάχτηκε την αστρολογία από τους αγγέλους και ότι 

ήταν ο Αβραάμ αυτός που δίδαξε την τέχνη της αστρολογίας στους 

Φοίνικες και τους Αιγυπτίους196.Ο Ιώσηπος αναφέρεται στο έργο του 

στο ταξίδι αυτό του Αβραάμ στην Αίγυπτο197. Ίσως είναι η 

προσπάθεια να δηλωθεί η ανωτερότητα των Ιουδαίων έναντι των 

"άλλων" στους οποίους ήταν υποταγμένοι. 

 Η Παλαιά Διαθήκη, το ιερό βιβλίο των Ιουδαίων, τονίζει τη 

μοναδικότητα του ιουδαϊκού λαού καθώς είναι ο μόνος που λατρεύει 

τον ένα και μοναδικό Θεό ανάμεσα στους άλλους πολυθεϊστικούς 

λαούς. Παράλληλα απαγορεύει την άσκηση της αστρολογίας και 

οποιασδήποτε άλλης λατρείας. Η απαγόρευση αυτή είναι ξεκάθαρη 

                                                                                                                                                      
Hellenistic-Early Roman Period Judaism (PHD diss.), Groningen, 2006∙ A. Y Reed, 

‘Abraham as Chaldean scientist and father of the Jews’, Journal for the Study of Judaism 

35 2 (2004), 119-58. 

192 W. Zanger, Jewish Worshop, Pagan Symbols, Zodiac mosaics in ancient 

synagogues, στο Biblical Archeology Review, (Ιανουάριος 2011), σελ 1-10.  

193 Για τα νομίσματα στην περίοδο του Δεύτερου Ναού βλέπε Y. Meshorer, Jewish 

Coins of the Second Temple Period, Tel Aviv 1967 ∙Kocku von Stuckrad, ‘Jewish and 

Christian astrology in late antiquity: A new approach’, ό.π., σελ 32-33. 

194 Γεν.11,28-31. 

195 Ευσεβίου, Ευαγγελική προπαρασκευή, P.G. 21 9,23,1-4∙9,27,1-37. Βλέπε τις 

ανάλογες αλληγορικές ερμηνείες του Φίλωνα, Περί Ἀβραάμ,68-80,60-62 ∙του ίδιου 

Περί ἀποικίας,176-196  και Περί τοῡ θεοπέμπτους εἶναι τούς ὀνείρους,1,41-60,68-71. 

196 Ευσεβίου, Ευαγγελική προπαρασκευή, 9,17,8-9  Μ. B. Hengel, Judaism and 

Hellinism, London 1971, σελ.88. 

197 Για σχόλια στην αναφορά αυτή του Ιώσηπου βλ. A. Y. Reed,' Abraham as 

Chaldean scientist and  Father of the Jews: Josephus, Ant. 1.154-168, And the Greco-

Roman discourse about Astronomy/Astrology',JSJ 35,2004, σελ.119-158.  
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στην Παλαιά Διαθήκη198.Η προσκύνηση άλλων θεοτήτων και κυρίως 

των ουρανίων σωμάτων τιμωρείται με λιθοβολισμό199. 

Μεταναστεύουν προκειμένου να βρεθούν στη γη της Επαγγελίας 

και παρά τις αντιξοότητες τα καταφέρνουν200. Η επαφή με τους 

άλλους λαούς τους κάνει να γνωρίσουν και άλλες θεότητες, όμως 

προσπαθούν να διατηρήσουν ακέραια την πίστη τους. Δεν είναι 

βέβαια λίγες οι φορές που στράφηκαν στη λατρεία άλλων θεοτήτων, 

όπως π.χ. του Βάαλ201. Όταν ο Ιωσίας τον 6ο π.Χ. αι αναμόρφωσε την 

ιουδαϊκή λατρεία βρίσκει τον ήλιο, τη σελήνη και τους αστέρες να 

λατρεύονται μαζί με τον Βαάλ στην Ιερουσαλήμ202. Ο Ιεζεκιήλ κάνει 

επίσης αναφορά στην λατρεία ειδώλων στο Ναό της Ιερουσαλήμ203. 

Αλλά υπάρχουν και λόγοι προφητών που καταδικάζουν τη 

συγκεκριμένη λατρεία204.Αποτέλεσμα της αποστασίας τους είναι η 

τιμωρία τους που βρίσκει την κορύφωσή της στη βαβυλώνια 

αιχμαλωσία. Κατά την παραμονή τους εκεί πρέπει να ήρθαν σε 

επαφή με την τέχνη της αστρολογίας αλλά διατήρησαν την πίστη 

                                                     
198 Εξ. 20,3 "...οὐκ ἒσονταί σοι θεοί ἓτεροι πλήν ἐμοῡ". 

 Δευτ. 5,7  "... οὐκ ἒσονταί σοι θεοί ἓτεροι πρό προσώπου μου". 

199 Δευτ. 17,2-7 "Ἐὰν δὲ εὑρεθῇ ἐν μιᾷ τῶν πόλεών σου, ὧν Κύριος ὁ Θεός σου δίδωσί 

σοι, ἀνὴρ ἢ γυνή, ὃς ποιήσει τὸ πονηρὸν ἐναντίον Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου παρελθεῖν 

τὴν διαθήκην αὐτοῦ, καὶ ἐλθόντες λατρεύσωσι θεοῖς ἑτέροις καὶ προσκυνήσωσιν 

αὐτοῖς, τῷ ἡλίῳ ἢ τῇ σελήνῃ ἢ παντὶ τῶν ἐκ τοῦ κόσμου τοῦ οὐρανοῦ, ἃ οὐ 

προσέξατέ σοι, καὶ ἀναγγελῇ σοι, καὶ ἐκζητήσεις σφόδρα, καὶ ἰδοὺ ἀληθῶς γέγονε 

τὸ ῥῆμα, γεγένηται τὸ βδέλυγμα τοῦτο ἐν Ἰσραήλ, καὶ ἐξάξεις τὸν ἄνθρωπον 

ἐκεῖνον ἢ τὴν γυναῖκα ἐκείνην καὶ λιθοβολήσετε αὐτοὺς ἐν λίθοις, καὶ 

τελευτήσουσιν. ἐπὶ δυσὶ μάρτυσιν ἢ ἐπὶ τρισὶ μάρτυσιν ἀποθανεῖται ὁ ἀποθνήσκων· 

οὐκ ἀποθανεῖται ἐφ᾿ ἑνὶ μάρτυρι. καὶ ἡ χεὶρ τῶν μαρτύρων ἔσται ἐπ᾿ αὐτῷ ἐν 

πρώτοις θανατῶσαι αὐτόν, καὶ ἡ χεὶρ τοῦ λαοῦ ἐπ᾿ ἐσχάτων· καὶ ἐξαρεῖς τὸν 

πονηρὸν ἐξ ὑμῶν αὐτῶν.". 

200 Για την εγκατάσταση στη Χαναάν βλ. Α.Gunneweg, Η ιστορία του Ισραήλ έως 

την εξέγερση του Βαρ-Κοχβά, (μτφ.  Ι. Μούρτζιος), Θεσσαλονίκη 1997,σελ.71-93.  

201 Σ. Αγουρίδη, Ιστορία της θρησκείας του Ισραήλ, Αθήνα 1999. 

202 Βασ.Δ΄23,5-7. 

203 Ιερ.8,11. 

204 Βλ. Ησ.47,13-14∙Δαν.5,11. 
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τους στο Γιαχβέ. Βέβαια οι ίδιοι οι Βαβυλώνιοι αναγνώριζαν σε 

αυτούς κάποιες αστρολογικές γνώσεις205.  

 Από την παραμονή τους στη Βαβυλώνα δανείζονται το 

βαβυλωνιακό ημερολόγιο και οι γιορτές τους σχετίζονται με αυτό206. 

Μετά την επιστροφή τους στην Παλαιστίνη ξαναχτίζουν το Ναό 

τους. Οι επόμενοι κατακτητές τους Έλληνες- Ρωμαίοι αναγνωρίζουν 

την ιδιαιτερότητα της θρησκείας τους και την θεωρούν 

επιτρεπόμενη σε ολόκληρη την αυτοκρατορία. Η μόνη τους 

υποχρέωση είναι η καθημερινή τέλεση θυσιών προς τιμήν του 

αυτοκράτορα στο Ναό207. Ο Ναός αποτελεί για τους απανταχού 

Ισραηλίτες το κέντρο και το σύμβολο του κόσμου208. Η κάθετη 

σύνδεση ανάμεσα στον ουρανό και στη γη, στην αγγελική λατρεία 

και στην λειτουργία του ναού, πανταχού παρούσα στην ύστατη 

περίοδο του δεύτερου Ναού, δεν ταυτίζεται με αστρολογικές 

αντιλήψεις. Δημιουργεί όμως τις προϋποθέσεις γι΄αυτές. Η αστρική 

λατρεία δεν απέχει πολύ από την αστρική σημειολογία. Η σύνδεση 

αυτή έγινε από την κοινότητα του Qumran209. Δεν είχαν κανένα 

πρόβλημα στη χρήση αστρολογικών τεχνικών, καθώς διέκριναν την 

αστρολατρία από την αστρολογία, τη λατρεία αστρικών θεοτήτων 

και την ερμηνεία του χρόνου210. Έτσι η αστρολογία τίθεται στην 

υπηρεσία των ιερατείων. Οι Ιουδαίοι αναμένουν τη λύτρωση. Και η 

                                                     
205 Είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστική η περίπτωση του Δανιήλ και των Τριών 

Παίδων (Δαν.2,13-37∙ 4,1-30∙ 6,5-25). 

206 Για το ημερολόγιο στους Ισραηλίτες βλέπε  Κocku von Stuckrad ‘Jewish and 

Christian astrology in late antiquity: A new approach’, Numen 47.1 (2000),σελ. 14-15∙ 

Ν.Campion, Astrology and Cosmology in the world's religions, ό. π. σελ138-140∙ M. 

Chyutin, The War of the Calendars in the Period of the Second Temple and the Redaction of 

the Psalms according to the Calendar [Hebr.], Tel Aviv, 1993. 

207 Βλ. Ι. Ζηζιούλα , Ελληνισμός και Χριστιανισμός. Η συνάντηση των δύο κόσμων, 

Αθήνα 2003, σελ 21-50. 

208  Ο ναός ως σύμβολο του κόσμου ήταν γνωστός από τον Ιώσηπο. Βλ. Κocku von 

Stuckrad ‘Jewish and Christian astrology in late antiquity: A new approach’, ό.π., 

σελ.13  
209  Για τα ωροσκόπια στην κοινότητα του Qumran δες τα κείμενα 4Q186 και 

4Q534. Για τη βροντολογία δες 4Q318. 
210 Κocku von Stuckrad ‘Jewish and Christian astrology in late antiquity: A new 

approach’, ό.π., σελ. 13-14 
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λύτρωση για τον Ισραήλ θα έρθει από το Μεσσία η έλευση του 

οποίου θα αναγγελθεί με αστέρι211. 

 

ΣΥΝΟΨΗ 

 

 Η αστρολογία ως παρατήρηση του ουράνιου θόλου με στόχο 

τη διεξαγωγή συμπερασμάτων που αφορούν την πρόβλεψη 

μελλοντικών γεγονότων ξεκινά από τη Βαβυλώνα. Οι ουράνιοι 

οιωνοί επιβεβαιώνονται αρχικά με τη σπλαχνοσκόπηση. Η σχέση 

σημείου και πρόβλεψης δεν ενείχε καμία αιτιότητα. Με την πάροδο 

του χρόνου, οι ιερείς, μέσα από διαρκή παρατήρηση, συντάσσουν 

εφημερίδες στις οποίες υπολογίζουν  τη θέση των ουρανίων 

σωμάτων στον θόλο του ουρανού. Οι προβλέψεις τους αφορούν 

αρχικά τον βασιλιά , η μοίρα του οποίου είναι συνυφασμένη με 

αυτήν του έθνους. Η χρήση του ζωδιακού τους οδηγεί στο πρώτο 

ωροσκόπιο το 410 π.Χ. 

 Η μετάδοση αστρονομικών-αστρολογικών γνώσεων μεταξύ 

Βαβυλωνίων και Ελλήνων οδηγεί στην ανάπτυξη της ελληνιστικής 

αστρολογίας. Οι ειδικές συνθήκες που αναπτύσσονται κατά τους 

ελληνιστικούς χρόνους δίνουν στην αστρολογία κυρίαρχη θέση. Οι 

κατακτήσεις του Μ. Αλεξάνδρου κάνουν τον άνθρωπο της εποχής 

να αισθάνεται ανασφαλής. Οι διαρκείς μετακινήσεις πληθυσμών, η 

κακή οικονομική κατάσταση, η αμφισβήτηση θεσμών και αξιών 

διαμορφώνουν τις συνθήκες ανασφάλειας. Από την άλλη μεριά η 

χρήση της ελληνιστικής κοινής και η διάδοση του ελληνικού 

πολιτισμού δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για 

διαπολιτισμική συνδιαλλαγή. Η διαπολιτισμικότητα οδηγεί και σε 

θρησκευτικό συγκρητισμό. Ο άνθρωπος επανατοποθετείται 

απέναντι στη θρησκεία καθώς αισθάνεται έρμαιο της Μοίρας ή της 

Τύχης.  

 Το επιστημονικό πλαίσιο της εποχής επιτείνει επίσης το 

αίσθημα ανασφάλειας του ανθρώπου. Ο αριστοτελικός διαχωρισμός 

                                                     
211 Αριθμοί, 24,17. 
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του σύμπαντος και ανακάλυψη της μετάπτωσης των Ισημερινών 

καθιστούν την κίνηση των ουρανίων σωμάτων ιδιαίτερα σημαντική 

για τη ζωή στη Γη και για τη μοίρα των ανθρώπων. Ο άνθρωπος 

αναζητά τη λύτρωση είτε μέσα από τη θρησκεία είτε μέσα από τη 

φιλοσοφία. Τις απόψεις της αστρολογίας χρησιμοποιούν οι πολιτικοί 

άρχοντες τόσο κατά την ελληνιστική όσο και στη ρωμαϊκή εποχή 

για να ισχυροποιήσουν τη θέση τους. Έτσι η αστρολογία εξυπηρετεί 

πολιτικές σκοπιμότητες.  

 Σ' αυτό το περιβάλλον εμφανίζεται ο Χριστιανισμός. Η 

Παλαιστίνη, ο τόπος στον οποίο γεννιέται ο Χριστός, φαινομενικά  

δεν επηρεάζεται από  τις προηγούμενες συνθήκες καθώς στους 

Ιουδαίους απαγορεύεται η ενασχόληση με την αστρολογία. Οι 

Ιουδαίοι όμως, τόσο οι γηγενείς όσο και της Διασποράς, γνωρίζουν 

την αστρολογία. Κείμενα, παραστάσεις σε συναγωγές και 

νομίσματα μαρτυρούν τη χρήση της. Σαφώς λοιπόν και οι χριστιανοί 

θα χρησιμοποιήσουν, προκειμένου να μεταδώσουν το μήνυμά τους 

στους υπόλοιπους λαούς, τη γλώσσα και την ορολογία της εποχής. 

Οι συγγραφείς της Καινής Διαθήκης χρησιμοποιούν τη μεταγλώσσα 

της αστρολογίας, με βάση τους σημασιολογικούς κανόνες, για να 

εξυπηρετήσουν τους δικούς τους σκοπούς. 
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ΜΕΡΟΣ Β΄. ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄. ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ ΤΩΝ ΜΑΓΩΝ 

  

 Η λέξη "αστήρ", όπως προαναφέρθηκε, απαντά έξι φορές στα 

Ευαγγέλια - πέντε φορές στο κατά Ματθαίον212 και μία στο κατά 

Μάρκον213, ενώ απουσιάζει από το κατά Λουκάν214 και το κατά 

Ιωάννην. Η συχνή αναφορά της λέξης στο κατά  Ματθαίον 

οφείλεται στη διήγηση της προσκύνησης των Μάγων. 

 

Α.1. Η ΔΙΗΓΗΣΗ 
 

      Ο Ματθαίος, αφού παραθέτει στην αρχή του Ευαγγελίου του 

το γενεαλογικό δέντρο του Ιησού από τον Αβραάμ και εξής, μιλά για 

τη σύλληψη του Ιησού, τον δισταγμό του Ιωσήφ και το όνειρό του και 

καταλήγει με τη γέννηση του Ιησού στη Βηθλεέμ215. Μετά τη 

                                                     
212 Μτ. 2,2.7.9.10 ∙ 24,29. 

213 Μκ.13,25. 

214 Στο κατά Λουκάν απαντάται η λέξη "ἄστροις"   "... καί ἔσονται σημεῖα ἐν ἠλίω 

καί σελήνη καί ἄστροις ... (Λκ.21,25).  

215 Μτ.2,1-12  1 Τοῦ δὲ Ἰησοῦ γεννηθέντος ἐν Βηθλέεμ τῆς Ἰουδαίας ἐν ἡμέραις 

Ἡρῴδου τοῦ βασιλέως, ἰδοὺ μάγοι ἀπὸ ἀνατολῶν παρεγένοντο εἰς Ἱεροσόλυμα 2 

λέγοντες· Ποῦ ἐστιν ὁ τεχθεὶς βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; εἴδομεν γὰρ αὐτοῦ τὸν 

ἀστέρα ἐν τῇ ἀνατολῇ καὶ ἤλθομεν προσκυνῆσαι αὐτῷ. 3 ἀκούσας δὲ Ἡρῴδης ὁ 

βασιλεὺς ἐταράχθη καὶ πᾶσα Ἱεροσόλυμα μετ' αὐτοῦ, 4 καὶ συναγαγὼν πάντας 

τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ γραμματεῖς τοῦ λαοῦ ἐπυνθάνετο παρ' αὐτῶν ποῦ ὁ Χριστὸς 

γεννᾶται. 5 οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ· Ἐν Βηθλέεμ τῆς Ἰουδαίας· οὕτως γὰρ γέγραπται διὰ 

τοῦ προφήτου· 6 Καὶ σύ Βηθλέεμ, γῆ Ἰούδα, οὐδαμῶς ἐλαχίστη εἶ ἐν τοῖς ἡγεμόσιν 

Ἰούδα· ἐκ σοῦ γὰρ ἐξελεύσεται ἡγούμενος, ὅστις ποιμανεῖ τὸν λαόν μου τὸν Ἰσραήλ. 

7Τότε Ἡρῴδης λάθρᾳ καλέσας τοὺς μάγους ἠκρίβωσεν παρ' αὐτῶν τὸν χρόνον τοῦ 

φαινομένου ἀστέρος, 8 καὶ πέμψας αὐτοὺς εἰς Βηθλέεμ εἶπε· Πορευθέντες 

ἐξετάσατε ἀκριβῶς περὶ τοῦ παιδίου· ἐπὰν δὲ εὕρητε ἀπαγγείλατέ μοι, ὅπως κἀγὼ 
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γέννηση εμφανίζονται στα Ιεροσόλυμα, στον βασιλιά Ηρώδη, 

Μάγοι από την Ανατολή αναζητώντας τον νεογέννητο βασιλιά των 

Ιουδαίων, του οποίου τον αστέρα ακολούθησαν. Ο Ηρώδης 

ταράζεται και, αφού συγκεντρώνει τις απαραίτητες πληροφορίες 

από τους αρχιερείς και τους γραμματείς, μαθαίνει ότι ο  Χριστός 

γεννάται στη Βηθλεέμ. Καλεί λοιπόν τους Μάγους και, αφού 

πληροφορείται το χρόνο της εμφάνισης του αστέρος, τους στέλνει 

στη Βηθλεέμ ζητώντας τους, όταν βρουν το παιδί, να επιστρέψουν, 

για να προσκυνήσει και αυτός το νεογέννητο βασιλιά. Όταν οι 

Μάγοι φεύγουν από τα Ιεροσόλυμα, το αστέρι εμφανίζεται ξανά και 

τους οδηγεί εκεί όπου βρίσκεται ο Ιησούς. Οι μάγοι προσκυνούν τον 

Χριστό και του προσφέρουν δώρα. Έπειτα γυρίζουν πίσω στη χώρα 

τους από άλλο δρόμο, χωρίς να επισκεφθούν ξανά το βασιλιά 

Ηρώδη, ύστερα από υπόδειξη ενός  ονείρου216. 

 

Α.2. ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ 

 

 Η διήγηση για το αστέρι των Μάγων υπάρχει μόνο στο κατά 

Ματθαίον Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο προϋποθέτει αναγνώστες τόσο 

ιουδαιοχριστιανούς, που είναι εξοικειωμένοι με την Παλαιά 

Διαθήκη και τις ιουδαϊκές παραστάσεις και αντιλήψεις, όσο και 

εθνικοχριστιανούς217 . Γραμμένο πιθανότατα το 80-90 μ.Χ. θεωρείται 

                                                                                                                                                      
ἐλθὼν προσκυνήσω αὐτῷ. 9 οἱ δὲ ἀκούσαντες τοῦ βασιλέως ἐπορεύθησαν· καὶ ἰδοὺ 

ὁ ἀστὴρ ὃν εἶδον ἐν τῇ ἀνατολῇ προῆγεν αὐτοὺς ἕως ἐλθὼν ἐστάθη ἐπάνω οὗ ἦν τὸ 

παιδίον· 10 ἰδόντες δὲ τὸν ἀστέρα ἐχάρησαν χαρὰν μεγάλην σφόδρα. 11 καὶ 

ἐλθόντες εἰς τὴν οἰκίαν εἶδον τὸ παιδίον μετὰ Μαρίας τῆς μητρὸς αὐτοῦ, καὶ 

πεσόντες προσεκύνησαν αὐτῷ, καὶ ἀνοίξαντες τοὺς θησαυροὺς αὐτῶν 

προσήνεγκαν αὐτῷ δῶρα, χρυσὸν καὶ λίβανον καὶ σμύρναν· 12 καὶ χρηματισθέντες 

κατ' ὄναρ μὴ ἀνακάμψαι πρὸς Ἡρῴδην, δι' ἄλλης ὁδοῦ ἀνεχώρησαν εἰς τὴν χώραν 

αὐτῶν. 

216 Σχόλια για τη διήγηση της γέννησης από το Ματθαίο και το πως 

διαμορφώθηκε η συγκεκριμένη διήγηση παραθέτει ο R. E. Brown, The Birth of the 

Messiah. A Commentary on the Infancy Narratives in the Gospels of Matthew and Luke, 

new updated edition, New York 1993, σσ.166-201. 

217 Βλ. Ι.Καραβιδόπουλου, Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2007, σελ. 

157. 
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το πιο ιουδαϊκό από τα κανονικά Ευαγγέλια. Ο Ματθαίος 

προσπαθεί να δείξει ότι ο Ιησούς είναι το πρόσωπο στο οποίο 

εκπληρώνονται οι Ιουδαϊκές γραφές.  

 Οι Ιουδαίοι περίμεναν το Μεσσία. Χιλιάδες χρόνια πριν είχε 

δοθεί η υπόσχεση της έλευσής του. Πλήθος προφητειών προμήνυε 

την έλευση του Λυτρωτή. Για τους Ιουδαίους ήταν γνωστός ο τόπος 

που θα γεννηθεί ο Μεσσίας218, το γένος του219, η γέννησή του από 

μητέρα Παρθένο220, η αναγγελία της γέννησής του με αστέρα221. Ο 

Ματθαίος φαίνεται να σκιαγραφεί τον Ιησού σαν ένα νέο Μωυσή 

και κάτι παραπάνω222. Θεωρεί ότι ο νόμος πρέπει να πληρωθεί223. Οι 

οπαδοί του Ιησού δεν πρέπει να καταλύσουν τον νόμο ,αλλά να τον 

"πληρώσουν".Ο Ματθαίος όμως επιθυμεί και το άνοιγμα προς τους 

Εθνικούς224. Η επίθεση προς τους Φαρισαίους δείχνει και έναν αντι-

ιουδαϊκό χαρακτήρα. "Είναι δυνατόν ένα Ευαγγέλιο να είναι 

ταυτόχρονα ιουδαϊκό και αντι-ιουδαϊκό, αποκλειστικό και καθολικό 

ως προς την κατανόηση της αποστολής του;"225 Ο τελικός 

σχηματισμός του Ευαγγελίου δείχνει ότι δημιουργείται μέσα σε μια 

                                                     
218 Μιχ.5,1-3 " καὶ σὺ Βηθλεέμ, γῆ Ἰούδα, οὐδαμῶς ἐλαχίστη εἰ ἐν τοῖς ἠγεμόσι Ἰούδα  

ἔκ σου γὰρ ἐξελεύσεται ἡγούμενος ὅστις ποιμανεῖ τὸν λαόν μου τὸν Ἰσραὴλ". 

219 Ησ.,11,1 "καί ἐξελεύσεται ράβδος ἐκ τῆς ρίζης Ἰεσσαί, καὶ ἄνθος ἐκ τῆς ρίζης 

ἀναβήσεται". 

220 Ησ. 7,14 "ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρι ἔξει καὶ τέξεται υἱὸν καὶ καλέσουσιν τὸ 

ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμανουὴλ". 

221 Αριθ. 24,17  "ἀνατελεῖ ἄστρον ἐξ Ἰακωβ καὶ ἀναστήσεται ἄνθρωπος ἐξ Ἰσραὴλ 

καὶ θραύσει τοὺς ἀρχηγοὺς Μωὰβ". 

222 D. C. Allison, Jesus of Nazareth: Millenarian Prophet,Minneapolis 1998. 

223 Μτ.5,17-20 "Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον καταλῦσαι τὸν νόμον ἢ τοὺς προφήτας· οὐκ 

ἦλθον καταλῦσαι, ἀλλὰ πληρῶσαι... λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι ἐὰν μὴ περισσεύσῃ ἡ 

δικαιοσύνη ὑμῶν πλεῖον τῶν γραμματέων καὶ Φαρισαίων, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν 

βασιλείαν τῶν οὐρανῶν". 

224 Μτ.2,10 ∙ 8,11-12 και 28,19-20. 

225 "Can a gospel be both Jewish and anti-Jewish, both exclusive and universal in its 

understanding of mission?" Η ερώτηση τίθεται από τον D.G. Horrel,'Early Jewish 

Christianity', στο The Early Christian World, Volume I-II,(Philip F. Esler 

ed.),London,New York 2000, σελ.136-168 κυρίως σελ. 145. 
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ιουδαιοχριστιανική κοινότητα, η οποία όμως επιθυμεί το άνοιγμα 

προς τα έθνη. 

 Μέσα από τη συγκεκριμένη διήγηση όλα αυτά 

επαληθεύονται. Καθώς οι Ιουδαίοι ανέμεναν το Μεσσία όχι μόνο ως 

Σωτήρα ελευθερωτή, αλλά και ως σπουδαίο κοσμικό βασιλιά που θα 

υπέτασσε τους άλλους λαούς της γης, ίσως γι' αυτόν ακριβώς το 

λόγο έγινε και η διήγηση των Μάγων. Οι σοφοί Μάγοι με την 

παρουσία και το προσκύνημά τους επικύρωναν προκαταβολικά τη 

γήινη κυριαρχία και την κοσμοσωτήρια αποστολή του νέου βασιλιά 

της γης. 

 Η προφητεία του Βαλαάμ, ότι θα ανατείλει άστρο από τον 

Ιακώβ, χρησιμοποιήθηκε από πολλούς Ιουδαίους, κυρίως βασιλείς, 

για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων τους ή για την 

ισχυροποίηση της θέσης τους. Οι Ασμοναίοι βασιλείς έκαναν 

εκτεταμένη χρήση των αστρολογικών συμβόλων χρησιμοποιώντας 

ή παραποιώντας την προφητεία του Βαλαάμ. Κατά τη διάρκεια της 

βασιλείας του Αλέξανδρου Ιανναίου κόπηκε ένα πλήθος 

νομισμάτων. Εκεί εικονίζονταν ένα οχτάκτινο ή εξάκτινο αστέρι με 

ή χωρίς κύκλο(εικ.1). Ήταν ίσως το πιο διαδεδομένο νόμισμα των 

Ιουδαίων226. Ο Αλέξανδρος Ιανναίος γεννήθηκε το 126 π. Χ., όταν 

είχε γίνει μεγάλη σύνοδος του Δία και του Κρόνου στους Ιχθείς. Ο 

Δίας συνδεόταν με τη βασιλεία, ενώ ο Κρόνος, ως ο έβδομος 

πλανήτης, συνδέθηκε με το Σάββατο (Sabbath), δηλαδή με τους 

Ιουδαίους.Με την κοπή των νομισμάτων ο Αλέξανδρος επιθυμούσε 

να δείξει  τη θεϊκή  εκλογή του, που έγινε ορατή εξαιτίας της 

συνόδου των πλανητών. Η βασιλεία του αποτελούσε εκπλήρωση της 

προφητείας του Βαλαάμ227.  

                                                     
226 Meshorer, Jewish Coins of the Second Temple Period, ό.π.,σελ. 119. 

227 Kocku Von Stuckrad, 'Jewish and Christian Astrology: A new approach', Numen 

47.1 (2000),ό.π., σελ.28-30. 
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(Εικ.1. Νομίσματα της εποχής του Αλέξανδρου Ιανναίου228) 

 

 Επίσης ο Ηρώδης ο Μέγας παρουσίαζε τον εαυτό του σαν το 

Μεσσία που θα εγκαθιστούσε για τους Ιουδαίους μια βασιλεία. 

Ήταν το νέο αστέρι που ανέτειλε από τον Ισραήλ. Έτσι η αντίδρασή 

του στην τριπλή σύνοδο του 7 ή 6 π. Χ. μπορεί  να δικαιολογηθεί. 

Σκότωσε τη γυναίκα του, τους γιους του και άλλους "εχθρούς"229. 

Απόλυτα δικαιολογημένη είναι και η αντίδρασή του στη γέννηση 

του Ιησού . 

 Το 134 μ. Χ. η εξέγερση του Βαρ Κοχβά συνδέθηκε πάλι με 

σύνοδο πλανητών. Ο Ευσέβιος τον περιγράφει ως αιμοδιψή, που 

όμως τιμήθηκε δουλικά σαν αστέρας που κατέβηκε από τον ουρανό 

να βοηθήσει τους καταπιεσμένους και να τους φωτίσει230. Κατά τη 

                                                     
228 Εμπρόσθια όψη : Σελευκιδική άγκυρα και ελληνική επιγραφή: ΒΑΣΙΛΕΩΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ . 

Οπίσθια όψη : οκτάκτινος τροχός ή άστρο. Εβραϊκή επιγραφή ανάμεσα στις 

ακτίνες : "Γιεχονάταν ο Βασιλεύς". Πηγή wikipedia, λήμμα Αλέξανδρος Ιανναίος, 

ανάρτηση στις 14/11/2014. 
229 Ιωσήπου, Ιουδαϊκή Αρχαιολογία,16,73-76 ∙ 328-334 ∙ 361-394 και Α. Schalit,  König 

Herodes. Der Mann und sein Werk (Studia Judaica. Forschungen zur Wissenschaft des 

Judentums 4). Berlin 1969 σελ. 620-628. 

230 Ευσεβίου, Εκκλησιαστική Ιστορία,4,6,2 "....ἐστρατήγει δὲ τότε Ἰουδαίων 

Βαρχωχεβας ὄνομα, ὃ δὴ ἀστέρα δηλοῖ, τὰ μὲν ἄλλα φονικὸς καὶ ληιστρικός τις 

ἀνήρ, ἐπὶ δὲ τῆι προσηγορίαι, οἷα ἐπ' ἀνδραπόδων, ὡς δὴ ἐξ οὐρανοῦ φωστὴρ αὐτοῖς 

κατεληλυθὼς κακουμένοις τε ἐπιλάμψαι τερατευόμενος". 
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διάρκεια της επανάστασης κόπηκε ένας αριθμός νομισμάτων με ένα 

αστέρι μπροστά στην είσοδο του Ναού231. 

 Η ελπίδα της έλευσης ενός Μεσσία υπάρχει όμως και στους 

Εθνικούς. Οι Σιβυλλικοί χρησμοί αναγγέλλουν την έλευση κάποιου 

Μεσσία." αὐτὰρ ἐπεὶ Ῥώμη καὶ Αἰγύπτου βασιλεύσει 47 εἰσέτι 

δηθύνουσα, τότε δὴ βασιλεία μεγίστη 48 ἀθανάτου βασιλῆος ἐπ´ 

ἀνθρώποισι φανεῖται. 49 ἥξει δ´ ἁγνὸς ἄναξ πάσης γῆς σκῆπτρα 

κρατήσων 50 εἰς αἰῶνας ἅπαντας ἐπειγομένοιο χρόνοιο» 232. 

 Ο Κικέρωνας, έχοντας υπόψη του τους στίχους αυτούς, 

διερωτάται: «in quem hominem, et in quod tempus est;» (σε ποιον 

άνθρωπο και σε ποιον χρόνο αναφέρεται;)233. Με αυτές τις λέξεις και 

φράσεις διερωτάται ο Κικέρων ποιος θα είναι τούτος ο ἂναξ, που ο 

χρησμός τον αποκαλεί αγνό, και σε ποιο χρόνο θα εμφανιστεί. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι επόμενοι σιβυλλικοί στίχοι μιλούν για τον 

αστέρα που θα φανεί, όταν έλθει κρυφά εκείνος, ο Λόγος του 

Υψίστου, ο οποίος θα φέρει σάρκα όμοια με αυτή των θνητών. «Ἀλλ' 

ὁπόταν ἀστὴρ πανείκελος ἠελίοιο λαμπρὸς ἀπ' οὐρανόθεν προφανῆ 

ἐνὶ ἤμασι μέσσοις, καὶ τότε δὴ κρύφιος ἤξει Λόγος ὑψίστοιο, 

σαρκοφέρων, θνητοίσιν ὁμοίιον ἀλλὰ σὺν αὐτῷ αὐξήσει τὸ κράτος τῆς 

Ρώμης, κλεινῶν τὲ Λατίνων, Εἰρήνη δ' ἔσται, πολέμων δ' ἀναπαύσεται 

΄Ἄρης». 

 Και οι ακόλουθοι στίχοι του Βιργιλίου (70-19 π.Χ.) μπορούν να 

θεωρηθούν ως χρησμολόγοι234.  " Έφτασε κιόλας ο έσχατος καιρός, 

όπως ορίζει η προφητεία της Κύμης ∙ ξαναγεννιέται από την αρχή ο 

μέγας των αιώνων κύκλος. Ιδού η παρθένος έρχεται, έρχεται πάλι η 

βασιλεία του Κρόνου, ιδού εξ ουρανών γενιά καινούρια κατεβαίνει. 

                                                     
231 Kocku Von Stuckrad, 'Jewish and Christian Astrology: A new approach',ό.π., σελ. 

30-31. 

232 Oracula Sibyllina, Lispiae 1852, Σιβ. χρησ. Λόγος Γ' 46-50. 

233 Κικέρωνος,  De Divinatione 1, II, LIV. 

234 Η μετάφραση είναι από το βιβλίο του Θ.Δ. Παπαγγελή, Από τη βουκολική 

ευτοπία στην πολιτική ουτοπία, Αθήνα 1995,σσ.259-260 και 268-269 . 
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Εσύ, ω Ειλείθυια αγνή, ευλόγησε το βρέφος που θα φέρει τέλος στου 

Σίδερου τη φύτρα και θα απλώσει τη Χρυσή γενιά..........  . ( Vergilii, 

Bucolica, Egloga IV,4-39)235.    

 Επίσης στο Λεξικό Σούδας αναφέρεται ότι ο Αύγουστος 

Καίσαρας236, αφού προσέφερε θυσία, ρώτησε το Μαντείο των 

Δελφών ποιος επρόκειτο να βασιλεύσει έπειτα από αυτόν, και η 

Πυθία του έδωσε την εξής απάντηση: "Παῖς Ἑβραῖος κέλεταί με 

θεοῑς μακόρεσιν ἀνάσσων, τὸν δὲ δόμον προλιπεῖν, καὶ αἴδην αὔθις 

εἰκέσθαι. Λοιπὸν ἄπιθι σιγῶν ἐκ βωμῶν ἡμετέρων"... "Καὶ ἐξελθῶν ἐκ 

τοῦ μαντείου ὁ Αὔγουστος, ἔστησεν ἐν τῷ Καπιτωλίῳ βωμόν, ἐν ὢ 

ἐπέγραψε Ρωμαϊκοῖς γράμμασιν ὁ βωμὸς οὗτος ἐστὶ τοῦ πρωτογόνου 

θεοῦ"237. 

 Η ιστορία της γέννησης του Ιησού, όπως περιγράφεται από το 

Ματθαίο ( 2,1-12)0, θεωρείται ανάλογη με τη γέννηση και άλλων 

ιστορικών προσώπων. Θαυμαστή θεωρείται η γέννηση του Νώε, 

όπου ο Λαμέχ δεν θεωρείται ο πραγματικός του πατέρας, γιατί ο 

Νώε είναι " δι' ἀγγέλου θεόπεμπτος". Στο Απόκρυφο της Γένεσης238 ή 

χειρόγραφο Λαμέχ λέγεται ότι ο Λαμέχ κοίταξε καχύποπτα τη 

γυναίκα του, που έμεινε έγκυος θαυματουργικά και κατόπιν 

                                                     
235 Η Εκλογή του Βιργιλίου θεωρείται ως ειδωλολατρική προφητεία για τη 

γέννηση του Μεσσία. Βλ. σχετικά S. Benko," Virgil' s Fourth Eclogue in Christian 

Interpretation ", ANRW (Aufstieg und Neidergang der romischen Welt),31,1 (1980), 

646-705 και Β. Στογιάννου, Ερμηνευτικά Μελετήματα, "Μια εξωβιβλική 

προφητεία", Θεσσαλονίκη 1988, 447-452 . 

236 Ο Ιούλιος Καίσαρ αλλά κυρίως ο Οκταβιανός Αύγουστος οικειοποιήθηκε τα 

γνωρίσματα που αποδίδει στο Σωτήρα η Εκλογή του Βιργιλίου ώστε ο ποιητής να 

μιλήσει γι' αυτόν με τους ίδιους όρους στην Αινειάδα(6,792-795) και ουσιαστικά 

να τον ταυτίσει με το παιδί των Εκλογών. Βλ. Κ.Παπαδημητρίου, Ερμηνεύοντας 

την ειρήνη στην Καινή Διαθήκη. Σύγχρονες ερμηνευτικές προσεγγίσεις, ό.π., 

σελ.115-118.  

237 Σούδα Λεξικόν, λήμμα Αύγουστος Καίσαρας, ό.π. , σελ 194. 

238 Για τα Απόκρυφα βλ. Jonathan G. Campbell, Deciphering the Dead Sea Scrolls, 

Second Edition, Oxford, UK 2002 ∙VanderKam, James C., The Dead Sea Scrolls Today, 

Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 1994. ∙Γ. Γρατσέα, Σάββας Αγουρίδη, Τα 

Χειρόγραφα της Νεκράς Θάλασσας, Αθήνα 2003, Δ. Καϊμάκη, Τα Χειρόγραφα του 

Κουμράν και η Θεολογία τους, Θεσσαλονίκη 2004. 
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γέννησε τον Νώε239. Η Σελλά γέννησε από τον Λαμέχ ένα γιο που 

ήταν περιτετμημένος, σημάδι της ιδιαίτερης χάρης του Θεού. Ο 

Λαμέχ τον ονόμασε Νώε, γιατί βρήκε μεγάλη παρηγοριά σ΄αυτόν. 

Τα μάγουλα του Νώε ήταν πιο καθαρά από το χιόνι και πιο κόκκινα 

από το ρόδο, τα μάτια του ήταν σαν τις ακτίνες του πρωινού ήλιου, 

το πρόσωπό του φεγγοβολούσε, γι αυτό ο Λαμέχ υποπτεύθηκε ότι 

δεν ήταν γιος του, αλλά παιδί της Σελλά από κάποιον Εγρήγορο ή 

Πεπτωκότα∙όμως η Σελλά ορκίστηκε ότι του είχε μείνει πιστή.... Την 

εποχή που γεννήθηκε ο Νώε- συνέπεσε με το θάνατο του Αδάμ -ο 

κόσμος βελτιώθηκε πολύ240. 

    Σύμφωνα με το χειρόγραφο της Νεκράς Θάλασσας "Ιστορία 

του Αβραάμ" (Ma'ase abraham), όταν γεννήθηκε ο Αβραάμ, ένα 

αστέρι εμφανίστηκε στην Ανατολή και περιφερόταν στον ουρανό. 

Το αστέρι αυτό κατάπιε τέσσερα άλλα αστέρια, το καθένα από τα 

οποία ήταν στερεωμένο σε διαφορετικό τεταρτημόριο του ουράνιου 

θόλου. Οι σύμβουλοι του Νιμρώδ τον πληροφόρησαν ότι το αστέρι 

προέλεγε τη γέννηση ενός παιδιού που επρόκειτο να γίνει μέγας και  

οι απόγονοί του θα κληρονομούσαν τη γη στους αιώνες.  Αυτός 

τρομοκρατήθηκε και έστειλε να σκοτώσουν το γιο του Θάρα. Ο Θεός 

όμως έστειλε τον αρχάγγελο Γαβριήλ και προστάτεψε το μικρό 

Αβραάμ, κρύβοντάς τον μέσα σε σύννεφα και ομίχλη. Αμέσως μετά 

ο Θάρα, φοβούμενος για τη ζωή του γιού του , εγκατέλειψε τη χώρα 

των Χαλδαίων. Παρόλα αυτά ο Νιμρώδ έσφαξε 70000 νήπια 

,προκειμένου να θανατώσει τον Αβραάμ241. 

   Ανάλογη θεωρείται και η σφαγή των αρρένων παιδιών από 

τον Φαραώ και η θαυμαστή διάσωση του Μωυσή. Στην εβραϊκή 

παράδοση ένα αστέρι αναγγέλλει τη γέννησή του. Ο Φαραώ το 

θεώρησε κακό σημάδι, ενώ παράλληλα είδε ένα προφητικό όνειρο, 

που του το εξήγησαν οι Αιγύπτιοι ιερείς. Κατά την ερμηνεία τους, 

θα γεννιόταν ένα αγόρι στις εβραϊκές οικογένειες, που θα οδηγούσε 

                                                     
239 Genesis Apocryphon 40. 

240 Ρ. Γκρέιβς-Ρ. Πατάι, Εβραϊκοί Μύθοι, Αθήνα, 1991, σελ.98. 

241 4Q225. 
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την Αίγυπτο στην καταστροφή. Γι αυτό  τον λόγο διέταξε να 

θανατώνονται όλα τα νεογέννητα αγόρια των Εβραίων. Σύμφωνα 

με τους ραββινικούς θρύλους, το σπίτι πλημμύρισε με φως τη μέρα 

της γέννησης του Μωυσή . Άγγελος Κυρίου, όμως, έσωσε τον μικρό 

Μωυσή, αφού ειδοποίησε τον πατέρα του Αμράμ να τον κρύψει242.  

 Η μητέρα του Ιωχαβέδ τον κράτησε κοντά της για τρεις μήνες, 

όμως αργότερα τον άφησε στο Νείλο, όπου τον βρήκε η αδερφή του 

Φαραώ, η πριγκίπισσα Θέρμονθις, η οποία τον ονόμασε 

Μοσέ.(Έξοδ.2,10), ενώ το αιγυπτιακό όνομα που του δόθηκε ήταν 

Χοζαρσίφ ή Οσαρσίφ ή Όσαρσις, που σημαίνει τέκνο του Όσιρι243.  

  Ο Κύρος επίσης είναι ένα ιστορικό πρόσωπο που η διάσωσή 

του θεωρείται ανάλογη με αυτή του Ιησού. Ο Αστυάγης, όπως και ο 

Ηρώδης, διέταξε να σκοτώσουν τον Κύρο, γιατί είδε σε όνειρο ότι το 

παιδί θα τον ανέτρεπε. Ένας σύμβουλος του Αστυάγη διέσωσε το 

παιδί δίνοντάς το σε έναν βοσκό. Όταν μεγάλωσε, ο παππούς του 

διέκρινε τα προσόντα του και το άφησε να ζήσει, με αποτέλεσμα ο 

Κύρος να γίνει ο κύριος της Μηδείας το 550 π.Χ.. Το όνομα Κύρος 

προέρχεται από το Κούρος ή Κόρβας, που σημαίνει ήλιος244. 

     Ανάλογη επίσης θεωρείται και η ιστορία του Τιριδάτη. Ο 

Τιριδάτης ο Α΄ επισκέφθηκε τη Ρώμη έχοντας μαζί του έναν 

υπηρέτη και δύο μάγους, όπως ακριβώς και οι τρείς Μάγοι, για να 

αναζητήσει στο πρόσωπο του Νέρωνα το σωτήρα245. Αντίστοιχα ο 

                                                     
242 Έξοδoς, κεφ. 1. 

243 Υπάρχει αντιστοιχία στην ιστορία του Μωυσή και του Σαργών Α΄, βασιλιά των 

Ακκαδίων. Αναφέρεται ότι η ιέρεια μητέρα του όταν τον γέννησε τον έβαλε σε 

ένα πισσωμένο καλάθι και τον έριξε στον ποταμό Ευφράτη. Τον βρήκε ο 

ποτιστής Ακκί , που τον ανέθρεψε σαν παιδί του και τον προόριζε για κηπουρό, 

όμως η Ιστάρ τον έκανε βασιλιά. Βλ. Στρ. Θεοδοσίου-Μάν. Δανέζη, Στα ίχνη του 

Ι.Χ.Θ.Υ.Σ., Αστρονομία, Ιστορία, Φιλοσοφία, Αθήνα 2000, σελ 433. 

244 Ηροδότου, Ιστορία, 1,107κ.ε. 

245 Δίωνος Κάσσιου, Ρωμαϊκaί Ιστορίαι, 63,1-7  και Σουετώνιου, De vitae Caesarum( Η 

ζωή του Νέρωνα),13 ". Non immerito inter spectacula ad eo edita et Tiridatis in urbem 

introitum rettulerim. Quem Armeniae regem magnis pollicitationibus sollicitatum, cum 

destinato per edictum die ostensurus populo propter nubilum distulisset, produxit quo 

opportunissime potuit, dispositis circa Fori templa armatis cohortibus, curuli residens apud 



86 
 

διάδοχος του Τιριδάτης Γ' θεωρείται ότι διασώθηκε, όπως ο Ιησούς. 

Στην Αρμενία οι Σασανίδες, για να εκδικηθούν το θάνατο του Ανάγ, 

δολοφόνησαν όλα τα μέλη της οικογένειας του Χοσρόη. 

Διασώθηκαν ο ανήλικος γιος του Τιριδάτης και η κόρη του 

Χοσροβιτούχτ, που φυγαδεύτηκαν στη Ρώμη. Ακολούθησε περίοδος 

μεγάλων αναταραχών και δολοπλοκιών, με αποτέλεσμα να 

διχαστεί η Αρμενία. Το δυτικό τμήμα, όπου επικράτησαν οι 

Χοσροβικοί, περιήλθε στη ρωμαϊκή κυριαρχία, ενώ το ανατολικό 

κατελήφθη από τους Πέρσες. Ο εξόριστος πρίγκιπας Τιριδάτης, 

κατά την ασυλία του στη Ρώμη, υπηρέτησε στα στρατεύματα του 

Λικινίου, όπου μάλιστα διακρίθηκε για τον ηρωισμό του, κυρίως 

στους πολέμους κατά των Γότθων. Το 286 μ.Χ., με τη βοήθεια του 

ρωμαϊκού στρατού, ο Τιριδάτης απελευθέρωσε τα υπό περσική 

κυριαρχία εδάφη, ένωσε τη διχασμένη χώρα, ανακατέλαβε το θρόνο 

του πατέρα του και, με τις ευλογίες του αυτοκράτορα Διοκλητιανού, 

ανακηρύχθηκε βασιλιάς της ανεξάρτητης Αρμενίας, συμμάχου της 

Ρώμης. 

 Ο Ματθαίος λοιπόν προσπαθεί να αποδείξει στους 

αναγνώστες του ότι ο Ιησούς είναι ο αναμενόμενος Μεσσίας. Η 

συγκεκριμένη διήγηση αποτελεί μια ακόμα εκπλήρωση της 

προφητείας του Βαλαάμ 246 "ἀνατελεῖ ἄστρον ἐξ Ἰακώβ καί 

ἀναστήσεται ἄνθρωπος ἐξ Ἰσραήλ καί θραύσει τούς ἀρχηγούς Μωάβ" 

για τους ιουδαιοχριστιανούς247, ενώ για τους εξ εθνών χριστιανούς 

                                                                                                                                                      
rostra triumphantis habitu inter signa militaria atque vexilla. Et primo per devexum 

pulpitum subeuntem admisit ad genua adlevatumque dextra exosculatus est, dein precanti 

tiara deducta diadema inposuit, verba supplicis interpretata praetorio viro multitudini 

pronuntiante; perductum inde in theatrum ac rursus supplicantem iuxta se latere dextro 

conlocavit. Ob quae imperator consalutatus, laurea in Capitolium lata, Ianum geminum 

clausit, tamquam nullo residuo bello....". 

246 Αρ.24,17. 

247 Οι εκκλησιαστικοί συγγραφείς των πρώτων αιώνων αναγνωρίζουν αυτή την 

εκπλήρωση. Ο Αμφιλόχιος επίσκοπος Ικονίου (4ος μ.Χ. αι.) σε έναν ύμνο του στα 

Χριστούγεννα" PG 39,40B, αναφέρει: "Ὦ Ἡμέρα μυρίων ὓμνων ἀξία ἐν ᾗ ἀνέτειλεν 

ἡμῑν τό ἄστρον ἐξ Ἰακώβ, ὁ ἄνθρωπος ὁ ἐπουράνιος ὅς ὤφθη ἐξ Ἰσραήλ καί 

ἐπεδήμησεν ἡμῑν ὁ ἰσχυρός Θεός καί ὁ τῆς δικαιοσύνης ἔλαμψεν ἤλιος". 



87 
 

το αστέρι αναγγέλλει επιπλέον τη γέννηση κάποιου σημαντικού 

προσώπου248. Άλλωστε, σύμφωνα με το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, 

ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας - στο πρόσωπο του οποίου 

πραγματοποιούνται οι προφητείες της Π.Δ. - ο οποίος συγκροτεί 

γύρω του το νέο λαό του Θεού, την Εκκλησία, η οποία αποβαίνει 

κληρονόμος των επαγγελιών του Θεού, που δόθηκαν στον παλιό 

Ισραήλ. Η βασιλεία του Θεού, όμως, αίρεται από τον άκαρπο Ισραήλ  

"«καὶ ἐδόθη ἔθνει ποιοῦντι τοὺς καρποὺς αὐτῆς249 ", κάτι που 

φαίνεται ξεκάθαρα στη διήγηση των Μάγων250.  

 Δύο είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στη διήγηση: η 

παρουσία των Μάγων και του αστεριού. Μόνο στο κατά Ματθαίον 

Ευαγγέλιο η λέξη μάγος έχει θετική σημασία, ενώ, όπου αλλού 

αναφέρεται η λέξη στην Καινή Διαθήκη, έχει αρνητική σημασία251. 

 

Α.2.1. ΟΙ ΜΑΓΟΙ 

 

Μάγος, στα σανσκριτικά Μaha, είναι μια προσωνυμία που 

αποδίδεται στους Πέρσες και Μήδους ιερείς και σοφούς που 

ασχολούνται με τη μελέτη των ηθικών και φυσικών επιστημών, 

ιδιαιτέρως δε με την ιατρική και την αστρολογία (σημερινή 

αστρονομία)252. Σε αυτούς μόνο επιτρεπόταν η τέλεση θρησκευτικών 

                                                     
248 Κατά τον L. Martin η διήγηση της γέννησης του Ματθαίου εστιάζει στη 

γέννηση του Ιησού ενώ η διήγηση της γέννησης στο Λουκά εστιάζει στη 

σύλληψη του. Βλ. L.H. Martin, 'Graeco-Roman philosophy and religion' , στο The 

Early Christian World, Volume I-II,(Philip F. Esler ed.),London,New York 2000, σελ. 57. 

249 Μτ. 21,43. 

250 Ι. Καραβιδόπουλου , Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη, ό.π. , σελ. 155. 

251 Αυτό γίνεται φανερό και από τις άλλες αναφορές της λέξης στην  Κ.Δ., όπου,  

οποιαδήποτε χρήση της λέξης μάγος, έχει αρνητικό περιεχόμενο. Πρβλ. Πραξ. 

13,8-10 όπου γίνεται αναφορά στον Ελύμα το μάγο. 

252 Σούδα, Λεξικόν, λήμμα μάγος " Μάγοι παρά Πέρσες οἱ φιλόσοφοι καί φιλόθεοι, 

ὧν ἦρχε Ζωροάστρης, καί μετά τοῦτον κατά διαδοχήν Ὀστάναι καί Ἀστράμψυχοι" 

(Διογένη Λαέρτιου, προοίμιο) ,Immanuelis Bekkery, εκδ. Georgii Reimeri, Βερολίνο 

1854, σελ. 678. 
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τελετών. Παρατηρούσαν τα αστέρια και όλα τα ουράνια σώματα και 

από τις κινήσεις τους έκαναν προβλέψεις για το μέλλον και τις 

τύχες των βασιλέων, των αυλικών αλλά και των κοινών ανθρώπων. 

Μάγοι αναφέρονται σε όλους τους σπουδαίους ανατολικούς λαούς 

της αρχαιότητας. Ήταν άνθρωποι που ασκούσαν σημαντική 

επίδραση στη θρησκευτική και δημόσια-πολιτική ζωή των λαών 

αυτών. Κατά μία άλλη ερμηνεία, η λέξη μάγος ενδεχομένως 

προέρχεται από την ιρανική λέξη «magus» ή από την ασσυριακή 

διάλεκτο ή ακόμη και να είναι ελληνική και να πρόκειται για 

παραφθορά της λέξης μέγας. 

   Στον ελληνικό κόσμο η αρχαιότερη μαρτυρία της λέξης μάγος 

παρατίθεται από τον Ηράκλειτο, κατά τη μαρτυρία του Κλήμεντος 

του Αλεξανδρέως253. Στο ερώτημα ποιο είναι το αντικείμενο των 

προφητειών του Ηράκλειτου ο εκκλησιαστικός πατέρας αναφέρει 

"νυκτιπόλοις, μάγοι, βάκχοι, μαινάδες, μύσται". Η συγκεκριμένη 

αναφορά της λέξης μαζί με τις άλλες πρέπει να δηλώνει αυτόν που 

ασκεί μια ιδιωτική λατρεία, καθώς οι άλλες τρεις κατηγορίες 

ανήκουν στην ορφική-διονυσιακή λατρεία. Με την ίδια σημασία 

βρίσκουμε τη λέξη άλλες τρεις φορές. Στον  Οιδίποδα Τύραννο του 

Σοφοκλή, όταν ο Οιδίποδας θεωρεί ότι ο Τειρεσίας έχει συνεργαστεί 

με τον Κρέοντα, για να τον εκθρονίσουν, του φωνάζει:"αυτός ο 

μάγος, ο δολοπλόκος, αυτός ο ζητιάνος ιερέας, που βλέπει μόνο 

όταν έχει κέρδος, αλλά η τέχνη του είναι τυφλή"254. Εδώ η λέξη 

μάγος έχει αρνητική σημασία και σημαίνει τον τσαρλατάνο, τον 

αγύρτη.  

 Την έννοια του περιπλανώμενου ιερέα, που αμείβεται για τις 

υπηρεσίες του, έχει η λέξη και στην πραγματεία Περί της Ιερής 

Νόσου255. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, αυτοί οι άνθρωποι που 

                                                     
253 Κλήμεντος Αλεξανδρέως, Λόγος Προτρεπτικός προς Έλληνας, PG 8,247-681. 

254 Σοφοκλέους, Οιδίπους Τύραννος, 387-389 " ὑφεὶς μάγον τοιόνδε 

μηχανοῤῥάφον, δόλιον ἀγύρτην, ὅστις ἐν τοῖς κέρδεσιν μόνον δέδορκε, τὴν 

τέχνην δ᾽ ἔφυ τυφλός". 
255 Πρόκειται για μια πραγματεία που αναφέρεται στην επιληψία και αποδίδεται 

στον Ιπποκράτη. Χρονολογείται στα τέλη του 5ου με αρχές του 4ου π.Χ. αι. Το 

κείμενο επιτίθεται στη μαγική ιατρική ωστόσο όμως περιλαμβάνει και γενικά 
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πρώτοι ονόμασαν την ασθένεια ιερή ήταν αυτοί που αποκαλούνται " 

μάγοι και εξαγνιστές και περιπλανώμενοι ιερείς και αγύρτες. Αυτοί 

είναι οι άνθρωποι που ισχυρίζονται ότι είναι ευσεβείς και κατέχουν 

μια ανώτερη γνώση". Με έναν υποτιμητικό-υβριστικό τρόπο οι μάγοι 

συνδέονται με τους περιπλανώμενους ιερείς και άλλους πρακτικούς 

της θρησκείας256.  

 Η σύνδεση των μάγων με τους αστέρες παρουσιάζεται όχι στη 

φιλοσοφία αλλά στην τραγωδία. Η λέξη μάγος υπάρχει στους 

Πέρσες του Αισχύλου257,  όπου γίνεται αναφορά στον Μάγο Άραβο. 

Από ελαμιτικές πλάκες που βρέθηκαν στη Περσέπολη ξέρουμε ότι 

το όνομα Μάγος ήταν συνηθισμένο στους Πέρσες, αλλά ο τρόπος 

που ο Αισχύλος παραθέτει το όνομα δείχνει ότι δεν είχε καμία 

γνώση για τους Πέρσες Μάγους. Δεν συμβαίνει, όμως, το ίδιο και με 

τον Ευριπίδη. Η Ιφιγένεια στις Ικέτιδες τονίζει πόσο σιχαίνεται 

αυτούς που προσπαθούν να παρατείνουν τη ζωή τους με 

"μαγεύματα"258. Στην Ιφιγένεια εν Ταύροις  ο αγγελιοφόρος θεωρεί 

το τραγούδι της Ιφιγένειας σαν τα άσματα των 

μάγων(μαγεύουσιν)259 και στον Ορέστη ένας δούλος από τη Φρυγία 

αποδίδει τη δραπέτευση της Ελένης σε φαρμακεία ή σε μαγικά 

τεχνάσματα260. 

 Κατά τον Bremmer, στο τέλος του 5ου αι. βρίσκουμε τις τέχνες 

της γητείας και της μαγείας στην Απολογία του Γοργία. Με την ίδια 

σημασία αναφέρεται και στο Περί της Ιερής Νόσου,  όπου οι μάγοι 

είναι οι άνθρωποι που ασκούν θεραπευτικές τεχνικές, όπως αυτές 

                                                                                                                                                      
χαρακτηριστικά της μαγείας.. Βλέπε J. Bremmer, 'The Birth of the  term "Magic"',  

Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 126 (1999), σελ 3. 

256 Για τους περιπλανώμενους  ιερείς βλέπε P. Stengel, Agyrtes 2, RE I , Stuttgart 

1984, 915-917. 

257 Αισχύλου, Πέρσες ,317" καὶ Μᾶγος Ἄραβος, Ἀρτάβης τε Βάκτριος, σκληρᾶς 

μέτοικος γῆς, ἐκεῖ κατέφθιτο" εκδ. Herbert Weir Smyth, Cambridge, 1926. 

258 Ευριπίδου, Ικέτιδες, 1110 

259 Ευριπίδου, Ιφιγένεια εν Ταύροις, 1338 " ἀνωλόλυξε καί κατῆδε βάρβαρα μέλη 

μαγεύουσ....΄". 

260 Ευριπίδου, Ορέστης,1497, "ἤτοι φαρμάκοισιν ἤ μάγων τέχνασιν ἤ θεῶν 

κλοπαῖς...". 
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των αγυρτών, δηλαδή ανθρώπων μιας κατώτερης θεολογίας και 

κοσμολογίας261. 

 Οι μάγοι, όμως, ήταν ευρέως γνωστοί για τις αστρολογικές 

τους κυρίως παρατηρήσεις και προβλέψεις. Με αυτή την έννοια η 

λέξη μάγος αναφέρεται για πρώτη φορά στην ελληνική λογοτεχνία 

από τον Έλληνα Ξάνθο από τη Λυδία, μια περιοχή με έντονη 

περσική παρουσία. Ο Ξάνθος ήταν σύγχρονος του Ηρόδοτου. 

Αφιέρωσε ένα μεγάλο μέρος της Λυδικής Ιστορίας στους μάγους, 

που γι' αυτό ονομάστηκε αργότερα Μαγικά. Σε δύο εκτενή 

αποσπάσματα συγχέει το πραγματικό με το φανταστικό 

κατηγορώντας τους μάγους για αιμομιξία και εναλλαγή συζύγων, 

αλλά είναι ο πρώτος Έλληνας που αναφέρει τον Ζαρατούστρα262. 

 Ο Ηρόδοτος στην Ιστορία του δεν αισθάνεται την ανάγκη να 

συστήσει τους μάγους, αλλά προϋποθέτει εξοικείωση μέρους των 

αναγνωστών του με αυτούς. Κατά τον Ηρόδοτο, ήταν ειδικοί στην 

ερμηνεία ονείρων263 και στις εκλείψεις του ηλίου264. Ήταν επίσης 

                                                     
261 Βλέπε J.Bremmer,'The Birth of the term "Magic"',ό.π. , σελ 4. 

262 Η άποψη αυτή παρατίθεται στο Κλήμεντος Αλεξανδρείας, Στρωματείς: 

"Ξάνθος δέ ἐν τοῖς ἐπιγραφομένοις Μαγικοῖς, Μίγνυνται δέ, φησίν, οἱ μάγοι 

μητράσι καί θυγατράσι καί ἀδερφαῖς μύγνισθαι θεμιτόν εἶναι  κοινάς  τε εἶναι τάς 

γυναίκας , οὐ βία καί λάθρα, ἀλλά συναινούντων ἀμφοτέρων, ὅταν θέλῃ γῆμαι ὁ 

ἕτερος τήν τοῦ ἑτέρου" στο Fragmenta Historicorum Graecorum, Apollodori Bibliothe, 

ed. Ambrosio Firmin Didot, Parissis, 1841, σελ. 43. 

263 Ηρoδότου, Ιστορία 1,107 " ὑπερθέμενος δὲ τῶν μάγων τοῖσι ὀνειροπόλοισι τὸ 

ἐνύπνιον, ἐφοβήθη παρ᾽ αὐτῶν αὐτὰ ἕκαστα μαθών..." 

 1,108 " καί ὑπερθέμενος τοίσι ὀνειροπόλοισι καί μετεπέμψατο " 

 1,120 " εἶπαν οἱ μάγοι...." 

 1,128 " τοσαύτα εἴπας πρῶτον μέν τῶν μάγων τούς ὀνειροπόλους... " 

 7,19 "ὁρμημένῳ δὲ Ξέρξῃ στρατηλατέειν μετὰ ταῦτα τρίτη ὄψις ἐν τῷ ὕπνῳ 

ἐγένετο, τὴν οἱ Μάγοι ἔκριναν ἀκούσαντες φέρειν τε ἐπὶ πᾶσαν γῆν δουλεύσειν τέ 

οἱ πάντας ἀνθρώπους. ἡ δὲ ὄψις ἦν ἥδε∙ ἐδόκεε ὁ Ξέρξης ἐστεφανῶσθαι ἐλαίης 

θαλλῷ, ἀπὸ δὲ τῆς ἐλαίης τοὺς κλάδους γῆν πᾶσαν ἐπισχεῖν, μετὰ δὲ ἀφανισθῆναι 

περὶ τῇ κεφαλῇ κείμενον τὸν στέφανον. 2 κρινάντων δὲ ταῦτα τῶν Μάγων, 

Περσέων τε τῶν συλλεχθέντων αὐτίκα πᾶς ἀνὴρ ἐς τὴν ἀρχὴν ἑωυτοῦ ἀπελάσας 

εἶχε προθυμίην πᾶσαν ἐπὶ τοῖσι εἰρημένοισι, θέλων αὐτὸς ἕκαστος τὰ προκείμενα 

δῶρα λαβεῖν, καὶ Ξέρξης τοῦ στρατοῦ οὕτω ἐπάγερσιν ποιέεται, χῶρον πάντα 

ἐρευνῶν τῆς ἠπείρου". 
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απαραίτητοι για την πραγματοποίηση σπονδών και θυσιών265, κατά 

τη διάρκεια των οποίων έψαλλαν μια συγκεκριμένη θεογονία266. 

Επιπλέον σκότωναν επιβλαβή πλάσματα267. Μία φορά μόνο συνδέει 

ο Ηρόδοτος τους μάγους με τη μαγεία, όταν χρησιμοποιεί τον όρο 

"φαρμακεύσαντες", αναφερόμενος στη θυσία ενός αλόγου από τους 

Μάγους κατά τη διάβαση του ποταμού Στρυμόνα από τους 

Πέρσες268. 

 Σύμφωνα με τον Ξενοφώντα, οι μάγοι ψάλλουν ύμνους σε 

όλους τους θεούς  κατά την ανατολή του ηλίου και επιλέγουν τους 

θεούς στους οποίους πρέπει να θυσιάσουν 269. Ο Θεόπομπος 

αναφέρει ότι οι μάγοι διδάσκουν την ανάσταση270. 

                                                                                                                                                      
264 Ηροδότου, Ιστορία 7,37 "... ὁρμημένῳ δέ οἱ ὁ ἥλιος ἐκλιπὼν τὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ 

ἕδρην ἀφανὴς ἦν οὔτ᾽ ἐπινεφέλων ἐόντων αἰθρίης τε τὰ μάλιστα, ἀντὶ ἡμέρης τε 

νὺξ ἐγένετο. ἰδόντι δὲ καὶ μαθόντι τοῦτο τῷ Ξέρξῃ ἐπιμελὲς ἐγένετο, καὶ εἴρετο 

τοὺς Μάγους τὸ θέλει προφαίνειν τὸ φάσμα. 3 οἱ δὲ ἔφραζον ὡς Ἕλλησι 

προδεικνύει ὁ θεὸς ἔκλειψιν τῶν πολίων, λέγοντες ἥλιον εἶναι Ἑλλήνων 

προδέκτορα, σελήνην δὲ σφέων. ταῦτα πυθόμενος ὁ Ξέρξης περιχαρὴς ἐὼν 

ἐποιέετο τὴν ἔλασιν...". 

265 Ηροδότου, Ιστορία 7,43 " χοᾶς τέ οἱ Μάγοι τοῑσιν ἤρωσι ἐχέοντο ". 

 7,113-114 " ἔς τόν οἱ Μάγοι σφάζοντες ἵππους λευκούς ἐκαλλιερέοντο". 

 7,119 " τέλος δέ ἔντομα τέ ποιεῦντες καί κατειδόντες γόησι οἱ Μάγοι τῷ ἀνέμω.... 

κῶς αὐτός ἐθέλων ἐκόπασεν " 

266 Ηροδότου, Ιστορία 1,132 " διαθέντος δέ αὐτοῦ μάγος ἀνήρ παρεστεώς ἐπαείδει 

θεογονίην..." . 

267 Του ιδίου 1.140 " οἱ δὲ δὴ Μάγοι αὐτοχειρίῃ πάντα πλὴν κυνὸς καὶ ἀνθρώπου 

κτείνουσι...". 

 268 Του ιδίου  (7,114). 

269 Ξενοφώντος, Κύρου Παιδεία, 8,1,23 "καὶ τότε πρῶτον κατεστάθησαν οἱ μάγοι . . . 

ὑμνεῖν τε ἀεὶ ἅμα τῇ ἡμέρᾳ τοὺς θεοὺς καὶ θύειν ἀν᾽ ἑκάστην ἡμέραν οἷς οἱ μάγοι 

θεοῖς εἴποιεν...". 

 8,3,11 " ἐφέροντο δέ τέσσαρες ὡραιώτατοι ταῦροι εἰς θυσίαν πρός τόν Δίαν , καί 

ὅσους ἄλλους ἐκ τῶν θεῶν εἶχαν συμβουλεύσει οἱ μάγοι". 

270 A. De Jong, Zoroastrianism in Greek and Latin Literature, Leiden, New York, Köln 

1997, σ. 215-224 

M.Haug, Essays on the Sacred Languages, Writing and Religion of the Parsis, Bombay 

1862, σελ.5 . 
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 Παράλληλα με τους ιστορικούς και οι φιλόσοφοι 

ενδιαφέρονταν για τους μάγους. Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, οι 

μάγοι ήταν αρχαιότεροι των Αιγυπτίων, ενώ στα Μεταφυσικά του 

τους συγκαταλέγει ανάμεσα σε αυτούς που θεωρούσαν ότι το καλό 

είναι η πηγή όλων των πραγμάτων271. Στον Αλκιβιάδη οι μάγοι 

παρουσιάζονται να διδάσκουν στους νέους τη μαγεία του 

Ζωροάστρη, δηλαδή τη λατρεία θεών272. Γενικά στην τραγωδία, τη 

ρητορική και την αρχική φιλοσοφία μάγος είναι μια λέξη με 

αρνητικό επιχρωματισμό, ενώ οι ιστορικοί και οι φιλόσοφοι 

αντιμετωπίζουν τους μάγους με λιγότερο κριτική διάθεση273. 

 Κατά τον Peter Kingsley, οι μάγοι ήταν στα μάτια των 

Ελλήνων πάντοτε "μάγοι", καθώς μπορούσαν να ελέγξουν τον 

καιρό και να επαναφέρουν ανθρώπους  από τους νεκρούς274. 

Σύμφωνα με τη θεωρία του Tylor, πολλοί λαοί βλέπουν τους 

"άλλους", γείτονές τους κυρίως, σαν κατώτερους και τους 

αποκαλούν μάγους. Αυτό συνέβη με τους Σκανδιναβούς. Για τους 

Έλληνες οι "άλλοι", οι Πέρσες, ήταν οι μάγοι που ο δεσποτισμός, η 

                                                     
271 Διογένη Λαέρτιου,Βίοι Φιλοσόφων,Προοίμιο 8 "Τὴν δὲ γοητικὴν μαγείαν οὐδ' 

ἔγνωσαν, φησὶν Ἀριστοτέλης ἐν τῷ Μαγικῷ καὶ Δείνων ἐν τῇ πέμπτῃ τῶν Ἱστοριῶν∙ 

ὃς καὶ μεθερμηνευόμενόν φησι τὸν Ζωροάστρην ἀστροθύτην εἶναι∙φησὶ δὲ τοῦτο καὶ 

ὁ Ἑρμόδωρος. Ἀριστοτέλης δ' ἐν πρώτῳ Περὶ φιλοσοφίας  καὶ πρεσβυτέρους εἶναι 

τῶν Αἰγυπτίων∙ καὶ δύο κατ' αὐτοὺς εἶναι ἀρχάς, ἀγαθὸν δαίμονα καὶ κακὸν 

δαίμονα∙ καὶ τῷ μὲν ὄνομα εἶναι Ζεὺς καὶ Ὠρομάσδης, τῷ δὲ Ἅιδης καὶ Ἀρειμάνιος. 

φησὶ δὲ τοῦτο καὶ Ἕρμιππος ἐν τῷ πρώτῳ Περὶ μάγων καὶ Εὔδοξος ἐν τῇ Περιόδῳ 

καὶ Θεόπομπος ἐν τῇ ὀγδόῃ τῶν Φιλιππικῶν∙9 ὃς καὶ ἀναβιώσεσθαι κατὰ τοὺς 

Μάγους φησὶ τοὺς ἀνθρώπους καὶ ἔσεσθαι ἀθανάτους, καὶ τὰ ὄντα ταῖς αὐτῶν 

ἐπικλήσεσι διαμενεῖν. ταῦτα δὲ καὶ Εὔδημος ὁ Ῥόδιος ἱστορεῖ . Ἑκαταῖος δὲ καὶ 

γενητοὺς τοὺς θεοὺς εἶναι κατ' αὐτούς. Κλέαρχος δὲ ὁ Σολεὺς ἐν τῷ Περὶ παιδείας 

καὶ τοὺς γυμνοσοφιστὰς ἀπογόνους εἶναι τῶν Μάγων φησίν∙ ἔνιοι δὲ καὶ τοὺς 

Ἰουδαίους ἐκ τούτων εἶναι. πρὸς τούτοις καταγινώσκουσιν Ἡροδότου οἱ τὰ περὶ 

Μάγων γράψαντες∙ μὴ γὰρ ἂν εἰς τὸν ἥλιον βέλη Ξέρξην ἀκοντίσαι, μηδ' εἰς τὴν 

θάλασσαν πέδας καθεῖναι, θεοὺς ὑπὸ τῶν Μάγων παραδεδομένους. τὰ μέντοι 

ἀγάλματα εἰκότως καθαιρεῖν". 

272 Πλάτωνος, Αλκιβιάδης, 121e-122a «Εἰσὶ δὲ ἐξειλεγμένοι Περσῶν οἱ ἄριστοι... 

τέτταρες, ὧν ὁ μὲν μαγείας τὲ διδάσκει τὴν Ζωροάστρτου τοῦ Ὡρομάζου - ἐστι δὲ 

τοῦτο θεῶν θεραπεία». 

273 Βλέπε J.Bremmer, 'The Birth of the term "Magic"',ό.π. σελ 6.  

274 P. Kingsley, 'Greeks, Shamans and Magi', Studia Iranica 23 (1994): 187–198. 

http://el.wikisource.org/wiki/%CE%92%CE%AF%CE%BF%CE%B9_%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%83%CF%8C%CF%86%CF%89%CE%BD/%CE%91#p9
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πολυτέλεια και η αγριότητά τους έρχονταν σε αντίθεση με το 

ελληνικό μέτρο. Παρόλα αυτά εντυπωσιάστηκαν και επηρεάστηκαν 

απ' αυτούς σε όλους τους τομείς της ζωής τους275. 

 Η επαφή των Ελλήνων με τους μάγους πρέπει να είχε γίνει 

ήδη από τον 6ο αι., ενώ μάγοι συνόδευαν τον Ξέρξη το 480 π. Χ. Σε 

έναν πάπυρο που βρέθηκε στο Δερβένι276γίνεται αναφορά στους 

μάγους που μεπροσευχές και θυσίες κατευνάζουν τις ψυχές και οι 

επωδοί των μάγων μπορούν να αλλάξουν τους Δαίμονες, όταν τους 

συναντούν. Οι Δαίμονες στο δρόμο είναι εχθροί των ψυχών . Γι΄ 

αυτό οι μάγοι τελούν θυσίες σαν να πληρώνουν για την τιμωρία και 

στις προσφορές τους χύνουν νερό και γάλα, με τα οποία κάνουν 

επίσης σπονδές. Το κείμενο μαρτυρεί την ύπαρξη μάγων, είτε 

περσικής καταγωγής είτε εξελληνισμένους, από τον 5ο αι., την 

εποχή δηλαδή που παρουσιάζονται και στα γραπτά κείμενα. 

Επιπλέον, ενώ αναφέρονται σπονδές γάλακτος στην Avesta και 

εμφανίζονται στην περιγραφή του Στράβωνα για τους Καππαδόκες 

μάγους277, το νερό απουσιάζει παντελώς από τις ζωροαστρικές 

                                                     
275E.Tylor, Primitive Culture: Researches into the development of Mythology, 

Philosophy,Religion, Art and Custom,Cambridge University Press,New York, 2012. 

276 Ο πάπυρος βρέθηκε στο Δερβένι το 1962 και διατηρήθηκε επειδή είχε καεί σε 

ταφική πυρά. Ο πάπυρος πρέπει να γράφτηκε γύρω στο 340-320 π.Χ., αντιγράφει 

ωστόσο ένα παλιότερο κείμενο του τέλους του 5ου αι. π.Χ. Ο συντάκτης του, 

πιθανόν μάντης και χρησμολόγος, δίνει συμβουλές σε υποψήφιους μύστες. 

Αναφέρεται σε θρησκευτικές τελετουργίες και ερμηνεύει το κείμενο ενός 

ορφικού κοσμογονικού ύμνου αλληγορικά, με έναν τρόπο για τον οποίο πολλοί 

διανοούμενοι της αρχαιότητας, όπως π.χ. ο Πλάτων, μιλούσαν υποτιμητικά. 

Δίνει μια φιλοσοφική ερμηνεία της κοσμογονίας αυτής, σύμφωνα με την οποία 

αέρας = νους = θεός ∙ δεν πρόκειται για τον Δία αλλά για μια θεότητα 

μονοθεϊστικής αντίληψης. Αποσπάσματα που εκδόθηκαν το 1997 αποκαλύπτουν 

τη δραστηριότητα των μάγων. Βλέπε Θ. Κουρεμένου - Γ. Παράσογλου - Κ. 

Τσαντσάνογλου ,The Derveni Papyrus, Φλωρεντία, 2006. 

277 Στράβωνος ,Γεωγραφικά, ΙΕ΄,3,14 Διαφερόντως δὲ τῶι πυρὶ καὶ τῶι ὕδατι 

θύουσι͵ τῶι μὲν πυρί͵ προστιθέντες ξηρὰ ξύλα τοῦ λέπους χωρὶς πιμελὴν 

ἐπιτιθέντες ἄνωθεν∙ εἶθ᾽ ὑφάπτουσιν ἔλαιον καταχέοντες͵ οὐ φυσῶντες ἀλλὰ 

ῥιπίζοντες∙ τοὺς δὲ φυσήσαντας ἢ νεκρὸν ἐπὶ πῦρ θέντας ἢ βόλβιτον θανατοῦσι∙ 

τῶι δ᾽ ὕδατι͵ ἐπὶ λίμνην ἢ ποταμὸν ἢ κρήνην ἐλθόντες͵ βόθρον ὀρύξαντες εἰς τοῦτον 

σφαγιάζονται͵ φυλαττόμενοι μή τι τοῦ πλησίον ὕδατος αἱμαχθείη͵ ὡς μιανοῦντες∙ 

εἶτ᾽ ἐπὶ μυρρίνην ἢ δάφνην διαθέντες τὰ κρέα ῥάβδοις λεπτοῖς ἐφάπτονται οἱ 

Μάγοι καὶ ἐπάιδουσιν͵ ἀποσπένδοντες ἔλαιον ὁμοῦ γάλακτι καὶ μέλιτι κεκραμένον 
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σπονδές. Μάλλον ο συγγραφέας συνδέει τα έθιμα με αυτά των 

Ελλήνων που τελούσαν σπονδές με νερό. Επίσης οι μάγοι 

χρησιμοποιούν επωδούς, λέξη που χρησιμοποιείται από τον Όμηρο 

και αναφέρεται στα άσματα των μάγων. 

 Η δραστηριότητα αυτή των μάγων ίσως να οδήγησε στην 

αρνητική εικόνα τους. Το ακατανόητο των επικλήσεών τους 

πιθανόν να επηρέασε τον Ευριπίδη, που έκανε λόγο για "βαρβαρικά 

τραγούδια" της Ιφιγένειας.  Σε αντίθεση με τους Έλληνες ιερείς, οι 

μάγοι εθιμικά ψιθύριζαν τα τελετουργικά τους με πολύ σιγανή 

φωνή "Ζωροάστρεος susurrus"278. Αυτός ο ψίθυρος πρέπει να έκανε 

τη δραστηριότητα των μάγων να φαντάζει μαγική κατά τα μέτρα 

των αρχαίων, καθώς ο ψίθυρος συνδεόταν και στους Έλληνες και 

στους Ρωμαίους με τη μαγεία. Η αδυναμία της παραδοσιακής 

θρησκεία να ανταποκριθεί στη νέα κοινωνικοπολιτική κατάσταση 

τον 5ο αι π. Χ. και η στροφή σε άλλες λατρείες ίσως να δικαιολογεί 

τη στάση αυτή προς τους μάγους. 

 Την εποχή αυτή μάγοι - αστρολόγοι εισέρχονται στον 

ελλαδικό χώρο και πλαισιώνουν σημαντικά πρόσωπα. Οι 

αντιλήψεις τους επηρεάζουν την ελληνική διανόηση. Αργότερα, 

στον ρωμαϊκό κόσμο, υπάρχουν  φανατικοί οπαδοί αλλά 

ταυτόχρονα και πολέμιοι των αστρολόγων. Οι αυτοκράτορες όμως 

χρησιμοποιούν την κοσμοθεωρία των μάγων, για να στηρίξουν την 

αυτοκρατορική λατρεία. Κάποια αστρολογικά φαινόμενα, όπως 

εκλείψεις, εμφάνιση κομητών, σύνοδοι πλανητών, πτώση 

μετεωριτών, χρησιμοποιούνται, για να ενισχύσουν την ιδέα ότι ο 

αυτοκράτορας είναι θεός που προέρχεται από τον ουρανό και μετά 

το θάνατό του επιστρέφει στην ουράνια κατοικία του. 

 Στο πλαίσιο αυτών των αντιλήψεων κινείται και η διήγηση 

του Ματθαίου. Ο Ιησούς είναι Θεός . Η ύπαρξη του αστέρα και ο 

εντοπισμός του από τους "ειδικούς" Μάγους ενισχύει την άποψη 

αυτή. 

                                                                                                                                                      
οὐκ εἰς πῦρ οὐδ᾽ ὕδωρ͵ ἀλλ᾽ εἰς τοὔδαφος∙ τὰς δ᾽ ἐπωιδὰς ποιοῦνται πολὺν χρόνον 

ῥάβδων μυρικίνων λεπτῶν δέσμην κατέχοντες. 

278 Aπουλήιου, Μεταμορφώσεις, 494. 
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 Κατά το ευαγγελικό κείμενο, οι μάγοι προέρχονται από την 

Ανατολή. Δεν ορίζεται όμως στο κείμενο ούτε ο τόπος καταγωγής 

τους ούτε ο ακριβής αριθμός τους. Μάγοι μπορεί να ήταν Πέρσες, 

Μήδοι, Άραβες, Βαβυλώνιοι, Χαλδαίοι ή ιερείς οποιουδήποτε 

ανατολικού λαού. Άλλωστε πολλές περιοχές είναι αυτές που 

διεκδικούν τους μάγους. Η λέξη Ανατολή στη Βίβλο σημαίνει α) 

ολόκληρη την πέραν του Ιορδάνη περιοχή, β) την απέραντη συριακή 

και αραβική έρημο και γ) τις περιοχές της Βαβυλώνας, Ασσυρίας και 

Περσίας279. 

 Επίσης και οι απόψεις των Πατέρων διίστανται όσον αφορά  

στην καταγωγή των μάγων. Κατά τον φιλόσοφο και μάρτυρα 

Ιουστίνο, ήσαν σοφοί αστρονόμοι και προέρχονταν από την 

Αραβία280. Την ίδια άποψη θα υποστηρίξουν λίγο αργότερα τόσο ο 

Τερτυλλιανός όσο και ο Ιερώνυμος, ότι  δηλαδή οι μάγοι ήταν 

αστρολάτρες Ναβαταίοι από  την Πετραία  Αραβία281. Κατά τον 

Ωριγένη, προέρχονται από τη Χαλδαία282. Την άποψη αυτή 

ενστερνίζεται ο ποιητής του Ακαθίστου Ύμνου:" Ἴδον παῖδες 

Χαλδαίων, ἐν χερσί τῆς Παρθένου, τόν πλάσαντα χειρί τούς 

ἀνθρώπους...» και ο Μέγας Αθανάσιος, που αναφέρει τους μάγους 

ως Αιγύπτιους επαοιδούς: " ποῦ αἵ τῶν Αἰγυπτίων ἐπαοιδαί; ποῦ τῶν 

μάγων αἵ φαντασίαι "283. Κατά τον ιερό Χρυσόστομο, προέρχονται 

από την Περσία284 . Άλλοι εκκλησιαστικοί συγγραφείς θεωρούν πως 

                                                     
279 A. Riedmann ,Die Wahrheit ober Christus, Freiburg, 1952, σελ.  163. 

280 «Τῶν ἀπὸ Ἀραβίας οὖν μάγων ἐλθόντων εἰς Βηθλεέμ...» P. G., Διάλογος πρὸς 

Ἰουδαῖον Τρύφωνα, 78, 78). 

281 Τερτυλλιανού, Κατά Μαρκίωνος (adv. Marcionem) III, XIII 

282 Ο Ωριγένης ο Αλεξανδρινός πίστευε ότι οι Μάγοι ήταν αιγύπτιοι «ἐπαοιδοί» 

(P. G., 13,769B). 

283 (P.G. 26,952-953) Την άποψη επίσης ότι οι Μάγοι ήταν Χαλδαίοι θα υιοθετήσει, 

αιώνες αργότερα, και ο Γιοχάνες Κέπλερ (1571-1630). Ὁ μεγάλος αστρονόμος 

θεωρούσε ότι η ιδέα πως οι Μάγοι ήταν Χαλδαίοι -προέρχονταν δηλαδή από τη 

Μεσοποταμία, κοιτίδα της αστρολογίας- εναρμονιζόταν με την αστρολογική 

ερμηνεία του για τη φύση του άστρου της Βηθλεέμ. 

284 «Ἄνθρωποι βάρβαροι καί ἀλλόφυλοι, ἐκ Περσίας τρέχουσιν, ὥστε αὐτόν ἰδεῖν 

ἐπί τῆς φάτνης κείμενον» (PG 48,753). Η χριστιανική παράδοση αναφέρει ότι οι 

κατακτητές Πέρσες του Χοσρόη Β΄, το 614 μ.Χ., δεν βεβήλωσαν τον Ναό της 
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πρόκειται για βαβυλώνιους ιερείς, οι οποίοι ασχολούνται με την 

κίνηση των αστέρων. Ο Τερτυλλιανός αναφέρει ότι είναι και 

βασιλείς στην περιοχή τους285. Εκείνο που θεωρείται βέβαιο είναι 

πως πρόκειται για εθνικούς, δηλ. δεν είναι Ιουδαίοι (γι’ αυτό και 

ρωτούν: «Ποῦ ἐστιν ὁ τεχθεῖς βασιλεύς τῶν Ἰουδαίων;»)286.  

 Κατά την παράδοση, οι μάγοι ήταν τρεις287, ίσως γιατί τρία 

ήταν τα δώρα που προσέφεραν στον Ιησού. Αυτό  το αναφέρει 

πρώτος ο Ωριγένης." Κοίταξε, λέει, εάν μπορούν οι μάγοι να είναι 

σύμβολο των φιλικών εθνών (πριν να πιστεύσουν) στις αντίστοιχες 

προσφορές τους. Ο αστέρας μάλιστα είναι σύμβολο του φωτεινού 

λόγου των προφητών, που μαρτυρεί τη γέννηση του Ιησού. Ο χρυσός 

είναι εκείνο που προσφέρουν τα έθνη που πλουτίζουν με "έργα" 

αγαθά, ο λίβανος είναι ομολογία πίστεως στο Θεό, η σμύρνα είναι η 

                                                                                                                                                      
Γεννήσεως επειδή σεβάστηκαν την εικόνα (ή μεγαλοπρεπές μωσαϊκό) που 

κοσμούσε την είσοδο του ναού, με θέμα την Προσκύνηση των Τριών Μάγων, 

τους οποίους οι Πέρσες θεωρούσαν ομοεθνείς τους. Επίσης, κάποιοι Πέρσες 

χωρικοί από την κωμόπολη Σαβέχ, νοτιοδυτικά της Τεχεράνης, είπαν στον 

Βενετσιάνο έμπορο και τυχοδιώκτη ταξιδευτή Μάρκο Πόλο, όπως αναφέρει ο 

ίδιος στην αφήγηση του ταξιδιού του, καθώς διερχόταν από την περιοχή τους 

οδεύοντας προς την Κίνα, πως οι Μάγοι ξεκίνησαν από εκεί. Για να αποδείξουν 

μάλιστα τον ισχυρισμό τους, οι χωρικοί έδειχναν σχετικά αρχαϊκά κείμενα 

γραμμένα σε σφηνοειδή γραφή. Η αξιοπιστία της πληροφορίας δεν μπορεί, 

βέβαια, να συζητηθεί με ιστορικά επιστημονικά κριτήρια. Βλ. σχετικά Στ. 

Θεοδοσίου και Μ. Δανέζη,  'Ιδού Μάγοι εξ ανατολών' σελ. 111-116  στο " Άστρο 

των Χριστουγέννων" Δ. Σιμόπουλου, Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα 2006. 

285 «... βασιλεῖς ἀράβων καὶ Σαβᾶ δῶρα προσάξουσι» Ψαλμ. 71, 10. 

286  Ο Robert Graves, στο βιβλίο του King Jesos, 1995, υποστηρίζει ότι οι Μάγοι ήταν 

Ιουδαίοι της φυλής του Ισσάχαρ από τη Δαμασκό· αλλά και άλλοι ερευνητές 

υποστηρίζουν ότι πιθανώς να ήσαν Ιουδαίοι προερχόμενοι από τις μεγάλες 

κοινότητες της εβραϊκής διασποράς στην ανατολή.Όμως κάτι τέτοιο μάλλον 

είναι απίθανο, γιατί οι σοφοί Ιουδαίοι της διασποράς οπωσδήποτε θα ήξεραν την 

προφητεία του Μιχαία, που μιλούσε για τη γέννηση του Μεσσία στη φτωχή πόλη  

της Βηθλεέμ. 

287 Τρεις φαίνεται ότι θεωρεί τους Μάγους και η Πρακτική Αστρονομία, αφού ως 

τρεις Μάγοι ή τρεις Βασιλείς αναφέρονται στην Ουρανογραφία οι λαμπροί 

αστέρες μέσα και διαγώνια στο τετράπλευρο του αστερισμού του Ωρίωνα. Είναι 

οι δ, ε, και ζ Ωρίωνα και σχηματίζουν τη ζώνη του μυθικού κυνηγού. Βλ. Στ. 

Θεοδοσίου/Μάν. Δανέζη, Στα ίχνη του Ι.Χ.Θ.Υ.Σ. Αστρονομία, Ιστορία, Φιλοσοφία  

, Αθήνα 2000, σελ. 415 υποσημείωση. 
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γνώση της θυσίας του Χριστού υπέρ των ανθρώπων για τη σωτηρία 

τους "από την αμαρτία" και της ταφής του "κατά τας γραφάς". Ο 

Ηρώδης πιθανόν να είναι το σύμβολο του άπιστου λαού. Σ' αυτόν 

ήλθαν οι Μάγοι και έμαθαν τα γραμμένα υπό των προφητών. Δώρα 

έφεραν στον Χριστό, χρυσό, λίβανο και σμύρνα, καθοδηγούμενοι 

από το Θεό, για να δείξουν σε όλους ότι αυτός είναι ο βασιλεύς του 

κόσμου και ο τέλειος Θεός και ότι πρόκειται να πεθάνει υπέρ 

ημών".288  Τα ονόματά τους ήταν Γασπάρ, Μελχιόρ και Βαλτάσαρ289. 

Κατά τον Κ. Χασάπη ,τα ονόματα των μάγων αναφέρθηκαν αρχικά 

από τους Βέδα (εκκλ. συγγραφέα του 8ου αι.) και τον ιστορικό 

Άγγελο της Ραβέννας, οι οποίοι άντλησαν τις πληροφορίες τους από 

ένα μωσαϊκό του αγίου Απολλιναρίου της Ραβέννας, το οποίο 

χρονολογείται το 560 μ.Χ., δημιούργημα ενός ανώνυμου 

αγιογράφου, ο  οποίος, κατά πάσα πιθανότητα, γνώριζε κάποια 

παράδοση σχετική με τους μάγους. Η παράδοση αυτή επικράτησε σ' 

ολόκληρο το χριστιανικό κόσμο μέσω των λειτουργικών κειμένων 

και της αγιογραφίας. 

 Οι μάγοι πολλές φορές συνδέονται με τον Βαλαάμ, αφού και 

οι δύο προέρχονται από την Ανατολή (Αρ.23,27). Επιπλέον και ο 

Βαλαάμ και οι μάγοι συνδέονται με τη μαντεία. Σαν αστρολόγοι οι 

μάγοι μπορούν να έχουν σχέση με τη μαντεία, ενώ από την άλλη 

στο βιβλίο των Αριθμών γίνεται  λόγος για τα χρήματα που 

δόθηκαν στον Βαλαάμ για μαντεία290. Υπάρχουν ακόμα 

περισσότερες αντιστοιχίες ανάμεσα στη διήγηση του Βαλαάμ και 

                                                     
288 Ωριγένη, Εις το κατά Ματθαίον, Αποσπάσματα εκ των σειρών των 

Ευαγγελίων 29 και 30.(Μτ.2,1-11). ΒΕΠΕΣ, Ωριγένη (Μέρος Στ΄), τομ.ΙΔ΄243, 12-20, 

Αθήνα 1958. 

289 Για πρώτη φορά αναφέρονται από τον Βέδα τον Αιδέσιμο, εκκλησιαστικό 

συγγραφέα του 8ου αι., με τα ονόματα Γκαθεσπά, Μελχιώρ, Βιθισαρέα ,ενώ στα 

χειρόγραφα της Παρισινής Βιβλιοθήκης του 8ου αι. Liber Pontificalis ecclesiae 

Ravenatis του ιστορικού Angellus της Ραβέννας, ονομάζονται Γκεθασπώ, 

Μελχιώρ και Βιθισαρέα. Τα ονόματα που έχουμε σήμερα προέρχονται από 

συγγραφείς του 9ου αι. Για τα ονόματα των Μάγων βλέπε επίσης R. E. Brown,  

The Messiah,ό.π. σελ 198. 

290 Αρ. 22,7 "καὶ ἐπορεύθη ἡ γερουσία Μωὰβ καὶ ἡ γερουσία Μαδιάμ, καὶ τὰ μαντεῖα 

ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν, καὶ ἦλθον πρὸς Βαλαὰμ καὶ εἶπαν αὐτῷ τὰ ρήματα Βαλάκ".  
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της περικοπής του Ματθαίου . Στο Αρ.22-24 ο Βαλαάμ τιμά τον 

Ισραήλ και προφητεύει την έλευση του Μεσσία του, παρά το 

γεγονός ότι αρχικά είχε οριστεί από τον Βαλάκ, τον βασιλιά της 

Μωάβ, να καταραστεί τον Ισραήλ. Παρόμοια στο Μτ.2,1-12 ο 

βασιλιάς Ηρώδης προσπαθεί να χρησιμοποιήσει τους μάγους ,για 

να εξοντώσει τον νεογέννητο βασιλιά των Ιουδαίων, αλλά το 

σατανικό του σχέδιο αποκαλύπτεται και οι μάγοι τιμούν τον εχθρό 

του Ηρώδη291. 

 Οι αντιστοιχίες αυτές ανάμεσα στις δύο διηγήσεις υπονοούν 

ότι η διήγηση του Ματθαίου διαμορφώθηκε με βάση την ιστορία του 

Βαλαάμ, όπως αυτή περιγράφεται στο Αρ.22-24292. Οι μάγοι, που 

είναι εξωτερικοί ευγενείς293, κατατάσσονται σε αυτούς που 

αναγνωρίζουν και τιμούν το Βασιλιά των Ιουδαίων από τη γέννησή 

του ακόμα. Ο Αμβρόσιος Μεδιολάνων σε ένα σχόλιό του στο Λκ.2.48 

αναφέρει: "Αλλά ποιοι είναι αυτοί Μάγοι παρά μόνο εκείνοι, καθώς 

μία συγκεκριμένη ιστορία διδάσκει, που κατάγονται από το Βαλαάμ, 

από τον οποίο προφητεύθηκε " ένα αστέρι θα ανατείλει από τον 

Ιακώβ".... Αυτός είδε το αστέρι με το πνεύμα του και εκείνοι με τα 

μάτια τους και πίστεψαν."294 

 Η αναφορά σε μια "συγκεκριμένη ιστορία" γίνεται και από τον 

Ευσέβιο Καισαρείας, υπονοώντας ότι υπήρχε μία λογοτεχνική 

παράδοση στην οποία ο Βαλαάμ παρουσιαζόταν σαν πρόγονος των 

μάγων του Ευαγγελίου του Ματθαίου. Ο Ωριγένης295 ξεκάθαρα 

παρουσιάζει αυτή την άποψη: "Αν οι προφητείες του Βαλαάμ 

συμπεριλήφθηκαν στο ιερό βιβλίο του Μωυσή, πόσο περισσότερο θα 

                                                     
291 Ο Brown, Messiah, 193-194 επίσης τονίζει ότι ο Βαλαάμ συνοδεύεται από δύο 

υπηρέτες και οι Μάγοι θεωρούνται από τη χριστιανική παράδοση τρεις στον 

αριθμό.  

292 Για τη σύνδεση του Βαλαάμ με τους Μάγους δες T. Hegedus, Early Christianity 

and Ancient Astrology, ό.π., σελ.204-206. 

293 Ο εκκλησιαστικός συγγραφέας Τερτυλλιανός(2ος αι.) θεωρεί τους Μάγους ως 

βασιλείς. Την άποψη αυτή αποδέχτηκε η παράδοση και έτσι απεικονίζει τους 

Μάγους η θρησκευτική τέχνη.  

294 PL15,1570B. 

295 Ωριγένη, Ομιλία στους Αριθμούς, 13.7 
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είχαν αντιγραφεί από αυτούς που ζούσαν τότε στη Μεσοποταμία, 

ανάμεσα στους οποίους ο Βαλαάμ είχε μεγάλη φήμη και είναι 

γνωστό ότι έχουν μαθητεύσει στην τέχνη του. Λέγεται ότι το γένος 

των μάγων κατάγεται από αυτόν και ότι προέρχονται από την 

Ανατολή και ότι είχαν αντιγράψει όλες τις προφητείες του Βαλαάμ 

συμπεριλαμβανομένης και " ένα αστέρι θα ανατείλει από τον 

Ιακώβ". Οι μάγοι είχαν καταγράψει αυτά τα πράγματα και έτσι, 

όταν γεννήθηκε ο Ιησούς, αναγνώρισαν το αστέρι και κατάλαβαν 

ότι η προφητεία εκπληρώθηκε."296.  

 Στα πρωτοχριστιανικά κείμενα ο Βαλαάμ παρουσιάζεται ως 

αστρολόγος και ταυτίζεται με το Ζωροάστρη, που θεωρείται ιδρυτής 

της αστρολογίας. Ο Ωριγένης στο Κατά Κέλσου 1,60 θεωρεί τους 

μάγους κληρονόμους της παράδοσης του Βαλαάμ λέγοντας ότι οι 

προφητείες του είχαν καταγραφεί στα βιβλία του Μωυσή, που και ο 

ίδιος ήταν ικανός σε αυτή την τέχνη. Τη σύνδεση του Βαλαάμ με 

τους μάγους κάνουν επίσης ο Γρηγόριος Νύσσης, ο Αμβροσιαστής 

και ο Ιερώνυμος. Ο Γρηγόριος αναφέρει ότι οι μάγοι περίμεναν την 

εμφάνιση του αστέρα, καθώς γνώριζαν την προφητεία  του 

προγόνου τους, του Βαλαάμ .Ο Αμβροσιαστής καταδικάζει την 

αστρολογία, αλλά αναγνωρίζει ότι ο Βαλαάμ έλαβε πληροφορίες 

από κάποια πηγή. Ο Ιερώνυμος αντιδιαστέλλει τους μάγους με τους 

Ιουδαίους που δεν πίστεψαν στο Χριστό. Στα σχόλιά του στον Ησαϊα  

13,47,12-15 λέει ότι οι μάγοι ακολούθησαν το αστέρι είτε εξαιτίας 

των αστρολογικών τους γνώσεων είτε γιατί γνώριζαν τον Βαλαάμ. 

Πολύ συχνά γίνεται αντιπαράθεση των μάγων με τους Ιουδαίους 

από  τους Μέγα Βασίλειο , Εφραίμ Εδέσσης , Αμβρόσιο, Ιωάννη 

Χρυσόστομο. Η άποψη αυτή εκτίθεται και στο Opus Imperfectum in 

Matthaeum297. 

 

                                                     
296 Την ίδια άποψη αναφέρει και ο Θεοφύλακτος PG123,161.Βλέπε επίσης  T. 

Hegedous, Early Christianity and Ancient Astrology ,ό.π.,204-206. 

297 Για περισσότερες πληροφορίες και παραπομπές στους συγγραφείς που 

παρατίθενται βλέπε T. Hegedus, Attitudes to Astrologyin Early Christianity: A Study 

Based on Selected Sources, Ph.D. Dissertation, University of Toronto, 2000, σελ.180-184. 
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Α.2.2. Ο ΑΣΤΕΡΑΣ 

 

 Οι μάγοι βλέπουν στον ουρανό ένα ιδιαίτερα λαμπερό αστέρι, 

το εκλαμβάνουν σαν μήνυμα για τη γέννηση κάποιου σημαντικού 

προσώπου - βασιλιά και αποφασίζουν να το ακολουθήσουν, για να 

προσκυνήσουν αυτόν για τον οποίο εμφανίστηκε το αστέρι. Τι ήταν 

όμως αυτό το αστέρι;   

Α.2.2.1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ 

 

 Κατά καιρούς δόθηκαν διάφορες επιστημονικές ερμηνείες 

σχετικά με το αστέρι της Βηθλεέμ. Ομαδοποιώντας τις 

σημαντικότερες απ' αυτές μπορούμε να αναφέρουμε ότι το αστέρι 

της Βηθλεέμ θεωρήθηκε από τους ειδικούς ως: 

 

α)Διάττων αστέρας ή βολίδα. 

  Οι διάττοντες αστέρες είναι πετρώδη ή μεταλλικά σωμάτια, 

που κινούνται γύρω από τον Ήλιο, και, όταν συναντήσουν τη Γη και 

εισέλθουν στην ατμόσφαιρά της, τήκονται, εξατμίζονται και 

παρουσιάζονται φωτεινά, αφήνοντας φωτεινή ουρά στο στερέωμα. 

Όταν οι διαστάσεις των διαττόντων  αστέρων είναι σχετικά 

μεγαλύτερες, ονομάζονται βολίδες. Οι βολίδες είναι σπανιότερες 

αλλά πολύ λαμπρότερες. Οι μετεωρίτες είναι το υλικό που πέφτει 

στη γήινη επιφάνεια μετά τη διαδρομή της βολίδας. Είναι το σώμα 

της βολίδας που διαλύεται και το βρίσκουμε στην επιφάνεια της γης. 

Το φως του διάττοντος ή της βολίδας διαρκεί λίγα δευτερόλεπτα 

φτάνοντας σπάνια το ένα λεπτό. Η άποψη λοιπόν ότι το αστέρι της 

Βηθλεέμ ίσως να ήταν διάττοντας αστέρας ή βολίδα απορρίπτεται, 

καθώς δεν μπορούσε να είναι ορατό για δύο χρόνια.298 

 
                                                     
298 Ο Ηρώδης μετά την επίσκεψη των Μάγων ζητά από αυτούς να επιστρέψουν 

ώστε να μπορέσει να προσκυνήσει κι αυτός το νεογέννητο βασιλιά. Οι Μάγοι, 

μετά από θεϊκή παρέμβαση , φεύγουν από τη Βηθλεέμ  από άλλο δρόμο για να 

αποφύγουν τον Ηρώδη. Όταν ο Ηρώδης αντιλαμβάνεται το γεγονός διατάσει τη 

θανάτωση όλων των αρρένων  παιδιών κάτω των δύο ετών. Έτσι εικάζεται ότι το 

αστέρι ήταν ορατό από τους Μάγους για χρονικό διάστημα δύο περίπου ετών. 
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Εικ. 2 Βροχή διαττόντων αστέρων της 9ης Οκτωβρίου 1933299. 

 

 

Εικ.3  Βολίδα μεγάλης λαμπρότητας. 

 

β) Λαμπρός κομήτης.  

 Την άποψη αυτή πρώτος υποστήριξε ο Ωριγένης και αργότερα 

ο Ευσέβιος Καισαρείας. Την άποψη αυτή υποστήριξε και ο Α. Stenzel 

στο βιβλίο του "Jesus Christus und sein Stern" το 1913 εξαιτίας της 

εμφάνισης του κομήτη του Halley το 1910, και πιο πρόσφατα ο R. S. 

                                                     
299 Οι φωτογραφίες που ακολουθούν προέρχονται από το βιβλίο του Δ. Κωτσάκη, Το άστρον 
της Βηθλεέμ και η Επιστήμη, Αθήναι από http://www.scribd.com/doc/263543516/Το-
άστρο-της-Βηθλεέμ-Δ-ΚΩΤΣΑΚΗΣ-pdf#scribd ανάρτηση 09/5/2013. 
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Richardson300 . Όμως οι κομήτες την εποχή του Χριστού θεωρούνταν 

προμηνύματα κακών ειδήσεων, καθώς συνδέονταν με δυσάρεστα 

γεγονότα, όπως θάνατοι βασιλέων και επιφανών ανθρώπων, 

καταστροφές, ασθένειες κ.ά.. Επιπλέον το φαινόμενο θα ήταν ορατό 

από πολλούς ανθρώπους και θα υπήρχε οπωσδήποτε λεπτομερής 

περιγραφή του. Εξάλλου στην αρχαιότερη περιγραφή της 

Γεννήσεως, στην κατακόμβη της Αγίας Πρισκίλλας στη Ρώμη(130-

150 μ.Χ.), εικονίζεται η Θεοτόκος με το Θείο Βρέφος και ένας άντρας, 

ίσως ο προφήτης Ησαΐας, να κρατά με το ένα χέρι την περγαμηνή 

του Νόμου και με το άλλο να δείχνει έναν αστέρα και όχι κομήτη. 

 

 

 

Εικ.4. Ο κομήτης του Halley. Δεξιά ο πλανήτης Αφροδίτη. 

(Φωτογραφία της 13ης Μαΐου 1910). 

 

 

γ)Λαμπρός πλανήτης. 

                                                     
300 Βλ.  Στ. Θεοδοσίου/Μάν. Δανέζη, Στα ίχνη του Ι.Χ.Θ.Υ.Σ. Αστρονομία, Ιστορία, 

Φιλοσοφία , ό.π., σελ.463. 
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 Η άποψη ότι το αστέρι πιθανώς να ήταν ένας από τους 

λαμπρούς πλανήτες πρέπει να αποκλειστεί. Πολλές φορές ο Δίας ή 

η Αφροδίτη φωτίζουν ιδιαίτερα το στερέωμα. Λάμπουν από την 

αρχή του λυκόφωτος και είναι οι τελευταίοι σε άλλες εποχές που 

φωτίζουν τον πρωινό ουρανό αρκετό χρόνο κατά το λυκαυγές. Ο 

Άγγλος αστρονόμος Ivor Bulmer Thomas (1992)301 ισχυρίζεται πως το 

αστέρι της Βηθλεέμ ήταν ο λαμπρός πλανήτης Δίας ,ενώ ο 

καθηγητής Γεώργιος Μπάνος (1981) διατύπωσε την άποψη ότι το 

αστέρι της Βηθλεέμ πιθανώς να σχετίζεται με τον άγνωστο τότε 

πλανήτη Ουρανό302. Όμως οι Μάγοι ως αστρονόμοι θα γνώριζαν 

τους πλανήτες αυτούς και τις περιοδικές τους θέσεις στην ουράνια 

σφαίρα.  

 

δ)Πλανήτης Ζευς - Ζωδιακό φως. 

 Ο Ferrari D' Occhieppo στηριζόμενος σε αστρονομικά στοιχεία 

των Βαβυλωνίων, στο ευαγγελικό κείμενο και στο Απόκρυφο 

Ευαγγέλιο του Ιακώβου, στον πάπυρο του Bodmer V και σε 

αστρονομικούς υπολογισμούς κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 

πιθανώς η γέννηση του Ιησού συνέβη το πρώτο εξάμηνο του 7 π.Χ. 

και η άφιξη των Μάγων στην Βηθλεέμ πραγματοποιήθηκε το 

απόγευμα της 12ης Νοεμβρίου του ίδιου έτους. Μια στάση του 

αστέρα - πλανήτη Δία έγινε εκεί όπου ήταν το παιδίον303. 

 

 

                                                     
301  I. Bulmer Thomas, The star of Bethlehem a new explanation-stationary point of a planet, 

Quarterly journal of the Royal Astronomical Society (R.A.S.), vol.33, no.4, 1992, 

pp.363-374 

302 Την άποψη αυτή αμφισβητεί ο P. R. Greetham, The Wise Men and the Star of Christ, 

1996 http:/ourword.compu-serve/homepages/p-greetham/theories.htm (Internet, 

Infoseek). 

303  Ακαδημία Επιστημών της Βιέννης, Der Stern der Magier, 1975, σελ. 320 κ.εξ.. 
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Εικ.5. Ανατολή του Κρόνου στις αρχές Απριλίου του 7 π.Χ. Ο Ζευς, 

αισθητά λαμπρότερος του Κρόνου, άρχισε να ανατέλλει από τον 

Μάρτιο- Επάνω από τους πλανήτες φαίνεται το τετράπλευρο του 

αστερισμού του Πήγασου. 

 

ε)Σύνοδος Αφροδίτης - Δία 

 Την άποψη αυτή υποστηρίζει ο R. W. Sinnot, καθώς λέει ότι 

πραγματοποιήθηκαν δύο σύνοδοι των πλανητών Δία- Αφροδίτης, το 

3π. Χ. και το 2 π. Χ. αντίστοιχα, στον αστερισμό του Λέοντα. Καθώς 

σημειώθηκαν κοντά στον Βασιλίσκο, ίσως να σχετίζονται με το 

αστέρι της Βηθλεέμ304.  

 

στ)Σύνοδος Πλανητών  

 Ο πρώτος που διατύπωσε την άποψη αυτή ήταν ο Κέπλερ305. 

Κατά τον Κέπλερ, ήταν σύνοδος Δία και Κρόνου το 7 π. Χ.. Ο Δίας 

                                                     
304 Sky and Telescope, 1968 και 1986. 

305 Οι πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος έχουν δύο περιοδικές κινήσεις: α) 

Τις πραγματικές κινήσεις- διαγράφουν δηλαδή τροχιές γύρω από τον Ήλιο, οι 

όποιες γίνονται σύμφωνα με τους τρεις νόμους του Κέπλερ και το νόμο της 

παγκοσμίου έλξεως του Νεύτωνα. Οι πλανητικές τροχιές είναι ελλειπτικές και ο 

Ήλιος βρίσκεται στη μία εστία - κοινή εστία όλων των ελλείψεων των τροχιών 

των πλανητών, β) Τις φαινόμενες ή φαινομενικές κινήσεις. Δηλαδή οι πλανήτες 

φαίνεται να διαγράφουν διαφορετικές τροχιές μεταξύ των άλλων απλανών. Οι 

τροχιές αυτές παρουσιάζονται πολύπλοκες στην ουράνιο σφαίρα, είναι όμως 

περιοδικές και οι αστρονόμοι μπορούν να τις προσδιορίσουν πολλά χρόνια πριν 

τις διαγράψουν οι πλανήτες. Μπορούν ακόμη να βρουν τις φαινόμενες θέσεις 
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ήλθε σε σύνοδο με τον Κρόνο τρεις φορές το ίδιο έτος και το επόμενο 

έτος ακολούθησε ο σχηματισμός "πύρινου τριγώνου" με την 

προσέγγιση του Άρη στον Δία και τον Κρόνο .Ο ίδιος υποστήριξε ότι 

ο Χριστός γεννήθηκε ένα ή δύο χρόνια μετά τη σύνοδο των 

πλανητών. Η σύνοδος του 1604 μπορούσε να συγκριθεί με εκείνη 

του 7 π.Χ.306. Επιπλέον ο Κέπλερ υποστήριξε ότι οι μάγοι 

προέρχονταν από τους Χαλδαίους, όπου γεννήθηκε η αστρολογία. 

‘Ενα από τα αξιώματα της αστρολογικής τέχνης του λαού τούτου 

είναι : «Μεγάλες σύνοδοι των πλανητών, που γίνονται στα κύρια 

σημεία και ιδιαίτερα στα ισημερινά σημεία του Κριού και του Ζυγού, 

σημαίνουν αλλαγή των πραγμάτων σε διεθνή κλίμακα. Και ένας 

κομητοειδής αστέρας, που εμφανίζεται κατά τον ίδιο χρόνο με τη 

                                                                                                                                                      

των πλανητών, όπως ήσαν 50, 100 ή 1000 χρόνια πριν την εποχή μας. Άρα και 

στην εποχή της Γεννήσεως του Ιησού. 

306 Ο Κέπλερ υπολόγισε ότι το Δεκέμβριο του 1603 θα γινόταν σύνοδος Δια και 

Κρόνου στον αστερισμό του Τοξότη. Η σύνοδος αυτή συνέβη, αλλά δεν 

μπόρεσαν να την παρατηρήσουν, γιατί φαινόταν πολύ κοντά ο Ήλιος. Όμως ο 

Κέπλερ, έπειτα από υπολογισμούς πού έκανε, είδε ότι το επόμενο έτος 1604 θα 

ελάμβανε χώρα ένα σπάνιο φαινόμενο. Τους πλανήτες Δία και Κρόνο θα 

πλησίαζε ο Άρης (σχ. 13) και οι τρεις μαζί θα σχημάτιζαν ένα τρίγωνο, στις 

κορυφές του οποίου θα ήταν οι τρεις αυτοί πλανήτες. Πράγματι στις 26 

Σεπτεμβρίου 1604 ο Άρης ήλθε σε σύνοδο με τον Κρόνο και έπειτα από λίγες 

ήμερες, θα σχηματίζονταν το τρίγωνο. Το «πύρινο τρίγωνο», όπως το 

αποκαλούσαν οι αστρολόγοι, πραγματικά σχηματίσθηκε και ήταν θεαματικό. 

Διότι φαινόταν στο δυτικό ορίζοντα κατά το λυκόφως και έδυε πέντε ώρες έπειτα 

από τη δύση του ' Ηλίου και σύμφωνα με τις δοξασίες των αστρολόγων της 

εποχής εκείνης, το «πύρινο τρίγωνο» θεωρούνταν ένα πολύ σπουδαίο γεγονός.Ο 

Κέπλερ γράφει σχετικά με το τρίγωνο αυτό ότι μερικοί παρατηρούσαν, για να 

διορθώσουν τις αστρονομικές τους εφημερίδες, μερικοί από απλή ευχαρίστηση, 

μερικοί επειδή το συμβάν εκείνο ήταν σπάνιο, μερικοί για να επαληθεύσουν 

τους υπολογισμούς τους, ενώ άλλοι για να δουν, αν θα παρουσιάζονταν και ένας 

κομήτης, όπως είχε προβλεφθεί καθαρά από την αστρολογία των Αράβων. Το 

«πύρινο τρίγωνο» παρέμεινε αρκετές ήμερες στον ουρανό. Έπειτα ο Άρης 

πλησίασε σιγά - σιγά αρκετά το Δία, ήλθαν σε σύνοδο στις 9 Οκτωβρίου, και την 

επόμενη ανέλαμψε έξαφνα ένας νέος καινοφανής αστέρας - ένας νόβα - στον 

αστερισμό του ' Οφιούχου, πού έδινε φως όσο και ο πλανήτης Δίας. Ήταν κοντά 

στο Δία και τον "Άρη. Ο Κέπλερ τον είδε για πρώτη φορά τη νύχτα της 17ης ' 

Οκτωβρίου 1604 και συνέχισε να τον παρατηρεί και να τον μελετά μέχρι την 8η 

Οκτωβρίου 1605. Πήρε το όνομα «αστήρ του Κέπλερ» και σήμερα θεωρείται ότι 

ήταν ένας (υπερκαινοφανής) αστέρας. Βλ. Δ.Κωτσάκη, Το άστρον της Βηθλεέμ 

και η επιστήμη, Αθήναι  1984 , σελ.26-27. 
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σύνοδο, προαναγγέλλει τη γέννηση βασιλέως... Χάριν αυτών των 

μάγων εμφανίσθηκε τότε ο νέος αστέρας... Δεν αμφιβάλλω ότι ο 

Θεός ηθέλησε να τροφοδότηση την καλή πίστη των 

Χαλδαίων».Σύμφωνα με τον Κέπλερ ,επρόκειτο για κάποιο ιδιάζον 

αστέρι, ενός, θα λέγαμε, μη «φυσικού» αστεριού, καθώς «ο αστήρ 

των Μάγων δεν ήταν ένας της συνήθους σειράς των κομητών ή των 

νέων αστέρων (novae), αφού κινούνταν, λόγω ειδικού θαύματος, στο 

κατώτερο στρώμα της ατμοσφαίρας...»307. 

 Οι σύνοδοι των πλανητών Δία και Κρόνου είναι ένα 

φαινόμενο πού επαναλαμβάνεται κάθε 20 χρόνια, επομένως έχουμε 

πέντε τέτοιες συνόδους τον αιώνα. Αλλά, επειδή οι μισές από αυτές 

γίνονται την ήμερα και ένας αριθμός από τις άλλες κατά το 

λυκαυγές και το λυκόφως ή με ουρανό συννεφιασμένο, πολύ λίγες 

είναι ορατές και μπορούν άνετα να παρατηρηθούν. Επομένως, 

ευνοϊκά παρατηρήσιμη σύνοδο των πλανητών αυτών έχουμε κάθε 

125 ως 250 χρόνια. Εξαιρετικά σπάνιες είναι οι τριπλές σύνοδοι Δία - 

Κρόνου στους  Ιχθύς- δηλαδή τρεις σύνοδοι το ίδιο έτος – που 

συμβαίνουν σε διάστημα μικρότερο του έτους. Το φαινόμενο αυτό 

είναι πολύ εντυπωσιακό, ίσως και παράδοξο. Ο καθηγητής Ο. 

Neugenbauer υπολόγισε ότι από το έτος 1800 π.Χ. μέχρι το 400 μ.Χ. 

συνέβησαν δύο μόνο τριπλές σύνοδοι του Δία και του Κρόνου στους  

Ιχθύς308. Η πρώτη συνέβη τον Ιούνιο του 861 π.Χ. και η άλλη μεταξύ 

Μαΐου και Δεκεμβρίου του 7 π.Χ.. 

 

                                                     
307 Διον. Σιμόπουλου , Το άστρο των Χριστουγέννων, Αθήνα 2006, σελ. 28-29. 

308 Neugebauer, Otto, A History of Ancient Mathematical Astronomy, Part 1, Berlin 1975 
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Εικ.6. Φαινόμενη κίνηση των πλανητών Διός και Κρόνου μεταξύ των 

απλανών το έτος 7 π.Χ. (διακεκομμένη γραμμή προ της ανατολής. 

Σημειώνονται Ιδιαιτέρως οι θέσεις των πλανητών: (1) -28 Μαΐου, (2)-

15Σεπτ., (3)-12Νοεμβ. 7π.Χ. 

 Με τη γνώμη αυτή του Κέπλερ για το αστέρι των μάγων 

συμφωνούν διάφοροι ερευνητές, που ασχολήθηκαν με το ζήτημα 

αυτό και το μελέτησαν περισσότερο συστηματικά. Αναφέρουμε τον 

L. Ideler (1826), ο οποίος μετά από 200 χρόνια επανάφερε στην 

επιφάνεια τη θεωρία του Κέπλερ για την τριπλή σύνοδο του 7 π.Χ., 

τον Η. Kritzinger (1911) και τον Gerhardt (1922). Ιδιαίτερα 

αναφέρουμε τον R. Hennig (1936) ,ο οποίος πρόβαλε αστρονομικά 

και αρχαιολογικά επιχειρήματα, καθώς και τον L. Liebhart (1954), ο 

οποίος παρουσίασε τη σπανιότητα του φαινομένου του 7 π.Χ. Προς 

υποστήριξη της άποψης του ο καθηγητής R. Hennig επικαλείται το 

γεγονός ότι ο Ιουδαϊκός λαός συνδέεται ιδιαίτερα με τον Κρόνο, ο 

οποίος, κατά αρχαία Εβραϊκή παράδοση, δημιουργήθηκε από το Θεό 

,για να προφυλάσσει τον Ισραήλ και, κατά τον προφήτη Αμώς ,είναι 

το «ἄστρον τοῦ Θεοῦ ὑμῶν Ραιφᾶν, τούς τύπους αὐτῶν, οὖς ἐποιήσατε 

ἐαυτοῖς»309. Ακόμη και αυτή η ημέρα του Σαββάτου - αργία για τους 

Εβραίους – σχετίζεται αστρολογικά με τον Κρόνο (Saturday, Samstag, 

Sabti Dies ή ημέρα του Sabbat), γεγονός που μαρτυρεί ιδιαίτερη 
                                                     
309 Αμώς 5, 26. 
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συμπάθεια των Ιουδαίων προς τον Κρόνο, ο οποίος για τους 

Βαβυλώνιους ήταν καλός πλανήτης και μάλιστα για τους λαούς που 

κατοικούν δυτικότερα της Βαβυλώνας.310  

 Ο Κλαύδιος Πτολεμαίος στην Τετράβιβλο συνδέει κάθε έθνος 

με έναν πλανήτη ή έναν ζωδιακό αστερισμό  και έτσι συνδέει και 

τους Ιουδαίους με τον Κριό και τον Άρη311. Επιπλέον συνέδεσε τη 

γέννηση βασιλιάδων με την παρουσία του Κρόνου, του Δία και του 

Άρη  στους Διδύμους, στην Παρθένο, στον Υδροχόο και τους Ιχθύς312. 

Κατά τη γνώμη του, ήταν εύκολο για τους μάγους να προβλέψουν 

τη γέννηση ενός βασιλιά στους Ιουδαίους. Με την άποψη αυτή 

συμφωνούν σήμερα πολλοί μελετητές, αλλά υπάρχουν και άλλοι 

που την απορρίπτουν313. 

 

ζ)Μεγάλες σύνοδοι των επτά πλανητών. 

 Στις μεγάλες συνόδους όλοι οι πλανήτες συγκεντρώνονται σε 

στενή περιοχή του ζωδιακού κύκλου, συνήθως σε μήκος 30ο, και η 

                                                     
310 Βλέπε Δ. Κωτσάκη, Το άστρον της Βηθλεέμ και η επιστήμη, ό.π. , σελ 26-27. 

311 Κλαύδιου  Πτολεμαίου, Τετάβιβλος, Βιβλίο Β΄  .... καὶ τούτων δὲ πάλιν οἱ μὲν 

περὶ τὴν Κοίλην Συρίαν καὶ Ἰδουμαίαν καὶ Ἰουδαίαν τῷ τε Κριῷ καὶ τῷ τοῦ Ἄρεως 

μᾶλλον συνοικειοῦνται, διόπερ ὡς ἐπίπαν θρασεῖς τέ εἰσι καὶ ἄθεοι καὶ 

ἐπιβουλευτικοί.... 

312 Ptolemy, Claudius 1940, Tetrabiblos, trans. F.E. Robbins,Harvard Univ. Press, 

Cambridge , σελ.143 και 249. 

313 D. W. Hughes, The Star of Bethlehem, NATURE, νοl. 264, Dec. 9, 1976 ∙ Β. Philberth  

Χριστιανή προφητεία και πυρηνική ενέργεια, 1982,11η έκδοση∙   Simo Parpola, "The 

Magi and the Star," Bible Review, December 2001, p. 16-23, and p. 52 & 54 δέχονται  

ότι ο αστέρας της Βηθλεέμ δεν ήταν τίποτε άλλο παρά τριπλή σύνοδος 

πλανητών.   Ο Καθηγητής όμως Στ. Πλακίδης, Το άστρον της Βηθλεέμ, σελ. 21  

παρατηρεί  ότι «ὑπάρχουν ἀρκετά βάσιμοι ἀμφιβολίαι, δοθέντος ὅτι ἐν τῷ 

Εὔαγγελιω γίνεται σαφῶς καί κατ' ἐπανάληψιν λόγος περί ἑνός καί μόνου 

ἀστέρος, πράγμα ὅπερ συμφωνεῖ πρός τάς προσδοκίας τοῦ Ἰουδαϊκοῦ λαοῦ, ὅστις 

ἀνέμενε νά τῷ ἀναγγελθῆ ἤ γέννησις τοῦ Μεσαίου δί' ἀστέρος («ἀνατελεΐ ἄστρον 

ἐξ ' Ἰακώβ, ἀναστήσεται ἄνθρωπος ἐξ ' Ἰσραήλ» (' Ἀριθμ. κδ' 17), ἐκτός ἐάν καί 

ἐνταύθα καί ἐν τῷ κατά Ματθαῖον Εὔαγγελιω ἤ λέξις ἀστήρ, ἔχει ὅπως ἡ παρά 

πολλοῖς τῶν ἀρχαίων συγγραφέων ἡ λέξις ἄστρον, περιληπτικήν σημασίαν, 

ἐπέχουσα θέσιν τῆς λέξεως ἀστερισμός καί δηλοϋσα ὁμάδα ἀστέρων» (Είσ. εις 

Άράτου φαινόμενα, Πλάτωνος Πολιτεία 96 V κ.λπ.). Την ίδια άποψη έχει και ο 

Κωτσάκης βλέπε  Το άστρον της Βηθλεέμ και η επιστήμη,  ό. π. σελ27 
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κάθε περιοχή συμπίπτει συνήθως με ένα από τα μέρη - τους οίκους - 

στα οποία διαιρείται ο ζωδιακός κύκλος. Κατά τις δοξασίες των 

αστρολόγων, οι μεγάλες σύνοδοι των πλανητών ακολουθούνται ή 

προκαλούν μεγάλες αλλαγές των κοσμικών πραγμάτων. 

Υποστηρίχθηκε από τον καθηγητή κ. Χασάπη ότι το αστέρι της 

Βηθλεέμ δεν ήταν παρά μια συγκέντρωση όλων των πλανητών 

κατά τον Απρίλιο του 6 π. Χ., στην ακμή των οίκων Ιχθύων-Κριού314. 

η)Νόβα ή σουπερνόβα αστέρας.  

 Οι καινοφανείς ή υπερκαινοφανείς αστέρες είναι μια 

κατηγορία αστέρων που η λαμπρότητά τους ή το μέγεθός τους 

μεταβάλλεται απότομα. Είναι μεταβλητοί στη λάμψη αστέρες. 

Αναλάμπουν έξαφνα στον ουρανό σε σημεία όπου προηγουμένως 

δεν φαινόταν τίποτα με γυμνό μάτι. Συνήθως είναι αόρατοι με 

μικρά τηλεσκόπια. Είναι αστέρες 14ου και 15ου μεγέθους, που 

συνήθως αποτυπώνονται μόνο στις φωτογραφίες. Ξαφνικά 

λάμπουν σε ένα σημείο του ουρανού και, αφού φτάσουν σε ένα 

μέγιστο σημείο λαμπρότητας με πολύ γρήγορο ρυθμό, χάνουν σιγά 

σιγά τη λαμπρότητά τους. Η μεγάλη αύξηση της λαμπρότητας των 

νόβα αστέρων οφείλεται σε  έκρηξη και διαστολή της θερμής ύλης 

                                                     
314 Την άποψη αυτή υποστηρίζει ο Χασάπης στο έργο του Ο αστήρ της Βηθλεέμ, 

Αθήναι 1970. Ο Κ. Χασάπης  δέχεται «ότι η συγκέντρωση των πλανητών του 6 

π.Χ. δεν είναι τίποτε άλλο παρά το «άστρο της Βηθλεέμ» και ότι μέσω αυτής η 

ευαγγελική περικοπή του Ματθαίου ερμηνεύεται απόλυτα και μάλιστα ως προς 

τα ακανθώδη σημεία της οδήγησης των μάγων από το άστρο και της στάσης του 

άστρου «ἐπάνω οὐ ἤν τό παιδίον» και επί πλέον -το σπουδαιότερο – μ’ αυτή είναι 

δυνατός ο ακριβής καθορισμός του χρόνου Γέννησης του Ιησού, το οποίο και 

βρίσκεται σε απόλυτη συμφωνία προς τις σχετικές πληροφορίες των 

Ευαγγελιστών (σ. 171). Η εξήγηση, πού δίνει ο Κ. Χασάπης για το άστρο της 

Βηθλεέμ, είναι προφανώς αστρολογική. Σχετικά γράφει {σ. 208-209) ο ίδιος τα 

έξης: ' Η πλήρης ερμηνεία όλων των φαινομένων αυτών προϋποθέτει και μεγάλη 

αστρολογική πείρα, αλλά και άλλες γνώσεις πέραν των στοιχειωδών πάνω στην 

«Κοσμική Αστρολογία», όπως επίσης και την συνδρομή πολλών άλλων συγγενών 

τομέων της εν γένει Αποκρυφολογίας...». Γι’ αυτό και όλη η παρεχόμενη παρακάτω 

αστρολογική ερμηνεία της «μεγάλης πλανητικής συγκέντρωσης», αποβλέπει, 

αποκλειστικά στην απόδειξη ότι πράγματι ο αστήρ των μάγων ήταν η παραπάνω 

συγκέντρωση, περιορίζεται σε εκείνες μόνον τις αστρολογικές γενικότητες, όσες 

χρειάζονται για την απόδειξη αυτή». 
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του αστέρος, που εκσφενδονίζεται με ταχύτητα 500 έως 1000Km το 

δευτερόλεπτο. Η λαμπρότητά τους αυξάνεται κατά 50000 έως 60000 

φορές από την αρχική τους λαμπρότητα. Μερικοί τέτοιοι αστέρες 

στο μέγιστο της λαμπρότητάς τους έχουν διάμετρο 50 έως 500 φορές 

μεγαλύτερη από τη διάμετρο του Ήλιου. Την άποψη του 

υπερκαινοφανούς αστέρα υποστήριξε ο καθηγητής  Στ. Πλακίδης. 

«Εάν παραδεχθούμε, γράφει, ότι το άστρο της Βηθλεέμ ήταν όντως 

τέτοιο άστρο, η εξαφάνιση και η επανεμφάνισή του θα μπορούσε 

ίσως να εξηγηθεί ως εξής: Όταν το άστρο εμφανίσθηκε αρχικά, 

ήταν εξαιρετικά λαμπρό, ώστε να προκαλέσει άμεσα την προσοχή 

και τον ενθουσιασμό των μάγων. Μετά άρχισε, όπως συμβαίνει 

στους καινοφανείς αστέρες, να χάνει κάπως την λαμπρότητά του, 

έως ότου χάθηκε ανάμεσα στις ηλιακές ακτίνες και επομένως έγινε 

αόρατο, μέχρις ότου πάλι αναδύθηκε από τις ηλιακές ακτίνες και 

αναγνωρίστηκε από τους Μάγους. Αλλά, και αν δεχθούμε, όπως ο 

ιερός Χρυσόστομος, ότι το άστρο των Μάγων ήταν ορατό κατά την 

ημέρα και ότι «τήν μέν ἕως Παλαιστίνης ὅδον ἔφαινετο χειραγωγῶν, 

ἐπειδή δέ οἵ Μάγοι ἐπέβησαν τῶν  Ἱεροσολύμων, ἔκρυψεν ἑαυτόν εἴτα 

πάλιν ὄτε τόν  Ἡρώδην ἀφέντες διδάξαντες αὐτόν ὑπέρ ὧν ἦλθον, 

ἔμελλον ἀπιέναι, δείκνυσιν ἑαυτόν», το γεγονός τέτοιας εξαφάνισης 

δεν αντίκειται στα χαρακτηριστικά των καινοφανών αστέρων, γιατί 

υπάρχουν τέτοιοι που αναλάμπουν περιοδικά. Τέτοιο παράδειγμα 

αποτελεί ο νέος Οφιούχου 1901.315 Την άποψη αυτή δέχονται και οι 

D. Clarck - του Εργαστηρίου Διαστημικών Ερευνών του University 

College, London -καί  F. Stephenson - του Ινστιτούτου Σεληνιακών 

καί Πλανητικών Επιστημών του University of Newcastle (Αγγλ.) -οι 

οποίοι δημοσίευσαν (1977) μεγάλη μελέτη πάνω στα «Ιστορικά 

Σουπερνόβα» (The Historical Supernovae). Με αυτούς συμφωνεί και ο 

J. Parkinson316.317 

                                                     
315 Στ.Πλακίδη, Το άστρον της Βηθλεέμ, Αθήνα, 1952, σελ.24. 

316 J. Parkinson,An Astronomical Re-Appraisal of the Star of Bethleem – A Nova in 5 BC,   

Quarterly Journal or the R.A.S. - νοl. 18, p. 443, 1977 
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Εικ. 7. Φωτογραφία καινοφαινούς αστέρα από τον αστερισμό του Μονόκερου, 

η οποία ελήφθη το 2002 από το διαστημικό τηλεσκόπιο Χαμπλ. 

http://hubblesite.org/newscenter/archive/releases/2004/10/image/a/ ανάρτηση στις 15/6/2014 

 

  

θ)Επικάλυψη του Δία από τη Σελήνη 

 Την άποψη αυτή διατυπώνει ο Michael Molnar. Συνδυάζοντας 

τις απόψεις του Κλαύδιου Πτολεμαίου για σύνδεση των Ιουδαίων με 

τον αστερισμό του Κριού ή τον πλανήτη Άρη, το συμβολισμό του Δία 

ως πλανήτη της δύναμης και της εξουσίας και τις απεικονίσεις των 

παραπάνω πλανητών σε νομίσματα της εποχής ,προσπάθησε να 

βρει ένα αστρονομικό φαινόμενο που θα συνέδεε τον Δία και τον 

Άρη με τον αστερισμό του Κριού. Έτσι κατέληξε στο συμπέρασμα 

ότι το απόγευμα της 20ης Μαρτίου του 6 π. Χ., σύμφωνα με το 

Ιουλιανό ημερολόγιο, συνέβη μια επικάλυψη του Δία από τη Σελήνη 

στον αστερισμό του Κριού. Η επικάλυψη, δηλαδή η κάλυψη ενός 

πλανήτη από το δίσκο της Σελήνης, είναι σπάνιο γεγονός και 

φαίνεται φαντασμαγορικό στο σκοτάδι της νύχτας. Κατά τη 

διάρκειά της προβαλλόταν και ο Άρης στον Κριό, πάνω από τη 

Σελήνη, ενισχύοντας τις σχετικές αστρολογικές επιδράσεις των 

άλλων ουράνιων σωμάτων πάνω στην Ιουδαία. Το φαινόμενο δεν 

                                                                                                                                                      
317 Υπάρχει και  η προσπάθεια των J. και Μ. Seymour  να συμβιβάσει τις δύο 

απόψεις,αυτή της συνόδου των πλανητών με αυτή του καινοφανούς αστέρος. 

Βλέπε Δ.Κωτσάκη, Το άστρον της Βηθλεέμ και η επιστήμη ό.π. σελ 36 
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πρέπει να ήταν ιδιαίτερα παρατηρήσιμο, αλλά οι μάγοι ως ειδικοί 

πρέπει να το εντόπισαν. Ένα μήνα μετά συνέβη μια δεύτερη 

επικάλυψη του Δία από τη Σελήνη στον Κριό. Αυτή, όμως, δεν έγινε 

ορατή στην Ιουδαία, καθώς συνέβη τις μεσημεριανές ώρες. 

Επομένως, μόνο οι μάγοι αντιλήφθηκαν τη σύνοδο αυτή. Η σύνοδος 

ήταν η δεύτερη εμφάνιση του άστρου της Βηθλεέμ318. 

 

Α.2.2.2 Η ΛΕΞΗ ΑΣΤΗΡ ΣΤΗ ΔΙΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 

 

 Η λέξη  ἀστήρ απαντά πέντε φορές στο κατά Ματθαίον 

Ευαγγέλιο. Στη διήγηση για τον αστέρα των μάγων υπάρχει 

τέσσερεις φορές. Τις δύο φορές έχει θέση αντικειμένου (εἴδομεν γάρ 

αὐτοῦ τόν ἀστέρα, ἰδόντες τόν ἀστέρα), τη μία υποκειμένου (καί ἰδού 

ὁ ἀστήρ προῆγεν αὐτούς) και τη μία γενικής κτητικής(ἠκρίβωσεν τόν 

χρόνον τοῦ φαινομένου ἀστέρος). 

 Είναι χαρακτηριστικό ότι η διήγηση είναι μοναδική στην 

Καινή Διαθήκη. Παρόλο που και ο Λουκάς κάνει αναφορά στη 

γέννηση του Ιησού, εντούτοις δεν αναφέρει καθόλου την 

προσκύνηση των μάγων. Γίνεται, όμως, αναφορά στον ευαγγελισμό 

των ποιμένων από τον άγγελο. Τι δηλώνει  η λέξη  ἀστήρ; 

 Το Ευαγγέλιο του Ματθαίου αρχίζει και τελειώνει με την 

προσκύνηση του Ιησού. Ο Ιησούς προσκυνείται αρχικά σαν βρέφος319 

και ολοκληρώνει την επίγεια παρουσία του με προσκύνηση από 

τους μαθητές του320. Δεν είναι τυχαίο ότι η λέξη προσκυνεῖν απαντά 

13 φορές στην Καινή Διαθήκη, οχτώ από τις οποίες βρίσκονται στο 

κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. 

                                                     
318 Βλ. M. Molnar, "The Magis' Star from the perspective of Ancient Astrological 

Practice", Q.J. of the R.A.S., vol. 36,1995, σελ 109-126 και M. Molnar, The Star of 

Bethlehem: The Legacy of the Magi, USA 1999. Την άποψη του Molnar αποδέχεται ο 

καθηγητής Brandley E. Schaefer (Sky and Telescope) Dec,1999. 

319 Μτ. 2,11. 

320 Μτ. 28,17. 
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 Ο Ιησούς θεωρείται ο βασιλιάς των Ιουδαίων και ο Χριστός321, 

τίτλος πολύ οικείος στους ιουδαιοχριστιανούς, αλλά και Θεού 

Υιός322, τίτλος που αποδίδεται από τους εθνικούς στους 

αυτοκράτορες323. Η επίγεια παρουσία του δηλώνεται με την 

εμφάνιση ενός αστέρα και επιβεβαιώνεται με την αναγνώριση και 

την προσκύνησή του από τους "ειδικούς" - μάγους. Η εμφάνιση του 

αστέρα αποτελεί πιστοποιητικό της ταυτότητας του Ιησού. Έτσι 

λοιπόν ο Ματθαίος μέσα από  αστρολογικούς όρους και έχοντας στο 

μυαλό του (προϋπόθεση) κάποιες συγκεκριμένες αντιλήψεις της 

εποχής, τις οποίες γνώριζαν και οι συνομιλητές του (σύμφωνα με 

τον πραγματολογικό όρο της συνεπαγωγής) προσπαθεί να 

χρησιμοποιήσει το αστέρι σαν σύμβολο. Αυτές οι αντιλήψεις δεν 

εκφράζονται ρητά στο κείμενο της, αλλά εννοούνται. Όταν έλεγαν 

ότι φάνηκε ένα αστέρι στη γέννηση κάποιου προσώπου, όλοι 

καταλάβαιναν ότι θα ήταν κάποιος σημαντικός άνθρωπος ή θεός. 

Κατά συνέπεια και ο Ιησούς είναι ο θείος Κυβερνήτης που έρχεται 

στη γη, για να επιτελέσει το έργο του324. Δίκαια, λοιπόν, η 

συγκεκριμένη διήγηση αποκαλείται από τον G. Theissen " ο 

σύνδεσμος ανάμεσα στις ιουδαϊκές μεσσιανικές προσδοκίες και τις 

ελπίδες των εθνικών"325. 

                                                     
321 Μτ. 2,2.4. 

322 Η φράση Θεού υιός υπάρχει μόνο τρεις φορές στην Κ.Δ. Και οι τρεις βρίσκονται 

στο κατά Ματθαίον 14,33 και 27,43.54. Στην Καινή Διαθήκη απαντά περισσότερες 

φορές η φράση υιός Θεού. 

323 Ο τίτλος αυτός συνδέεται άμεσα με την αυτοκρατορική λατρεία και 

αποδόθηκε στους Αύγουστο, Τιβέριο, Νέρωνα, Τίτο και Δομιτιανό. Βλ. R. L. 

Mowery,Son of God in Roman Imperial Titles and Matthew,Bib. 83,2002, 100-110. 

324 Για τη σύνδεση αστρολογίας -πολιτικής για την εξυπηρέτηση πολιτικών 

σκοπιμοτήτων και για τη θεοποίηση του αυτοκράτορα βλέπε Εισαγωγή 4. Το 

εξω-κείμενο: Αστρολογικές αντιλήψεις της εποχής 

325 G. Theissen, Vom Davidssohm zum Weltherrscher. Pagan und Judisch 

Eendzeiterwartungen in Spiegel des Matthaus evangelium, Das Ende der Tage und die 

Gegenward des Heils. Begegnungen mit den Neun Testament und seiner Unwelt. Festschrift 

fur Heinz - Wolfgang Kuhn zum 65, Geburstag (eds  M. Becker- W. Fensk) , Leiden 

1999, σελ 145-164. 
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Α.2.2.3. ΠΑΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ  

 Η Εκκλησία αρχικά δεν έδωσε ιδιαίτερη σημασία στην 

παρουσία του αστέρα. Ο πρώτος εκκλησιαστικός συγγραφέας που 

ασχολήθηκε με το αστέρι της Βηθλεέμ ήταν ο άγιος Ιγνάτιος ο 

Θεοφόρος. Στην προς Εφεσίους επιστολή του γράφει: " Με ποιον 

τρόπο έκανε φανερή την παρουσία του; Έλαμψε στον ουρανό ένα 

άστρο, του οποίου η ανείπωτη λάμψη προξένησε απορία, διότι ήταν 

μεγαλύτερη από των άλλων αστεριών, τα οποία παρόλο που το 

περιστοίχισαν, μαζί με τον Ήλιο και τη Σελήνη, έλαμπαν λιγότερο 

από αυτό". Ο άγιος Ιγνάτιος υποστηρίζει στην επιστολή του ότι ήταν 

ένα φυσικό φαινόμενο ,του οποίου όμως η εμφάνιση ήταν ένα θεϊκό 

σχέδιο και όχι αποτέλεσμα φυσικών νόμων326. 

 Πρώτος ο Ωριγένης στον χριστιανικό κόσμο επιχείρησε να 

δώσει φυσική ερμηνεία του αστέρα που έλαμψε κατά τη Γέννηση 

του Χριστού. Υπέθεσε, δηλαδή , ότι παρουσιάσθηκε τότε στον 

ουρανό λαμπρός κομήτης, ο oποίος έκανε εξαιρετική εντύπωση 

στους μάγους, ώστε ν' αποφασίσουν το ταξίδι στην Παλαιστίνη. Το 

περίεργο της μορφής των κομητών, μερικοί από τους οποίους 

φάνηκαν κατά καιρούς σαν «γενειοφόροι» και «πωγωνοφόροι» 

αστέρες, παρουσιάζεται πάντοτε σαν κάτι το πρωτοφανές. " Τόν 

ὀφθέντα ἀστέρα ἐν τῇ Ἀνατολῇ καινόν εἶναι νομίζομεν καί μηδενί τῶν 

συνήθων παραπλήσιον, οὔτε τῶν ἐν τῇ ἀπλανεῖ οὔτε τῶν ἐν ταῖς 

κατωτέρω σφαίραις, ἀλλά τῷ γενεῖ τοιούτων γεγονέναι, ὁποῖοι κατά 

καιρόν γινόμενοι κομῆται ἤ δοκίδες ἤ πωγωνίαι ἤ πίθοι ἤ ὅπως ποτέ 

φίλον Ἔλλησιν ὀνομάζειν τάς διαφορᾶς αὐτῶν κατασκευάζομεν δέ 

τοῦτον τόν τρόπον τό τοιοῦτον "327. 

 Παρόμοια γνώμη διατυπώνει  και ο Ευσέβιος Καισαρείας και 

κάνει συγχρόνως την παρατήρηση ότι ο λαμπρός εκείνος  αστήρ 

«ξένος ἤν καί οὐ συνήθης οὐδέ τῶν πολλῶν καί γνωρίζων εἰς, ἀλλά τίς 

καινός καί νέος ἀστήρ ἐπιφανεῖς τῷ βίῳ σημεῖον ξένου «φωστῆρος» 

                                                     
326 Ιγνατίου Αντιοχείας , Προς Εφεσίους ,19,2. 

327 ΒΕΠΕΣ, τόμ. 2, σ. 112. 
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ἐδήλου καταλάμψαντος τῷ παντί κόσμῳ ὅς ἤν ὁ Χριστός τοῦ θεοῦ, 

μέγας καί νέος ἀστήρ, οὐ τήν εἰκόνα συμβολικῶς ὁ φανείς τότε τοῖς 

μάγοις ἐπεφέρετο 328». 

 Ο ιερός Χρυσόστομος, έχοντας σπουδάσει την Αστρονομική 

επιστήμη στην Αθήνα, μελέτησε διεξοδικά το θέμα του άστρου της 

Βηθλεέμ. Καταλήγει, λοιπόν, στο συμπέρασμα ότι δεν πρόκειται για 

ένα αστρονομικό φαινόμενο. Αναφέρει "...στην Ιουδαία -όπου 

προϋπήρχαν οι προφήτες, οι πατριάρχες, οι δίκαιοι της Παλαιάς 

Διαθήκης- το μήνυμα για τη γέννηση του Υιού του Θεού το έφεραν οι 

ειδωλολάτρες, οι μάγοι εξ Ανατολών! Έκαναν μακρινό ταξίδι γιά να 

τον δουν και να τον προσκυνήσουν και περιπλανόμενοι ρωτούν· «Ποῦ 

ἐστιν ὁ τεχθείς βασιλεύς τῶν ᾿Ιουδαίων;». Γι᾿ αυτό ακριβώς κρύφτηκε 

και το αστέρι, ώστε χάνοντας τον οδηγό τους οι μάγοι να αναγκαστούν 

να ρωτήσουν τους Ιουδαίους και μ᾿ αυτόν τον τρόπο να τους κινήσουν 

κι εκείνους σε αναζήτηση του νεογέννητου Μεσσία"329. Λέει 

επίσης"...δεν ήταν αυτό ένα από τα πολλά άστρα, μάλλον δεν ήταν 

καν άστρο, όπως εγώ νομίζω,  αλλά κάποια αόρατη δύναμη που πήρε 

αυτή τη μορφή. Έδινε την εντύπωση αυτή, πρώτον, από την πορεία 

του. Διότι δεν υπάρχει, δεν μπορεί να υπάρχει, κάποιο άστρο που να 

μην ακολουθεί αυτή την οδό ∙ αλλά, κι αν ακόμα αναφέρεις τον Ήλιο ή 

τη Σελήνη ή όλα τα άλλα άστρα, τα βλέπουμε να ακολουθούν πορεία 

από τα ανατολικά προς τα δυτικά ∙ αυτό, όμως, κατευθυνόταν από 

βορρά προς νότο ∙ διότι αυτή είναι η θέση της Παλαιστίνης σε σχέση με 

την Περσική χώρα. Δεύτερον, αυτό είναι δυνατόν να το αντιληφθεί 

κανείς και από το χρονικό διάστημα της εμφάνισής του. Δηλαδή δεν 

φαινόταν κατά τη νύχτα αλλά μέρα - μεσημέρι, ενώ έλαμπε ο Ήλιος 

∙πράγμα το οποίο δεν είναι χαρακτηριστικό της δύναμης ενός άστρου 

αλλά ούτε και της Σελήνης  αυτή, λοιπόν, που υπερέχει τόσο πολύ απ' 

όλα τα άστρα, με την εμφάνιση του ηλιακού φωτός αμέσως κρύβεται 

και εξαφανίζεται. Αυτό δε με την υπερβολική δική του λαμπρότητα 

νίκησε ακόμα και τις ηλιακές ακτίνες, αφού αποδείχτηκε λαμπρότερο 

από εκείνες και έλαμψε πιο έντονα με τόσο φως. Τρίτον, από το 

                                                     
328 ΒΕΠΕΣ, τόμ. 28,15-20, σ. 14-15. 

329 Ι. Χρυσοστόμου,Ὁμιλία στόν ναό τοῡ ἀπ. Παύλου 5, PG63,507-508. 
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γεγονός ότι εμφανιζόταν και κρυβόταν ξανά. Διότι στο δρόμο μεν προς 

την Παλαιστίνη φαινόταν ότι τους καθοδηγούσε όταν όμως έφτασαν 

στα Ιεροσόλυμα, κρύφτηκε ∙έπειτα πάλι, όταν άφησαν τον Ηρώδη, 

αφού του εξήγησαν τον λόγο για τον οποίο ήρθαν, και επρόκειτο να 

φύγουν, εμφανίστηκε ξανά γεγονός το οποίο δεν έχει να κάνει με την 

κίνηση των άστρων αλλά με κάποια έλλογη δύναμη. Ούτε, βεβαίως, 

είχε κάποια ιδιαίτερη πορεία, αλλά, όταν έπρεπε αυτοί να πορευτούν, 

τους καθοδηγούσε ∙όταν έπρεπε να σταματήσουν, στεκόταν, 

φροντίζοντας πάντα για ό,τι ήταν αναγκαίο  όπως ακριβώς και ο 

στύλος της νεφέλης, που έστηνε και ξεσήκωνε το στρατόπεδο των 

Ιουδαίων, όταν χρειαζόταν. Τέταρτον, από τον τρόπο που έδειχνε θα 

μπορούσε να το αντιληφθεί κανείς αυτό ξεκάθαρα. Διότι δεν έδειχνε 

τον τόπο μένοντας επάνω ούτε, βέβαια , ήταν δυνατό σ' αυτούς έτσι να 

το αντιληφθούν αλλά το έκανε αυτό κατεβαίνοντας κάτω. Μάθετε, 

λοιπόν, ότι τόπο τόσο μικρό και όσο είναι φυσικό να κατέχει μια 

καλύβα, πολύ περισσότερο δε όσο τόπο είναι φυσικό να κατέχει το 

σώμα μικρού παιδιού, δεν ήταν δυνατό και σε άστρο ακόμα να το 

γνωρίζει. Επειδή, βεβαίως, ήταν άπειρο το ύψος, δεν μπορούσε έτσι να 

επισημάνει τόπο στενό και να τον κάνει γνωστό σε όσους ήθελαν να 

τον δουν. Και αυτό μπορεί κανείς να το αντιληφθεί και από τη Σελήνη, 

η οποία, αν και υπερτερεί τόσο από τα άστρα, σ' όλους που κατοικούν 

στην οικουμένη και που είναι διασκορπισμένοι σε τόσο μεγάλο 

γεωγραφικό πλάτος σε όλους φαίνεται ότι είναι κοντά. Πώς, λοιπόν, 

το αστέρι, πες μου, έδειχνε τόπο τόσο στενό της φάτνης και της 

καλύβας, εάν δεν κατέβαινε κάτω, αφήνοντας το ύψος εκείνο, και αν 

δεν στεκόταν πάνω από το κεφάλι του παιδιού; Αυτό, βεβαίως, 

υπονοώντας και ο ευαγγελιστής έλεγε: " Ιδού, το άστρο οδήγησε 

αυτούς, μέχρις ότου ήλθε και στάθηκε πάνω από το σημείο όπου ήταν 

το παιδί..."330.  Στη συνέχεια ο ιερός Χρυσόστομος δικαιολογεί 

                                                     
330 Ι.Χρυσοστόμου, Ομιλία ΣΤ΄ εις το κατά Ματθαίον P.G. 57,64-65 «"Ὅτι γάρ οὐ 

τῶν πολλῶν εἰς ἀστήρ οὗτος ἤν, μᾶλλον δέ οὐδέ ἀστήρ, ὡς ἔμοιγε δοκεϊ, ἀλλά 

δύναμις τίς ἀόρατος εἰς ταύτην μετασχηματισθεϊσα. Τήν ὄψιν, πρῶτον ἀπό τῆς 

πορείας αὐτῆς δῆλον. Οὐ γάρ ἐστίν, οὐκ ἐστίν ἀστήρ τίς ταύτην βαδίζων τήν ὅδον 

ἀλλά καν ἥλιον ἐϊπης, καν σελήνην, καν τούς ἄλλους ἀπαντᾶς ἀστέρας, ἐξ 

ἀνατολῶν ἐπί δύσιν ὄρωμεν χωροϋντας-οὗτος δέ ἀπό ἄρκτου πρός μεσημβρίαν 
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γιατί ο Θεός χρησιμοποίησε άστρο, για να προσελκύσει  τους 

μάγους να έλθουν στην αλήθεια. Με τον τρόπο αυτό ο Χριστός από 

την αρχή της ενανθρώπισής του ανοίγει τη θύρα στους εθνικούς. 

«Ἐκ προοιμίων εὐθέως τοῖς ἔθνεσιν ἀνοίγει τήν θύραν, διά τῶν 

ἀλλότριών τους οἰκείους παιδεῦσαι θέλων»."Συνεπώς," γράφει, "να 

μη θεωρείς ανάξιο του Θεού το γεγονός ότι κάλεσε και τους Μάγους 

δια μέσου του αστέρος, γιατί έτσι αποδοκιμάζεις και όλες τις 

ιουδαϊκές συνήθειες, όπως είναι οι θυσίες, οι καθαρμοί, οι θεομηνίες, 

η κιβωτός και αυτός ακόμη ο ναός...  Ο Θεός έκανε την παραχώρηση 

στους Μάγους να τους προσκαλέσει με την εμφάνιση του άστρου, με 

αντικειμενικό σκοπό να τους ανεβάσει σε ψηλότερα στρώματα 

πίστεως. Όταν όμως τους οδήγησε και τους έφερε κοντά στη φάτνη, 

τότε πλέον δεν μιλάει σε αυτούς δια μέσου του αστέρος αλλά δια 

μέσου του αγγέλου"331. "Έτσι σιγά-σιγά έγιναν καλύτεροι στην 

                                                                                                                                                      
ἔφερετο∙ οὕτω γάρ ἤ Παλαιστίνη πρός τήν Περσίδα κεῖται. Δεύτερον, καί ἀπό τοῦ 

καιροῦ τοῦτο ἐστίν ἴδεϊν. Οὐ γάρ ἐν νυκτί φαίνεται, ἀλλά ἐν ἥμερα μέση, ἡλίου 

λάμποντας' ὅπερ οὐκ ἐστί δυνάμεως ἀστέρος, ἀλλ' οὐδέ σελήνης∙ ἤ γάρ τοσούτον 

πάντων ὑπερέχουσα, τῆς ἄκτινος φανείσης τῆς ἡλιακῆς, κρύπτεται εὐθέως καί 

ἀφανίζεται. Οὗτος δέ τή τῆς οἰκείας λαμπρότητας ὑπερβολή καί τάς ἀκτίνας 

ἐνίκησε τάς ἡλιακός, φανότερος ἐκείνων φανεῖς, καί ἐν τοσούτω φωτί μεῖζον 

λάμψας. Τρίτον, ἀπό τοῦ φαίνεσθαι καί πάλιν κρυπτεσθάΐ. Τήν μέν γάρ ἕως 

Παλαιστίνης ὅδον ἔφαινετο χειραγωγῶν ἐπειδή δέ ἐπέβησαν τῶν Ἱεροσολύμων, 

ἔκρυψεν ἑαυτόν ὅπερ οὐκ ἐστίν ἄστρον κινήσεως, ἀλλά δυνάμεως τίνος 

λογικωτάτης. Οὐδέ γάρ ἰδίαν τίνα πορείαν ἐϊχεν, ἀλλ' ὄτε μέν ἔδει βαδίσαι αὐτούς, 

ἔβαδιζεν ὄτε δέ στῆναι, Ἵστατο, πρός τό δέον πάντα οἰκονόμων καθάπερ ὅ στύλος 

τῆς νεφέλης, καί καθίζων καί ἔγειρων τό στρατόπεδον τῶν Ἰουδαίων, ἤνικα ἔχρην. 

Τέταρτον, ἀπό τοῦ τρόπου τῆς δείξεως τοῦτο ἄν τίς καταμάθοι σαφῶς. Οὐ γάρ ἄνω 

μένων τόν τόπον ἔδεικνυ' οὐδέ γάρ δυνατόν ἤν αὖτοις οὕτω μαθεῖν ἀλλά κάτω 

καταβάς τοῦτο ἐποίει. Ἱστέ γάρ, ὅτι τόπον οὕτω μικρόν, καί ὅσον εἰκός καλύβην 

κατασχεῖν, μᾶλλον δέ ὅσον εἰκός σῶμα παιδιοῦ μικροῦ κατέχειν, οὔχ οἶον τέ 

ἀστέρα γνωρίζειν. ' Ἐπειδή γάρ ἄπειρον τό ὕψος, οὐκ ἤρκει οὕτω στενόν τόπον 

χαρακτηρίσαι καί γνωρίσαι τοῖς βουλομένοις ἴδειν. Καί τοῦτο ἀπό τῆς σελήνης Ῥδοι 

τίς ἄν ἤ τοσούτον ὑπερφερῆς οὖσα τῶν ἄστρων, πάσι τοῖς κατά τήν οἰκουμένην 

οἴκοϋσι, καί εἰς τοσούτον πλάτος γής ἔκκεχυμενοις, ἀπασιν ἐγγύς εἶναι δοκεῖ. Πῶς 

οὔν ὅ ἀστήρ, εἶπε μοί, τόπον οὕτω στενόν φάτνης καί καλύβης, ἔδεικνυ, εἰ μή τό 

ὕψηλον ἐκεῖνο ἄφεις κάτω κατέβη, καί ὑπέρ αὐτῆς ἔστη τῆς κεφαλῆς τοῦ παιδιοῦ; 

"Ὅπερ οὖν καί ὅ εὐαγγελιστής αἰνιττόμενος ἔλεγεν «Ἰδού ὅ ἀστήρ προῆγεν αὐτούς, 

ἕως ἔλθων ἔστη ἐπάνω οὐ ἤν τό παιδίον.» 

331 Γενικά ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος δεν μπορούσε να δεχτεί ότι ένα άστρο 

υποδεικνύει μια γέννηση. Έτσι υποστηρίζει ότι: " Οὐ γάρ δή τοῦτο τῆς 
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πίστη΄΄ 332. Την ίδια άποψη διατυπώνει και ο άγιος Γρηγόριος ο 

Θεολόγος: " Ας σωπάσει για την μεγάλη δόξα του Θεού ο άγγελος 

αστέρας,  ο οποίος οδήγησε τους μάγους από την Ανατολή στην πόλη, 

όπου ο Χριστός, γιος ανθρώπου αλλά άφθαρτος στον χρόνο, έλαμψε: 

γιατί δεν ήταν κάποιος από αυτούς για τους οποίους μίλησαν οι 

Αστρολόγοι, αλλά ξένος που δεν είχε προηγουμένως εμφανιστεί»333. Ο 

Καισάριος, αδελφός του Γρηγορίου του Θεολόγου, αναφέρει  «…ο 

θείος Ευαγγελιστής …τοποθετεί ως αστέρι τον άγγελο, τον οδηγό της 

προσκύνησης… Δεν ήταν αστέρι, αλλά νοερή και λογική δύναμις 

υπήρχε στον οδηγό των Μάγων … Φαινόταν μεν ως αστέρι, 

εννοούνταν δε ως άγγελος»334. . Ο Θεόδοτος Αγκύρας ονομάζει το 

άστρο «δύναμη αγγελική που οδηγεί τους βαρβάρους προς την 

ευσέβεια»335. Ο Ζιγαβηνός αποφαίνεται πως « στην όψη μόνο ήταν 

αστέρας …όχι στη φύση»336 και ο Θεοφύλακτος Βουλγαρίας θεωρεί 

πως «θεία δύναμη και αγγελική εις τύπον άστρου φαινόταν»337. 

 

Α.2.2.4. ΑΠΟΚΡΥΦΑ ΚΑΙ ΑΣΤΕΡΕΣ 

 

 Η διήγηση για τον αστέρα των μάγων υπάρχει και στα 

Απόκρυφα Ευαγγέλια. Στο Πρωτευαγγέλιο του Ιακώβου338 

                                                                                                                                                      
ἀστρονομίας ἔργον ἐστίν, ἀπό τῶν ἄστρων εἰδέναι τούς τικτομένους "(P.G. 57, 62, 

Ομιλία ς΄ ). 

332 P.G. 57,65-66  

333 P.G.38,463 " Σιγάσθω Χριστοῖο μέγα κλέος ἄγγελος ἀστήρ. ....". 

334 Καισαρίου του Σοφοτάτου, Διάλογος ΙΙ , P.G. 38,973 – 976,  " εἰκότως ἀστέρα τόν 

ἄγγελον ὁ θεῖος εὐαγγελιστής φησίν..."  . 

335 P.G. 77,1364. 

336 P.G. 129,138. 

337 P.G. 123, 161. 

338 Για το Πρωτευαγγέλιο του Ιακώβου βλ. E. Amann, Le Protevangile de Jacques et ses 

remaniements latίns. Introduction, textes, traduction et commentaire, Paris 1910 ∙F. Manns, 

Essais sur le Judéo-Christianisme, Jérusalem 1977 ∙ A. Meyer, ‘Protevangelium des 

Jacobus’, στο Ε. Hennecke, Handbuch zu den Neutestamentlichen Apokryphen, 

Tübingen, 1904  O. Perler, ‘Das Protevangelium des Jakobus nach dem Papyrus 

Bodmer V’, Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie, 6 (1959), 25-35. R.H. 
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αναφέρεται ότι ο Ιωσήφ και η Μαρία, μετά από την έκδοση του 

διατάγματος του Αυγούστου, πήγαν στη Βηθλεέμ, για να 

απογραφούν. Η Μαρία ήταν ετοιμόγεννη, γι' αυτό ο Ιωσήφ την 

έβαλε σε μια σπηλιά και πήγε να φέρει μια Εβραία μαμή, για να την 

ξεγεννήσει. Όταν ο Ιωσήφ και η μαμή έφτασαν στη σπηλιά, ένα 

φωτεινό σύννεφο την επισκίαζε. Η μαμή αναφώνησε: «Γέμισε από 

δόξα η ψυχή μου σήμερα, παράδοξα είδαν τα μάτια μου, γιατί 

σωτήρας γεννήθηκε στον Ισραήλ». Ξάφνου το σύννεφο υποχώρησε 

από το σπήλαιο και φως μεγάλο έλαμψε. Σε λίγο και εκείνο το φως 

έσβησε, ώσπου φάνηκε το βρέφος που ήρθε και πήρε το μαστό της 

μητέρας του, της Μαρίας. Βγαίνοντας η μαμή από το σπήλαιο 

συνάντησε τη Σαλώμη. Ακολουθεί ένα επεισόδιο με τη Σαλώμη και 

έπειτα γίνεται αναφορά στους μάγους. Ο Ιωσήφ ετοιμάστηκε να 

φύγει προς την Ιουδαία και θόρυβος ξέσπασε στη Βηθλεέμ της 

Ιουδαίας∙ ήρθαν μάγοι ρωτώντας: «Πού βρίσκεται ο νεογέννητος 

βασιλιάς των Ιουδαίων; Είδαμε το αστέρι Του να ανατέλλει στην 

ανατολή και ήρθαμε να Τον προσκυνήσουμε». Όταν το άκουσε ο 

Ηρώδης, ταράχτηκε και έστειλε υπηρέτες στους μάγους. Έστειλε και 

κάλεσε τους αρχιερείς και τους ανέκρινε ρωτώντας: «Πώς 

αναφέρονται τα σχετικά με τον Χριστό; Πού γεννιέται;» Εκείνοι 

απάντησαν: «Στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας, έτσι έχει γραφτεί». Αφού 

τους απέλυσε, ανέκρινε τους μάγους ρωτώντας: «Τι σημάδι είδατε 

για το γεννημένο βασιλιά;» Οι μάγοι απάντησαν: «Είδαμε έναν 

υπερμεγέθη αστέρα, που έλαμψε και συσκότισε τους υπολοίπους, 

ώστε να μην φαίνονται∙ έτσι εμείς αντιληφθήκαμε ότι γεννήθηκε 

                                                                                                                                                      
Smid, Protevangelium Jacobi : Α Commentary, 1965 ∙ E. Strycker, La forme la plus ancienne 

du Protevangile de Jacques, Brussels 1961 (Subsidia Hagiographica 33) ∙ E. Strycker, ‘Le 

Protevangile de Jacques: Problèmes critiques et exegetiques, στο F. L. Cross (ed.), 

Studia Evangelica, iii (Berlin, 1964), 339-59 (TU 88) ∙ M.Testuz., Papyrus Bodmer V : 

Nativité de Marie, Cologny-Geneve, 1958. Για το κείμενο βλ. Ι. Δ. Καραβιδόπουλου 

Απόκρυφα Χριστιανικά Κείμενα. Τόμος α΄ Απόκρυφα Ευαγγέλια, Θεσσαλονίκη 

1999, και Απόκρυφα κείμενα Καινής Διαθήκης, Τόμος Α΄, μτφ. Δημήτρης 

Κουτσούκος, Αθήνα.  
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βασιλιάς στον Ισραήλ και ήρθαμε να τον προσκυνήσουμε». Είπε 

τότε ο Ηρώδης: «Πηγαίνετε και αναζητήστε τον και, αν τον βρείτε, 

ειδοποιήστε και εμένα, για να τον προσκυνήσω». Οι μάγοι έφυγαν. 

Ο αστέρας που είχαν δει στην Ανατολή τους οδηγούσε ,έως ότου 

έφτασαν στο σπήλαιο, και μετά στάθηκε στην κορυφή του. Είδαν 

τότε οι μάγοι το παιδί με τη μητέρα Του και έβγαλαν από τους 

σάκους τους χρυσό, λίβανο και σμύρνα. Αφού οι μάγοι πήραν 

οδηγίες από άγγελο να μην μπούνε στην Ιουδαία,  πορεύτηκαν  από 

άλλο δρόμο για την πατρίδα τους. 

 Το Ευαγγέλιο παιδικής ηλικίας του Ιησού339 αναφέρει ότι τον 

καιρό που γεννήθηκε ο Κύριος Ιησούς στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας, 

την εποχή του βασιλιά Ηρώδη, ήρθαν σοφοί από την Ανατολή στην 

Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με την προφητεία του Ζωροάστρη. Έφεραν 

μαζί τους δώρα, χρυσάφι, μύρο και λιβάνι και τα πρόσφεραν στο 

παιδί. 

 Η Δέσποινα Μαρία πήρε τότε ένα από τα σπάργανα, με τα 

οποία ήταν τυλιγμένο το βρέφος, και τους το έδωσε σαν ευλογία κι 

εκείνοι το δέχτηκαν σαν ένα πολύτιμο δώρο. Τον ίδιο καιρό 

εμφανίστηκε σ΄αυτούς ένας άγγελος με τη μορφή ενός άστρου, που 

τους είχε οδηγήσει στο ταξίδι τους. Ακολουθώντας το φως του 

γύρισαν ξανά στη χώρα τους340. 

 Επίσης το Απόκρυφο Ευαγγέλιο του Ψευδο Ματθαίου (6ος/7ος 

αι.), που θεωρείται απομίμηση του Πρωτευαγγελίου του Ιακώβου, 

εκτός των παραπάνω, αναφέρεται επιπλέον και στη φαινόμενη 

                                                     
339 Το Ευαγγέλιο της Παιδικής Ηλικίας του Ιησού Χριστού χαρακτηρίζεται σαν 

κείμενο του Χριστιανικού Γνωστικισμού. Αναφέρεται από πολλούς Πατέρες της 

Εκκλησίας, όπως ο Ευσέβιος, ο Αθανάσιος, ο Επιφάνειος και ο Χρυσόστομος. 

Αρκετές πληροφορίες που τεκμηριώνουν ιστορικά πολλά από τα στοιχεία του 

Ευαγγελίου, έχουν δοθεί από επιφανείς άνδρες της Πίστης, όπως είναι ο Πέτρος 

ο Μάρτυρας, Επίσκοπος της Αλεξάνδρειας, αλλά καί από μελετητές και 

ερευνητές μεταγενέστερων περιόδων. Μεταφράστηκε στην αγγλική γλώσσα και 

εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1697 από το Henry Sleak, καθηγητή των 

Ανατολικών Γλωσσών του Παν/μίου Καίμπριτζ. Γράφτηκε το 2ο μ. Χ. αι 

340 Απόκρυφα  κείμενα Καινής Διαθήκης, Τόμος Α΄, μτφ. Δημήτρης Κουτσούκος, 

εκδ. Πύρινος Κόσμος, Αθήνα, σελ. 44-45 και Tischendorf, Evangel. infantiae, κεφ. 

VII, σελ. 174 στο Tischendorf, Evangelia Apocrypha, Leipzig 1853. 
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λαμπρότητα του άστρου της Βηθλεέμ, γράφοντας ότι: " ἀπό ἑσπέρας 

μέχρι πρωίας ..... οὐκ ἠδύνατο ἥλιος ἀποκρύπτειν"341. 

 Τα ίδια περίπου αναφέρονται και στο απόκρυφο συριακό 

χειρόγραφο S: " Ἄγγελος ἐστάλη εἰς Περσίαν, ὅστις ἐν μορφήν 

λάμποντος ἀστέρος φανεῖς, ἐφώτισεν ὅλην τήν Περσικήν χώραν ὡς 

μέγας ἥλιος καί ὀδήγησεν τούς βασιλεῖς τῆς Περσίας εἰς Ἱερουσαλήμ" 

(61,3)342. 

 Μία άλλη εκδοχή παρουσιάζει η Αποκάλυψη των Μάγων. 

Πρόκειται για ένα κείμενο που το μοναδικό του αντίγραφο σώζεται 

στη συριακή γλώσσα και χρονολογείται  από τον μεταφραστή του 

στα τέλη του 3ου με αρχές του 4ου αι 343. Σύμφωνα, λοιπόν, με την 

Αποκάλυψη των Μάγων, οι μάγοι είναι μέλη μιας αρχαίας μυστικής 

τάξης - κάστας και κατοικούν σε μια χώρα που ονομάζεται Shir, 

στην ανατολή του κόσμου. Ονομάζονται μάγοι, γιατί προσεύχονται 

σιωπηλά344. Είναι απόγονοι του Σηθ , του τρίτου γιου του Αδάμ και 

της Εύας. Οι μάγοι κληρονόμησαν από τον Σηθ μια προφητεία, που 

έχει μεγάλη σημασία για την ανθρωπότητα: " ένα αστέρι 

απίστευτης λαμπρότητας θα εμφανιστεί κάποτε και θα σημάνει τη 

γέννηση του Θεού, που θα λάβει ανθρώπινη μορφή." Ο Σηθ έμαθε 

την προφητεία αυτή από τον ίδιο τον Αδάμ, καθώς το αστέρι αρχικά 

                                                     
341 Στ. Θεοδοσίου/Μάν. Δανέζη, Στα ίχνη του Ι.Χ.Θ.Υ.Σ. Αστρονομία, Ιστορία, 

Φιλοσοφία , ό. π., σελ.414. 

342P. Peeters, Apocryphes II, Evangile de l’ Enfance, redaction Syriaques et 

Αrmenienns, Παρίσι 1914, β΄ έκδ., 1924, σελ. 3. 

343 Το υπάρχον κείμενο αντιγράφηκε από κάποιον μοναχό στο μοναστήρι Zuqnin 

της νοτιοανατολικής Τουρκίας και ανήκει στο Χρονικό του Zuqnin. Τα αρχικό 

κείμενο είναι γραμμένο στη συριακή γλώσσα και χρονολογείται τον 8ο μ.Χ. αι..  

Στην πορεία άλλαξε χέρια και κατέληξε σε ένα μοναστήρι στην έρημο της 

Αιγύπτου. Εκεί παρέμεινε μέχρι το 18ο αι όταν ο G.S. Assemani συγκέντρωσε 

μεγάλο αριθμό χειρογράφων εκ μέρους του Βατικανού και έτσι κατέληξε στη 

βιβλιοθήκη του Βατικανού όπου βρίσκεται μέχρι σήμερα. Στοιχεία του κειμένου 

όμως δείχνουν ότι το αρχικό κείμενο πρέπει να είναι του 3ου-4ου αι. Για 

περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρονολόγησή του δες  B. Landou , 

Revelation of the Magi, New York 2010, 16-25.  

344 Το κείμενο υπονοεί κάποια σχέση της λέξης Μάγος με τις λέξεις σιωπηλός και  

προσευχή αλλά δεν είναι κατανοητή μια τέτοια σύνδεση. 
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σάρωνε το Δέντρο της Ζωής φωτίζοντας ολόκληρη την Εδέμ, πριν η 

πτώση του Αδάμ το κάνει να εξαφανιστεί. 

 Κάθε μήνα, κάθε χρόνο, για χιλιάδες χρόνια οι μάγοι 

συνέχιζαν τις αρχαίες τελετουργίες τους προσμένοντας την 

εμφάνιση του αστέρα. Επισκέπτονταν το ιερό τους βουνό, το Βουνό 

των Νικών, και προσεύχονταν σιωπηλά στην είσοδο του Σπηλαίου 

των Θησαυρών των Κρυμμένων Μυστηρίων, όπου βρίσκονταν και 

φυλάσσονταν τα προφητικά βιβλία του Σηθ. Κάθε φορά που ένας 

μάγος πέθαινε, τον διαδέχονταν ο γιος του ή ένας κοντινός του 

συγγενής. Οι ίδιοι οι μάγοι, αυτοί που αξιώθηκαν να δουν τον Ιησού, 

είναι αυτοί που διηγούνται την ιστορία και μάλιστα σε πρώτο 

πρόσωπο. 

 Συγκεντρώνονται, για να επισκεφθούν το Βουνό των Νικών, 

σύμφωνα με την αρχαία τους συνήθεια, αλλά το αστέρι εμφανίζεται 

στον ουρανό. Είναι τόσο φωτεινό, ώστε ο ήλιος  φαίνεται, όπως το 

φεγγάρι κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το αστέρι στέκεται στην 

κορυφή του Βουνού και εισέρχεται στο Σπήλαιο των Θησαυρών 

παρακινώντας τους μάγους να κάνουν το ίδιο. Οι μάγοι μπαίνουν 

στην σπηλιά και υποκλίνονται μπροστά στο άστρο, το οποίο αρχίζει 

να χάνει σταδιακά τη λάμψη του, για να αποκαλύψει ένα μικρό 

παιδί που ακτινοβολεί. Το αστέρι - παιδί αποκαλύπτει στους μάγους 

ότι είναι ο Υιός του Θεού, δεν ονομάζει, όμως, τον εαυτό του Ιησού ή 

Χριστό. Είναι χαρακτηριστικό ότι καθένας από τους δώδεκα 

μάγους345 του κειμένου βλέπει τον Ιησού με διαφορετική μορφή, που 

αντανακλά μια διαφορετική στιγμή της επίγειας ζωής του 

Χριστού346. Το αστέρι - παιδί λέει στους Μάγους να το ακολουθήσουν 

στην Ιερουσαλήμ, ώστε να γίνουν μάρτυρες της γέννησης του και να 

πάρουν μέρος στο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία ολόκληρου του 

κόσμου. Οι μάγοι παίρνουν τα δώρα τους, που βρίσκονται 

                                                     
345 Λίστα τον ονομάτων υπάρχει στη σελ. 36 του βιβλίου.  

346 Κάποιος τον βλέπει σαν βρέφος, άλλος σαν φτωχό ,άλλος σταυρωμένο, άλλος 

να κατεβαίνει στη Σεόλ, ,άλλος  να δοξάζεται. 
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σφραγισμένα εδώ και αιώνες στο Σπήλαιο των Θησαυρών, και 

ξεκινούν το ταξίδι τους347. 

 Το ταξίδι τους χάρη στη δύναμη του αστεριού γίνεται ιδιαίτερα 

συναρπαστικό. Το αστέρι μετακινείται και μαζί του μετακινείται και 

εξομαλύνεται κάθε εμπόδιο που συναντούν μπροστά τους. Το φως 

του αστεριού, επίσης, ανακουφίζει τους μάγους από την πείνα τους 

και διαρκώς ανανεώνει τις προμήθειές τους. Το μακρύ ταξίδι από τα 

βάθη της Ανατολής μέχρι τη χώρα των Ιουδαίων γίνεται εν ριπή 

οφθαλμού. 

 Οι μάγοι φθάνουν στην Ιερουσαλήμ, όπου οι κάτοικοι της 

πόλης προβληματίζονται με την παρουσία τους. Καθώς δεν βλέπουν 

πλέον το αστέρι και ατενίζουν διαρκώς τον ουρανό, εκλαμβάνονται 

ως αστρολόγοι. Οι μάγοι επισκέπτονται τον Ηρώδη και μαθαίνουν 

ότι ο Μεσσίας θα γεννηθεί στη Βηθλεέμ348. Μόλις λαμβάνουν αυτή 

την πληροφορία, το αστέρι εμφανίζεται ξανά και τους οδηγεί σε ένα 

σπήλαιο στη Βηθλεέμ. Οι μάγοι μπαίνουν στη σπηλιά και εκεί το 

αστέρι μεταμορφώνεται σε ένα απαστράπτον βρέφος, η γέννηση 

του οποίου συνοδεύεται από αόρατους αγγέλους που το υμνούν. Το 

βρέφος λέει στους μάγους ότι οι προφητείες τους επαληθεύτηκαν 

και τους αποστέλλει στην πατρίδα τους να γίνουν μάρτυρες του 

Ευαγγελίου του στους  εκεί ανθρώπους. 

 Καθώς οι μάγοι βγαίνουν από το σπήλαιο, υμνολογώντας για 

την εκπλήρωση της προφητείας τους, συναντούν τον Ιωσήφ και την 

Μαρία349. Η Μαρία κατηγορεί τους μάγους ότι ήρθαν να κλέψουν το 

νεογέννητο βρέφος της, αλλά της εξηγούν ότι το παιδί είναι ο 

σωτήρας του κόσμου και μπορεί να παρευρίσκεται σε πολλά μέρη 

ταυτόχρονα. 

                                                     
347 Δεν γίνεται καμία αναφορά στο περιεχόμενο των δώρων παρά μόνο τονίζεται 

ότι είναι σφραγισμένα σαν γράμματα. 

348 Το κείμενο εδώ παρουσιάζει καταπληκτική ομοιότητα με αυτό της διήγησης 

του Κατά Ματθαίον. 

349 Η εμφάνιση του Ιωσήφ και της Μαρίας στη σκηνή είναι ιδιαίτερα παράξενη 

καθώς προηγουμένως δε γίνεται καμία αναφορά σε αυτούς. 
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 Το ταξίδι της επιστροφής είναι το ίδιο εντυπωσιακό. Όταν 

φτάνουν στα σύνορα της πατρίδας τους, συγγενείς τους και άλλοι 

άνθρωποι τους συναντούν και εκπλήσσονται από την καλή 

κατάσταση στην οποία βρίσκονται παρά το μακρύ, κοπιαστικό 

ταξίδι. Οι μάγοι μιλούν για την εμπειρία τους. Μόλις οι άνθρωποι 

τρώνε από τις προμήθειες που είχαν μαζί τους οι μάγοι , βλέπουν 

οράματα του ουράνιου και επίγειου Χριστού και  πολλοί από αυτούς 

ασπάζονται την πίστη των μάγων. Η διήγηση τελειώνει με την 

εμφάνιση του αποστόλου Θωμά, που βαπτίζει τους μάγους, οι 

οποίοι, αφού λαμβάνουν το Άγιο Πνεύμα, διδάσκουν και 

θαυματουργούν350. 

 Σε ολόκληρη τη διήγηση της Αποκάλυψης των Μάγων 

ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί ο πολυμορφισμός με τον οποίο 

παρουσιάζεται ο Θεός. Ο καθένας αντιλαμβάνεται διαφορετικά το 

Θεό, που μπορεί να παρίσταται ταυτόχρονα σε πολλά μέρη έχοντας 

διαφορετική μορφή. Ο Μεσσίας, ο Σωτήρας του κόσμου, η επίγεια 

μορφή του Θεού παρουσιάζεται στον καθένα ανάλογα με τις 

προϋποθέσεις που έχει, για να τον κατανοήσει. Ίσως, έτσι, να 

εξηγείται και ο σημερινός θρησκευτικός πλουραλισμός. 

 Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι τόσο στους 

Πατέρες όσο και στα Απόκρυφα κείμενα με τη λέξη ἀστήρ εννοείται 

συνήθως κάποιος άγγελος που στάλθηκε από το Θεό, για να φέρει 

το μήνυμα της γέννησης του Ιησού στους Εθνικούς. Και οι Ιουδαίοι 

ειδοποιούνται με άγγελο. Ο άγγελος μετασχηματίζεται σε αστέρα, 

ώστε να γίνει αντιληπτός από τον υπόλοιπο κόσμο. Το αστέρι, 

επίσης, δηλώνει την ουράνια καταγωγή του Ιησού. 

 

                                                     
350 Ολόκληρη η διήγηση που αναφέρεται στον απόστολο Θωμά θεωρείται 

μεταγενέστερη προσθήκη κάτι που αποδεικνύεται από τη συχνή χρήση του 

ονόματος Ιησούς που λείπει από την προηγούμενη διήγηση. Ίσως ο συγγραφέας 

να ήθελε να καλύψει το κενό που υπάρχει στη διήγηση του Ματθαίου σχετικά με 

το τι απόγιναν οι Μάγοι μετά την προσκύνηση του Ιησού. Ο Τερτυλλιανός στο 

έργο του Ειδωλολατρεία,9 θεωρεί ότι η αναφορά του Ματθαίου ότι έφυγαν από 

άλλο δρόμο σημαίνει ότι πίστεψαν στο Χριστό. 
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ΣΥΝΟΨΗ 

 

 Το Ευαγγέλιο του Ματθαίου γράφτηκε, όπως όλα τα βιβλία 

της Καινής Διαθήκης τον 1ο μ.Χ. αι. Ήδη οι Ρωμαίοι αποτελούν μια 

παγκόσμια αυτοκρατορία που δημιουργείται μετά από 

μακρόχρονους πολέμους. Οι πολίτες αρχίζουν να απολαμβάνουν 

μια περίοδο ευημερίας και ασφάλειας. Οι πόλεμοι, οι διαρκείς 

μετακινήσεις πληθυσμών, η οικονομική δυσπραγία που 

προηγήθηκαν προκάλεσαν στους ανθρώπους ανασφάλεια. Γι' αυτό 

και επανατοποθετούνται απέναντι στη θρησκεία. Η μετάβαση από 

τη δημοκρατία στη μοναρχία αλλάζει τη μέχρι τότε κατάσταση. 

Επικρατεί η pax romana και η pax deorum. Η μία προϋποθέτει την 

άλλη και η μία συμπληρώνει την άλλη. Ο Αύγουστος προσθέτει 

στον τίτλο του το Imperator Caesar Augustus που σημαίνει 

καθαγιασμένος, σεβαστός για τη θεϊκή του ιδιότητα, ενώ 

παράλληλα οικειοποιείται τη μορφή του προσδοκώμενου Μεσσία, 

που υπάρχει σε όλους τους λαούς. Οι αστρολογικές αντιλήψεις της 

εποχής λειτουργούν επικουρικά και τίθενται κι αυτές στην υπηρεσία 

του αυτοκράτορα. Ο αυτοκράτορας γίνεται πλέον Divus. 

 Μέσα σε αυτές τις συνθήκες διαμορφώνεται η διήγηση του 

Ματθαίου. Οι μάγοι βλέπουν το αστέρι και συμπεραίνουν τη 

γέννηση κάποιου σημαντικού προσώπου. Η λέξη ἀστήρ στη 

συγκεκριμένη διήγηση λειτουργεί μεταφορικά και συμβολικά. Η 

παρουσία του στο ουράνιο στερέωμα το καθιστά σύμβολο θεϊκής 

παρουσίας και βασιλικής καταγωγής. Η παρουσία των αστέρων 

σηματοδοτούσε τη γέννηση σημαντικών προσώπων.  

 Για τους ιουδαϊκής καταγωγής αναγνώστες του ευαγγελίου ο 

Ιησούς είναι ο αναμενόμενος Μεσσίας και στο πρόσωπό του 

επαληθεύονται όλες οι προρρήσεις-προφητείες της Παλαιάς 

Διαθήκης. Η διήγηση για την προσκύνηση των Μάγων ερμηνεύει 

την προφητεία των Αριθμών 24,17. Το αστέρι για τους Ιουδαίους 

είναι είτε ο ίδιος ο Χριστός ο οποίος περιγράφεται μεταφορικά και 

σαν αστέρι351 είτε κάποιος άγγελος που πήρε τη συγκεκριμένη 

                                                     
351 Διαθ. Λευί. 18:3, Διαθ.Ιούδα 24:1; 6QD 7:18κ.ε 
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μορφή ώστε να γίνει αντιληπτός από τους Μάγους. Για τους 

εθνικούς αναγνώστες ο Ιησούς είναι ένας βασιλιάς - θεός που 

κατεβαίνει από τον ουρανό. Σε συνδυασμό με το ρήμα προσκυνεῖν 

και τη φράση υἱός Θεοῡ, που αποδίδεται κυρίως στους ρωμαίους 

αυτοκράτορες, ο Χριστός είναι ο θείος απεσταλμένος που έρχεται να 

επιτελέσει το έργο του. Έτσι το αστέρι λειτουργεί ως σύμβολο με το 

οποίο δηλώνεται η διπλή φύση του Ιησού, η θεία και η ανθρώπινη. Ο 

συγγραφέας γνωρίζει πως το αστέρι θα εκληφθεί από τους 

αναγνώστες του(προϋπόθεση) και σε τι συμπεράσματα θα 

οδηγηθούν (συνεπαγωγή). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄. ΣΥΝΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΕΡΕΣ 

 

Β.1. ΠΑΛΑΙΟΔΙΑΘΗΚΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 

 

 Η καταστροφή ή ανακαίνιση του κόσμου αναφέρεται αρκετές 

φορές στην Κ.Δ.. Συνήθως οι αναφορές σ' αυτήν γίνονται, όταν 

υπάρχει συζήτηση για τη δευτέρα Παρουσία και την τελική κρίση. Ο 

Bultmann πίστευε ότι ο ιστορικός Ιησούς περίμενε την καταστροφή 

του κόσμου στους έσχατους χρόνους και όχι κάποια αλλαγή στις 

ιστορικές κοινωνικοπολιτικές συνθήκες352. Σύμφωνα όμως με τον 

Wright, ούτε ο Ιησούς ούτε κάποιος από τους πρώτους χριστιανούς 

περίμεναν το τέλος της κοσμικής δημιουργίας. Οι αναφορές του στο 

μέλλον αφορούσαν το εγγύς και όχι το απώτερο μέλλον. Το εγγύς 

μέλλον "περιλάμβανε γι' αυτόν, σαν ένα ζήτημα τεράστιας, 

συγκεκριμένης και συμβολικής σημασίας, την καταστροφή της 

Ιερουσαλήμ"353. 

 Άνθρωπος και σύμπαν δημιουργούνται από τον Θεό, 

σύμφωνα με τη διήγηση της Γενέσεως 1,1-2,25. Το ἐν ἀρχῇ με το 

οποίο ξεκινάει η δημιουργία φανερώνει, όμως, και το τέλος της. 

Κάθε ζωντανός οργανισμός καταστρέφεται για πρώτη φορά με τον 

κατακλυσμό. Όμως, μετά το τέλος του κατακλυσμού ο Θεός 

υπόσχεται, όσο θα υπάρχει η γη, να μην την ξανακαταστρέψει354. 

                                                     
352 R. Bultmann, Theology of the New Testamen ,(μετ. K. Grobel),London 1952,σελ 4. 

353 "... contained for him, as a matter of huge concrete and symbolic importance the 

destruction of Jerusalem".Βλέπε N.T.Wright, "In Grateful Dialogue: A Response" στο 

C. C. Newman (ed.), Jesus and the Restoration of Israel: A Critical Assessment of N. T. 

Wright's Jesus and the Victory of God, Downers Grove, 1999 σελ.244-277, κυρίως σελ. 

270. 

354 Γεν 8,21-22 "καὶ ὠσφράνθη Κύριος ὁ Θεὸς ὀσμὴν εὐωδίας, καὶ εἶπε Κύριος ὁ Θεὸς 

διανοηθείς∙ οὐ προσθήτω ἔτι καταράσασθαι τὴν γῆν διὰ τὰ ἔργα τῶν ἀνθρώπων, 

ὅτι ἔγκειται ἡ διάνοια τοῦ ἀνθρώπου ἐπιμελῶς ἐπὶ τὰ πονηρὰ ἐκ νεότητος αὐτοῦ∙ 

οὐ προσθήσω οὖν ἔτι πατάξαι πᾶσαν σάρκα ζῶσαν, καθὼς ἐποίησα. 22 πάσας τὰς 

ἡμέρας τῆς γῆς, σπέρμα καὶ θερισμός, ψῦχος καὶ καῦμα, θέρος καὶ ἔαρ, ἡμέραν καὶ 

νύκτα οὐ καταπαύσουσι" 



128 
 

Αυτό ακριβώς δηλώνει ότι και η γη θα οδηγηθεί κάποτε σε ένα 

τέλος355. Δύο επίσης Ψαλμοί φανερώνουν την παροδικότητα αυτού 

του κόσμου. Ο Ψαλμός 45,1-3 κάνει λόγο για την καταστροφή της 

γης, μολονότι δεν γίνεται καμία αναφορά στην καταστροφή των 

αστέρων - ουράνιων σωμάτων356, και ο Ψαλμός 101,25-27 αναφέρεται 

στην αιωνιότητα του Θεού σε αντίθεση με την παροδικότητα των 

δημιουργημάτων του357. Εδώ, σε αντίθεση με τον προηγούμενο 

ψαλμό, τονίζεται ότι γη και ουρανός δεν θα είναι αιώνιοι. Ο Ησαΐας 

αναφέρει στο 51,6"... ἄρατε εἰς τόν οὐρανόν τούς ὀφθαλμούς ὑμῶν καί 

ἐμβλέψατε εἰς τήν γῆν κάτω, ὅτι ὁ οὐρανός ὡς καπνός ἐστερεώθη, ἡ δέ 

γῆ ὡς ἱμάτιον παλαιωθήσεται, οἱ δέ κατοικοῦντες τήν γῆν ὥσπερ 

ταῦτα ἀποθανοῦνται, τό δέ σωτήριόν μου εἰς τόν αἰώνα ἔσται, ἡ δέ 

δικαιοσύνη μου οὐ μή ἐκλίπη...". Ο συγγραφέας θέλει να τονίσει τη 

σωτηρία που προέρχεται μόνο από το Θεό, όμως, η αντίθεση που 

χρησιμοποιεί δείχνει το εφήμερο αυτού του κόσμου. 

  Παρόλα αυτά, μέσα στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχουν και 

χωρία που δείχνουν ότι ο κόσμος αυτός θα είναι παντοτινός. Έτσι ο 

ψαλμός 92,1 αναφέρει"... καί γάρ ἐστερέωσεν τήν οἰκουμένην, ἤτις οὐ 

σαλευθήσεται." , ο ψαλμός 77,69 λέει ότι " ἐν τῇ γῇ ἐθεμελίωσεν 

αὐτὴν εἰς τὸν αἰῶνα" και ο ψαλμός 148,6 μιλά για το αιώνιο της 

ουράνιας δημιουργίας358. Ο Εκκλησιαστής κάνει λόγο για την 

παρέλευση των γενεών σε αντίθεση με την αιωνιότητα της γης.359  

                                                     
355 C. Westrmann ,Genesis 1-11:A Continental Comentary , London 1984,σελ.457 

356 Ο Θεός ἡμῶν καταφυγὴ καὶ δύναμις, βοηθὸς ἐν θλίψεσι ταῖς εὑρούσαις ἡμᾶς 

σφόδρα. 3 διὰ τοῦτο οὐ φοβηθησόμεθα ἐν τῷ ταράσσεσθαι τὴν γῆν καὶ 

μετατίθεσθαι ὄρη ἐν καρδίαις θαλασσῶν... 

357  25 μὴ ἀναγάγῃς με ἐν ἡμίσει ἡμερῶν μου· ἐν γενεᾷ γενεῶν τὰ ἔτη σου. 26 κατ᾿ 

ἀρχὰς σύ, Κύριε, τὴν γῆν ἐθεμελίωσας, καὶ ἔργα τῶν χειρῶν σού εἰσιν οἱ οὐρανοί· 

27 αὐτοὶ ἀπολοῦνται, σὺ δὲ διαμένεις, καὶ πάντες ὡς ἱμάτιον παλαιωθήσονται, καὶ 

ὡσεὶ περιβόλαιον ἑλίξεις αὐτοὺς καὶ ἀλλαγήσονται· 

358 Ψαλμός 148,6 ἔστησεν αὐτά εἰς τόν αἰώνα καί εἰς τόν αἰώνα τοῦ αἰῶνος. 

359 Εκκλησιαστής 1,4"γενεὰ πορεύεται καὶ γενεὰ ἔρχεται, καὶ ἡ γῆ εἰς τὸν αἰῶνα 

ἕστηκε ". Βέβαια σύμφωνα με τον C.L. Seow η ερμηνεία του συγκεκριμένου 

χωρίου είναι ότι οι γενεές έρχονται και παρέρχονται αλλά η γη παραμένει η ίδια. 

Βλέπε σχετικά C.L. Seow, Ecclesiastes: A New Translation with Introduction and 

Commentary, New York 1997, σελ 56. 
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 Οι προφήτες είναι αυτοί που με τις οράσεις τους αναφέρονται 

στην καταστροφή του κόσμου. Μία από αυτές ανήκει στον Ησαΐα. 

Στο 13ο κεφάλαιο του βιβλίου του, στο οποίο περιγράφεται μια από 

τις οράσεις του που αφορά στη Βαβυλώνα, μιλά για το σκοτισμό των 

αστέρων360. Ο σκοτισμός σχετίζεται με την ημέρα του Κυρίου361. Στο 

κεφάλαιο 34 τα καταστροφικά γεγονότα επεκτείνονται στο ουράνιο 

βασίλειο. Στο στίχο 4 του κεφαλαίου λέγεται "... καί ἐλιγήσεται ὁ 

οὐρανός ὡς βιβλίον, καί πάντα τά ἄστρα πεσεῖται ὡς φύλλα ἐξ 

ἀμπέλου καί ὡς πίπτει φύλλα ἀπό συκῆς"362. Ο Ιερεμίας στο 4ο 

κεφάλαιο αναφέρεται, επίσης, στο σκοτισμό του ουρανού,363 όπως 

και ο Ιωήλ364. Στην ύστερη, όμως, παλαιοδιαθηκική προφητεία 

υπάρχει η άποψη της ανακαίνισης και αναδημιουργίας του κόσμου 

χωρίς να φαίνεται ξεκάθαρα η καταστροφή του προηγούμενου 

κόσμου365 . 

 Ο R.Simkins αναφέρει ότι, όπως οι ανθρώπινες πράξεις 

επηρεάζουν το φυσικό περιβάλλον, και οι ίδιοι οι άνθρωποι 
                                                     
360 Ησαïας 13.10: οἱ γάρ ἀστέρες τοῦ οὐρανοῦ καί ὁ Ὠρίων καί πᾶς ὁ κόσμος τοῦ 

οὐρανοῦ τό φῶς οὐ δώσουσιν, καί σκοτισθήσεται τοῦ ἡλίου ἀνατέλλοντος, καί ἡ 

σελήνη οὐ δώσει τό φῶς αὐτῆς. 

361 Ο Αμώς αναφέρεται επίσης σε σκοτισμό κατά την ημέρα Κυρίου. Βλέπε 

σχετικά Αμώς 5,18 "Οὐαὶ οἱ ἐπιθυμοῦντες τὴν ἡμέραν Κυρίου∙ ἱνατί αὕτη ὑμῖν ἡ 

ἡμέρα τοῦ Κυρίου; καὶ αὐτή ἐστι σκότος καὶ οὐ φῶς "   ∙5,20 " οὐχὶ σκότος ἡ ἡμέρα 

τοῦ Κυρίου καὶ οὐ φῶς; καὶ γνόφος οὐκ ἔχων φέγγος αὕτη; " και 8,9 " λέγει Κύριος 

ὁ Θεός, καὶ δύσεται ὁ ἥλιος μεσημβρίας, καὶ συσκοτάσει ἐπὶ τῆς γῆς ἐν ἡμέρᾳ τὸ 

φῶς∙". 

362 Ο Gardner αναφέρει ότι ο ελιγμός του ουρανού δεν υπονοεί και την 

καταστροφή του. Βλέπε σχετικά A. Gardener ,'Ecojustice or Anthropological 

Justice? A Study og the New Heavens and the New Earth in Isaiah 65.17',στο The 

Earth Story in Psalms and Prorhets, N.Habel και S.Wurst (εκδ), Sheffield 2001, σελ.204-

218 . Ο J. Barton θεωρεί ότι η αναφορά στον ήλιο, τη σελήνη και τα άστρα υπονοεί 

την πτώση της Βαβυλώνας. Βλέπε σχετικά J.Barton, Joel and Obadiah:A 

Commentary,OTL Louisville, Kentucky, Westminster 2001, σελ.74  . 

363 Ιερεμίας 4.23: καί εἰς τόν οὐρανόν, καί οὐκ ἤν τά φῶτα αὐτοῦ και 4,28... καί 

συσκοτασάτω ὁ οὐρανός ἄνωθεν. 

364 Ιωήλ 2,10 .... ὁ οὐρανός, ὁ ἥλιος καί ἡ σελήνη συσκοτάσσουσιν, καί τά ἄστρα 

δύσουσιν τό φέγγος αὐτῶν. 

365 Βλέπε Ησαΐας 65,17-25 " ἔσται γὰρ ὁ οὐρανὸς καινὸς καὶ ἡ γῆ καινή, καὶ οὐ μὴ 

μνησθῶσι τῶν προτέρων, οὐδ᾿ οὐ μὴ ἐπέλθῃ αὐτῶν ἐπὶ τὴν καρδίαν..........". 
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επηρεάζονται από τις φυσικές συνθήκες366. Καθώς η ανθρώπινη 

αμαρτία επηρεάζει το φυσικό περιβάλλον, έτσι και η κρίση του Θεού 

για τις ανθρώπινες πράξεις θα επηρεάσει και την κοσμική 

δημιουργία. Επιπλέον, μέσα από την ιστορία του ισραηλιτικού λαού 

μπορεί κανείς να δει ότι ο Θεός χρησιμοποιεί φυσικά φαινόμενα σαν 

όργανα για την επιβολή της κρίσης του και μέσα από αυτά 

επιβάλλει την παιδαγωγική τιμωρία του367. 

 

 

Β.2. Η ΣΥΝΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΤΑ ΑΠΟΚΡΥΦΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΟΥΔΑΪΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

 

 Στα Απόκρυφα της Παλαιάς Διαθήκης υπάρχει αναφορά στο 

τέλος του κόσμου. Το βιβλίο του Ενώχ αναφέρεται σε μια κοσμική 

ανακαίνιση368. Στο κεφάλαιο 45 (στίχοι 4-5) μιλά για το 

μετασχηματισμό του ουρανού και της γης369. Σ' αυτόν τον νέο κόσμο 

δεν θα έχουν θέση οι αμαρτωλοί. Το κείμενο παρουσιάζει μια 

καταπληκτική ομοιότητα με το Ησαΐας (65, 17-25). Πουθενά δεν 

γίνεται αντιληπτή μια επικείμενη καταστροφή του κόσμου, αλλά 

μάλλον πρόκειται για μια ανακαίνισή του. Έτσι, η γη γίνεται ο 

κατάλληλος τόπος για τους δίκαιους, ενώ από τον ανακαινισμένο 

κόσμο αποκλείονται οι άδικοι. 

                                                     
366 "humans affected the natural world and are affected by the conditions of 

nature".Βλέπε σχετικά R. Simkins, Creator and Creation: Nature in the Worldview of 

Ancient Israel, Massachusetts 1994, σελ. 249. 

367 Βλέπε για παράδειγμα την καταστροφή στα Σόδομα και τα Γόμορρα( Γένεσις 

19,24-25) ή τις δέκα πληγές που στέλνει ο Θεός στους Αιγυπτίους  (Έξοδος 7-10) 

και τον πνιγμό του στρατού του Φαραώ στην Ερυθρά Θάλασσα ( Έξοδος 14,26-

31). 

368 Το απόκρυφο βιβλίο του Ενώχ χρονολογείται από κάποιους μελετητές στα 

μέσα του 1ου μ.Χ. αι πριν από την καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Βλ. W.D. Suter, 

Tradition and Composition in the Parables of Enoch, SBLDS 47, Montana 1979, σελ.32 και 

G.W.E. Nickelsburg, 1 Enoch 1:A Commentary on the Book of Enoch,Chapters 1-36 ∙ 81-

108,Minneapolis  2001, σελ 7. 

369 Η μεταμόρφωση - ανακαίνιση του ουρανού αναφέρεται και στο 58,6. 
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 Το βιβλίο των ουράνιων αστρικών σωμάτων του Ενώχ ή το 

αστρονομικό βιβλίο κεφ.72-82370 υπαινίσσεται μια νέα δημιουργία 

"καινή κτίσις" ( Ενώχ, 72,1)371. Στο 45,4-5 γίνεται πρόβλεψη για μια 

κοσμική ανακαίνιση. Ο ανανεωμένος ουρανός και η ανακαινισμένη 

γη θα γίνουν ο τόπος όπου θα κατοικούν οι δίκαιοι, όμως δεν θα 

έχουν καμία θέση εκεί οι αμαρτωλοί372. Στο 80,2-8 αναφέρεται η 

αλλαγή της πορείας των ουράνιων σωμάτων και ότι οι αμαρτωλοί 

θα πλανηθούν και θα  εκλάβουν τ' αστέρια σαν θεούς. Η 

Αποκάλυψη των Εβδομάδων ( Ενώχ 93,1-10 ∙ 91,1117) χωρίζει την 

ιστορία του κόσμου σε δέκα εβδομάδες373. Οι πρώτες έξι εβδομάδες 

εκτείνονται από τη δημιουργία του κόσμου μέχρι την καταστροφή 

του Ναού και τη Βαβυλώνια αιχμαλωσία. Η έβδομη ξεκινά με την 

αιχμαλωσία και κλείνει με την εκλογή των εκλεκτών. Οι τελευταίες 

εβδομάδες περιέχουν την εσχατολογική εκπλήρωση, που 

επιτυγχάνεται σταδιακά. Μέχρι το τέλος της όγδοης έχουν 

επικρατήσει οι δίκαιοι και έχει χτιστεί ο εσχατολογικός Ναός με 

μεγάλη λαμπρότητα. Στο τέλος της δέκατης εβδομάδας ο πρώτος 

ουρανός παρέρχεται και ένας καινός - νέος εμφανίζεται. Μετά τη 

δέκατη εβδομάδα αρχίζει η αιώνια ζωή (πολλές εβδομάδες ,που δεν 

αριθμούνται). 

 Το βιβλίο των Ιωβηλαίων αναφέρεται σε μια ανακαίνιση - 

ανανέωση της δημιουργίας χωρίς να γίνεται αναφορά σε 

προηγούμενη καταστροφή του κόσμου (Ιωβηλαία 1,29)374. 

                                                     
370 Ο VanderKam υποστηρίζει πως υπάρχει ασυμφωνία στο 72.1 και 80,2-8 καθώς 

το 72,1 υπαινίσσεται την ύπαρξη των φυσικών νόμων μέχρι τη διάρκεια της 

παρούσας δημιουργίας ενώ στο 80,2-8 η διασάλευση των νόμων της φύσης 

ξεκινά ενώ η κοσμική δημιουργία συνεχίζει να υπάρχει. Βλ. J. C. VanderKam, 

Enoch and the Growth of an Apocalyptic Tradition, Washington 1984, σελ. 106-107. 

371 Η φράση καινή κτίσις σχεδόν παραπέμπει στον καινό ουρανό και καινή γη του 

Ησαΐα 65,17 και 66,22.  

372 Παράβαλε Ησ. 65,17-25. 

373 Ο διαχωρισμός της ιστορίας σε δέκα τμήματα υπάρχει και στους Σιβυλλικούς 

Χρησμούς 1,2 και 4. 

374 Το βιβλίο των Ιωβηλαίων χρονολογείται  το 160-150π. Χ.. Βλέπε James C. 

VanderKam, Textual and Historical studies in the Book of Jubilees, HSM 14, Missoula, 

Montana  1977 , σελ.17-21. 
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 Στη Διαθήκη Μωυσή , ένα βιβλίο που χρονολογείται από το 7 

έως το 30 μ. Χ., περιγράφεται η ιστορία του Ισραήλ από την 

κατάκτηση μέχρι τα έσχατα. Στο 8ο κεφάλαιο περιγράφεται μια 

άνευ προηγουμένου δοκιμασία. Πρόκειται για τους έσχατους 

καιρούς. Στο 9ο κεφάλαιο περιγράφεται η δίωξη του Taxo και των 

επτά γιών του. Διωκόμενοι ο Taxo και οι γιοι του αποσύρονται σε μια 

σπηλιά και προτιμούν να πεθάνουν παρά να παραβούν τις θεϊκές 

εντολές, όντας σίγουροι για την τιμωρία του Θεού προς τους διώκτες 

τους. Ο θάνατός τους οδηγεί στην έλευση του Κυρίου και την 

εκδίκηση του Ισραήλ, θέμα του δέκατου κεφαλαίου. Η εμφάνιση του 

Θεού στο 10ο κεφάλαιο προκαλεί αναταραχή τόσο στο γήινο όσο και 

στο ουράνιο βασίλειο. Ο ήλιος θα πάψει να δίνει το φως του375 , το 

φεγγάρι θα σκοτισθεί και τα κέρατα της σελήνης θα σκοτισθούν και 

θα σπάσουν. Και το φεγγάρι θα μετατραπεί σε αίμα376 και θα 

διαταραχθεί η τροχιά των αστέρων377.  

 Στη Διαθήκη Ιώβ378 αναφέρεται "ὁ κόσμος ὅλος 

παρευλεύσεται" (33.4). Επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά η 

                                                     
375 Παράβαλε Ησ. 13,10 και Ιλ. 2.10. 

376 Παράβαλε Ιλ. 2,31. 

377 Ο N. T. Wright θεωρεί ότι ο ήλιος, το φεγγάρι και οι αστέρες δεν πρέπει να 

εκληφθούν κυριολεκτικά αλλά θα πρέπει να θεωρηθούν σύμβολα κοσμικής 

εξουσίας. Η συγκεκριμένη γλώσσα χρησιμοποιείται για να εκφράσει, κατά την 

άποψή του, τη σημασία εξαιρετικών πολιτικών γεγονότων. Βλέπει λοιπόν στο 

κομμάτι αυτό (10,1-10) το στρατιωτικό θρίαμβο του Ισραήλ υπό την ηγεσία ενός 

απεσταλμένου "αγγελιοφόρου" το οποίο όμως ερμηνεύεται θεολογικά σαν η 

άνοδος του Θεού στη βασιλεία. Βλ. N. T. Wright, The New Testament and the People of 

God (Christian Origins and The Question of God 1), London 1992, σελ. 306-307. 

Επίσης ο Rowley θεωρεί ότι στους στίχους 4-6 του ίδιου κεφαλαίου είναι εμφανής 

η καταστροφή του υλικού κόσμου. Πουθενά όμως δεν φαίνεται κάτι τέτοιο 

καθώς η γη δεν καταστρέφεται. Βλ. H. H. Rowley, The Relevance of Apocalyptic: A 

Study of Jewish and Christian Apocalypses from Daniel to the Revelation, London 1947, 

σελ.94. 

378 Πρόκειται για ένα κείμενο του 1ου μ. Χ. αι. που επαναλαμβάνει τη βιβλική 

ιστορία του Ιώβ παρουσιάζοντας τον σαν υπόδειγμα υπομονής. Θεωρείται ότι 

έχει ιουδαϊκή προέλευση και είναι σύγχρονο της Καινής Διαθήκης. Βλ. H. C. Kee, 

'Satan, Magic and Salvation in the Testament of Job', SLB 1974 Seminar Papers 1: 53-76 

κυρίως σελ. 55 ∙ G. W. E. Nickelsburg, Jewish Literature between the Bible and the 

Misnah: A Historical and Literary Introduction, Philadelphia 1981, σελ. 244. Ο Vander 
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καταστροφή του κόσμου. Η καταστροφή αυτή θα είναι βίαιη. Η 

εικόνα του παρόντος κόσμου αντιδιαστέλλεται με αυτήν του 

"ὑπερκόσμου" (33,5), που θα είναι αναλλοίωτος. 

 Στην ιουδαϊκή αποκαλυπτική γραμματεία αλλά και στους 

Προφήτες υπάρχουν κείμενα που μιλούν για τη δυσλειτουργία των 

ουρανίων σωμάτων, καθώς επίσης και κείμενα που οραματίζονται 

μια παγκόσμια καταστροφή. Ο σκοτισμός του ήλιου και της σελήνης 

ή η δυσλειτουργία τους είναι ένας οιωνός που προαναγγέλλει σε 

αρκετά κείμενα το τέλος ή ένα "σημείο" των έσχατων καιρών . Η 

πτώση των αστέρων λειτουργεί,επίσης, ως "σημείο". Αυτές οι 

ουράνιες δυσλειτουργίες δεν καταδεικνύουν το τέλος του κόσμου, 

αλλά αποτελούν προμηνύματα του ερχομού του Υιού του 

ανθρώπου. 

 Σε καινό ουρανό και καινή γη(3,10) αναφέρεται επίσης και το 

Liber Antiquitatum Biblicarum. Πρόκειται για ένα κείμενο που 

αποδίδεται στον Φίλωνα τον Ιουδαίο, θεωρείται, όμως, 

ψευδεπίγραφο. Αποτελεί μια επανάληψη της βιβλικής ιστορίας από 

τον Αδάμ έως τον Δαβίδ συνυφασμένη με μυθικές διηγήσεις. Το 

βιβλίο γράφτηκε στην Παλαιστίνη τον 1ο μ. Χ. αι.. Ο D.J. Harrington 

θεωρεί ότι είναι πιθανό να γράφτηκε την εποχή του Χριστού379. Το 

αρχικό κείμενο πρέπει να ήταν γραμμένο στα εβραϊκά. Σήμερα 

σώζεται μόνο στα λατινικά και πιθανολογείται ότι βασίστηκε σε μια 

ελληνική μετάφραση του αρχικού έργου. Η παροδικότητα του 

ουρανού τονίζεται και στο 19,13, όπου παρομοιάζεται με ένα 

σύννεφο. Ο συγγραφέας συνεχίζει αναφέροντας τις δυσλειτουργίες 

του ουρανού, καθώς πλησιάζει η ημέρα Κυρίου. Λέγεται ότι το φως 

του ήλιου θα μειωθεί και το φως του φεγγαριού δεν θα παραμείνει. 

                                                                                                                                                      
Horst χρονολογεί το κείμενο στις αρχές του 1ου μ. Χ. αι. P. W. Vander Horst, 

'Images of Women in the Testament of Job'  (H.A.Knibb & P.W. Vander Horst edit.), 

Studies on the Testament of Job, Cambridge 1989, σελ. 93-116 κυρίως 116 ενώ ο R.P. 

Spittler το τοποθετεί ανάμεσα στον 1ο π. Χ. με 1ο μ. Χ. αι. R. P. Spittler OTP 1: 833-

834. 

379 OTP 2: 249 
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 Ένα ακόμα κείμενο που μιλά για αλλαγές στις κινήσεις των 

ουράνιων σωμάτων είναι το Δ' Έσδρας(5,4-5). Γράφτηκε στα τέλη του 

1ου αι. Προφανώς γράφηκε στα εβραϊκά και μεταφράστηκε στα 

ελληνικά και σε άλλες γλώσσες. Σημαντικότερη από αυτές 

θεωρείται η λατινική. 

 Στην καταστροφή του κόσμου από φωτιά380 και στον σκοτισμό 

και την πτώση του ήλιου και της σελήνης381 αναφέρονται και οι 

Σιβυλλικοί χρησμοί. Στον τρίτο χρησμό του 5ου βιβλίου382 η Σίβυλλα 

προβλέπει ότι ένα μεγάλο αστέρι θα πέσει από τον ουρανό στη 

Βαβυλώνα, δηλαδή στην Ιταλία, και θα καταστρέψει ολόκληρη τη 

γη383. Ο Collins αναφέρει ότι το αστέρι από τον ουρανό ίσως 

αντικατοπτρίζει μια μορφή σωτήρα, που έρχεται, για να αποδώσει 

δικαιοσύνη, ή ίσως είναι  ένα πραγματικό αστέρι – κομήτης, που 

αναμένεται να πέσει στη γη384. 

 Ο πέμπτος χρησμός385 αποτελείται από πολλές προφητείες 

,που εξελίσσονται στην Ασία, καθώς και  μία πρόβλεψη για την 

επιστροφή του Νέρωνα και μία προφητεία για τον ερχομό ενός 

σωτήρα. Στους στίχους 346-352 λέγεται ότι ο ήλιος και η σελήνη θα 

χάσουν το φως τους πριν από τους έσχατους χρόνους. Βέβαια, δεν 

πρέπει να αναφέρεται στο τέλος του κόσμου, καθώς η ζωή πάνω στη 

γη συνεχίζεται σε απόλυτο σκοτάδι. Η ανοικοδόμηση της 

Ιερουσαλήμ, που θα είναι πιο λαμπρή από τους αστέρες, τον ήλιο 

και το φεγγάρι, θα αντικαταστήσει το φως των ουράνιων 

σωμάτων386. 

                                                     
380 3,796-804. 

381 5,346-349. 

382 Οι χρησμοί του πέμπτου βιβλίου έχουν αιγυπτιακή προέλευση. Γράφηκαν σε 

διάφορα διαστήματα ανάμεσα στα έτη 80-132 μ.Χ. J. M. Barclay, Jews in the 

Mediterranean Diaspora: From Alexander to Trajan(323BCE to 117CE), Edinburgh 1996, 

σελ.226-228. 

383 5,111-178. 

384 J.J.Collins στο OTP1, 1974 ,σελ. 89-92. 

385 5,286-434. 

386 5,420-428. 



135 
 

 Ο έκτος και τελευταίος χρησμός είναι ο πιο απαισιόδοξος σε 

ολόκληρο το βιβλίο. Οι στίχοι 447-483 περιγράφουν μια σειρά από 

φοβερές πληγές, που θα οδηγήσουν στο τέλος. Η Σίβυλλα 

προβλέπει ανάμεσα στα άλλα ότι ο ήλιος θα βυθιστεί στον ωκεανό 

και η σελήνη θα σταματήσει να φέγγει. Στη συνέχεια θα γίνει μάχη 

των αστέρων. Ο ίδιος ο Θεός υποκινεί και διατάζει τη μάχη. Οι 

αστερισμοί συγκρούονται μεταξύ τους, πέφτουν στον ωκεανό και 

καταστρέφουν τη γη. Έτσι ο ουρανός μένει ανάστερος387. 

 Η πραγματεία του Φίλωνα Περί αφθαρσίας του κόσμου 

αποδεικνύει ότι η μοίρα του κόσμου ήταν ένα θέμα που 

απασχολούσε τους ανθρώπους της εποχής του. Ήδη ο Διόδωρος ο 

Σικελός αναφέρεται στο συγκεκριμένο θέμα στην Ιστορία του (1,6,3). 

Ο Φίλωνας πίστευε ότι ο κόσμος δημιουργήθηκε και θα φτάσει σε 

κάποιο τέλος, όμως συντηρείται από την θέληση και την πρόνοια 

του δημιουργού. Συντάσσεται, λοιπόν, με την άποψη του Πλάτωνα, 

που έλεγε ότι ο κόσμος δημιουργήθηκε και θα είναι παντοτινός, αν 

και αναπαράγει την αριστοτελική άποψη. Η άποψη του Αριστοτέλη 

για την αιωνιότητα του κόσμου υπερισχύει και στις δύο άλλες 

φιλοσοφικές πραγματείες του 1ου μ.Χ. αι. De Universi Natura του 

Ocellus από τη Λουκανία και του Ψευδο-Αριστοτέλη De Mundo. Η 

άποψη ότι ο κόσμος είναι αιώνιος και παντοτινός ήταν πιθανώς η 

κυρίαρχη ανάμεσα στους μορφωμένους388.  

 

Β.3. ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑ 

ΡΩΜΑΪΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 

 

 Στην αρχαία ελληνική λογοτεχνία δεν γίνεται ξεκάθαρα 

λόγος για την τύχη του παρόντος κόσμου. Οι πρώτες απόψεις για τη 

                                                     
387 Ο Collins θεωρεί ότι η περιγραφή αυτή ταιριάζει με την περιγραφή της 

κοσμικής εκπύρωσης του Σενέκα. Οι συγκρούσεις των αστέρων προκαλούν την 

εκπύρωση. OTP1:392. 

388 B.W. Winter, After Paul left Corinth: The Influence of Secular Ethics and Social Change, 

Cambridge 2001, σελ. 254-255. 
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διατήρηση ή καταστροφή του κόσμου παρουσιάζονται στα έργα των 

φιλοσόφων. 

 Η Θεογονία του Ησιόδου δεν αναφέρει την καταστροφή του 

κόσμου. Καθώς, όμως, ο συγγραφέας περιγράφει τους αγώνες για 

την επικράτηση των θεών, αναφέρεται και στις συνέπειες των 

μαχών για τη γη389. Με την επικράτηση του Δία στο θεϊκό βασίλειο 

επέρχεται και μια κοσμική σταθερότητα. Ο συγγραφέας φαίνεται να 

πιστεύει στην παντοτινή διάρκεια του κόσμου ή τουλάχιστον έτσι 

τον ερμηνεύει ο Φίλων390, ο οποίος θεωρεί τον κόσμο αιώνιο, κατ' 

αντιστοιχία της αφθαρσίας των θεών391. Αργότερα οι Στωικοί 

παρέθεταν τους παραπάνω στίχους ως απόδειξη για την πίστη του 

Ησιόδου στην περιοδική καταστροφή του κόσμου από φωτιά392. 

 Κατά τον Όμηρο, η γενεσιουργός αιτία των πάντων ήταν το 

νερό393. Ίσως η άποψη αυτή προέρχεται από την αρχαία ανατολική 

μυθολογία για την ανάδυση της γης από τα αρχέγονα ύδατα. Ένα 

κείμενο, που διατηρήθηκε από τον Ευσέβιο394 και αποδόθηκε 

εσφαλμένα στον Πλούταρχο, υποστηρίζει ότι οι Μιλήσιοι φιλόσοφοι 

ή τουλάχιστον ο Αναξίμανδρος είχε μια κυκλική αντίληψη για την 

κοσμική ιστορία, κατά την οποία ο κόσμος γεννιέται, καταστρέφεται 

και ξαναγεννιέται αιώνια395. Ο Αριστοτέλης στο έργο του Περί 

Ουρανού396 αποδίδει στον Ηράκλειτο και τον Εμπεδοκλή ένα κυκλικό 

                                                     
389 Ησιόδου, Θεογονία, 693-705 και 861-868. 

390 Φίλωνος, Περί ἀφθαρσίας κόσμου, 17-18 ".... πατέρα δὲ τοῦ Πλατωνείου 

δόγματος ἔνιοι νομίζουσι τὸν ποιητὴν Ἡσίοδον , γενητόν καὶ ἄφθαρτον. οἰόμενοι τον 

κόσμον ὑπ' ἐκείνου λέγεσθαι, γενητὸν μέν, ὅτι φησιν " ἤτοι μὲν πρωτίστως χάος 

γενετ' αὐτὰρ ἔπειτα γαὶ ∙ εὐρύστερνος, πάντων ἐδος ἀσφαλὲς αἰει," ἄφθαρτον δὲ 

ὅτι διαλυσην καὶ φθορὰν οὐ μεμήνυκεν αὐτοῦ... 

391 D. J. Furley, The Greek Cosmologists, Volume I:The Formation of the Atomic Theory and 

its Earliest Critics, Cambridge 1987, σελ. 101.  

392 Πλουτάρχου, De defectu oraculorum,415. 

393 Ομήρου, Ιλιάς ,ΙΔ' ,201 ∙ 246.  

394 Ευσεβίου, Ευαγγελική προπαρασκευή, PG21,1,7 ∙ 1,8. 

395 Κανείς δεν μπορεί να αποδώσει με βεβαιότητα την κυκλική πορεία της 

ιστορίας του κόσμου στους Μιλήσιους φιλοσόφους. 

396 Περί Ουρανού, 1,10. 
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κοσμολογικό σχέδιο, σύμφωνα με το οποίο ο κόσμος εναλλάσσεται 

περνώντας από την κατάσταση της τάξης σε κατάσταση διάλυσης. 

Αργότερα, οι Στωικοί απέδωσαν στον Ηράκλειτο το δόγμα της 

εκπύρωσης. Βέβαια, είναι προφανές ότι ο Ηράκλειτος δεν θεωρούσε 

τη φωτιά σαν τη γενεσιουργό αιτία του κόσμου, όπως ήταν το νερό 

για τον Θαλή και ο αέρας για τον Αναξιμένη397, αλλά ως τη βασική 

αιτία δημιουργίας του κόσμου. Οι περισσότεροι θεωρούν ότι η 

ερμηνεία του Αριστοτέλη για την κοσμολογία του Ηράκλειτου είναι 

εσφαλμένη398. 

 Οι Ατομιστές θεωρούν ότι τα άτομα είναι σωματίδια ύλης, 

διαφορετικού μεγέθους και σχήματος, αόρατα με γυμνό μάτι. Αυτά 

κινούνται στο αχανές διάστημα, συγκρούονται μεταξύ τους, 

αντιδρούν και σχηματίζουν χημικές ενώσεις. Ο κόσμος που ζούμε 

σχηματίστηκε από άτομα τυχαία399, όταν ένα σύνολο ατόμων 

συγκεντρώθηκε σε μια περιοχή του διαστήματος και μια δίνη ή ένας 

ανεμοστρόβιλος τα ώθησε να ενωθούν. Εκτός από τον κόσμο μας 

υπάρχουν και άλλοι κόσμοι. Σύμφωνα με τον Λεύκιππο και το 

Δημόκριτο400 οι κόσμοι αυτοί συγκρούονται  μεταξύ τους. Η εικόνα 

των κόσμων που συγκρούονται μεταξύ τους υποδηλώνει βίαιη και 

ξαφνική καταστροφή. 

 Ο Πλάτωνας στον Τίμαιο401 θεωρεί ότι ο κόσμος μας είναι ένα 

αντίγραφο, που δημιουργήθηκε από το θεό ενός τέλειου κόσμου. Ο 

ίδιος ο θεός φρόντισε, ώστε ο κόσμος αυτός να γίνει όσο το δυνατόν 

πιο τέλειος και να μην κινδυνεύει από καμιά εξωτερική ή εσωτερική 

                                                     
397 G.S. Kirk, J.E.Raven, M.Schofield, The Presocratic Philosophers: A Critical History 

with a Selection of Texts, Cambridge 1983 ,  σελ.198. 

398 Για τον Ηράκλειτο ο κόσμος είναι μια παντοτινή φωτιά, μέρη της οποίας 

αποσβένονται για να δημιουργήσουν τη θάλασσα και τη γη. Οι εναλλαγές 

ανάμεσα στη φωτιά, τη θάλασσα και τη γη ισορροπούν η μία την άλλη ώστε να 

διατηρείται αέναα η κοσμική σταθερότητα. Βλ. J. Mansfeld, 'Providence and the 

destructionof the Universe in the Early Stoic Thought', Studies in Hellinistic Religion, 

(M.J.Vermaseren ed.), Leiden 1979, σελ.129-186 κυρίως σελ.140. 

399 Αρνούνται επομένως την ύπαρξη κάποιου δημιουργού. 

400 Βλ.Διογένη Λαέρτιου, Βίοι καὶ γνῶμαι τῶν ἐν φιλοσοφίᾳ εὐδοκιμησάντων, 9,3-34. 

401 Πλάτωνος,Τίμαιος,29 A-D. 
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απειλή. Μόνο ο ίδιος ο δημιουργός μπορεί να καταστρέψει το 

δημιούργημά του, αλλά σίγουρα δεν είναι κάτι που το επιθυμεί. Ο 

Αριστοτέλης υποστήριξε ότι ο κόσμος είναι αιώνιος και δεν έχει 

αρχή και τέλος. Την άποψη του αυτή την παραθέτει στο έργο του 

Περί Ουρανού402. Απορρίπτει την άποψη του Πλάτωνα ότι ο κόσμος 

δημιουργήθηκε, αλλά θα είναι παντοτινός. Έτσι και οι δύο, 

Πλάτωνας και Αριστοτέλης, συνηγορούν στην αιωνιότητα και 

αφθαρσία του κόσμου. Η άποψή τους αυτή έγινε δεκτή και από τους 

διαδόχους τους στην Ακαδημία και στο Λύκειο. Παρά τις όποιες 

διαφορές τους οι Πλατωνικοί και οι Περιπατητικοί φιλόσοφοι 

συμφωνούσαν στην αντίθεσή τους σε έναν φθαρτό κόσμο.  

 Οι Επικούρειοι μαζί με τους Στωικούς αποτελούσαν τις 

σημαντικότερες φιλοσοφικές σχολές της ελληνιστικής εποχής. Ο 

Επίκουρος πίστευε ότι υπάρχουν αναρίθμητοι κόσμοι, κάποιοι 

όμοιοι με το δικό μας και κάποιοι διαφορετικοί απ' αυτόν403. Ο κάθε 

κόσμος είναι προορισμένος να καταστραφεί και έτσι και ο δικός μας 

κόσμος σταδιακά θα φθαρεί404. Ο Λουκρήτιος (95-55π. Χ.) στο έργο 

του De rerum natura, ένα έργο που γράφτηκε, για να κάνει γνωστές 

τις αντιλήψεις των Επικούρειων στο ρωμαϊκό κοινό, μιλά για την 

καταστροφή του κόσμου ( βιβλία  2 και 5). Στο 2,1105-1175 ερμηνεύει 

την ανάπτυξη και την καταστροφή του κόσμου αναλογικά με έναν 

                                                     
402 Περί Ουρανού,1,10-12. 

403 Διογένη Λαέρτιου, Βίοι καὶ γνῶμαι τῶν ἐν φιλοσοφίᾳ εὐδοκιμησάντων, 10,45 

"Ἀλλὰ μὴν καὶ κόσμοι ἄπειροί εἰσιν, οἵ θ' ὅμοιοι τούτῳ καὶ ἀνόμοιοι. αἵ τε γὰρ 

ἄτομοι ἄπειροι οὖσαι, ὡς ἄρτι ἀπεδείχθη, φέρονται καὶ πορρωτάτω. οὐ γὰρ 

κατανήλωνται αἱ τοιαῦται ἄτομοι ἐξ ὧν ἂν γένοιτο κόσμος ἢ ὑφ' ὧν ἂν ποιηθείη, 

οὔτ' εἰς ἕνα οὔτ' εἰς πεπερασμένους, οὔθ' ὅσοι τοιοῦτοι οὔθ' ὅσοι διάφοροι τούτοις. 

ὥστε οὐδὲν τὸ ἐμποδοστατῆσόν ἐστι πρὸς τὴν ἀπειρίαν τῶν κόσμων". 

404 Διογένη Λαέρτιου, Βίοι καὶ γνῶμαι τῶν ἐν φιλοσοφίᾳ εὐδοκιμησάντων, 10,74 

"Ἔτι δὲ καὶ τοὺς κόσμους οὔτε ἐξ ἀνάγκης δεῖ νομίζειν ἕνα σχηματισμὸν ἔχοντας * * 

ἀλλὰ καὶ διαφόρους αὐτοὺς ἐν τῇ ιβ' Περὶ <φύσεως> αὐτός φησιν∙ οὓς μὲν γὰρ 

σφαιροειδεῖς, καὶ ᾠοειδεῖς ἄλλους, καὶ ἀλλοιοσχήμονας ἑτέρους∙ οὐ μέντοι πᾶν 

σχῆμα ἔχειν. οὐδὲ ζῷα εἶναι ἀποκριθέντα ἀπὸ τοῦ ἀπείρου. οὐδὲ γὰρ ἂν 

ἀποδείξειεν οὐδεὶς ὡς <ἐν> μὲν τῷ τοιούτῳ καὶ οὐκ ἂν ἐμπεριελήφθη τὰ τοιαῦτα 

σπέρματα, ἐξ ὧν ζῷά τε καὶ φυτὰ καὶ τὰ λοιπὰ πάντα <τὰ> θεωρομενα συνίσταται, 

ἐν δὲ τῷ τοιούτῳ οὐκ ἂν ἐδυνήθη. ὡσαύτως δὲ καὶ ἐντραφῆναι. τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον 

καὶ ἐπὶ γῆς νομιστέον." 
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ζωντανό οργανισμό. Διακρίνει τρία στάδια στη ζωή ενός ζωντανού 

οργανισμού. Το πρώτο ξεκινά από την ανάπτυξη και φτάνει ως την 

ωριμότητα, το δεύτερο είναι το στάδιο της παρακμής και το τρίτο της 

ταχείας παρακμής, που οδηγεί στην αποσύνθεση. Το ίδιο συμβαίνει 

και με τον κόσμο. Στην εποχή της ανάπτυξης η γη, η θάλασσα και ο 

ουρανός φθάνουν σε μια ισορροπία. Μόλις επέλθει η ωριμότητα, η 

ισορροπία αρχίζει να ελαττώνεται. Αναπόφευκτα ο κόσμος 

υποκύπτει στις δυνάμεις της φθοράς και διαλύεται405. Για τον 

Λουκρήτιο, η διαδικασία της καταστροφής είναι πάντοτε 

γρηγορότερη απ' αυτή του σχηματισμού406. Αν και η φθορά θα είναι 

σταδιακή, το τέλος θα είναι αλματώδες και βίαια καταστροφικό. Ο 

Λουκρήτιος συνεχίζοντας υποστηρίζει ότι ο κόσμος έφτασε στην 

περίοδο της παρακμής του407. Παραθέτει σαν απόδειξη αυτής της 

παρακμής τα παράπονα των αγροτών για τη λιγότερη παραγωγή, 

αναλογικά με αυτήν στην εποχή των πατέρων τους, και το θρήνο 

των αμπελουργών για την ελάχιστη παραγωγή, σε σχέση με 

παλαιότερες εποχές408. Εκείνο που αδυνατούν να καταλάβουν, 

αναφέρει ο Λουκρήτιος, είναι ότι όλα τα πράγματα σταδιακά 

φθίνουν και οδηγούνται στην καταστροφή, τετριμμένα από την 

πάροδο του χρόνου409.   

 Στο 5ο βιβλίο του επιτίθεται στη θέση του Αριστοτέλη ότι ο 

κόσμος είναι αιώνιος και προσπαθεί να αποδείξει ότι έχει αρχή και 

επομένως θα έχει και ένα τέλος410. Χρησιμοποιεί τέσσερα 

επιχειρήματα, για να στηρίξει την άποψή του. Τα στοιχεία του 

                                                     
405 Λουκρήτιου, De rerum natura,2,1144-1145. 

406 Λουκρήτιου, De rerum natura,,1,556. 

407 Σύμφωνα με τον W.M. Green η ιδέα ότι ο κόσμος πεθαίνει δεν διδάχτηκε από 

τον Επίκουρο αλλά είναι άποψη του Λουκρήτιου 'The Dying World of 

Lucretius',AJP 63 ,51-60. 

408 Λουκρήτιου, De rerum natura, 2,1160-1170 

409 Κάτι ανάλογο αναφέρει ο Πλίνιος στη Φυσική Ιστορία, 7,73. Επίσης ο 

συγγραφέας του Δ΄Εσδρα υιοθετεί αυτό το επιχείρημα γεγονός που δείχνει 

επίδραση από τους Επικούρειους (5,50-55).  

410 Λουκρήτιου, De rerum natura , 5,65-66 
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κόσμου αλλοιώνονται και, κατά συνέπεια, θα αλλοιωθεί ολόκληρος 

ο κόσμος. Η μερική καταστροφή του κόσμου από φωτιά ή πλημμύρα 

αποδεικνύει ότι ο κόσμος όλος είναι φθαρτός. Ο Αριστοτέλης έλεγε 

ότι οι περιοδικές γήινες καταστροφές δεν μπορούν να οδηγήσουν σε 

ολοκληρωτική συμπαντική καταστροφή411. Το τρίτο του επιχείρημα 

στηρίζεται στην ατομική φυσική. Ο κόσμος δεν πληροί τους κανόνες 

της αθανασίας. Αυτό που είναι παντοτινό πρέπει να είναι συμπαγές 

και να μην επιδέχεται καμία διείσδυση, να είναι άυλο και να μην 

αφήνει κάποιο χώρο γύρω του412. Το τέταρτο επιχείρημα στηρίζεται 

στην πάλη των στοιχείων. Προς το παρόν ο κόσμος διατηρείται, 

γιατί παραμένει η διαμάχη των στοιχείων. Όμως, θα έρθει κάποια 

εποχή που ένα από τα στοιχεία θα επικρατήσει και η ισορροπία θα 

διαταραχτεί413. Ο Λουκρήτιος δεν θεωρεί ότι ο κόσμος είναι 

ολοκληρωτικά καλός414. Παρόλα αυτά, δεν υπάρχει κάποιου είδους 

δυαρχία στη διδασκαλία των Επικούρειων. 

 Ο Στωικισμός ιδρύθηκε από τον Ζήνωνα τον Κιτιέα, που 

έφθασε στην Αθήνα το 313 π. Χ. και ίδρυσε εκεί τη σχολή του. Τον 

διαδέχθηκε ο Κλεάνθης και έπειτα ο Χρύσιππος. Στη ρωμαϊκή 

εποχή, οι σημαντικότεροι εκπρόσωποι των Στωικών ήταν ο 

Παναίτιος και ο Ποσειδώνιος, ενώ τον 1ο μ. Χ. αι. ηγέτες της Στοάς 

ήταν ο Σενέκας, ο Μουσώνιος Ρούφος και ο Επίκτητος. 

 Όπως ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης, έτσι και οι Στωικοί 

θεωρούσαν τον κόσμο σαν ένα σκόπιμο και καλά οργανωμένο 

σύστημα, που σχεδιάστηκε από έναν θεϊκό νου. Ο θεός των 

Στωικών, αντίθετα από τον Πλατωνικό δημιουργό, δεν είναι ξένος 

από τον υλικό κόσμο, επιβάλλοντας την τάξη από ψηλά. Είναι 

ενωμένος με την ύλη, την οποία συντηρεί σαν η "ψυχή" του κόσμου. 

                                                     
411 Αριστοτέλη, Μετεωρολογικά, 351b8- 352b18. 

412 Λουκρήτιου, De rerum natura , 5,380-415. 

413 Βλέπε το μύθο του Φαέθωνα και την εποχή του κατακλυσμού. 

414 Λουκρήτιου, De rerum natura , 5,195-234 
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Αυτό σημαίνει ότι τα γεγονότα στην ιστορία του κόσμου είναι 

ταυτόχρονα και γεγονότα στη ζωή της θείας πρόνοιας415.  

 Οι Στωικοί πίστευαν ότι η ιστορία του κόσμου ακολουθεί μια 

κυκλική πορεία. Ο κόσμος γεννιέται στο διάστημα ή στο κενό, 

συνεχίζει για μια περίοδο, τελειώνει με μια εκπύρωση και 

ξαναδημιουργείται από τη φωτιά. Η ακολουθία αυτή 

επαναλαμβάνεται αδιάκοπα. Ο κόσμος δημιουργείται, όταν η 

αρχέγονη φωτιά "δι' ἀέρος εἰς ὑγρότητα τρέπεται". Η υγρή αυτή 

μάζα αλλάζει και παράγει τα τέσσερα συστατικά στοιχεία του 

κόσμου. Αυτά συνδυάζονται και δημιουργούν όλα τα είδη στον 

κόσμο. Μέσω της αραίωσης του αέρα ο αιθέρας διαχέεται στην 

περιφέρεια του κόσμου. Ο αιθέρας είναι η πύρινη ουσία των 

ουράνιων σωμάτων. Είναι το κατάλοιπο της αρχέγονης φωτιάς, την 

οποία οι Στωικοί διαχωρίζουν από τη γήινη φωτιά ή την 

καταστροφική φωτιά. Η πρώτη οδηγεί στην ανάπτυξη ή συντήρηση, 

ενώ η δεύτερη στην καταστροφή. 

 Οι Στωικοί ανέπτυξαν τη θεωρία τους βασισμένοι σε 

προγενέστερες κοσμολογικές θεωρίες, τις οποίες συνδύασαν με 

έναν μοναδικό τρόπο. Όπως οι Μιλήσιοι, θεώρησαν ότι ο κόσμος 

δημιουργήθηκε από μια ουσία. Από τον Θαλή πήραν την άποψη ότι 

όλα τα πράγματα προέρχονται από το νερό και από τον Ηράκλειτο 

ότι η φωτιά είναι το αρχέτυπο της ύλης . Θεώρησαν ότι υπήρχε θεός, 

ο οποίος αποτέλεσε τη σπερματική ουσία του σύμπαντος. Ο θεός 

δεν αφήνει τον κόσμο μόνο του, αλλά εξελίσσεται και ο ίδιος μαζί 

του. Σύμφωνα με τον Χρύσιππο, κατά τη διάρκεια της εκπύρωσης ο 

θεός υπήρχε σαν ψυχή. Όταν η φωτιά έγινε νερό, και ο ίδιος έγινε 

σώμα και ψυχή416.  

 Η εκπύρωση είναι το αποτέλεσμα της ολικής εξάτμισης της 

γήινης υγρασίας από τον ήλιο και τα άλλα ουράνια σώματα. Η 

ουράνια φωτιά του ήλιου και των αστεριών πυροδοτείται, κατά τους 

                                                     
415 A.A. Long, 'The Stoics on World - Conflagration', The Southern Journal of Philosophy 

23:13-37 κυρίως σελ.18. 

416 Πλούταρχου, De Stoicorum repugnantiis,  ,1053b. 
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Στωικούς, από τη θάλασσα και τη γήινη υγρασία417. Σταδιακά η 

ουράνια φωτιά θα "στεγνώσει και θα καταπιεί" ολόκληρη τη γη418. Ο 

ήλιος παίζει πρωταρχικό ρόλο στη διαδικασία αυτή. Η εκπύρωση 

αποκαλείται και κάθαρσις 419 και ο νέος κόσμος που θα προβάλει 

ονομάζεται παλιγγενεσία 420. 

 Οι Στωικοί ήταν ντετερμινιστές-αιτιοκράτες. Τα πάντα στον 

κόσμο και στην ιστορία έχουν αποφασιστεί εκ των προτέρων από το 

θεό. Επίσης, καθώς μετά την εκπύρωση ακολουθεί η παλιγγενεσία, 

τα πάντα επαναλαμβάνονται σε κάθε κοσμικό κύκλο421. Η 

εκπύρωση και η παλιγγενεσία δεν είναι μια πράξη καταστροφής 

αλλά μια θετική ενέργεια. Κατά τον Σενέκα, ο θεός καταστρέφει και 

ξαναφτιάχνει τον κόσμο, επειδή αποφασίζει να δημιουργήσει 

καλύτερα πράγματα και να τερματίσει αυτά που είναι 

πεπαλαιωμένα422. 

 Ο Σενέκας στο De Consolatione ad Marcian XXVI, 6-7 παρουσιάζει 

τη σύγκρουση των αστεριών και στο De beneficiis VI 22 εμφανίζει μια 

ουράνια κόλαση. Μια σκηνή κοσμικής καταστροφής παρουσιάζεται 

και στην τραγωδία του Σενέκα Θυέστης 423. Επίσης μια παρόμοια 

σκηνή υπάρχει και στην τραγωδία Hercules Oetaeus424. Ο ποιητής 

Λουκανός στη Φαρσαλία παρουσιάζει τη διάλυση του σύμπαντος 

σαν παράλληλη με τη διάλυση της πολιτείας425. Λίγο παρακάτω ο 

Cato συγκρίνει τον εμφύλιο πόλεμο με την κατάρρευση του 

κόσμου426.  

                                                     
417 Πλούταρχου,, De Stoicorum repugnantiis,  1053b. 

418 Κικέρωνος, Natura deorum, 2,118.  

419 Σενέκα, Naturales quaestione.,3,28.7. 

420 Φίλωνος, De aeternitate mundi, 47∙76∙85 και SVF 2,627. 

421 A.A. Long, 'The Stoics on World - Conflagration', The Southern Journal of Philosophy 

23:13-37  ό.π., σελ. 25-26. 

422 Σενέκα, Naturales Quaestiones., 3,28.7. 

423 Σενέκα, Thyestes, 835-884. 

424 Σενέκα,Hercules Oetaeus, 1102-1117. 

425 Λουκανού,Pharsalia,1,72-81. 

426 Λουκανού,Pharsalia,2,289-292. 
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 Οι παραπομπές αυτές αποδεικνύουν ότι προσδοκία για την 

καταστροφή του κόσμου δεν υπήρχε μόνο στην εβραϊκή παράδοση. 

Μολονότι υπάρχουν διαφορές, υπάρχουν παράλληλα και πολλές 

εικόνες που μοιράζονται: η δυσλειτουργία του ήλιου και της 

σελήνης, η πτώση των αστεριών, η κατάρρευση του ουράνιου θόλου, 

ο κλονισμός της γης. Επίσης, υπάρχουν αρκετές ομοιότητες 

ανάμεσα στα κείμενα των Στωικών και τους Σιβυλλικούς 

χρησμούς427.  

 Η πεποίθηση ότι ο παρών κόσμος θα οδηγηθεί σε ένα οριστικό 

και καταστροφικό τέλος έγινε αποδεκτή από τους Επικούρειους και 

τους Στωικούς. Αν και αμφισβητήθηκε από κάποιους Στωικούς, η 

εκπύρωση αποτέλεσε τη βασική θέση των Στωικών του 1ου μ.Χ. αι. 

για το μέλλον του κόσμου. Υποστηρικτές της υπήρξαν οι Σενέκας, 

Κορνούτος, Επίκτητος. Οι απόψεις των Στωικών και των 

Επικούρειων  διαδόθηκαν και στον υπόλοιπο κόσμο428. 

  

 

 

 

Β.4. ΣΥΝΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΕΡΕΣ ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 

ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ 

 

Β.4.1. ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ 

 

 Το πρώτο χριστιανικό κείμενο που αναφέρεται στην 

καταστροφή του κόσμου είναι το Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο και 

                                                     
427 Κυρίως το 5ο βιβλίο των Σιβυλλικών χρησμών. 

428 Υπάρχει η περιγραφή του Πλίνιου του Νεώτερου για την έκρηξη του 

Βεζούβιου στην Πομπηία όπου φαίνεται ξεκάθαρα η συγχώνευση των απόψεων 

των Στωικών και των Επικούρειων καθώς ο Πλίνιος αισθάνεται ότι ο ίδιος βιώνει 

την καταστροφή του κόσμου. Βλ. επίσης F.G. Downing, 'Common Strands in 

Pagan, Jewish and Christian Eschatologies in the First Century' , TZ 51,3 (1995), 197-

211, κυρίως σελ. 200-201. 
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ειδικότερα το 13ο κεφάλαιό του. Το Ευαγγέλιο χρονολογείται 

ανάμεσα στο 65-75μ. Χ.429. 

 Η περικοπή 13,5-37 χαρακτηρίζεται σαν "Μικρή Αποκάλυψη"- 

μια φράση που προήλθε από την άποψη του T. Colani ότι το αρχικό 

κείμενο ήταν μια μικρή αποκάλυψη, που προερχόταν από τη 

γραφίδα ενός ιουδαιοχριστιανού συγγραφέα430. Βέβαια η άποψη 

αυτή δεν έγινε αποδεκτή, καθώς το κείμενο δεν πληροί τα γενικά 

χαρακτηριστικά του αποκαλυπτικού είδους. Χαρακτηρίστηκε, 

επίσης, και  "διαθήκη" ή αποχαιρετιστήριος λόγος,431 μολονότι ο 

Ιησούς δεν αναφέρεται στον επικείμενο θάνατό του στο σημείο 

αυτό. Μεγάλη συζήτηση έχει γίνει, επίσης, ανάμεσα στους 

ερευνητές για την πηγή ή τις πηγές από τις οποίες άντλησε ο 

Μάρκος τις πληροφορίες του432 και για  το συγκεκριμένο χωρίο, αν 

είναι λόγια που ειπώθηκαν από τον ίδιο τον Ιησού ή όχι433. Κάποιοι, 

επίσης, θεωρούν ότι το χωρίο αναφέρεται στην επικείμενη 

καταστροφή της Ιερουσαλήμ, ενώ η πλειοψηφία των μελετητών 

θεωρεί ότι αναφέρεται στα γεγονότα που προηγούνται της Δευτέρας 

Παρουσίας του Χριστού. 

 Στους στίχους 24-25 ο Μάρκος περιγράφει τη διαταραχή που 

θα προκληθεί στη λειτουργία των ουρανίων σωμάτων " ὁ ἥλιος 

σκοτισθήσεται, καὶ ἡ σελήνη οὐ δώσει τὸ φέγγος αὐτῆς, καὶ οἱ ἀστέρες 

ἔσονται ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πίπτοντες , καὶ αἱ δυνάμεις αἱ ἐν τοῖς οὐρανοῖς 

                                                     
429 Κάποιοι θεωρούν ότι το ευαγγέλιο γράφτηκε μετά την καταστροφή του Ναού. 

Βλέπε G.Theissen, The Gospels in Context: Social and Political History in the Synoptic 

Tradition, (trans. L.M Maloney), Edinburgh 1992, σελ.259 ενώ άλλοι το 

αμφισβητούν J. Crossley, The Date of Mark's Gospel: Insight from Law in Earliest 

Christianity, London 2004, σελ.41-43. Ο Crossley θεωρεί ότι το ευαγγέλιο γράφτηκε 

ανάμεσα στο 30-40μ.Χ.. 

430 Για την άποψη του Colani βλέπε G.R. Beasley- Murray, Jesus and the Last Days: 

The Interpretation of the Olivet Discourse, Peabody, Massachusetts 1993, σελ.13-20. 

431 M. D. Hooker, The Gospel According to St Mark, London 1991,σελ. 297. 

432 Βλέπε G.R. Beasley- Murray,ό.π. και K. Dyer, The Prophecy on the Mount: Mark 13  

and the Gathering of the New Community, Berne 1998. 

433 N. T. Wright, Jesus and the Victory of God (Christian Origins and the Question of God 

2),London 1996. 
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σαλευθήσονται." Ο Lenski, ο οποίος εκλαμβάνει τα λόγια του Ιησού 

ως κυριολεξία, γράφει434:" Όλος ο ουράνιος κόσμος θα καταρρεύσει 

...Όλες εκείνες οι δυνάμεις, που συγκρατούν τα ουράνια σώματα 

στην τροχιά τους και επιτρέπουν στον ήλιο, το φεγγάρι και τα 

άστρα, να φωτίζουν τη γη, θα διασαλευθούν. Έτσι ο ήλιος θα 

σκοτισθεί , το σεληνιακό φως την ίδια στιγμή θα πάψει να υπάρχει 

και οι αστέρες θα πέσουν τρέμοντας από τη θέση τους". Άλλοι 

πιστεύουν ότι αναφέρεται στο τέλος του κόσμου, αλλά η περιγραφή 

της δυσλειτουργίας και της κατάρρευσης των ουρανίων σωμάτων 

δεν είναι πραγματική. Έτσι ο Nineham θεωρεί ότι η γλώσσα είναι 

"οιονεί" κυριολεκτική, αλλά παρόλα αυτά αναφέρεται στο τέλος του 

κόσμου435. Ο Tuckett θεωρεί την περιγραφή ένα κράμα μύθου και 

πραγματικότητας436. Επίσης, κατά τον Downing, η περιγραφή του 

Μάρκου πρέπει να ήταν οικεία τόσο στους Ιουδαίους όσο και στους 

Εθνικούς αναγνώστες του ως μια περιγραφή που αναφέρεται στο 

τέλος του κόσμου και ως τέτοια πρέπει να την είχαν εκλάβει και οι 

δύο ομάδες437. Ο R. H. Gundry θεωρεί ότι όλες αυτές οι ουράνιες 

καταστροφές αναγγέλλουν τον ερχομό του Υιού του ανθρώπου. 

Όμως δεν καταδεικνύουν το τέλος του κόσμου. Άλλωστε, ο Μάρκος 

δεν κάνει καμία αναφορά σε κάποιον καινό ουρανό ή καινή γη, που 

θα αντικαταστήσει τον κατεστραμμένο κόσμο. Επίσης, θεωρεί ότι ο 

ήλιος, το φεγγάρι και τα αστέρια δεν είναι στο συγκεκριμένο χωρίο 

απλά ουράνια σώματα, αλλά αντιπροσωπεύουν και αστρολογικές 

δυνάμεις438. Άλλοι ερευνητές πιστεύουν ότι οι διαταραχές στη 

λειτουργία των ουράνιων σωμάτων αντικατοπτρίζουν τις 

κοινωνικοπολιτικές ανακατατάξεις στην περίοδο από την 

                                                     
434 R. C. H. Lenski, The Interpretation of St Mark's Gospel, Minneapolis 1946, 

(επανέκδοση 1961), σελ.584. 

435 D. E. Nineham, The Gospel of St Mark, London 1968, σελ. 357. 

436 M. Tuckett, 'Mark', στο J. Barton & J. Muddiman eds, The Oxford Bible Commentary,  

Oxford  2001, σελ. 886-922 κυρίως σελ.914. 

437 F. G. Downing,ό.π., ΤΖ 51,3 1995, σελ. 197-211 κυρίως 202. 

438 R. H. Gundry, Mark: A Commentary on His Apology for the Cross, Grand Rapids 

1993, σελ. 783. 
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καταστροφή της Ιερουσαλήμ μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία439. Ο Dyer  

θεωρεί ότι οι στίχοι 24-25 αναφέρονται σε πολιτικές αναταραχές, 

αλλά πιστεύει ότι η αναταραχή που παρουσιάζεται αντικατοπτρίζει 

την ανακατάταξη των πολιτικών δυνάμεων στην Ανατολή μετά την 

ισοπέδωση της Ιερουσαλήμ440. O Bas Van Iersel ερμηνεύει τους 

στίχους 24 και 25 σαν μια εικόνα της ουράνιας ενθρόνισης του Ιησού, 

όπως και ο Wright, και πιστεύει ότι οι αρχικοί αναγνώστες του 

Μάρκου πρέπει να θεωρούσαν ότι οι στίχοι 24-25 αναφέρονται στην  

εκθρόνιση των παγανιστικών ειδώλων, κυρίως του Ηλίου-Sol και της 

Σελήνης - Luna, θεότητες ιδιαίτερα δημοφιλείς στη Ρώμη441.  

  Στους στίχους 24-25 είναι ξεκάθαρος ο παραλληλισμός. Οι 

στίχοι είναι γραμμένοι σε ποιητική μορφή. Οι δύο πρώτες σειρές 

αναφέρονται στον ήλιο, τη σελήνη και το σκοτισμό τους. Οι άλλες 

δύο αναφέρονται στον ουρανό και τους ουρανούς. Η γλώσσα των 

στίχων προέρχεται από την Παλαιά Διαθήκη.  

 

 

 

Μρ.13,24-25 Ησ.13,10 Ησ.34,4 Ιωήλ 2,10 Ιωήλ 4,15-16 

ὁἥλιος 

σκοτισθήσεται,    

καὶ ἡ σελήνη οὐ 

δώσει τὸ φέγγος 

αὐτῆς, καὶ οἱ 

ἀστέρες ἔσονται 

ἐκ τοῦ οὐρανοῦ 

πίπτοντες , καὶ 

αἱ δυνάμεις αἱ 

ἐν τοῖς οὐρανοῖς 

σαλευθήσονται. 

οἱ γὰρ ἀστέρες 

τοῦ οὐρανοῦ 

καὶ ὁ Ὠρίων 

καὶ πᾶς ὁ 

κόσμος τοῦ 

οὐρανοῦ τὸ 

φῶς οὐ 

δώσουσι, καὶ 

σκοτισθήσεται 

τοῦ ἡλίου 

ἀνατέλλοντος, 

καὶ 

τακήσονται 

πᾶσαι αἱ 

δυνάμεις 

τῶν 

οὐρανῶν, 

καὶ 

ἑλιγήσεται 

ὁ οὐρανὸς 

ὡς βιβλίον, 

καὶ πάντα 

πρὸ 

προσώπου 

αὐτῶν 

συγχυθήσετα

ι ἡ γῆ καὶ 

σεισθήσεται ὁ 

οὐρανός, ὁ 

ἥλιος καὶ ἡ 

σελήνη 

συσκοτάσουσι

, καὶ τὰ 

ὁ ἥλιος καὶ ἡ 

σελήνη 

συσκοτάσουσι, 

καὶ οἱ ἀστέρες 

δύσουσι φέγγος 

αὐτῶν. 16 ὁ δὲ 

Κύριος ἐκ Σιὼν 

ἀνακεκράξεται 

καὶ ἐξ 

῾Ιερουσαλὴμ 

δώσει φωνὴν 

                                                     
439 Η. Β. Swete, The Gospel According to St Mark: The Greek Text ,London 1909, σελ.311 

R.A. Cole, The Gospel According to Mark: An Introduction and Commentary, Leicester 

1989₂, σελ.280. 

440 K. Dyer, 'When Is the End, Not the End? The Fate of Earth in Biblical 

Eschatology(Mark 13)' στο Ν.C. Habel and V. Balabanski, The Earth Story in the New 

Testament, Sheffield  2002, σελ.44-56 κυρίως σελ 52. 

441 B. M. F. Van Iersel, 'The Sun, Moon and Stars of Mark 13,24-25 in a Greco-Roman 

Reading' Bib. 77: 84-92 κυρίως σελ. 89-90. 
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καὶ ἡ σελήνη 

οὐ δώσει τὸ 

φῶς αὐτῆς... 

τὰ ἄστρα 

πεσεῖται 

ὡς φύλλα 

ἐξ ἀμπέλου 

καὶ ὡς 

πίπτει 

φύλλα ἀπὸ 

συκῆς 

ἄστρα 

δύσουσι τὸ 

φέγγος 

αὐτῶν 

αὐτοῦ, καὶ 

σεισθήσεται ὁ 

οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ· 

ὁ δὲ Κύριος 

φείσεται τοῦ 

λαοῦ αὐτοῦ, καὶ 

ἐνισχύσει τοὺς 

υἱοὺς ᾿Ισραήλ 
 

 

 Κυρίως αντλεί από τα Ησ. 13,10" οἱ γὰρ ἀστέρες τοῦ οὐρανοῦ 

καὶ ὁ Ὠρίων καὶ πᾶς ὁ κόσμος τοῦ οὐρανοῦ τὸ φῶς οὐ δώσουσι, καὶ 

σκοτισθήσεται τοῦ ἡλίου ἀνατέλλοντος, καὶ ἡ σελήνη οὐ δώσει τὸ φῶς 

αὐτῆς..." και 34,4 " καὶ τακήσονται πᾶσαι αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν, καὶ 

ἑλιγήσεται ὁ οὐρανὸς ὡς βιβλίον, καὶ πάντα τὰ ἄστρα πεσεῖται ὡς 

φύλλα ἐξ ἀμπέλου καὶ ὡς πίπτει φύλλα ἀπὸ συκῆς" και Ιωήλ 2,10 

"πρὸ προσώπου αὐτῶν συγχυθήσεται ἡ γῆ καὶ σεισθήσεται ὁ οὐρανός, 

ὁ ἥλιος καὶ ἡ σελήνη συσκοτάσουσι, καὶ τὰ ἄστρα δύσουσι τὸ φέγγος 

αὐτῶν" και 4,15-16" ὁ ἥλιος καὶ ἡ σελήνη συσκοτάσουσι, καὶ οἱ ἀστέρες 

δύσουσι φέγγος αὐτῶν. 16 ὁ δὲ Κύριος ἐκ Σιὼν ἀνακεκράξεται καὶ ἐξ 

῾Ιερουσαλὴμ δώσει φωνὴν αὐτοῦ, καὶ σεισθήσεται ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ· ὁ 

δὲ Κύριος φείσεται τοῦ λαοῦ αὐτοῦ, καὶ ἐνισχύσει τοὺς υἱοὺς ᾿Ισραήλ" 

. Η πρώτη σειρά ὁ ἥλιος σκοτισθήσεται, προέρχεται από το Ησ. 13,10 

μολονότι ο Μάρκος δεν αναφέρει την ανατολή του ηλίου. Η δεύτερη 

σειρά, καὶ ἡ σελήνη οὐ δώσει τὸ φέγγος αὐτῆς, προέρχεται επίσης 

από τον Ησαΐα με τη μόνη διαφορά ότι ο Μάρκος αντικαθιστά τη 

λέξη φως με τη λέξη φέγγος που κατά πάσα πιθανότητα προέρχεται 

από το Ιωήλ 2,10 "πρὸ προσώπου αὐτῶν συγχυθήσεται ἡ γῆ καὶ 

σεισθήσεται ὁ οὐρανός, ὁ ἥλιος καὶ ἡ σελήνη συσκοτάσουσι, καὶ τὰ 

ἄστρα δύσουσι τὸ φέγγος αὐτῶν" και 4,15 "ὁ ἥλιος καὶ ἡ σελήνη 

συσκοτάσουσι, καὶ οἱ ἀστέρες δύσουσι φέγγος αὐτῶν". Η τρίτη σειρά 

και οι αστέρες ἔσονται ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πίπτοντες βασίζεται στο 

Ησ.34,4 πάντα τὰ ἄστρα πεσεῖται με την προσθήκη του Μάρκου ἐκ 

τοῦ οὐρανοῦ . Ο Μάρκος δεν χρησιμοποιεί την παρομοίωση του 

Ησαΐα για την πτώση των αστέρων σαν τα φύλλα της συκιάς και της 

αμπέλου. Η τέταρτη σειρά καὶ αἱ δυνάμεις αἱ ἐν τοῖς οὐρανοῖς 

σαλευθήσονται μοιάζει με το Ησ. 34,4... καὶ τακήσονται πᾶσαι αἱ 
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δυνάμεις τῶν οὐρανῶν . Ο Μάρκος χρησιμοποιεί τον πληθυντικό αἱ 

δυνάμεις για να αντισταθμίσει τις παραπάνω αναφορές(ήλιος, 

σελήνη, αστέρες). Η εικόνα της διασάλευσης του ουρανού 

χρησιμοποιείται και στο Ησ.13,13" ὁ γὰρ οὐρανὸς θυμωθήσεται καὶ ἡ 

γῆ σεισθήσεται ἐκ τῶν θεμελίων σαβαὼθ ἐν τῇ ἡμέρᾳ, ᾗ ἂν ἐπέλθῃ ὁ 

θυμὸς αὐτοῦ" , Ιωήλ 2,10 και 4,16"... καὶ σεισθήσεται ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ 

γῆ·" μόνο που εκεί χρησιμοποιείται το ρήμα σείω και όχι σαλεύω442. 

O J. Verheyden λέει ότι το ρήμα σαλεύω χρησιμοποιείται από τους Ο' 

στα κείμενα που μιλούν για θεοφάνεια443 και η μοναδική φορά που 

χρησιμοποιείται με τη λέξη ουρανός σαν υποκείμενό του είναι σε 

ένα κείμενο θεοφάνειας444. Θεωρεί, λοιπόν, ότι επιλέχθηκε, για να 

παρουσιάσει τον ερχομό του Υιού του ανθρώπου στους στίχους 26-27 

σαν μια θεοφάνεια. Επίσης, επισημαίνει ότι οι στίχοι 24 και 25 δεν 

αναπαράγουν απλώς το κείμενο των Ο'. Είναι μια δημιουργική 

αναπαραγωγή των κειμένων, από τα οποία εξαρτάται445. 

 Τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, στα οποία στηρίζεται ο 

Μάρκος, περιγράφουν την Ημέρα Κυρίου. Τα γεγονότα μπορεί να 

μην εκλαμβάνονται κυριολεκτικά, καθώς η κατάρρευση του κόσμου 

δεν είναι ορατή παρά μόνο αν συνδυαστούν με το στίχο  31α "... ὁ 

οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσονται, οἱ δὲ λόγοι μου οὐ παρελεύσονται...". 

 

Β.4.2. ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ 

 

 Η λέξη ἀστήρ απαντά για πρώτη φορά στη διήγηση των 

μάγων. Με αυτό, όπως προαναφέρθηκε, δηλώνονταν η θεία και 

ανθρώπινη φύση του Ιησού.  Ο αστέρας, θεωρήθηκε ότι ήταν 

άγγελος, που μετασχηματίστηκε σε αστέρι, για να γίνει αντιληπτό 
                                                     
442 Το ρήμα σαλεύω χρησιμοποιείται και στο Μάρκο 13,25. 

443 Ησ. 64,1-2, Μιχ. 1,4, Να. 1,5-6, Αββ. 3,6. 

444 Σοφία Σειράχ 16,18 " ἰδοὺ ὁ οὐρανὸς καὶ ὁ οὐρανὸς τοῦ οὐρανοῦ, ἄβυσσος καὶ γῆ 

σαλευθήσονται ἐν τῇ ἐπισκοπῇ αὐτοῦ". 

445 J. Verheyden, 'Describing the Parousia: The Cosmic Phenomena in Mark 13,24-25' 

στο M.Tuckett eds,The Scriptures in the Gospels, Leuven 1997, σελ. 525-550 κυρίως 

σελ. 546. 
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από τους μάγους και να τους μεταδώσει το μήνυμα του ερχομού του 

Λυτρωτή. Η λέξη έχει μία ακόμα παρουσία στο κεφ. 24 στ. 29. 

 Η εσχατολογική αναφορά στο κατά Ματθαίον είναι σαφώς 

εκτενέστερη από την αντίστοιχη στο κατά Μάρκον. Ξεκινά από το 

24,4 και τελειώνει στο 25,46. Το πρώτο και κύριο τμήμα της 24,4-36 

είναι παράλληλο με το 13,5-31 του Μάρκου και αντλεί από αυτό. Το 

δεύτερο 24,37-44 αναφέρεται στην απρόσμενη έλευση του Υιού του 

ανθρώπου και προτρέπει τους αναγνώστες του να είναι έτοιμοι, 

ώστε να μην αιφνιδιαστούν απ' αυτήν. Το τρίτο 24,45-25,30 

αποτελείται από τρεις παραβολές, που αναφέρονται στο χρόνο της 

αναμονής της δεύτερης έλευσης του Κυρίου. Το τελευταίο τμήμα 

25,31-46 επικεντρώνεται στην τελική κρίση. Κατακλύζεται από την 

παραβολή της τελικής κρίσης με την τοποθέτηση όλων των 

ανθρώπων στα δεξιά και στα αριστερά . Έναυσμα γι' αυτήν την 

αναφορά στα έσχατα δίνει η ερώτηση των μαθητών προς τον Ιησού: 

"Πότε ταῦτα ἔσται καί τί τό σημεῖον τῆς σῆς παρουσίας446 καί 

συντελείας τοῦ αἰῶνος; 447  Ο Ιησούς αναφέρει μια σειρά από 

γεγονότα, τα οποία θα συμβούν λίγο πριν το τέλος. 

 Στο 24,29  ο Ματθαίος αναφέρει τι θα συμβεί μετά τη θλίψη 

των ημερών εκείνων " ... .ὁ ἥλιος σκοτισθήσεται, καί ἡ σελήνη οὐ 

δώσει τό φέγγος αὐτῆς, καί οἱ ἀστέρες πεσοῦνται ἀπό τοῦ οὐρανοῦ, 

καί αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν σαλευθήσονται." Το κείμενο είναι 

παράλληλο με αυτό του Μάρκου με τη διαφορά ότι ο Ματθαίος 

αντικαθιστά τη φράση ἒσονται ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πίπτοντες  με το ρήμα 

πεσοῦνται  και το αἱ δυνάμεις ἐν τοῖς οὐρανοῖς με το αἱ δυνάμεις τῶν 

οὐρανῶν. Οι αλλαγές αυτές δεν αλλοιώνουν το κείμενο και, 
                                                     
446 Η λέξη παρουσία απαντά 24 φορές στο κείμενο της Κ. Δ. και μόνο σε 7 απ' 

αυτές δεν αναφέρεται στα έσχατα: Α' Κορ. 16,17∙Β' Κορ.7,6.7 και 10,10∙ Φιλ. 1,26 

και  2,12. 

447 Ο Wright θεωρεί ότι η λέξη παρουσία δεν έχει στο σημείο αυτό εσχατολογική 

σημασία. Η λέξη αναφέρεται στην παρουσία σε αντίθεση με την απουσία. 

Μερικές φορές η λέξη δηλώνει τη βασιλική παρουσία και αυτή είναι η σημασία 

της στο συγκεκριμένο στίχο. Επίσης θεωρεί ότι η φράση συντελεία του αιώνος δεν 

αναφέρεται στο τέλος του κόσμου και της ιστορίας αλλά στο τέλος της περιόδου 

που ο Ισραήλ θρηνεί. Βλέπε N. T. Wright, Jesus and the Victory of God (Christian 

Origin and the Question of God 2),ό.π. σελ.341-346. 
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επομένως, ό,τι ίσχυσε για  την ερμηνεία στο κατά Μάρκον ισχύει και 

εδώ. 

 

 

Μρ 13,24-25 Μτ 24,29 

ὁ ἥλιος σκοτισθήσεται,    καὶ ἡ 

σελήνη οὐ δώσει τὸ φέγγος 

αὐτῆς, καὶ οἱ ἀστέρες ἔσονται ἐκ 

τοῦ οὐρανοῦ πίπτοντες , καὶ αἱ 

δυνάμεις αἱ ἐν τοῖς οὐρανοῖς 

σαλευθήσονται. 

ὁ ἥλιος σκοτισθήσεται, καί ἡ 

σελήνη οὐ δώσει τό φέγγος αὐτῆς, 

καί οἱ ἀστέρες πεσοῦνται ἀπό τοῦ 

οὐρανοῦ, καί αἱ δυνάμεις τῶν 

οὐρανῶν σαλευθήσονται. 

 

 

Β.4.3. ΤΟ ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ 

 

 Στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο δεν απαντά η λέξη ἀστήρ αλλά η 

λέξη ἂστρον. Η εσχατολογική αναφορά στο κατά Λουκάν 21,5-38 

διαφέρει από του Μάρκου. Βέβαια, ο Λουκάς χρησιμοποιεί τον 

Μάρκο, όχι όπως ο Ματθαίος, ο οποίος τον αντιγράφει, όμως 

φαίνεται ότι αντλεί το υλικό του και από άλλες πηγές. Στους 

στίχους 25-26 γίνεται λόγος για τον ήλιο, το φεγγάρι, τα άστρα και 

τις ουράνιες δυνάμεις ,που θα σαλευτούν. Δε γίνεται, όμως, 

αναφορά στο σκοτισμό των δύο ουράνιων σωμάτων ή στην πτώση 

των αστέρων. Ο Λουκάς κάνει λόγο μόνο για σημεῖα :"... Καὶ ἔσται 

σημεῖα ἐν ἡλίῳ καὶ σελήνῃ καὶ ἄστροις, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς συνοχὴ ἐθνῶν 

ἐν ἀπορίᾳ ἠχούσης θαλάσσης καὶ σάλου, ἀποψυχόντων ἀνθρώπων ἀπὸ 

φόβου καὶ προσδοκίας τῶν ἐπερχομένων τῇ οἰκουμένῃ· αἱ γὰρ 

δυνάμεις τῶν οὐρανῶν σαλευθήσονται." Η δυσλειτουργία των 

ουράνιων δυνάμεων αναφέρεται στην αρχή και το τέλος. Ενδιάμεσα 

παρεμβάλλονται όσα θα συμβούν στη γη. Πιθανώς ο Λουκάς 

συνοψίζει τον Μάρκο ή στηρίζεται στον Ιωήλ 3.3 "καί δώσω τέρατα 

ἐν τῷ οὐρανῷ καί ἐπί τῆς γῆς" ή στο 2,10 "ὁ ἥλιος καί ἡ σελήνη 

συσκοτάσουσιν καί τά ἄστρα δύσουσιν τό φέγγος αὐτῶν."448 

                                                     
448 Ο Λουκάς χρησιμοποιεί και στις Πράξεις τον προφήτη Ιωήλ (Πρ. 2,16-21). 
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Μρ 13,24-25 Μτ 24,29 Λκ 21,25-26 

ὁ ἥλιος σκοτισθήσεται,    

καὶ ἡ σελήνη οὐ δώσει τὸ 

φέγγος αὐτῆς, καὶ οἱ 

ἀστέρες ἔσονται ἐκ τοῦ 

οὐρανοῦ πίπτοντες , καὶ 

αἱ δυνάμεις αἱ ἐν τοῖς 

οὐρανοῖς σαλευθήσονται. 

ὁ ἥλιος σκοτισθήσεται, 

καί ἡ σελήνη οὐ δώσει τό 

φέγγος αὐτῆς, καί οἱ 

ἀστέρες πεσοῦνται ἀπό 

τοῦ οὐρανοῦ, καί αἱ 

δυνάμεις τῶν οὐρανῶν 

σαλευθήσονται. 

Καὶ ἔσται σημεῖα ἐν ἡλίῳ 

καὶ σελήνῃ καὶ ἄστροις, 

καὶ ἐπὶ τῆς γῆς συνοχὴ 

ἐθνῶν ἐν ἀπορίᾳ ἠχούσης 

θαλάσσης καὶ σάλου, 

ἀποψυχόντων ἀνθρώπων 

ἀπὸ φόβου καὶ προσδοκίας 

τῶν ἐπερχομένων τῇ 

οἰκουμένῃ· αἱ γὰρ 

δυνάμεις τῶν οὐρανῶν 

σαλευθήσονται. 

 

 

Β.4.4. Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 

 

 Χαρακτηρίζεται από τους ειδικούς ως αποκάλυψη και 

μοιράζεται αρκετά κοινά χαρακτηριστικά με την ιουδαϊκή 

αποκαλυπτική γραμματεία449. Το κείμενο προλογίζεται από το 

συγγραφέα του ως ἀποκάλυψις Ἰησοῦ Χριστοῦ, μολονότι είναι 

απίθανο να είχε χρησιμοποιηθεί η φράση αυτή ως ενδεικτική του 

λογοτεχνικού είδους στο οποίο ανήκει. Ονομάζεται ακόμα και 

προφητεία στα 1,3 και 22,7.10.19 και έχει επιστολογραφικό 

χαρακτήρα450. Αποστέλλεται στις επτά Εκκλησίες της Ασίας. 

Συγγραφέας είναι ο Ιωάννης και γράφει την επιστολή του από το 

νησί της Πάτμου, το οποίο αποτελούσε τον τόπο της εξορίας του. 

Την εποχή του Ιουστίνου ο συγγραφέας ταυτιζόταν με τον 

απόστολο Ιωάννη451.  

                                                     
449 Για την Αποκάλυψη γενικά βλέπε Σ. Αγουρίδη, Η Αποκάλυψη του Ιωάννη, 

Θεσσαλονίκη 1994, σελ.15-69 
450 Ο Malina θεωρεί την Αποκάλυψη σαν μια αστρολογική προφητεία και την 

ερμηνεύει μέσα από ελληνιστικές αστρολογικές - αστρονομικές πληροφορίες.Β.J. 

On the Genre and Message of Revelation: Star Visions and Sky Journeys, Peabody, Mass 

1995.  

451 Ιουστίνου, Διάλογος προς Τρύφωνα,81( PG6). Είναι γνωστό το πρόβλημα του 

συγγραφέα της Αποκάλυψης. Κάποιοι θεωρούν ότι συγγραφέας είναι ο 

πρεσβύτερος Ιωάννης, άτομο που ανήκε στον κύκλο των μαθητών του 
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 Η Αποκάλυψη απευθύνεται στις επτά Εκκλησίες της Μικράς 

Ασίας. Ομαδοποιώντας τις θέσεις των μελετητών θα μπορούσαμε 

να πούμε ότι υπάρχουν τρεις απόψεις για το λόγο συγγραφής του 

συγκεκριμένου βιβλίου. Κάποιοι συνδέουν την Αποκάλυψη με το 

διωγμό την εποχή της βασιλείας του Δομιτιανού. Ο Ιωάννης 

απευθύνεται στους χριστιανούς, για να τους τονίσει την αιτία των 

προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, αλλά και για να τους 

παρηγορήσει. Βέβαια, μερικοί πιστεύουν ότι τέτοιος διωγμός δεν 

αποδεικνύεται ιστορικά452.Κάποιοι  θεωρούν την Αποκάλυψη σαν 

ένα είδος "θεραπευτικής" ή "καθαρτικής" λογοτεχνίας. Ο Ιωάννης 

θέλει να παρηγορήσει τους Χριστιανούς, οι οποίοι βίωναν μια μορφή 

κοινωνικού αποκλεισμού ή καταπίεσης453 . Τέλος, σύμφωνα με 

άλλους μελετητές, η Αποκάλυψη αποτελεί το κείμενο που θα 

ενσωματώσει στην Εκκλησία  τους χριστιανούς που είτε 

προσαρμόστηκαν στην παγανιστική κουλτούρα είτε έδειξαν 

προθυμία να ενσωματωθούν σε ένα μη χριστιανικό περιβάλλον 

εξαιτίας της πνευματικής τους αδυναμίας και του λήθαργου, στον 

οποίο περιέπεσαν454. Ο Ιωάννης έθετε το θέμα της απόλυτης 

                                                                                                                                                      
αποστόλου Ιωάννη. Ο David Aune αναφέρει ακόμα τέσσερα άτομα που μπορεί 

να θεωρηθούν συγγραφείς της Αποκάλυψης: α)ο πρεσβύτερος Ιωάννης, β) ο 

Κήρυνθος, γ)ο Ιωάννης Μάρκος και δ) ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Ο Aune 

απορρίπτει τους δύο τελευταίους και επικεντρώνει τη συζήτησή του στους δύο 

πρώτους μαζί με τον απόστολο Ιωάννη. Βλ. D. Aune, Revelation1-5, World Biblical 

Commentary 52, 1977, σελ.  liii  Ι.Δ. Καραβιδόπουλου, Εισαγωγή στην Καινή 

Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2007, σελ. 362-364  

452 R.H. Mounce,The Book of Revelation, Grand Rapids,Michigan 1977 σελ. 32-35. O  

L.L.Thompson, The Book of Revelation:Apocalypse and Empire, New York, Oxford 1990 

παραθέτει μια εκτεταμένη κριτική για την άποψη του διωγμού στις Εκκλησίες 

της Μ. Ασίας. Βλέπε επίσης David L. Barr, 'The Apocalypse as Symbolic 

Transformation of the World', Interpretation 38 (1984), σελ. 39-50. 

453 A.Y.Collins, Crisis and Catharsis:The Power of the Apocalypse,Philadelphia 1984, σελ. 

113-116 ∙ Talbert, The Apocalypse: A Reading of the Revelation of John ,  Louisville, 

Kentucky 1994,σελ.10-11 ∙ D. L. Barr, "Blessed Are Those Who Hear: John's 

Apocalypse as Present Experience.", Biblical and Humane: A Festschrift for John F. 

Priest.( Linda Bennett Elder, David L. Barr, and Elizabeth Struthers Malbon ed.), 

Atlanta 1996,σσ.  87-104 κυρίως σελ. 92-98. 

454  Ο π. Ιωάννης Σκιαδρέσης διακρίνει στην Αποκάλυψη τρία μέτωπα: α) τη 

ρωμαϊκή εξουσία, β) τον Ιουδαϊσμό και γ) το Γνωστικισμό. Βλ. π. Ι. Σκιαδαρέση, 
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αφοσίωσης στη χριστιανική κοσμοθεωρία. Ο χριστιανός απορρίπτει 

τα μη χριστιανικά στοιχεία στα οποία ζει και αγκαλιάζει την εικόνα 

του Αρνίου, που, αν και σφαγιάζεται,  νικά το θάνατο ως υπόδειγμα 

πίστης455. 

 Οι σκληρές εικόνες που παραθέτει ο συγραφέας συνδέονται 

με τη μνημοτεχνική μέθοδο που χρησιμοποιεί η Αποκάλυψη. Κατά 

τον π. Ι. Σκιαδαρέση "τα ποικίλα στοιχεία γνώσης συγκεντρώνονται 

κυρίως στη μνήμη των ανθρώπων και μένουν κυρίως μέσω των 

αισθήσεων, οι οποίες πρέπει να ερεθιστούν με τρόπο οξύ. Η μέθοδος 

αυτή υπαγορεύεται εξ' ανάγκης, λόγω του ότι απουσίαζαν τότε τα 

γνωστά σύγχρονα τεχνικά μέσα μετάδοσης και διαφύλαξης της 

γνώσης....Σύμφωνα λοιπόν με την τεχνική αυτή, μια γνώση 

αποθηκεύεται και διατηρείται στη μνήμη αν αυτή συνδεθεί με 

εικόνες και παραστάσεις συγκλονιστικές, ανεξίτηλες και 

ερεθιστικές, οι οποίες θα ερεθίσουν εξαιρετικά τις αισθήσεις, παρά 

με ξεθωριασμένες ή ήπιες".456 

 Η πρώτη αναφορά του βιβλίου αυτού στην πτώση των 

αστέρων και στη διασάλευση της λειτουργίας των ουράνιων 

σωμάτων γίνεται στο 6,11-17. Το άνοιγμα της έβδομης σφραγίδας 

οδηγεί στην απαρχή των εσχατολογικών δεινών. Οι πρώτες τέσσερις 

σφραγίδες σχετίζονται με τους καβαλάρηδες της Αποκάλυψης (6,1-

8) και σφραγίζουν την έναρξη των δεινών στον κόσμο. Ο τέταρτος 

φέρνει το θάνατο και τον Άδη με τη μορφή πολέμου, πείνας και 

επιδρομής άγριων θηρίων. Ως συνέπεια όλων αυτών η γη χάνει το 

1/4 του πληθυσμού της. Στο άνοιγμα της πέμπτης σφραγίδας οι 

ψυχές των μαρτύρων στον ουρανό προσεύχονται για εκδίκηση. Η 

                                                                                                                                                      
Αποκαλύψεως Εξηγητικόν, Ερμηνευτικά και Θεολογικά Μελετήματα στην 

Αποκάλυψη του Ιωάννη, Θεσσαλονίκη 2011, σελ.106-108 
455 D. L. Barr, "Blessed Are Those Who Hear: John's Apocalypse as Present 

Experience.", στο Biblical and Humane: A Festschrift for John F. Priest.( Linda Bennett 

Elder, David L. Barr, and Elizabeth Struthers Malbon ed.), ό.π., σελ. 87-104 κυρίως 

σελ. 92-98 ∙ Talbert, The Apocalypse: A Reading of the Revelation of John , ό.π. ,σελ.10-11  

∙  E. S. Fiorenza, The Book of Revelation: Justice and Judgment. Philadelphia 1985, σελ.8-9 

∙R.W. Wall, Revelation, New International Biblical Commentary, 18, Peabody MA  

1991, σελ.39-40. 

456 π. Ι. Σκιαδαρέση, Αποκαλύψεως Εξηγητικόν, ό.π., σελ.340 
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απάντηση στην έκκλησή τους είναι ότι πρέπει να κάνουν υπομονή, 

μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός τους. Όταν ανοίγεται η έκτη 

σφραγίδα, γίνεται "...σεισμός μέγας καί ὁ ἥλιος ἐγένετο μέλας, ὡς 

σακκος τρίχινος καί ἡ σελήνη ὅλη ἐγένετο ὡς αἷμα καί οἱ ἀστέρες τοῦ 

οὐρανοῦ ἔπεσαν εἰς τήν γῆν, ὡς συκῆ βάλλει τούς ὀλύνθους αὐτῆς ὑπό 

ἀνέμου μεγάλου σειόμενη καί ὁ οὐρανός ἀπεχωρίσθη ὡς βιβλίον 

ἑλισσόμενον." Οι άνθρωποι τρομοκρατούνται και κρύβονται στα 

βουνά και στα βράχια και παρακαλούν να πέσουν πάνω τους, ώστε 

να τους κρύψουν από την οργή του καθημένου επί του θρόνου και 

του Αρνίου.  

 Το κείμενο στους στίχους 12-17 ουσιαστικά προέρχεται από 

την Παλαιά Διαθήκη και ειδικότερα από τον Ησαΐα 34,4. Ὁ ἥλιος 

μεταστραφήσεται εἰς σκότος καί ἡ σελήνη εἰς αἷμα" αποτελεί φράση 

που ανήκει  στον Ιωήλ (2,31). Η αναφορά στον τρίχινο σάκο 

προέρχεται από το Ησ. 50,3 " καί ἐνδύσω τόν οὐρανόν σκότος καί 

θήσω ὡς σάκκον τό περιβόλαιον αὐτοῦ". Η μετατροπή ολόκληρης της 

Σελήνης σε αίμα υπάρχει και στη Διαθήκη Μωυσέως (et tuta 

convertit se in sanguine). Ο R.H. Charles υποστήριξε ότι ο Ιωάννης 

γνώριζε το συγκεκριμένο Απόκρυφο457. Η εικόνα των αστέρων που 

πέφτουν, όπως οι όλυνθοι της συκής, θυμίζουν το Ησ.34,4 " καί 

πάντα τά ἄστρα πεσεῖται ὡς φύλλα ἐξ ἀμπέλου καί ὡς πίπτει φύλλα 

ἀπό συκῆς". Εδώ, η πτώση των αστέρων παραλληλίζεται με αυτή 

των φύλλων τόσο της συκής όσο και της αμπέλου. Αντίστοιχα, στην 

Αποκάλυψη υπάρχει ο παραλληλισμός με τα ώριμα σύκα, που 

πέφτουν από τη συκιά, όταν αυτή σείεται από ισχυρό άνεμο. Και ο 

στίχος 14 εξαρτάται από το Ησ.34,4 "καί ἐλιγήσεται ὁ οὐρανός ὡς 

βιβλίον". Τέσσερις βασικές ερμηνείες έχουν δοθεί για το 

συγκεκριμένο χωρίο. Υπάρχει η άποψη ότι είτε αναφέρεται σε 

πολιτικές αναταραχές458 είτε οι δυσλειτουργίες αυτές αποτελούν την 

                                                     
457 R.H. Charles, A Critical and Exegetical Commentary on the Revelation of St John, 

(Vol.1), Edinburgh 1920, σελ. 18. 

458 Βλ. G.B. Caird, A Commentary on the Revelation of St. John the Divine, London 1966, 

κυρίως σελ. 90 . O Caird  θεωρεί ότι η συγκεκριμένη εικόνα υποδηλώνει - 

συμβολίζει την ανατροπή μιας εγκόσμιας πολιτικής τάξης που είχε συνταχθεί 

εχθρικά προς το Θεό. 
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απαρχή των εσχατολογικών θλίψεων459 είτε ότι τα καταστροφικά 

γεγονότα σηματοδοτούν την έναρξη της κλιμακούμενης τελικής 

κρίσης, αλλά δεν οδηγούν στο τέλος του κόσμου460, είτε, τέλος, ότι 

όλα αυτά καταδεικνύουν την τελική κατάρρευση αυτού του 

κόσμου461. Ο ελιγμός του ουρανού προφανώς καταδεικνύει τη 

διάλυση του ουρανού 462. Ωστόσο, μπορεί να δείχνει και το 

"ξετύλιγμα" του ουράνιου θόλου, ώστε η γη να δεχτεί την οργή του 

Θεού. 

 Παρόμοιες σκηνές εκτυλίσσονται και στο 8.10-12 ,όπου με το 

σάλπισμα του τρίτου αγγέλου έπεσε ένα αστέρι από τον ουρανό, 

που μόλυνε το τρίτο των υδάτων, με αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι 

να πεθάνουν "...καὶ ἒπεσεν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀστὴρ μέγας καιόμενος ὡς 

λαμπὰς καὶ ἒπεσεν ἐπὶ τῷ τρίτον τῶν ποταμῶν καὶ ἐπὶ τὰς πηγας τῶν 

ὑδάτων, καὶ τὸ ὄνομα τοῦ ἀστέρος λέγεται ὁ Ἄψινθος "463. Στην 

Παλαιά Διαθήκη με το φυτό αυτό παρομοιάζονται όσοι πίστεψαν σε 

άλλους θεούς "...μή τίς ἐστιν ἐν ὑμῖν ἀνὴρ ἢ γυνὴ ἢ πατριὰ ἢ φυλή, 

τίνος ἡ διάνοια ἐξέκλινεν ἀπὸ Κυρίου τοῦ Θεοῦ ὑμῶν πορεύεσθαι 

λατρεύειν τοῖς θεοῖς τῶν ἐθνῶν ἐκείνων; μὴ τίς ἐστιν ἐν ὑμῖν ῥίζα ἄνω 

φύουσα ἐν χολῇ καὶ πικρίᾳ;...464", ενώ στις Παροιμίες συνδέεται με τη 

φαύλη γυναίκα "ὕστερον μέντοι πικρότερον χολῆς εὑρήσεις καὶ 

ἠκονημένον μᾶλλον μαχαίρας διστόμου"465. Ο πικραμός των νερών 

                                                     
459 Βλ. D.E.  Aune, Revelation 6-16, World Biblical Commentary 52B, Nashville 1988, 

σελ. 413-424 ∙ R.H. Charles, A Critical and Exegetical Commentary on the Revelation of St 

John, (Vol.1), ό.π. σελ.179 και H. B. Swete, The Apocalypse of St. John, London 1906, 

σελ. 90. 

460 R.L. Thomas, Revelation 1-7: An Exegetical Commentary, Chicago 1992, σελ.451. 

461 Βλ. E. S. Fiorenza, Revelation: Vision of a Just World, Minneapolis 1991, σελ.64-65. Η 

ίδια βέβαια θεωρεί ότι η περιγραφή των γεγονότων αυτών δεν πρέπει να είναι 

κυριολεκτική αλλά φανταστική. Παρόλα αυτά ο συγγραφέας θέλει να δείξει την 

κατάρρευση αυτού του κόσμου. 

462 Παράβαλε Σιβυλλικούς Χρησμούς 3,82-85, Ευαγγέλιο Θωμά 111. 

463 Άψινθος είναι ένα φυτό. Η ονομασία του είναι Artemisia Absinthium και απ' 

αυτό παρασκευάζεται ένα πικρό, σκουροπράσινο λάδι που χρησιμοποιείται στην 

ιατρική για την παρασκευή φαρμάκου για τα εντερικά σκουλήκια. 

464 Δτ29,18. 

465 Πρμ 5,4. 
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θυμίζει κάποια γεγονότα της Π.Δ., μόνο που εδώ παρουσιάζονται 

αντεστραμμένα. Όταν οι Ισραηλίτες φεύγουν από την Αίγυπτο και 

πηγαίνουν στην έρημο, τα νερά της Μερά είναι πικρά. Ο Μωυσής, 

καθ' υπόδειξιν του Θεού, ρίχνει ένα ξύλο και κάνει τα νερά γλυκά466. 

Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τα νερά της Ιεριχούς, τα οποία 

καθαρίζει ο Ελισσαίος467. Στον Ιερεμία, όσοι ακολούθησαν τις 

πονηρές τους επιθυμίες και τη λατρεία των ειδώλων θα τιμωρηθούν 

με πικρό ύδωρ χολής468. Με τον ίδιο τρόπο θα τιμωρηθούν και οι 

προφήτες469. Και στο 8,12 μετά το σάλπισμα του αγγέλου "ἐπλήγη τὸ 

τρίτον του ἡλίου καὶ τὸ τρίτον της σελήνης καὶ τὸ τρίτον τῶν ἀστέρων, 

ἴνα σκοτισθῇ τὸ τρίτον αὐτῶν...".  

 Η δημιουργία στα παραπάνω "φθείρεται κατά μικροσύνολα. Ο 

χώρος (γη-θάλασσα-αέρας), που αποτελεί βασικό όρο της ζωής 

συρρικνώνεται˙ κι ο χρόνος (νύχτα-ημέρα) απορρυθμίζεται. Η 

εικόνα της μεταβολής του θαλασσινού νερού σε αίμα (Αποκ. 8,11) 

και του πόσιμου κι αρδευτικού σε άψινθο (Αποκ. 8,11), δηλαδή πικρό 

μαρτυρεί την είσοδο της δημιουργίας σε μια διαδικασία 

παραμόρφωσης."470 

 Στο 12,4 η ουρά του δράκου "....σύρει τὸ τρίτον τῶν ἀστέρων τοῦ 

οὐρανοῦ καὶ ἒβαλεν αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν"471. Το κείμενο θυμίζει μύθους 

                                                     
466 Εξ 15,25. 

467 Δ' Βασ2,19-22. 

468 Ιερ9,14-15 "ἀλλ' ἐπορεύθησαν ὀπίσω τῶν ἀρεστῶν τῆς καρδίας αὐτῶν τῆς κακῆς 

καὶ ὀπίσω τῶν εἰδώλων, ἃ ἐδίδαξαν αὐτοὺς οἱ πατέρες αὐτῶν∙ 15 διὰ τοῦτο τάδε 

λέγει Κύριος ὁ Θεὸς Ἰσραήλ∙ἰδοὺ ἐγὼ ψωμιῶ αὐτοὺς ἀνάγκας καὶ ποτιῶ αὐτοὺς 

ὕδωρ χολῆς ". 

469 Ιερ23,14-15 " καὶ ἐν τοῖς προφήταις Ἱερουσαλὴμ ἑώρακα φρικτά, μοιχωμένους 

καὶ πορευομένους ἐν ψεύδεσι καὶ ἀντιλαμβανομένους χειρῶν πονηρῶν τοῦ μὴ 

ἀποστραφῆναι ἕκαστον ἀπὸ τῆς ὁδοῦ αὐτοῦ τῆς πονηρᾶς ἐγενήθησάν μοι πάντες ὡς 

Σόδομα καὶ οἱ κατοικοῦντες αὐτὴν ὥσπερ Γόμορρα. 15 διὰ τοῦτο τάδε λέγει Κύριος∙ 

ἰδοὺ ἐγὼ ψωμιῶ αὐτοὺς ὀδύνην καὶ ποτιῶ αὐτοὺς ὕδωρ πικρόν, ὅτι ἀπὸ τῶν 

προφητῶν Ἱερουσαλὴμ ἐξῆλθε μολυσμὸς πάσῃ τῇ γῇ". 

470 Βλ. π. Ι. Σκιαδαρέση, 'Γένεση και Αποκάλυψη' στου ιδίου Αποκαλύψεως 

Εξηγητικόν, ό.π. σελ 71-72 
471 Πιθανώς στο σημείο αυτό εννοούνται οι άγγελοι τους οποίους παρέσυρε ο 

Εωσφόρος. Και στο Α΄ Ενώχ οι αστέρες συχνά αντιπροσωπεύουν τις δαιμονικές 

δυνάμεις 18,14 και 21,3-6. 
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άλλων λαών. Στο Βαβυλωνιακό έπος Εnuma Anu Elish, η Tiamat 

δημιουργείται, όταν η ίδια ρίχνει το τρίτο των αστέρων. Στην 

ελληνική μυθολογία, ο Πύθωνας είναι ο δράκος που κυνηγά τη 

Λητώ, για να μην γεννήσει τον Απόλλωνα. Βέβαια, το σχέδιό του 

αποτυγχάνει μετά την παρέμβαση των θεών. Άλλη μια διήγηση, 

που μοιάζει με αυτή της Αποκάλυψης, είναι ο μύθος του Τυφώνος. 

Σύμφωνα με την αναφορά του Νόννου, ο Τυφών επαναστατεί 

ενάντια στον Δία. Η επανάστασή του αυτή περιλαμβάνει και μια 

επίθεση στους αστέρες. Ο Τυφώνας αρπάζει μερικούς αστερισμούς 

και  τους μετακινεί από τον ουρανό472. 

 Υπάρχουν αρκετές ομοιότητες αλλά και συγκεκριμένες 

διαφορές των παραπάνω χωρίων με τα ευαγγελικά παράλληλα . Ο 

Μάρκος μιλά για την πτώση των αστέρων χρησιμοποιώντας τη 

βασική εικόνα του Ησ.34,4. Στην Αποκάλυψη η πτώση αυτή 

παρομοιάζεται με αυτή των ώριμων σύκων από δυνατό αέρα. Ο 

Ιωάννης χρησιμοποιεί το ρήμα σείω (σειομένη), που συνδέεται με 

σεισμική δόνηση. Ο Μάρκος προτιμά το σαλεύω. Ειδικά στο 6,12-14 ,ο 

Ιωάννης φαίνεται ότι γνωρίζει τα κείμενα των Συνοπτικών ή τις 

πηγές από τις οποίες αντλούν, αλλά δεν εξαρτά το κείμενό του 

απόλυτα απ' αυτές. Στο 8.10 γίνεται λόγος για ένα μόνο αστέρι, ενώ 

στο 8,12 ο σκοτισμός αφορά μόνο το τρίτο των φωτιστικών 

σωμάτων. Στο 12,4 η ουρά του δράκου σύρει το τρίτο των αστέρων 

και τους ρίχνει στη γη.   

 

Β.4.5. ΣΥΓΧΡΟΝΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΝΟΔΙΑΘΗΚΙΚΩΝ 

ΧΩΡΙΩΝ  

 

 Η πτώση των αστέρων αποτελεί ένα από τα σημεῖα της 

συντέλειας του κόσμου. Αφορμή για την αναφορά στις επικείμενες 

καταστροφές αποτελεί και στις τρεις ευαγγελικές περικοπές η 

                                                     
472 Νόννου, Διονυσιακά ,1,137-2,712. 
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ερώτηση των μαθητών473 "...Εἰπὲ ἡμῖν πότε ταῦτα ἔσται, καὶ τί τὸ 

σημεῖον τῆς σῆς παρουσίας καὶ συντελείας τοῦ αἰῶνος"474. Η ερώτηση 

τίθεται μετά το θαυμασμό των μαθητών για το Ναό και τη δήλωση 

του Ιησού για την καταστροφή του. Το σημεῖον της Δευτέρας 

Παρουσίας του Χριστού ακολουθείται από μια σειρά από γήινες και 

ουράνιες καταστροφές. Σημαντική για την κατανόηση όλων αυτών 

που θα συμβούν και, κατά συνέπεια, της πτώσης των αστέρων 

αποτελεί η λέξη σημεῖον. 

 Η λέξη απαντά 74 φορές στην Καινή Διαθήκη475. Από την αρχή 

της εμφάνισής του στη γη ο Ιησούς δίνει το  σημεῖον της παρουσίας 

του. Στο Λκ. 2,12, όταν ο άγγελος εμφανίζεται στους ποιμένες, τους 

λέει ότι γεννήθηκε ο Σωτήρ και πως το σημεῖον είναι το βρέφος 

κείμενον ἐν φάτνῃ476. Η γέννηση αυτού του βρέφους έγινε αντιληπτή 

από τους Εθνικούς- Μάγους μέσω του αστέρα. Ο ἀστήρ γίνεται το 

μέσο που δηλώνει το σημεῖον της παρουσίας του Χριστού. Ο Μέγας 

Αθανάσιος αναφέρει ότι η προσκύνηση των Μάγων είναι σημεῖον 

της πίστεως τους" Τὸ Ἢλθομεν προσκυνῆσαι αὐτῷ, σημεῖον τῆς τῶν 

μάγων ἐπιεικείας καὶ πίστεως477". Η επίγεια παρουσία του Χριστού 

θα αποτελέσει, κατά τον γέροντα Συμεών, σημεῖον ἀντιλεγόμενον478. 

Ο ίδιος ο Ιησούς κατά τη διάρκεια της δράσης του πραγματοποιεί 

πολλά σημεῖα479 " τυφλοὶ ἀναβλέπουσιν καὶ χωλοὶ περιπατοῦσιν, 

λεπροὶ καθαρίζονται καὶ κωφοὶ ἀκούουσιν, καὶ νεκροὶ ἐγείρονται καὶ 

                                                     
473 Και στην Αποκάλυψη στο κεφ. 12 πριν από την πτώση των αστέρων υπάρχει η 

λέξη σημεῖον δύο φορές. Απ. 12,1.3. 

474 Μτ. 24,4. Στο Μάρκο η ερώτηση παρατίθεται  ως εξής:" πότε ταῡτα ἒσται καί τί 

τό σημεῖον ὃταν μέλλῃ ταῡτα συντελεῖσθαι πάντα;( Μρ13,4). Στο Λουκά η 

ερώτηση έχει ως εξής: " πότε οὖν ταῡτα ἒσται καί τι τό σημεῖον ὃταν μέλλῇ ταῡτα 

γίνεσθαι;" (Λκ. 21,7) 

475 Η λέξη σημεῖον απαντάται 35 φορές , σημεῖα 32, σημείων 3 φορές και σημεῖοις 4.  

476 Στην προφητεία του Ησαία για τη γέννηση του Ιησού το σημείο είναι η 

γέννησή Του από την Παρθένο.Βλέπε Ησ.7,14 

477 Αθανάσιου του Μεγάλου, Βίβλος ερμηνείας του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, 

PG 27,1365B 

478 Λκ. 2,34 

479 Ιω.2,23 ∙ 3,2 ∙ 12,37∙ 20,30. 
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πτωχοὶ εὐαγγελίζονται"480 . Τα σημεία αυτά προϋποθέτουν την 

πίστη αυτού στον οποίο ενεργούνται. Τα σημεῖα κάνουν τους 

άπιστους  Ιουδαίους να αναρωτιούνται πώς "ἁμαρτωλός τοιαῡτα 

σημεῖα ποιεῖν...481" Γι' αυτό, κάθε φορά  που οι άπιστοι Ιουδαίοι 

ζητούν από αυτόν κάποιο σημεῖο, αρνείται να τους το 

δώσει482.Βέβαια, ζητούν ένα σημείο από τον ουρανό. Ο Ωριγένης λέει 

ότι " ὑπενόουν μὲν τὰ ἐπὶ γῆς σημεῖα, ὡς δυνάμενα καὶ μὴ ἐκ θεοῦ 

εἶναι ....ἐδόκει δὲ αὐτοῖς μὴ δύνασθαι ἐξ οὐρανοῦ σημεῖον ἀπὸ 

Βεελζεβούλ, ἢ τινὸς ἄλλης πονηρᾶς γίγνεσθαι δυνάμεως.483."  Ίσως, 

γι' αυτό αναφέρει στο Ιω. 4,48 " ἐάν μή σημεῖα και τέρατα ἲδητε, οὐ μή 

πιστεύσητε" και απαντά στους Φαρισαίους, που ζητούν κάποιο 

σημείο από αυτόν " Γενεὰ πονηρὰ καὶ μοιχαλὶς σημεῖον ἐπιζητεῖ, καὶ 

σημεῖον οὐ δοθήσεται αὐτῇ..."484.Το σημείο της δικής του παρουσίας 

θα είναι ο άρτος ο αληθινός, που κατέβηκε από τον ουρανό και δίνει 

ζωή στον κόσμο,485 και το σημεῖον του Ιωνά του προφήτη, δηλαδή η 

ανάσταση Του486.  

 Παρά τα όσα είπε και έκανε ο Ιησούς, δεν "έπεισε" κάποιους 

από τους συγχρόνους του για τη θεότητά Του. Η Σταύρωσή Του 

ήταν, για όσους δεν Τον πίστεψαν, το τέλος της επίγειας παρουσίας 

Του. Για τους χριστιανούς, όμως, ήταν ο δρόμος προς την Ανάσταση 

και τη Δευτέρα Παρουσία. Αυτό κάνει τον Παύλο να πει στους 

Κορινθίους "ἐπειδὴ καὶ Ἰουδαῖοι σημεῖον αἰτοῦσι καὶ Ἕλληνες σοφίαν 

ζητοῦσιν, ἡμεῖς δὲ κηρύσσομεν Χριστὸν ἐσταυρωμένον, Ἰουδαίοις μὲν 

σκάνδαλον, Ἕλλησι δὲ μωρίαν αὐτοῖς δὲ τοῖς κλητοῖς, Ἰουδαίοις τε καὶ 

Ἕλλησι, Χριστὸν Θεοῦ δύναμιν καὶ Θεοῦ σοφίαν·487. 

                                                     
480 Μτ.11,5. 

481 Ιω.9,16. 

482 Βλέπε Μτ. 8,11∙ Λκ. 23,9∙ Ιω 2,18∙4,18∙6,30∙Α' Κορ. 1,22. 

483 PG13,974C. 

484 Μτ. 12,39. 

485 Ιω. 6.32. 

486 Μτ. 12,39. 

487 Α' Κορ.1,22-24. 
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 Ο Ιησούς δίνει στους μαθητές του την εξουσία να επιτελούν 

και αυτοί σημεῖα. Ήδη, από τότε που ήταν μαζί τους "ἔδωκεν αὐτοῖς 

ἐξουσίαν πνευμάτων ἀκαθάρτων ὥστε ἐκβάλλειν αὐτὰ καὶ 

θεραπεύειν πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακία..."488. Μετά την 

Ανάληψη του Ιησού, το έργο Του αναλαμβάνουν οι απόστολοι και 

αρχίζουν να κάνουν και αυτοί σημεία489. Η τύχη τους είναι η ίδια με 

του δασκάλου τους.  

 Στην Αποκάλυψη, που αποτελεί χρονολογικά το τελευταίο 

βιβλίο της Καινής Διαθήκης, γίνεται λόγος για πολλά σημεία τόσο 

στη γη όσο και στον ουρανό490. Το βιβλίο αναφέρεται στο τέλος του 

κόσμου. Βέβαια, δεν γίνεται αντιληπτό αν πρόκειται για ολική 

καταστροφή ή ανακαίνιση-αναμόρφωση του παρόντος κόσμου. 

Είναι προφανές ότι ο συγγραφέας της Αποκάλυψης γνώριζε τις 

εσχατολογικές αναφορές τόσο της Παλαιάς Διαθήκης και των 

άλλων Ευαγγελιστών όσο και των συγχρόνων του εθνικών 

συγγραφέων. Το τέλος του κόσμου συμπεριλαμβάνει μια σειρά από 

καταστροφές. Οι καταστροφές εκτείνονται και στον ουράνιο θόλο. Ο 

σκοτισμός του ήλιου και της σελήνης και η πτώση των αστέρων 

είναι ένα από τα εσχατολογικά σημεῖα. Αποτελεί το σημεῖον ἐξ 

οὐρανοῡ, το οποίο τόσο επίμονα ζητούσαν οι Ιουδαίοι.  Αν 

συγκρίνουμε αναλογικά τα σημεῖα που επιτελεί ο Ιησούς και οι 

μαθητές του με τα εσχατολογικά σημεία, τότε θα πρέπει να 

θεωρήσουμε ότι η πτώση των αστέρων αναφέρεται στην 

καταστροφή των δαιμονικών και γενικά των αντίθεων δυνάμεων.  

 Ο Θεός δημιουργεί τον κόσμο και τον άνθρωπο. Ανάμεσα στα 

δημιουργήματά του συγκαταλέγονται και οι αστέρες. Η πτώση του 

ανθρώπου συμπαρασύρει και ολόκληρη την κτίση.  Τόσο ο Ιησούς 

όσο και οι απόστολοι πραγματοποιούν θαυματουργικές πράξεις 

στον άνθρωπο και στη φύση491. Μόνο ο άνθρωπος που πιστεύει 

                                                     
488 Μτ.10,1. 

489 Πρ.4,22∙ 8,6∙13∙ 14,3 ∙15,12∙ Β' Κορ. 12,12. 

490 H λέξη έχει έξι παρουσίες στο βιβλίο αυτό:12,1.3 ∙13,14∙ 15,1∙16,14∙19,20. 

491 Βλέπε το θαύμα της κατάπαυσης της τρικυμίας (Μτ.8,23-26)  και της ξήρανσης 

της άκαρπης συκιάς (Μτ.21,18-19 και Μρ11,12-14). 
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θεραπεύεται. Στους έσχατους καιρούς οι μάρτυρες ζητούν την 

τιμωρία αυτών που τους θανάτωσαν492. Η πτώση των αστέρων, 

καθώς θεωρείται προμήνυμα κακών γεγονότων, κάνει τόσο τους 

ισχυρούς της γης όσο και τους ασθενέστερους, οι οποίοι, όμως, δεν 

πιστεύουν στον Ιησού, να τρομοκρατηθούν, να κρυφτούν στα 

σπήλαια και στα βουνά και να παρακαλούν να πέσουν, για να τους 

κρύψουν από την οργή του Αρνίου493. Η πτώση των αστέρων δεν 

φαίνεται να προκαλεί καμία γήινη καταστροφή.  Πιθανώς 

φανερώνει τη συνειδητοποίηση του λάθους από όλους αυτούς που 

αρνήθηκαν τον Ιησού και  πίστεψαν σε άλλους θεούς . 

 Ο Φίλων ο Ιουδαίος στο έργο του Περί Κόσμου αναφέρει 

"Καταπλαγέντες οὖν τινές τήν ἐκατέρου τῶν κόσμον φύσιν, οὐ μόνον 

ὂλους ἐξεθείωσαν, ἄλλα καί τά κάλλιστα τῶν ἐν αὐτοῑς μερῶν, ἣλιον 

λέγω καί σελήνην καί τόν σύμπαντα οὐρανόν, ἅπερ οὐδέν αἰδεσθέντες 

θεούς ἐκάλεσαν494," ενώ στο Περί Αφθαρσίας του Κόσμου 

,αναφέροντας τις απόψεις των Στωικών, λέει " οἱ τε τὰς ἐκπυρώσεις 

καὶ παλιγγενεσίας εἰσηγούμενοι τοῦ κόσμου νομίζουσι καὶ ὁμολογοῡσι 

τοὺς ἀστέρας θεοὺς εἶναι495". Και τα δύο αυτά αποσπάσματα 

δείχνουν την αντίληψη των ανθρώπων της εποχής ότι οι αστέρες 

είναι θεοί. Κατά συνέπεια, η πτώση των αστέρων σημαίνει και την 

πτώση όλων των άλλων θεών, που λατρεύονται από τους 

ανθρώπους. 

  Η δεύτερη αναφορά σε πτώση των αστέρων γίνεται στο κεφ. 

12. Εκεί ο δράκων ὁ μέγας, ὁ ὂφις ὁ ἀρχαῖος, ὁ, καλούμενος Διάβολος , 

ρίχνει με την ουρά του  το τρίτο των αστέρων496. Τον δράκοντα 

κυνηγά ο Μιχαήλ και οι άγγελοί του, και μετά τη μάχη, που 

ακολουθεί, ο δράκων και οι δικοί του άγγελοι μετ' αὐτοῡ ἐβλήθησαν 

                                                     
492 Απ. 6,10-11. 

493 Απ. 6,12-17. 

494 Φίλωνος, Περί Κόσμου , 602 Patrum Ecclesiae Graecorum Pars II, Philonis Judaei, 

Operum Omnia, Tόμος 5, Lipsiae 1828 σελ. 149. 

495 Φίλωνος, Περί Αφθαρσίας του Κόσμου,14,501. 

496 Εκτενέστερη αναφορά στο δράκοντα και στο κεφ.12 θα γίνει στο επόμενο 

κεφάλαιο. 
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στην  γη. Και στους αστέρες και στον δράκοντα και τους αγγέλους 

του, δηλαδή τις δαιμονικές δυνάμεις, χρησιμοποιείται το ίδιο ρήμα 

ἒβαλεν-ἐβλήθην497. Το ρήμα, αν και βρίσκεται στον αόριστο, δηλώνει 

μελλοντικά γεγονότα. Είναι ο προφητικός αόριστος, με τον οποίο 

δηλώνεται η βεβαιότητα του μελλοντικού γεγονότος. Το ρήμα 

απαντά αρκετές φορές στην Αποκάλυψη498. Και για τους αστέρες 

ισχύει αυτό που αναφέρει ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του ἐὰν μή τις 

μένῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν 

αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσι, καὶ καίεται499. Επομένως, και με τη 

λέξη ἀστήρ εννοούνται άγγελοι ,που αποστάτησαν από το Θεό, 

δηλαδή οι δαιμονικές δυνάμεις500. Άλλωστε, μαζί τους ἐβλήθη και 

όποιος δεν βρέθηκε να είναι γραμμένος στο βιβλίο της ζωής. 

 Δεν υπάρχει καμία άλλη αναφορά σε πτώση των αστέρων. Ο 

Ιωάννης αναφέρει πως λίγο πριν την εμφάνιση του καινού ουρανού 

και της καινής γης πιάστηκε το θηρίο και ο ψευδοπροφήτης ὁ 

ποιήσας τά σημεῖα501. Παύουν πλέον να διενεργούνται σημεῖα. 

Άλλωστε, στον καινό ουρανό και στην καινή γη δεν θα υπάρχει 

λόγος για σημεία, καθώς σ' αυτούς θα βρίσκονται μόνο οι 

γεγραμμένοι ἐν τῷ βιβλίῳ τῆς ζωῆς502. Δεν θα υπάρχει, επίσης, λόγος 

και για την ύπαρξη φωτιστικών σωμάτων, διότι η δόξα του Θεού θα 

φωτίζει τα πάντα503. Ο Βίκτωρ, πρεσβύτερος Αντιοχείας, αναφέρει 

χαρακτηριστικά "Καί εὐθέως αὐτός πάρεσται, μετασχηματιζομένης 

λοιπόν τῆς κτίσεως˙ καί γάρ ὁ ἥλιος σκοτισθήσεται, οὐκ ἀφανιζόμενος 

                                                     
497 Και τα δύο ρήματα είναι στην οριστική του αορίστου  μόνο σε διαφορετικές 

φωνές ενεργητική και παθητική. 

498 Αποκ.8,8.9∙12,9.10.13∙20,10.15. 

499 Ιω.15,6. 

500 Βλ. Ησ. 14,13-14. 

501 Απ.19,20. 

502 Απ.19,27. 

503 Παράβαλε όσο λέει ο Ανδρέας Καισαρείας PG 106,429. 
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ἀλλά νικώμενος τῷ φωτί τῆς παρουσίας αὐτοῡ˙ καί τά ἄστρα 

πεσεῑται˙ τίς γάρ αὐτῶν ἔσται χρεία, νυκτός οὐκ οὒσης;"504 

 

Β.5. ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΕΡΩΝ 

 

 Ελάχιστοι εκκλησιαστικοί πατέρες κάνουν λόγο για την 

πτώση των αστέρων. Όλοι τη θεωρούν σαν ένα σημείο της Δευτέρας 

Παρουσίας του Ιησού. Γράφει, λοιπόν, ο Θεόδωρος Μοψουεστίας, 

που συνδέει την πτώση των αστέρων με τη στωική εκπύρωση, 

τονίζει, όμως, ότι, ενώ δέχονται τα σημεία του ήλιου και της 

σελήνης, δεν μπορούν να αποδεχτούν την πτώση των αστέρων, που 

μπορεί να συμβεί, εφόσον το θελήσει ο Θεός : "Οἱ τὴν ἐκπύρωσιν 

εἰσάγοντες τοῦ κόσμου ἑλλήνων σοφοί, τὰ μὲν περὶ ἡλίου καὶ σελήνης 

εἰρημένα δέχονται, οὐκέτι δὲ καὶ τὴν ἐξ οὐρανοῦ τῶν ἀστέρων πτῶσιν 

ὁμολογοῡσιν, ὡς ἢν ἀγνοοῦντες τὴν τοῦ Θεοῦ δύναμιν καὶ ὅτι πάντα 

τῷ θεληματι αὐτοῦ ἀκολούθει..."505. Ο Κύριλλος Αλεξανδρείας 

θεωρεί ότι κανείς δεν μπορεί να μιλήσει με ακρίβεια για την 

αναδημιουργία του ουρανού και της γης και ότι η πτώση των 

αστέρων και ο σκοτισμός του ήλιου και της σελήνης ανήκουν στην 

ανακαίνιση και αναδημιουργία της παρούσας κτίσης. "Πῶς οὐ 

φρίξουσιν ἀναστοιχειωμένων οὐρανοῦ καὶ γὴς πρὸς τὸ δοκοῦν τῷ Θεῷ; 

Ἀκριβὲς γὰρ τί λέγειν ἐν τοιοῡτοις οὐκ ἒνι. Ὁ μὲν ἥλιος καὶ ἡ σελήνη 

ἀμαυρωθήσονται∙  τὰ δὲ ἄστρα ὡς ἄνθη πεσεῖται τοῦ 

Δημιουργήσαντος αὐτὰ πάλιν μεταστοιχειοῡντος, καθὼς 

θέλει∙θορυβήσονται καὶ αὐτὰ τὰ στοιχεῖα. Ἀνακαινιζομένη γὰρ τῆς 

ἀνθρωπότητος ἀνακεφαλαιοῡται καὶ συνανακτίζεται χρή ἡ διὰ τοῦ 

ἀνθρώπου δημιουργηθεῖσα κτίσις."506. Ο Αρέθας αναφέρει "Τὸ δὲ 

πεσεῖν τοὺς ἀστέρας, καὶ τοὺς δοκοῡντας εἶναι φωστῆρας ἐν κόσμῳ 

                                                     
504 Βίκτωρος, πρεσβυτέρου Αντιοχείας, Ερμηνεία εις το κατά Μάρκον Ευαγγέλιον, 

στο J.Kramer, Catenae in Evangelia, Tomus I (Oxonii 1844), σελ.413 
505  PG66,712- 713. 

506 Κυρίλλου Αλεξανδρείας, Commentariorum in Matthaeum,PG 72,441C. 
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πίπτειν ὡς τοῖς γινομένοις ὀκλάζοντας. Διό καὶ τοῖς ἀτελέσι τῆς 

συκῆς καρποῖς τοῖς ὀλύνθοις δηλαδὴ ἀπεικάσθησαν507." 

 Ο Ανδρέας Καισαρείας αντιλαμβάνεται την πτώση των 

αστέρων σαν ένα μέσο περιπλάνησης των εκλεκτών:" Τὸ δὲ πεσεῖν 

τοὺς ἀστέρας, καθὼς καὶ ἤδη περὶ τοῦ Ἀντιόχου ἀπατηθέντων 

γέγραπται, τῷ καὶ τοὺς φωστήρας εἶναι δοκοῡντας ἐν κοσμῶ, πίπτειν 

τοῖς γινομένοις ἐποκλάζοντας, ὡς, φησιν ὁ Κύριος, πλανηθῆναι, εἰ 

δυνατόν, καὶ τοὺς ἐκλεκτούς, διὰ τὸ τῆς θλίψεως μέγεθος. Ἴσως γὰρ 

διὰ τοῦτο καὶ ἡ συκῆ εἰς παράδειγμα παραλαμβάνεται: ὡς τοὺς 

ἀτελεῖς καρποὺς καὶ μήπω πεπανθέντας τῷ τῶν πειρασμῶν καύσωνι, 

καὶ [μήπω] γλυκαθέντας τῇ χάριτι, ἐν τῷ ὑπὸ τοῦ διαβολικοῦ ἀνέμου 

τινάσσεσθαι καταβάλλουσα...."508. Όταν, όμως, αναφέρεται στον 

αστέρα που πέφτει από τον ουρανό και προκαλεί καταστροφές, 

θεωρεί ότι είναι ο διάβολος509. O Αρέθας πιστεύει και αυτός ότι ο 

ἀστήρ ὁ πεσών είναι ο διάβολος510. Όταν αναφέρεται στην πτώση 

των αστέρων από την ουρά του δράκου-διαβόλου, δίνει διπλή 

ερμηνεία  "....Τρίτον μέρος τῶν ἀστέρων ἐκλήθησαν οἱ περὶ ἕνα τοῡ 

ἀριθμοῦ τῆς Τριάδος διεσταλμένοι, ὡς Ἄρειος καὶ Μακεδόνιος...Δύο 

τινὰ νομίζομεν δηλοῡσθαι διὰ τοῦτον ἢ τὴν πρότεραν αὐτοῦ ἐξ 

οὐρανοῦ πτῶσιν μετὰ τῶν συναποστατῶν ἀγγέλων διὰ τοῦ ἔσχατου 

κινήματος τοῦ φθόνου.....ἢ τοῦ ἐχθροῦ μετὰ τὴν θλάσιν αὐτοῦ τῆς 

κεφαλῆς ἢν ὑπὸ τοῦ Κυρίου ὑπέστη μαθητῶν λαβόντων ὑπ' αὐτοῦ 

ἐξουσίαν πατεῖν ἐπάνω ὄφεων καὶ σκορπίων καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν 

δύναμιν τὴν κακήν, τὴν μετὰ τοῦ οὐρανοῦ κίνησιν. Ἠγουν τῶν ἐσχάτων 

τους ἀστηρίκτους κατενεγκοῦσαν ἐκ τοῦ οὐρανίου φρονήματος 

                                                     
507 Αρέθα, Συλλογή Ἐξηγήσεων ἐκ διαφόρων ἁγίων ἀνδρῶν εἰς τήν Ἀποκάλυψιν, PG 

106,601A. 

508 Ανδρέα Καισαρείας, Ἐρμηνεία εἰς τήν Ἀποκάλυψιν , PG 106, 273A-B. 

509 Ανδρέα Καισαρείας,ό.π., PG 106,292-293 AB"....ἢ  τὸν διάβολον διὰ τούτου 

σημαίνεσθαι....". 

510 Αρέθα, Συλλογή Ἐξηγήσεων ἐκ διαφόρων ἁγίων ἀνδρῶν εἰς τήν Ἀποκάλυψιν , 

PG 106,617C. 
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ἀστέρας τροπικῶς ὀνομασθέντας διὰ τὴν ἐκ βαπτίσματος 

λαμπρότηταν511. 

 

ΣΥΝΟΨΗ 

  

 Στα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης δεν υπάρχει ξεκάθαρη 

θέση για την καταστροφή ή τη διατήρηση του κόσμου στα έσχατα. 

Υπάρχουν κείμενα που μιλούν για την ύπαρξη αυτού του κόσμου 

εσαεί αλλά και άλλα που υπαινίσσονται την καταστροφή του. 

 Στην ιουδαϊκή αποκαλυπτική γραμματεία, στους Προφήτες 

αλλά και στα απόκρυφα ιουδαϊκά κείμενα υπάρχουν κείμενα που 

μιλούν για τη δυσλειτουργία των ουρανίων σωμάτων καθώς επίσης 

και κείμενα που οραματίζονται μια παγκόσμια καταστροφή. Ο 

σκοτισμός του ήλιου και της σελήνης ή η δυσλειτουργία τους είναι 

ένας οιωνός που προαναγγέλλει το τέλος ή ένα "σημείο" των 

έσχατων καιρών σε αρκετά κείμενα. Η πτώση των αστέρων 

λειτουργεί επίσης ως "σημείο". Αυτές οι ουράνιες δυσλειτουργίες δεν 

καταδεικνύουν το τέλος του κόσμου αλλά αποτελούν προμηνύματα 

του ερχομού του Υιού του ανθρώπου. 

 Στην ελληνική και ρωμαϊκή γραμματεία επίσης δεν υπάρχει 

ξεκάθαρη θέση. Έτσι ο Πλάτωνας δέχεται ότι αυτός ο κόσμος  

δημιουργήθηκε από το θεό όσο πιο τέλειος γινόταν και, επομένως, 

δεν υπάρχει λόγος για να καταστραφεί. Ο Αριστοτέλης δέχονταν 

επίσης το άφθαρτο και το αιώνιο αυτού του κόσμου μολονότι 

διαφωνούσε με τον Πλάτωνα, όσον αφορά το δημιουργό. Ο 

Αναξίμανδρος είχε μια κυκλική αντίληψη για την κοσμική ιστορία. 

Οι Ατομιστές θεωρούσαν ότι εκτός από τον κόσμο που ζούμε 

υπάρχουν και άλλοι κόσμοι. Κατά τον Λεύκιππο και το Δημόκριτο οι 

κόσμοι αυτοί συγκρούονται μεταξύ τους, κάτι που δηλώνει βίαιη 

καταστροφή. Οι Επικούρειοι δέχονται επίσης την ύπαρξη πολλών 

κόσμων που υπόκεινται σε φθορά. Οι Στωικοί δέχονται τη 

                                                     
511 Αρέθα, Συλλογή Ἐξηγήσεων ἐκ διαφόρων ἁγίων ἀνδρῶν εἰς τήν Ἀποκάλυψιν ,PG 

106,661A. 
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δημιουργία του κόσμου από έναν θεϊκό νου. Ο θεός αυτός αποτελεί 

την ψυχή αυτού του κόσμου. Η ιστορία του κόσμου ακολουθεί μια 

κυκλική πορεία. Ο κόσμος γεννάται στο διάστημα ή στο κενό, 

συνεχίζει για μια περίοδο, τελειώνει με μια εκπύρωση και 

ξαναδημιουργείται από τη φωτιά. Η ακολουθία αυτή 

επαναλαμβάνεται αδιάκοπα. Μετά την εκπύρωση ακολουθεί η 

παλιγγενεσία. Η εκπύρωση αποτέλεσε τη βασική θέση των Στωικών 

του 1ου μ.Χ. αι. για το μέλλον του κόσμου. Υποστηρικτές της 

υπήρξαν οι Σενέκας, Λουκανός, Επίκτητος. Οι απόψεις των Στωικών 

και των Επικούρειων  μεταδόθηκαν και στον υπόλοιπο κόσμο. 

 Τα κείμενα της Καινής Διαθήκης, κυρίως τα ευαγγέλια και η 

Αποκάλυψη, μιλούν για τη συντέλεια του κόσμου και για 

επερχόμενες καταστροφές. Οι καταστροφές γίνονται τόσο στον 

ουρανό όσο και στη γη. Ο σκοτισμός του ήλιου και της σελήνης και η 

πτώση των αστέρων είναι μία από αυτές. Στις περισσότερες 

μαρτυρίες δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για το αν αυτός ο κόσμος 

θα καταστραφεί ολοσχερώς. Εκείνο όμως που διαφαίνεται από όλα 

τα χωρία είναι η συνέχεια κάποιου κόσμου που δεν θα έχει τα 

χαρακτηριστικά αυτού του κόσμου. Η πτώση των αστέρων αποτελεί 

ένα από τα σημεία της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού και μας 

οδηγεί, μέσα από τη μετωνυμία, όπου από το μέρος οδηγούμαστε 

στο όλο, στο συμπέρασμα ότι όλη η κτίση θα υποστεί κάποιου είδους 

φθορά και καταστροφή. Η σύνδεσή τους, επίσης, με τους κομήτες 

καταδεικνύει την έλευση δεινών.   

 Από την αρχή της εμφάνισης του στη γη ο Ιησούς δίνει το  

σημεῖον της παρουσίας του. Στο Λκ. 2,12 όταν ο άγγελος εμφανίζεται 

στους ποιμένες τους λέει ότι γεννήθηκε ο Σωτήρ και το σημεῖον είναι 

το βρέφος κείμενον ἐν φάτνῃ. Η επίγεια παρουσία του Χριστού θα 

αποτελέσει κατά τον γέροντα Συμεών σημεῖον ἀντιλεγόμενον512. Ο 

ίδιος ο Ιησούς κατά τη διάρκεια της δράσης του πραγματοποιεί 

πολλά σημεῖα. Τα σημεία αυτά προϋποθέτουν την πίστη αυτού στον 

οποίο ενεργούνται και οδηγούν στην αποκατάσταση της σχέσης 

Θεού - δημιουργήματος.  

                                                     
512 Λκ. 2,34 
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 Παρά τα όσα είπε και έκανε ο Ιησούς δεν "έπεισε" κάποιους 

από τους συγχρόνους του για τη θεότητά Του. Η Σταύρωσή Του 

ήταν, για όσους δεν Τον πίστεψαν, το τέλος της επίγειας παρουσίας 

Του. Για τους χριστιανούς όμως ήταν ο δρόμος προς την Ανάσταση 

και τη Δευτέρα Παρουσία. Αυτό κάνει τον Παύλο να πει στους 

Κορινθίους "ἐπειδὴ καὶ Ἰουδαῖοι σημεῖον αἰτοῦσι καὶ Ἕλληνες σοφίαν 

ζητοῦσιν, ἡμεῖς δὲ κηρύσσομεν Χριστὸν ἐσταυρωμένον, Ἰουδαίοις μὲν 

σκάνδαλον, Ἕλλησι δὲ μωρίαν αὐτοῖς δὲ τοῖς κλητοῖς, Ἰουδαίοις τε καὶ 

Ἕλλησι, Χριστὸν Θεοῦ δύναμιν καὶ Θεοῦ σοφίαν·513 . Σημεία επιτελούν 

και οι μαθητές του Χριστού. 

 Στην Αποκάλυψη γίνεται λόγος για σημεῖα. Η πτώση των 

αστέρων είναι ένα από τα σημεία του ουρανού. Οι αστέρες 

συνδέονται με τις δαιμονικές και αντίθεες δυνάμεις. Μετά την 

πτώση τους δεν υπάρχει λόγος για άλλα σημεία. Ο καινός ουρανός 

και η καινή γη δεν θα έχουν ανάγκη από σημεία  καθώς εκεί θα 

βρίσκονται μόνο οι γεγραμμένοι ἐν τῷ βιβλίῳ τῆς ζωῆς και θα 

φωτίζονται από τον ίδιο το Θεό.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                     
513 Α' Κορ.1,22-24. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄  ΑΣΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 

 

Γ.1. ΤΟ 12ο  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 

 

 Η Αποκάλυψη απευθύνεται στις Εκκλησίες της Μικράς Ασίας 

είτε για να ενισχύσει τους πιστούς, που κλονίζονταν από το διωγμό 

του Δομιτιανού, είτε για να τους παρηγορήσει, καθώς βίωναν μια 

μορφή κοινωνικού αποκλεισμού ή καταπίεσης, είτε για να τους 

ενδυναμώσει, γιατί λόγω πνευματικής αδυναμίας απομακρύνθηκαν 

από την Εκκλησία και προσαρμόστηκαν σε ένα μη χριστιανικό 

περιβάλλον. Η πρόσκληση, λοιπόν, των πιστών για ολοκληρωτική 

αφοσίωση και πίστη στο πρόσωπο του Χριστού είναι εμφανής σε 

ολόκληρο το βιβλίο.  

 Στον πρόλογο ο Ιησούς παρουσιάζεται ως πρότυπο πίστης 

"καὶ ἀπὸ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ μάρτυς ὁ πιστός, ὁ πρωτότοκος τῶν νεκρῶν 

καὶ ὁ ἄρχων τῶν βασιλέων τῆς γῆς. Τῷ ἀγαπῶντι ἡμᾶς καὶ λούσαντι 

ἡμᾶς ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν ἐν τῷ αἵματι αὐτοῦ"514, ενώ στον 

επίλογο ενθαρρύνονται οι πιστοί να τηρήσουν τους λόγους αυτής 

της προφητείας "μακάριος ὁ τηρῶν τοὺς λόγους τῆς προφητείας τοῦ 

βιβλίου τούτου"515 και να διαφοροποιηθούν από όλους αυτούς που 

ενεργούν αντίθετα από τον λόγο του Κυρίου, καθώς αυτοί δεν θα 

ανήκουν στους κατοίκους της Νέας Ιερουσαλήμ "ἔξω οἱ κύνες καὶ οἱ 

φαρμακοὶ καὶ οἱ πόρνοι καὶ οἱ φονεῖς καὶ οἱ εἰδωλολάτραι καὶ πᾶς ὁ 

φιλῶν καὶ ποιῶν ψεῦδος"516.  

 Στο πρώτο τμήμα η όραση του Χριστού ανάμεσα στις 

Εκκλησίες (Απ1,9-3,22) περιλαμβάνει τις υποσχέσεις ανταμοιβής σ' 

αυτούς που θα αντισταθούν στις δαιμονικές δυνάμεις. Όταν 

αποκαλύπτεται η Νέα Ιερουσαλήμ (Απ 21,9-22,5), αυτή η ανταμοιβή 

δίνεται μόνο σε όσους νίκησαν τα δαιμονικά στοιχεία. 

                                                     
514 Απ 1,5 

515 Απ 22,7 

516 Απ 22,15 
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 Στο τρίτο τμήμα εμφανίζεται το εσφαγμένο Αρνίο, που είναι ο 

μόνος άξιος να ανοίξει τις σφραγίδες (Απ 4,1-5,14). Ακολουθούν δύο 

επτάδες πληγών (Απ6,1-11,19) και η αναφορά στη Βαβυλώνα και την 

πτώση της(Απ 17,1-19,10). Το μέρος αυτό ολοκληρώνεται με την 

εμφάνιση του Χριστού ως πολεμιστή και κριτή (Απ 19,11-21,8). Αυτός 

που φαινομενικά νικιέται από τον θάνατο και τις δυνάμεις του 

γίνεται τώρα νικητής. 

 Το κεφάλαιο 12 λειτουργεί σαν συνδετικός κρίκος ανάμεσα 

στα προηγούμενα τμήματα, αποτελώντας το δεύτερο τμήμα (Απ 

12,1-16,21). Έτσι, όχι μόνο περιλαμβάνει θέματα από άλλα τμήματα, 

αλλά εξηγεί τις αιτίες των προβλημάτων, που αντιμετωπίζει η 

Εκκλησία, και δίνει τα βασικά σημεία όσων θα ακολουθήσουν. 

 Το κεφάλαιο 12 φέρνει στο προσκήνιο τη γυναίκα. Ο 

συγγραφέας βλέπει σημείο στον ουρανό. Η γυναίκα είναι η 

Εκκλησία και έρχεται από τον ουρανό, καθώς η κεφαλή της είναι ο 

Χριστός. Τη γυναίκα κυνηγά ο δράκων, ο διάβολος. Ο Ιησούς, κατά 

τη διάρκεια της επίγειας ζωής του, είχε προειδοποιήσει όσους τον 

ακολουθήσουν "ἐν τῷ κόσμῳ θλῖψιν ἕξετε· ἀλλὰ θαρσεῖτε, ἐγὼ 

νενίκηκα τὸν κόσμον"517. Ο δράκοντας και οι ακόλουθοί του 

νικιούνται στον ουρανό από τον Μιχαήλ και τις αγγελικές δυνάμεις. 

Τον νικούν, όμως, με το αίμα του Αρνίου και όσοι μαρτυρούν τον 

Χριστό και δεν αγάπησαν την ψυχή τους μέχρι θανάτου. Πρόκειται 

για τους Χριστιανούς, που δεν διστάζουν να δώσουν και τη ζωή τους 

για την πίστη τους. Παρόλα αυτά ο δράκοντας βρίσκεται στη γη, για 

να βασανίσει τα παιδιά της γυναίκας. Όμως "ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς 

τέλος, οὗτος σωθήσεται"518. 

 Η γυναίκα καταφεύγει στην έρημο. Η έρημος ήταν ο τόπος 

όπου "γεννήθηκε" ο Ισραήλ ως λαός του Θεού. Η πορεία των 

Ισραηλιτών είχε σαν στόχο την Ιερουσαλήμ. Τώρα, τα δεινά της 

γυναίκας-Εκκλησίας έχουν σαν σκοπό να την οδηγήσουν στη Νέα 

                                                     
517 Ιω16,33. 

518 Μτ24,13. 
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Ιερουσαλήμ, την καινή Ιερουσαλήμ519. Η πόλις του Θεού είναι 

ετοιμασμένη σαν τη νύμφη, που περιμένει τον νυμφίο. Πολύ συχνά 

στην Παλαιά Διαθήκη η σχέση Θεού-Ισραήλ παριστάνονταν με την 

εικόνα του Νυμφίου και της νύμφης520. Αλλά και η σχέση Χριστού 

και κόσμου έχει γαμήλιο χαρακτήρα521. Στην καινούρια πόλη δεν θα 

υπάρχει πόνος, θλίψη και θάνατος522. Ο ίδιος ο Θεός θα δώσει σε 

όλους το νερό της ζωής523. Τα τείχη της πόλης αποτελούνται από 

δώδεκα πολύτιμους λίθους και δώδεκα πυλώνες. Ίσως, γιατί ήταν 

δώδεκα οι φυλές του παλαιού Ισραήλ και δώδεκα οι Απόστολοι, 

χάρη στους οποίους συγκροτήθηκε ο νέος λαός του Θεού, η 

Εκκλησία524. Το στεφάνι των δώδεκα αστέρων, που είχε στο κεφάλι 

της, υπονοούσε τους Αποστόλους. Άλλωστε, μια τέτοια σύνδεση είχε 

κάνει και ο Φίλων και ο Ιώσηπος, όταν συνέδεσαν τους δώδεκα 

άρτους του Ναού και τους δώδεκα λίθους στο περιστήθιο του 

Αρχιερέα με τα ζώδια και τα επτά κεριά της μενορά με τους 

                                                     
519 Απ21,2 "καὶ τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν Ἰερουσαλὴμ καινὴν εἶδον καταβαίνουσαν ἐκ τοῦ 

οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ Θεοῦ, ἡτοιμασμένην ὡς νύμφην κεκοσμημένην τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς". 

520 Κ. Μπελέζου, Η σημειολογία του γάμου στην Αποκάλυψη του Ιωάννη. Πρόσωπα 

και συμβολισμοί, Αθήνα 2007.   
521 Βλ. Ι. Σκιαδαρέση, 'Το εσχατολογικό όραμα της Αποκάλυψης για τον άνθρωπο 

σε σχέση με το περιβάλλον του', στου ίδιου Αποκαλύψεως Εξηγητικόν, ό.π., σελ. 

359-361. 
522 Απ21,4 "καὶ ἐξαλείψει ἀπ' αὐτῶν ὁ Θεὸς πᾶν δάκρυον ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν 

αὐτῶν, καὶ ὁ θάνατος οὐκ ἔσται ἔτι, οὔτε πένθος οὔτε κραυγὴ οὔτε πόνος οὐκ ἔσται 

ἔτι∙ ὅτι τὰ πρῶτα ἀπῆλθον". Ο π. Ιωάννης Σκιαδαρέσης παρουσιάζει με πολύ 

ωραίο τρόπο πως όλα τα μεταπτωτικά αρνητικά συμπτώματα του ανθρώπου, 

όπως ο ίδιος τα ονομάζει, δηλαδή θάνατος, λύπη,  στεναγμός,  ιδρώτας, αγκάθια 

και τριβόλια, αίρονται στη νέα ζωή των εσχάτων. Βλ. π. Ι. Σκιαδαρέση, 'Γένεση 

και Αποκάλυψη', στου ίδιου Αποκαλύψεως Εξηγητικόν, ό.π., σελ.47-102. 

523 Στο προηγούμενο κεφάλαιο η πτώση του αστέρα που αποκαλείται Άψινθος 

έκανε τα νερά πικρά. Τώρα όλοι θα πιούν ἐκ τῆς πηγῆς τοῦ ὕδατος τῆς ζωῆς 

δωρεάν (Απ21,6). Το ύδωρ αυτό είχε υποσχεθεί ο ίδιος ο Ιησούς στη Σαμαρείτισσα 

Ιω4,4-42. 

524 Απ21,19-21 "οἱ θεμέλιοι τοῦ τείχους τῆς πόλεως παντὶ λίθῳ τιμίῳ κεκοσμημένοι∙ 

ὁ θεμέλιος ὁ πρῶτος ἴασπις, ὁ δεύτερος σάπφειρος, ὁ τρίτος χαλκηδών, ὁ τέταρτος 

σμάραγδος, ὁ πέμπτος σαρδόνυξ, ὁ ἕκτος σάρδιον, ὁ ἕβδομος χρυσόλιθος, ὁ ὄγδοος 

βήρυλλος, ὁ ἔνατος τοπάζιον, ὁ δέκατος χρυσόπρασος, ὁ ἑνδέκατος ὑάκινθος, ὁ 

δωδέκατος ἀμέθυστος.  καὶ οἱ δώδεκα πυλῶνες δώδεκα μαργαρῖται∙ ἀνὰ εἷς 

ἕκαστος τῶν πυλώνων ἦν ἐξ ἑνὸς μαργαρίτου". 
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πλανήτες. Στη νέα πόλη δεν έχουν θέση ούτε ο ήλιος ούτε η σελήνη 

ούτε και οι αστέρες και ό,τι αυτοί αντιπροσωπεύουν, καθώς η δόξα 

του Κυρίου θα φωτίζει ολόκληρη την πόλη και το λυχνάρι της θα 

είναι το Αρνίο525. 

 

Γ.1.1. Η ΓΥΝΗ Η ΠΕΡΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ ΤΟΝ ΗΛΙΟΝ 

 

 Στο τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο θα γίνει μια αναφορά στη 

γυναίκα,526 που περιγράφεται στο κεφάλαιο 12,1, στον πρωινό 

αστέρα, τη φράση του Ιησού στο 22ο κεφάλαιο (στίχος 16)527 και στις 

παρουσίες της λέξης  που αναφέρονται στους πιστούς και την 

Εκκλησία. 

  Το 12ο κεφάλαιο έχει πολλές αντιφάσεις. Η γυναίκα 

εμφανίζεται στον ουρανό, γεννά στη γη και καταφεύγει στην έρημο. 

Το παιδί της αρπάζεται στον ουρανό, για να σωθεί. Η ίδια φαίνεται 

να έχει και άλλους απογόνους, τους οποίους έρχεται να πολεμήσει ο 

δράκων, ο εχθρός της γυναίκας. Ο δράκων νικιέται στον ουρανό από 

τον Μιχαήλ και τους αγγέλους του αλλά και στη γη από τους 

ανθρώπους με το αίμα του Αρνίου. Όμως, εμφανίζεται και πάλι στη 

γη ανάμεσα στους ανθρώπους, προκειμένου να τους βασανίσει. 

 Εξαιτίας των πολλών προβλημάτων που παρουσιάζει το 

κείμενο, κάποιοι ερμηνευτές οδηγήθηκαν στο συμπέρασμα ότι δεν 

πρόκειται για χριστιανικό κείμενο και υπέθεσαν ότι είτε ο 

συγγραφέας επηρεάζεται και χρησιμοποιεί ειδωλολατρικούς 

μύθους528 είτε αποδίδει σημιτικές και ιουδαϊκές παραδόσεις, οι 

οποίες έχουν ενσωματώσει και «ιουδαιοποιήσει» ειδωλολατρικούς 
                                                     
525 Απ 21,23 "καὶ ἡ πόλις οὐ χρείαν ἔχει τοῦ ἡλίου οὐδὲ τῆς σελήνης ἵνα φαίνωσιν 

αὐτῇ∙ ἡ γὰρ δόξα τοῦ Θεοῦ ἐφώτισεν αὐτήν, καὶ ὁ λύχνος αὐτῆς τὸ ἀρνίον". 

526 Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται λόγος και για το δράκοντα, στον οποίο 

αναφερθήκαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο. 

527 Η ίδια φράση υπάρχει και στο 2,8. 

528 W. Bousset, Die Offenbarung des Johannes, έκδ. 6η, Gottingen 1966, σελ 351,433,436. 

Το αστρολογικό υπόβαθρο του κεφαλαίου υποστηρίζει ο F. Boll, Aus der 

Offenbarung des Johannes, ( ΣTOIXEIA 1),Leipzig - Berlin 1914,94-118.  
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μύθους529. Διατυπώθηκε και  μια τρίτη άποψη, που συνδυάζει τις δύο 

προηγούμενες. Ένας αρχέγονος μύθος, που υπήρχε στις παραδόσεις 

των Ιουδαίων και άλλων λαών, πέρασε και στη χριστιανική 

διδασκαλία530. 

 Η περιγραφή της γυναίκας ώθησε κάποιους ερμηνευτές να 

υποθέσουν ότι υπάρχει πίσω της κάποιο αστρολογικό υπόβαθρο531. 

Ο συγγραφέας αναφέρει στο στίχο 1" Καὶ σημεῖον μέγα ὤφθη ἐν τῷ 

οὐρανῷ, γυνὴ περιβεβλημένη τὸν ἥλιον, καὶ ἡ σελήνη ὑποκάτω τῶν 

ποδῶν αὐτῆς, καὶ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτῆς στέφανος ἀστέρων δώδεκα" . 

Η γυναίκα που εμφανίζεται στον ουρανό είναι ντυμένη με τον ήλιο 

και το φεγγάρι κάτω στα πόδια της και φορά ένα στεφάνι με 12 

αστέρια. Ο στέφανος ἀστέρων δώδεκα είναι μια εικόνα γνωστή στον 

αρχαίο κόσμο. Ήδη, από τον Όμηρο εμφανίζεται στην περιγραφή 

της ασπίδας του Αχιλλέα532. Στη Θεογονία του Ησιόδου υπάρχει η 

ίδια ακριβώς φράση: "...λέγεται τούς δέ μετ' ἀστέρα τίκτειν 

Ἑωσφόρον Ἠριγένεια ἄστρα τε λαμπετόωντα, τά τε οὐρανός 

ἐστεφάνωται..."533. Τόσο το στεφάνι όσο και τα ρούχα και το 

υποπόδιο είναι δείγμα βασιλικής εξουσίας. Τα δώδεκα αστέρια 

                                                     
529 Βλ. R. H. Charles, A Critical and Exegetical Commentary on the Revelation of St. John, 

τόμ. 1ος, ό.π., σελ 303 και U. B. Muller, Messias und Menschensohn in judischen 

Apokalypsen und in der Offenbarung des Johannes, Studien zum Neuen Testament, 

τόμ. 6ος, Guttersloh 1972, σελ.189. 

530 B. J. Le Frois, The Woman Clothed with the Sun (Αp. 12). Individual or Collective; An 

Exegetical Study, , Roma 1954, σελ.2  και R. H. Charles, A Critical and Exegetical 

Commentary on the Revelation of St. John, ό.π., σελ. 307-310. 

531 P. Prigent, L' Apocalypse 12: Histoire de l'exe  ge se. (Beitrage zur Geschichte der 

Biblischen Exegese 2), Tiibingen, Germany 1959 ,σελ,141-144 ∙W.K. Hedrick,  'The 

Sources and Use of the Imagery in Apocalypse 12'Ph.D. Dissertation, Graduate 

Theological Union, Berkley, CA, 1970, σελ23-24 ∙ R.H. Charles, A Critical and 

Exegetical Commentary on the Revelation of St. John,Vol1,The International Critical 

Commentary Series Edinburgh- Scotland 1920, σελ300 και G.R. Beasley-Murray, 

Revelation. The New Century Bible Commentary. Grand Rapids 1974, σελ.197-198. 

532 Ομήρου, Ιλιάς, Σ' 484-489 "..... ἐν δὲ τὰ τείρεα πάντα, τά τ᾽ οὐρανὸς 

ἐστεφάνωται...". 

533 Ησιόδου, Θεογονία, 381-382. 
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υπονοούν, ίσως, το ζωδιακό κύκλο534. Πολλοί θεοί του 

ελληνορωμαϊκού κόσμου εικονίζονται φέροντας το ζωδιακό κύκλο: ο 

Δίας, ο Ήλιος, η Σελήνη, η Άρτεμις, η Ήρα και ο Μίθρας535. O 

Ασσύριος θεός Juno παριστάνεται να φορά ένα στέμμα με 12 

πολύτιμα πετράδια, όσοι και οι αστερισμοί του ζωδιακού. Η ίδια η 

γυναίκα δείχνει, σύμφωνα με την περιγραφή, να βρίσκεται στο 

μέσον του ζωδιακού. Κατά τον Boll, οι Αιγύπτιοι θεωρούσαν τον 

ήλιο και το φεγγάρι σαν πλοία που ταξιδεύουν στον ουρανό και, 

κατά συνέπεια, η είσοδος του ήλιου σε ένα από τα ζώδια σημαίνει 

την επικάλυψή του με τις ακτίνες του . Έτσι ο ήλιος γίνεται ένα 

φωτεινό ένδυμα536. Στον Ψαλμό 103 ο Θεός περιγράφεται ως ο 

"....ἀναβαλλόμενος φῶς ὡς ἱμάτιον, ἐκτείνων τὸν οὐρανὸν ὡσεὶ 

δέρριν..."537. 

 Καθώς η γυναίκα εμφανίζεται στον ουρανό, είναι μια regina 

caeli, μία ουράνια βασίλισσα. Μοιάζει με την Ίσιδα, που κυριαρχεί 

στα άστρα και τη μοίρα538. Κατά τον T. Hegedus, η γυναίκα μοιάζει 

με την Παρθένο539. Η απεικόνιση της Ίσιδας με στάχυ αποτέλεσε το 

στοιχείο που τη συνέδεσε με την Παρθένο, καθώς Στάχυς είναι το 

                                                     
534 Την άποψη αυτή εκθέτει ο Timothy Hegedus  στη διδακτορική του διατριβή και 

αυτή θα εκθέσουμε παρακάτω. Βλ. T. Hegedus, Attitudes to Astrology in Early 

Christianity: A Study Based on Selected Sources, Ph.D. Dissertation, University of 

Toronto, 2000 και Early Christianity  and  Ancient Astrology,New York 2007. 
535 Για τις συγκεκριμένες απεικονίσεις δες T. Hegedus, Attitudes to Astrology in Early 

Christianity: A Study Based on Selected Sources, Ph.D. Dissertation, ό.π., σελ.207-209 

και Early Christianity  and  Ancient Astrology,ό.π., σελ. 234 -235. 
536 Boll, Aus Der Offenbarung Johannis, Leipzig 1914, ανατ. Amsterdam 1967,σελ.100. 

537 Ψαλμός 103,2. 

538 Η φράση regina caeli υπάρχει στις Μεταμορφώσεις του Απουληίου 11,2 και 

αναφέρεται στην Ίσιδα. Στο 11,6 δηλώνεται η κυριαρχία της Ίσιδος πάνω στη 

μοίρα. Επίσης στην Αρεταλογία της Κύμης αναφέρεται η κυριαρχία της στο 

ουράνιο βασίλειο "...Ἐγώ ἄστρων ὁδούς ἒδειξα, Ἐγώ ἠλίου καί  σελήνης πορείαν 

συνεταξάμην... ". Βλ. T. Hegedus, Early Christianity  and  Ancient Astrology,ό.π., 

σελ.236 
539 T. Hegedus, Attitudes to Astrology in Early Christianity: A Study Based on Selected 

Sources, ό.π. σελ.211  ∙ του ιδίου, Early Christianity  and  Ancient Astrology,ό.π., 

σελ.236-238. 
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όνομα του λαμπρότερου αστεριού της Παρθένου540. Η σύνδεση 

Ίσιδας-Παρθένου πρέπει να έγινε μετά την ενσωμάτωση της 

πρώτης στην ελληνορωμαϊκή και αιγυπτιακή κοσμολογία541.  

 Η γυναίκα έχει ωδίνες τοκετού " καὶ ἐν γαστρὶ ἔχουσα καὶ 

ἔκραζεν ὠδίνουσα καὶ βασανιζομένη τεκεῖν". Στο προσκήνιο, τώρα, 

εμφανίζεται ο δράκων που είναι ο αστερισμός Ύδρα "καὶ ὤφθη ἄλλο 

σημεῖον ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ἰδοὺ δράκων πυρρὸς μέγας, ἔχων κεφαλὰς 

ἑπτὰ καὶ κέρατα δέκα, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ ἑπτὰ διαδήματα,  

καὶ ἡ οὐρὰ αὐτοῦ σύρει τὸ τρίτον τῶν ἀστέρων τοῦ οὐρανοῦ, καὶ 

ἔβαλεν αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν". Η περιγραφή αυτή τον συνδέει ακόμα 

περισσότερο, κατά τον Hegedus, με την Παρθένο,542 καθώς η Ύδρα 

παραλληλίζεται με την αρχαία αστρονομική θέση της Ίσιδας και 

του Σηθ στο βόρειο ημισφαίριο. Η πτώση ενός τρίτου των αστεριών 

από την ουρά του δράκου μπορεί να θεωρηθεί σαν έμφαση στο 

μέγεθος της Ύδρας, που εκτείνεται κατά μήκος τεσσάρων από τα 

σημεία του ζωδιακού από τον Καρκίνο έως το Ζυγό. Τα επτά 

κεφάλια, που έχουν επτά διαδήματα, και τα δέκα κέρατα 

συνδέονται με τους αστερισμούς Κόραξ και Κρατήρ, που βρίσκονται 

δίπλα στην Ύδρα και έχουν, σύμφωνα με τους Καταστερισμούς (41) 

του Ψευδοερατοσθένη, δεκαεπτά αστέρια. Η πτώση των αστεριών 

υπάρχει, βέβαια, και στην ιουδαϊκή αποκαλυπτική γραμματεία και 

συνδέεται και με την εκπύρωση των Στωικών543.  

 Η γυναίκα γεννά και ο δράκοντας κυνηγά το παιδί της: " καὶ ὁ 

δράκων ἕστηκεν ἐνώπιον τῆς γυναικὸς τῆς μελλούσης τεκεῖν, ἵνα, 

ὅταν τέκῃ, τὸ τέκνον αὐτῆς καταφάγῃ" . Το παιδί οδηγείται στον 

ουρανό και ακολουθεί μια μεγάλη μάχη "καὶ ἔτεκεν υἱόν ἄρρενα, ὃς 

                                                     
540 Αυτή βέβαια η απεικόνιση τη συνδέει κυρίως με τη θεά Δήμητρα. Βλ. Π. 

Παχή,Ίσις Καρποτόκος,ό.π., σελ.236-238 ∙του ίδιου Religion and Politics in the Graeco-

Roman World,ό.π., σελ21-74. 

541 Βλέπε F. Boll, Sphaera: Neue Griechische Texte und Untersuchungen zur Geschichte der 

Sternbdder, Leipzig 1903/1967, σελ216. 

542 T. Hegedus, Attitudes to Astrology in Early Christianity: A Study Based on Selected 

Sources, ό.π., σελ.215-216 . του ίδιου, Early Christianity  and  Ancient Astrology,ό.π., 

σελ.238-239. 
543 Βλέπε προηγούμενο κεφάλαιο. 
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μέλλει ποιμαίνειν πάντα τὰ ἔθνη ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ∙καὶ ἡρπάσθη τὸ 

τέκνον αὐτῆς πρὸς τὸν Θεὸν καὶ πρὸς τὸν θρόνον αὐτοῦ. καὶ ἡ γυνὴ 

ἔφυγεν εἰς τὴν ἔρημον, ὅπου ἔχει ἐκεῖ τόπον ἡτοιμασμένον ἀπὸ τοῦ 

Θεοῦ, ἵνα ἐκεῖ τρέφωσιν αὐτὴν ἡμέρας χιλίας διακοσίας ἑξήκοντα. Καὶ 

ἐγένετο πόλεμος ἐν τῷ οὐρανῷ∙ ὁ Μιχαὴλ καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ τοῦ 

πολεμῆσαι μετὰ τοῦ δράκοντος∙ καὶ ὁ δράκων ἐπολέμησε καὶ οἱ 

ἄγγελοι αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἴσχυσεν, οὐδὲ τόπος εὑρέθη αὐτῷ ἔτι ἐν τῷ 

οὐρανῷ. καὶ ἐβλήθη ὁ δράκων, ὁ ὄφις ὁ μέγας ὁ ἀρχαῖος, ὁ καλούμενος 

Διάβολος καὶ ὁ Σατανᾶς, ὁ πλανῶν τὴν οἰκουμένην ὅλην, ἐβλήθη εἰς 

τὴν γῆν, καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ μετ' αὐτοῦ ἐβλήθησαν". Ο υιός της 

γυναίκας είναι προορισμένος να κυβερνήσει όλο τον κόσμο 544. Αυτό 

προκαλεί την οργή του δράκοντα, την άνοδο του παιδιού στον 

ουρανό και τη μάχη στον ουρανό. Μάχες που λαμβάνουν χώρα στον 

ουρανό υπάρχουν και στην Παλαιά Διαθήκη αλλά κυρίως στην 

αποκαλυπτική γραμματεία545. O Hegedus παραλληλίζει τους 

στίχους αυτούς (1-8) με τη διήγηση της γέννησης στο κατά 

Ματθαίον. Η εκδίωξη του Ιησού και της οικογένειάς του από τον 

Ηρώδη αντικατοπτρίζει την επίθεση του δράκοντα στη γυναίκα και 

το παιδί της546. Η ταύτιση της γυναίκας με την Παρθένο δεν έρχεται 

σε αντίθεση με το γεγονός ότι γεννά ένα παιδί. Κατά τον Yates, η 

Παρθένος είναι ένας περίπλοκος χαρακτήρας, γόνιμη και στείρα 

ταυτόχρονα547. Η Παρθένος ταυτίστηκε με αρκετές μητέρες θεές της 

αρχαιότητας548.  

                                                     
544 Πρβ Ψαλμός 2,9 "... ποιμανεῖς αὐτοὺς ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ..." 

545 Κρ 5,20 ∙ Δν8,10 ∙ Σιβυλλικοί Χρησμοί 3,796-808∙5,206-213 και 5,512-531. Η 

ιστορία της πτώσης από τον ουρανό υπάρχει και στην Ιλιάδα 1,590-594. Πρόκειται 

για την ιστορία του Ήφαιστου. 

546 T. Hegedus, Attitudes to Astrology in Early Christianity: A Study Based on Selected 

Sources, ό.π., σελ. 217 "The motif of birth followed by flight in Rev 12 parallels the nativity 

story in Matt 2∙ in the latter, while of course the child is not snatched up to heaven 

nevertheless Herod's pursuit of Jesus and his family mirrors the dragon's attack on the 

woman and her child.". Βλ. επίσης του ίδιου, Early Christianity  and  Ancient 

Astrology,ό.π., σελ.244. 
547 F.Yates, Asraea, London 1975, σελ.33.  

548 Βλέπε  T. Hegedus, Attitudes to Astrology in Early Christianity: A Study Based on 

Selected Sources, ό.π., σελ. 217-219 κυρίως υπ.67. 
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 Η γυναίκα καταφεύγει στην έρημο, για να κρυφτεί. Η μορφή 

της θυμίζει την Ίσιδα μετά την απώλεια του Όσιρι549. Ο κίνδυνος 

παύει να υπάρχει μόνο μετά την εξόντωση του θηρίου από το 

Χριστό (Απ 19,19-20), όπως η Ίσιδα και ο Ώρος νικούν τον Τυφώνα. 

Από τον ουρανό καταφεύγει στη γη. Είναι η αντιστροφή του μύθου 

της Δίκης, η οποία ανεβαίνει στον ουρανό, για να γίνει ο αστερισμός 

Παρθένος. Τα φτερά αετού που δίνονται στη γυναίκα "ἐδόθησαν τῇ 

γυναικὶ δύο πτέρυγες τοῦ ἀετοῦ τοῦ μεγάλου, ἵνα πέτηται εἰς τὴν 

ἔρημον εἰς τὸν τόπον αὐτῆς, ὅπως τρέφηται ἐκεῖ καιρὸν καὶ καιροὺς 

καὶ ἥμισυ καιροῦ ἀπὸ προσώπου τοῦ ὄφεως" υπονοούν πάλι την 

Ίσιδα550. 

 Ο δράκοντας δεν μπορεί να σκοτώσει τη γυναίκα, γι' αυτό 

στρέφεται κατά των παιδιών της " καὶ ὠργίσθη ὁ δράκων ἐπὶ τῇ 

γυναικί, καὶ ἀπῆλθε ποιῆσαι πόλεμον μετὰ τῶν λοιπῶν τοῦ 

σπέρματος αὐτῆς, τῶν τηρούντων τὰς ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ καὶ ἐχόντων 

τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ"551. Πρόκειται για τους Χριστιανούς, ανάμεσα 

στους οποίους συγκαταλέγεται και ο ίδιος ο Ιωάννης552. Αν η 

γυναίκα είναι μια θεότητα φωτεινή, τότε και οι απόγονοί της είναι 

ὑιοί φωτός553. Καθώς ο Ισραήλ είναι η νύμφη του Θεού554, η Εκκλησία 

είναι η νύμφη του Χριστού555. 

 Κατά τον Boll, όπως αναφέρεται από τον Hegedus, υπάρχει 

μια αντίφαση ανάμεσα στην έκθεση της ζωής του ιστορικού Ιησού 

από τους συνοπτικούς Ευαγγελιστές και στην αντίστοιχη της 

Αποκάλυψης. Η ερώτηση που προκύπτει είναι πώς ο συγγραφέας 

                                                     
549 T. Hegedus, Attitudes to Astrology in Early Christianity: A Study Based on Selected 

Sources, ό.π., σελ. 219. 

550 Βλέπε  T. Hegedus, Attitudes to Astrology in Early Christianity: A Study Based on 

Selected Sources, ό.π., σελ. 221  υπ.81  ∙ του ιδίου, Early Christianity and Ancient 

Astrology,ό.π., σελ.242. 
551 Απ 12,17.  

552 Βλ. T. Hegedus, Attitudes to Astrology in Early Christianity: A Study Based on Selected 

Sources, ό.π., σελ. 222  υπ.86. 

553 Πρβ. Ιω 8,12 ∙ Α' Ιω 1,5-9. 

554 Ιερ 31,32 και Ωσ 1-2. 

555 Εφ 5,22-32. 
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της Αποκάλυψης ενσωμάτωσε στο έργο του μια ειδωλολατρική 

θεότητα και πώς η αστρική μορφή της Παρθένου υιοθετήθηκε και 

συνδέθηκε με τη γέννηση του Ιησού στο 12ο κεφάλαιο. Κατά τον 

Boll, οι χριστιανοί είχαν δύο δρόμους να ακολουθήσουν στην 

περιγραφή της γέννησης του Χριστού. Η βάση και για τους δύο ήταν 

η προφητεία του Ησαΐα "διὰ τοῦτο δώσει Κύριος αὐτὸς ὑμῖν σημεῖον∙ 

ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει, καὶ τέξεται υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ 

ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμανουήλ"556. Εκεί στηρίχτηκαν οι Συνοπτικοί, για να 

περιγράψουν τη γέννηση του Ιησού από την Παρθένο, καθώς ήταν 

απόγονος του Δαβίδ. Η άλλη οδός ήταν η περιγραφή του Μεσσία 

σαν ουράνιου όντος. Έτσι ο Ιωάννης συνέδεσε την Παρθένο του 

Ησαΐα με πολλές ελληνορωμαϊκές θεότητες. Ο συγγραφέας 

χρησιμοποιεί όλες τις απεικονίσεις της Παρθένου, κυρίως αυτές που 

σχετίζονται με την Ίσιδα, για να εξυπηρετήσει τους δικούς του 

σκοπούς557 . Ο Charles θεωρεί ότι το κεφ. 12 προέρχεται από έναν 

Ιουδαίο συγγραφέα, ο οποίος, όμως, χρησιμοποίησε μια 

ειδωλολατρική πηγή558. Κατά τον Hegedus, ο συγγραφέας 

χρησιμοποιεί την αστρολογία χωρίς, βέβαια, να φαίνεται κάποια 

ιδιαίτερη γνώση αυτής559. 

 

Γ.1.1.1. ΠΑΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ  

 

 Για να ερμηνεύσει κανείς το συγκεκριμένο κεφάλαιο , πρέπει 

να λάβει υπόψη του ότι η Αποκάλυψη είναι ένα βιβλίο 

αποκαλυπτικό, προφητικό αλλά και ιστορικό, καθώς απευθύνεται 

σε συγκεκριμένους ανθρώπους, σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή 

                                                     
556 Ησ 7,14. 

557 Κατά τον Hegedus η σύνδεση Παρθένου-Ίσιδας υπάρχει και στον Ιωάννη το 

Χρυσόστομο. Βλ.  T. Hegedus, Attitudes to Astrology in Early Christianity: A Study 

Based on Selected Sources, ό.π., σελ. 224-225  ∙ του ίδιου, Early Christianity and Ancient 

Astrology,ό.π., σελ.244. 
558 Για την άποψη του Charles και το σχολιασμό της από τον Hegedus δες T. 

Hegedus, Attitudes to Astrologyin Early Christianity: A Study Based on Selected Sources, 

ό.π., σελ. 225  υποσ. 97 και σελ.226. 

559  T. Hegedus , Early Christianity and Ancient Astrology,ό.π., σελ.245. 



178 
 

και περιλαμβάνει την ιστορία της Εκκλησίας από τη σύστασή της 

μέχρι τη συντέλεια560. Η ιστορία αυτή εκτίθεται διαχρονικά και 

υπερχρονικά. 

 Η σύνδεση της γυναίκας με την Παρθένο δημιουργεί αρκετά 

προβλήματα. Η διήγηση της Αποκάλυψης για τη γέννηση του 

Χριστού διαφέρει από τα συνοπτικά λεγόμενα Ευαγγέλια. Η 

γυναίκα έχει ωδίνες τοκετού. Μολονότι και στα Ευαγγέλια 

αναφέρεται ότι η Παναγία είναι ετοιμόγεννη, πουθενά δε γίνεται 

λόγος για ωδίνες561. Επίσης το παιδί αρπάζεται στον ουρανό. Η 

γυναίκα καταφεύγει στην έρημο, ενώ ο Ιωσήφ, η Μαρία και ο 

νεογέννητος Ιησούς πηγαίνουν στην Αίγυπτο, για να σωθούν από 

την οργή του Ηρώδη562. Η γυναίκα έχει και άλλα παιδιά, κάτι που 

απορρίπτεται εντελώς από τη χριστιανική διδασκαλία και 

παράδοση. 

 Οι περισσότεροι Πατέρες που ερμηνεύουν το συγκεκριμένο 

χωρίο είναι Λατίνοι, καθώς η Ανατολή άργησε να αποδεχθεί την 

κανονικότητα του βιβλίου της Αποκάλυψης563. Οι απόψεις των 

ερμηνευτών μπορούν να ομαδοποιηθούν α) σε αυτούς που θεωρούν 

ότι η γυναίκα είναι η Παναγία, β) σε όσους θεωρούν ότι είναι 

σύμβολο  της αρχαίας Εκκλησίας, της Παλαιάς και της Καινής 

Διαθήκης, γ) σε όσους θεωρούν  ότι υπαινίσσεται την Εκκλησία του 

Χριστού και δ) σ' αυτούς που δέχονται ότι είναι σημείο-σύμβολο της 

Παναγίας και της Εκκλησίας. 

 Τη σύνδεση της γυναίκας με την Παναγία πρέπει να είχαν 

κάνει κάποιοι ερμηνευτές, η άποψη των οποίων δεν έχει διασωθεί,  

όπως αναφέρεται από τον Ανδρέα Καισαρείας, που μνημονεύει την 

άποψη του Μεθοδίου. Ο Μεθόδιος απορρίπτει αυτή τη σύνδεση564. 

                                                     
560 Ε. Β. Allo, Saint Jean, L' Apocalypse, έκδ. 2η, Paris 1921, σελ. CCXLIX. 

561 Μτ 2,1-12 και Λκ2,1-20. Την άποψη ότι η Μαρία είχε ωδίνες τοκετού απέρριψε  ο 

Πριμάσιος, Commentary in Apocalypsin, LiberIII, PL68,874B. 

562 Μτ 2,13-23. 

563 Π. Μπρατσιώτου, Η Αποκάλυψις του Ιωάννου, Αθήναι 1950, σελ. 41-42 

564 Ανδρέα Καισαρείας, Ἐρμηνεία εἰς τήν Ἀποκάλυψιν,  PG106,302A. 
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Την ίδια ερμηνεία δέχονται ο Επιφάνιος Σαλαμίνος565, ο Εφραίμ ο 

Σύρος στους Ύμνους για τη γέννηση του Χριστού566, ο Επιφάνιος σε 

εγκωμιαστική ομιλία για την Παρθένο567 και ο Αρέθας, ο οποίος 

εξηγεί και τις συμβολικές ερμηνείες του σημείου που είδε ο 

Ιωάννης568.  

 Την άποψη ότι η γυναίκα είναι η αρχαία Εκκλησία της 

Παλαιάς και Καινής Διαθήκης υποστήριξαν ελάχιστοι ερμηνευτές. 

Ο Βικτωρίνος, στο υπόμνημά του στην Αποκάλυψη569, ο Ιερώνυμος, 

που αναθεώρησε το υπόμνημα του Βικτωρίνου χωρίς όμως να κάνει 

αλλαγές στο συγκεκριμένο κεφάλαιο570 και ο Αυγουστίνος στην 

ερμηνεία του ψαλμού 142571. Σύμφωνα με την άποψη αυτή, η 

γυναίκα είναι σύμβολο της Εκκλησίας των πατέρων, των προφητών 

και των αποστόλων. Αυτοί δοκίμασαν τις ωδίνες του πόθου του 

Μεσσία, όπως η γυναίκα έχει ωδίνες τοκετού. Ο Ισραήλ γέννησε το 

Χριστό και στη συνέχεια ο Χριστός μέσα από την Εκκλησία γεννά 

διαρκώς νέα μέλη, τους πιστούς572. 

 Οι περισσότεροι ερμηνευτές υποστήριξαν τη σύνδεση της 

γυναίκας με την Εκκλησία. Ο Ιππόλυτος573, ο Μεθόδιος στο 

Συμπόσιον των δέκα παρθένων ή Περί Αγνείας574, ένας ανώνυμος 

συγγραφέας στο έργο του κατά του Νοβατιανού575, ο Τυχώνιος576, ο 

                                                     
565 Επιφανίου, Κατά τῶν Αἰρέσεων,Βιβ. ΙΙΙ,PG42,716AD. 

566 Εφραίμ Σύρου, Hymnus de Nativitate Domini, έκδ. Assemani, Romae 1732-1743. 

567 Επιφανίου, Ἐγκώμιος εἰς τήν ἁγίαν Θεοτόκον, PG43,485-501. 

568 Αρέθα, PG106,660D. 

569 Βικτωρίνου, Scholia in Apocalypsin beati Ioannis, PL5,317-344. 

570 PLS1,103-172. 

571 Αυγουστίνου, In PsalmumCXXXVIII Enarratio,  PL37,1845-1855. 

572 Η άποψη αυτή εκτίθεται από το Βικτωρίνο και αναπαράγεται από όλους τους 

υπόλοιπους Πατέρες. 

573 Ιππολύτου, Ἀπόδειξις περί Χριστοῡ καί Ἀντιχρίστου, PG10,725-788. 

574 Μεθοδίου, Περί Ἁγνείας , PG18,28-220. 

575 Ad Novatianun Haerericum, PL3,1205-1218. 

576 PLS1,621-652. 
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Αυγουστίνος σε υπόμνημά του στην Αποκάλυψη577, o Πριμάσιος578, ο 

Γρηγόριος ο Μέγας στις Ομιλίες του στον Ιώβ579, ο Πατέριος, 

γραμματέας του Γρηγορίου580, ο Ανδρέας Καισαρείας στην ερμηνεία 

του στην Αποκάλυψη581 και ο Βέδας582. Οι παραπάνω ερμηνευτές 

ερμηνεύουν χωριστά τα διάφορα σημεία του κεφαλαίου, για να 

στηρίξουν την άποψή τους. Ο ήλιος που περιβάλει τη γυναίκα είναι 

ο Χριστός583, ο ήλιος της δικαιοσύνης, ο ενανθρωπίσας Λόγος του 

Θεού. Κατά τον Αυγουστίνο, δηλώνει την Ανάσταση, καθώς 

συνδέεται με το Μτ13,43584, και, κατά τον Γρηγόριο και τον Πατέριο, 

την κατανόηση της αλήθειας585. Για τη Σελήνη, που βρίσκεται κάτω 

από τα πόδια της γυναίκας, δίνονται διάφορες ερμηνείες. Κατά τον 

Μεθόδιο, η Σελήνη δηλώνει την ενέργεια του βαπτίσματος, με την 

οποία ανανεώνονται οι πιστοί, γι' αυτό και αποκαλούνται 

νεοφώτιστοι, όπως η νέα Σελήνη586. Κατά τον Αυγουστίνο, δηλώνει 

τους υποκριτές, κατά τον Ανδρέα Καισαρείας, την κοσμική ζωή και 

τον ιουδαϊκό νόμο " Καί γάρ νομικόν φῶς τῆς νυκτοφαοῡς 

σελήνης…". Οι δώδεκα αστέρες στο στεφάνι της γυναίκας 

συμβολίζουν, κατά κοινή ομολογία, τους δώδεκα αποστόλους. Οι 

ωδίνες δείχνουν, κατά τον Ιππόλυτο, το διωγμό της Εκκλησίας, ενώ 

κατά άλλους την προσπάθεια της Εκκλησίας για την πνευματική 

αναγέννηση του κόσμου(Μεθόδιος, Πριμάσιος, Ανδρέας, Βέδας). Το 

                                                     
577 Αυγουστίνου,  Homilia X, in B. Joannis Apocalypsis Expositio, PL35,2417-2452. 

578 Πριμάσιου, Commentary in Apocalypsin, Liber III, PL68,795-936. 

579 PL75,527. 

580 PL77,1107-1121. 

581 Ανδρέα Καισαρείας, Ἐρμηνεία εἰς τήν Ἀποκάλυψιν,  PG106,216-457. 

582 Βέδα, Exlanatio Apocalyrsis,Liber II ,  PL93,133-206. 

583 Τον ήλιο της δικαιοσύνης Χριστό ντύνεται η Εκκλησία, κατά τον Τυχώνιο, με 

τον αγνισμό του βαπτίσματος. Πριμάσιου, Commentary in Apocalypsin, Liber III, PL 

68,872 CD. Ανδρέα Καισαρείας, Ἐρμηνεία εἰς τήν Ἀποκάλυψιν, PG 106,320D.  Βέδα, 

Exlanatio Apocalyrsis,Liber II  , PL 93,165D166A. 

584 Αυγουστίνου,  Homilia X, in B. Joannis Apocalypsis Expositio, PL35,2434. 

585 PL79,1114A. 

586 Μεθοδίου, Περί Ἁγνείας, PG18,148ABC. 
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παιδί που γεννά η γυναίκα είναι ο Χριστός ή ο Χριστός, που 

γεννιέται στην καρδιά κάθε ανθρώπου587. Έμφαση, επίσης, δίνεται 

και στο γεγονός ότι το παιδί είναι αγόρι, που δηλώνει ότι ο λαός του 

Θεού είναι ανδρείος και απαλλαγμένος από γυναικεία πάθη588. 

Κατά τον Πριμάσιο και το Βέδα, με το αρσενικό δηλώνεται η νίκη 

κατά του διαβόλου, που κυνηγά τη γυναίκα589. Το παιδί που 

γεννιέται αρπάζεται στον ουρανό, κάτι που, κατά τους ερμηνευτές, 

δηλώνει ότι είναι επουράνιος και όχι γήινος βασιλιάς590, αλλά 

υπενθυμίζει και την Ανάληψη του Χριστού δείχνοντας ότι και οι 

πιστοί θα βρίσκονται εκεί όπου είναι ο Χριστός591. Η έρημος δηλώνει 

τον ετοιμασμένο από το Θεό κόσμο, στον οποίο ζει η Εκκλησία, η 

οποία, παρά τις όποιες δυσκολίες αντιμετωπίζει, θα επιβιώσει592. Οι 

δύο φτερούγες που δόθηκαν στη γυναίκα είναι, κατά τον Ιππόλυτο, 

η πίστη στο Χριστό, που άπλωσε τα χέρια του στο Σταυρό, για να 

προσκαλέσει τους πάντες593ή οι δύο Διαθήκες594 ή οι προφήτες, που 

θα εμφανιστούν λίγο πριν τη Δευτέρα Παρουσία595. 

 Κατά την τελευταία άποψη, η γυναίκα συμβολίζει την 

Παρθένο αλλά και την Εκκλησία. Η Παρθένος γίνεται σύμβολο της 

Εκκλησίας, καθώς εφαρμόζεται η μετάβαση από το γένος στο είδος. 

Αυτοί που δέχτηκαν την άποψη αυτή ουσιαστικά εφάρμοσαν τον 

τέταρτο από τους επτά κανόνες ερμηνείας της Αγίας Γραφής, που 
                                                     
587 Βέδα, Exlanatio Apocalyrsis,Liber II , PL 93,166D. 

588 Μεθοδίου, Περί Ἁγνείας,PG18,149B. 

589 Πριμάσιου, ,Commentary in Apocalyrsim, Liber III, PL 68,873D και  Βέδα, Exlanatio 

Apocalyrsis,Liber II, PL 93,166D. 

590 Βέδα, Exlanatio Apocalyrsis,Liber II , PL93,166D-167A  

591 Πριμάσιου, Commentary in Apocalyrsim, Liber III, PL68,874A και Βέδας, Exlanatio 

Apocalyrsis,Liber II ,  PL93,167A. 

592 Αυγουστίνου,  Homilia X, in B. Joannis Apocalypsis Expositio, PL 35,2434 . 2435. 

Πριμάσιου, Commentary in Apocalyrsim, Liber III,  PL 68,874B. 877A. 

593 Ιππολύτου, Ἀπόδειξις περί Χριστοῡ καί Ἀντιχρίστου, PG10,781B. 

594 Αυγουστίνου, Homilia X, in B. Joannis Apocalypsis Expositio, PL 35, 2435. 

Πριμάσιου,Commentary in Apocalyrsim, Liber III, PL 68, 876D-877A. Βέδα,Exlanatio 

Apocalyrsis,Liber II, PL 93, 168Β. 

595 Αυγουστίνου,Homilia X, in B. Joannis Apocalypsim Expositio, PL 35, 2435. 
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συνέθεσε ο Τυχώνιος596. Ο Αυγουστίνος σε ένα σύγγραμμά του, που 

από τον Migne αποδίδεται σε αυτόν, αλλά, κατά τους μελετητές, 

θεωρείται έργο του Quodvultdeus, επισκόπου Καρθαγένης597, ο 

Κασσιόδωρος598 και ο Αλκουίνος599 υποστηρίζουν την παραπάνω 

άποψη. 

 

Γ.1.2. Ο ΔΡΑΚΩΝ 

 

 Στο κείμενο της Αποκάλυψης τη γυναίκα καταδιώκει ο 

δράκων. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για την ταυτότητά του, 

καθώς στη συνέχεια μας δίνονται ακόμα περισσότερα στοιχεία γι' 

αυτόν. Είναι " ὁ δράκων, ὁ ὄφις ὁ μέγας ὁ ἀρχαῖος, ὁ καλούμενος 

Διάβολος καὶ ὁ Σατανᾶς, ὁ πλανῶν τὴν οἰκουμένην ὅλην"600. Ίσως 

είναι ένα σύμβολο δανεισμένο από τον βαβυλωνιακό μύθο, στον 

οποίο ο όφις είναι φρουρός του χάους. Περιγράφεται με επτά 

κεφάλια, επτά διαδήματα και δέκα κέρατα. Τα κέρατα είναι 

σύμβολο εξουσίας. Τα επτά κεφάλια ίσως να δηλώνουν το συνειδητό 

της πράξης του601 ή αντιδιαστέλλεται με αυτόν που κρατά τους επτά 

αστέρες(Απ.2,1)602.  

 Ο ὄφις εμφανίζεται, ήδη, στο βιβλίο της Γενέσεως. Είναι αυτός 

που εξαπατά τους πρωτοπλάστους και τους οδηγεί έξω από τον 

παράδεισο. "'Ο δὲ ὄφις ἦν φρονιμώτατος πάντων τῶν θηρίων τῶν ἐπὶ 

τῆς γῆς, ὧν ἐποίησε Κύριος ὁ Θεός. καὶ εἶπεν ὁ ὄφις τῇ γυναικί∙τί ὅτι 

εἶπεν ὁ Θεός, οὐ μὴ φάγητε ἀπὸ παντὸς ξύλου τοῦ παραδείσου; καὶ 

εἶπεν ἡ γυνὴ τῷ ὄφει ἀπὸ καρποῦ τοῦ ξύλου τοῦ παραδείσου 

                                                     
596 PL38,34A. 

597 Αυγουστίνου, De Symbolo, PL40,659-668. 

598 PL70,1403-1418. 

599 Αλκουίνου, Commentariorum in Apocalypsin, PL100,1087-1156. 

600 Απ12,9. 

601 Βλέπε P. Prigent, Apocalypse 12: Histoire de l'exe  ge se. Beitrage zur Geschichte der 

Biblischen Exegese 2, ό.π., σελ 144. 

602 Υπάρχει η άποψη ότι οι επτά αστέρες εδώ σημαίνουν τους επτά πλανήτες. 



183 
 

φαγούμεθα,  ἀπὸ δὲ τοῦ καρποῦ τοῦ ξύλου, ὅ ἐστιν ἐν μέσῳ τοῦ 

παραδείσου, εἶπεν ὁ Θεός, οὐ φάγεσθε ἀπ᾿ αὐτοῦ, οὐ δὲ μὴ ἅψησθε 

αὐτοῦ, ἵνα μὴ ἀποθάνητε. καὶ εἶπεν ὁ ὄφις τῇ γυναικί οὐ θανάτῳ 

ἀποθανεῖσθε∙  ᾔδει γὰρ ὁ Θεός, ὅτι ᾗ ἂν ἡμέρᾳ φάγητε ἀπ᾿ αὐτοῦ, 

διανοιχθήσονται ὑμῶν οἱ ὀφθαλμοὶ καὶ ἔσεσθε ὡς θεοί, γινώσκοντες 

καλὸν καὶ πονηρόν. καὶ εἶδεν ἡ γυνή, ὅτι καλὸν τὸ ξύλον εἰς βρῶσιν καὶ 

ὅτι ἀρεστὸν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἰδεῖν καὶ ὡραῖόν ἐστι τοῦ κατανοῆσαι, καὶ 

λαβοῦσα ἀπὸ τοῦ καρποῦ αὐτοῦ ἔφαγε καὶ ἔδωκε καὶ τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς 

μετ᾿ αὐτῆς, καὶ ἔφαγον....."603. Ο διάβολος ήταν αρχικά άγγελος, που 

επιθύμησε το δόξα του Θεού και εξέπεσε μαζί με τους άλλους 

αγγέλους, που τον ακολούθησαν. Αυτό το γεγονός υπονοεί ο 

Ησαΐας, όταν λέει "σὺ δὲ εἶπας ἐν τῇ διανοίᾳ σου∙εἰς τὸν οὐρανὸν 

ἀναβήσομαι, ἐπάνω τῶν ἀστέρων τοῦ οὐρανοῦ θήσω τὸν θρόνον μου, 

καθιῶ ἐν ὄρει ὑψηλῷ, ἐπὶ τὰ ὄρη τὰ ὑψηλὰ τὰ πρὸς Βορρᾶν, 

ἀναβήσομαι ἐπάνω τῶν νεφῶν, ἔσομαι ὅμοιος τῷ Ὑψίστῳ. νῦν δὲ εἰς 

ᾅδην καταβήσῃ καὶ εἰς τὰ θεμέλια τῆς γῆς"604.  

 Ο ρόλος του είναι να πλανά τους ανθρώπους. Σύμφωνα με τη 

διήγηση του Ματθαίου, ακόμα και ο Ιησούς πειράζεται από τον 

Σατανά (Μτ 4,1-11). Η οριστική συντριβή του διαβόλου 

επιτυγχάνεται με τη Σταύρωση. Ο απόστολος Παύλος δηλώνει στην 

Α' Πέτρου 3,18-22 ότι ο Κύριος με την Ανάστασή του υπέταξε τους 

αγγέλους, τις εξουσίες και τις δυνάμεις. Παρόλα αυτά, 

συνεχίζοντας, τονίζει στο 5,8  " Νήψατε, γρηγορήσατε. ὁ ἀντίδικος 

ὑμῶν διάβολος ὡς λέων ὠρυόμενος περιπατεῖ ζητῶν τινα καταπιεῖν". 

Η οριστική καταδίκη του διαβόλου θα γίνει κατά τη Δευτέρα 

Παρουσία. Άλλωστε στην "καινή Ιερουσαλήμ" δεν υπάρχει η 

δυνατότητα πρόσβασης του κακού605. 

 Η μάχη που διεξάγεται στον ουρανό θυμίζει και άλλες μάχες 

τόσο στο ιουδαϊκό περιβάλλον όσο και στο εθνικό. Κατά τον 

                                                     
603 Γεν3,1-6. 

604 Ησ 14,13-15. 

605 π. Ι. Σκιαδαρέση,'Γένεση και Αποκάλυψη' στου ίδιου Αποκαλύψεως 

Εξηγητικόν, ό.π., σελ.99 
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Gunkel606, η Tiamat είναι ο επτακέφαλος δράκος του Enuma Elish 

ενάντια στο θεό του φωτός, Marduk. Η Tiamat ήταν εχθρός των 

άλλων βαβυλωνιακών θεοτήτων εξαιτίας του θανάτου του 

συντρόφου της Apsu. Ο Marduk συμφώνησε να αντιμετωπίσει την 

οργή της Tiamat, αν τον αναγνώριζαν σαν αρχηγό των θεών. 

Τελικά, ο Marduk νίκησε την Tiamat και χρησιμοποίησε το πτώμα 

της, για να φτιάξει τον ουρανό και τη γη607. 

 Κατά τον Dieterich608, θυμίζει το μύθο της Λητούς με τον 

Πύθωνα. Ο Πύθωνας μαθαίνει από μια προφητεία ότι η Λητώ θα 

γεννήσει ένα γιο, που θα τον σκοτώσει, και γι' αυτό καταδιώκει τη 

Λητώ. Ο Ποσειδώνας βοηθά τη Λητώ και την κρύβει στην Ορτυγία, 

βυθίζοντας το μέρος. Ο Πύθωνας επιστρέφει στον Παρνασσό και η 

Λητώ γεννά τον Απόλλωνα. Τεσσάρων μόλις ημερών ο Απόλλωνας 

ανεβαίνει στον Παρνασσό και σκοτώνει τον Πύθωνα609. Υπάρχουν 

πάρα πολλές εκδοχές αυτού του μύθου610. Ένας άλλος μύθος, 

ελληνικής προέλευσης, είναι αυτός του Δία και του Τυφώνα. Ο 

Τυφώνας επιθυμεί  να πάρει την εξουσία του Δία, γι' αυτό και τον 

καταδιώκει. Κατά τη διάρκεια της επανάστασής του ο Τυφώνας 

ρίχνει πολλούς αστερισμούς611. Σύμφωνα με τον Beasley-Murray, οι 

ελληνικοί μύθοι είναι αυτοί που αποτελούν το πιο κοντινό 

παράλληλο με τον αντίστοιχο της Αποκάλυψης, αν και ο ίδιος 

απορρίπτει την άποψη ότι ο Ιωάννης  αντλεί από αυτούς612. 

                                                     
606 Βλέπε H. Gunkel, Schöpfung und Chaos in Urzeit und Endzeit eine 

religionsgeschichtliche Untersuchung über Gen 1 und Ap Joh 12, Gottingen 1895, 

σελ 282. 

607 Για σχόλια στην άποψη του Gunkel δες Prigent,Apocalypse 12, ό.π., σελ.122-124  

G. R.Beasley-Murray, The Book of Revelation, ό.π., σελ. 193. 

608 A. Dieterich, Abraxas: Studien zur Religionsgeschichte des spateren Altertums, Leipzig 

1891, σελ 117-120. 

609 Στράβωνος, Γεωγραφικά,14,1,20. 

610 Κατά τον Bauckham η εκδοχή αυτή του μύθου ήταν γνωστή στην εποχή του 

Ιωάννη και αυτόν πρέπει να χρησιμοποίησε. Βλ. R. Bauckham, The Climax of 

Prophecy: Studies on the Book of Revelation, Edinburgh, Scotland 1993 , σελ 195-198.   

611 Νόννου, Διονυσιακά,1,137-2,712. 

612 G. R.Beasley-Murray, The Book of Revelation, ό.π. σελ192-197 κυρίως 192. 
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 Ο Bousset613 θεωρεί σαν παράλληλο τον αιγυπτιακό μύθο του 

Όσιρι και του Seth. Ο Seth σκοτώνει τον Όσιρι και κυνηγά την έγκυο 

Ίσιδα. Η Ίσις κυνηγημένη κατορθώνει να μαζέψει τα κόκκαλα του 

Όσιρι και γεννά με θαυματουργικό τρόπο τον Horus614. 

 Η Collins615 υποστηρίζει ότι ο Ιωάννης αντλεί το υλικό του από 

τους ιουδαϊκούς πολεμικούς μύθους. Όλοι αυτοί οι μύθοι έχουν 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά α)έναν δράκο ή δράκους, β) δυνάμεις 

που αντιπροσωπεύουν το χάος, γ)μία επίθεση, δ) έναν νικητή, ε)τον 

θάνατο του νικητή, στ) τη βασιλεία του δράκοντα, ζ)καινούρια μάχη 

και νίκη και θ) την αποκατάσταση της αρχικής τάξης. Οι μύθοι 

αυτοί έχουν ανατολική προέλευση και απαντούν και στην Παλαιά 

Διαθήκη( Ιώβ 9,13∙26,12 και Ησαΐας 27,1  51,9-10). Οδηγούν είτε στη 

δημιουργία του κόσμου είτε στην καταστροφή του. 

 Ο Ιωάννης σαφώς γνωρίζει τόσο τους ιουδαϊκούς μύθους όσο, 

χωρίς να μπορούμε να μιλήσουμε με απόλυτη βεβαιότητα, και τους 

μύθους των άλλων λαών της εποχής του. Βέβαια, εκείνο που τον 

ενδιαφέρει δεν είναι η αναπαραγωγή τους ή η ενσωμάτωσή τους στη 

χριστιανική διδασκαλία αλλά η επίτευξη του στόχου του, με τη 

χρήση των μέσων που διαθέτει. Όποιον σκοπό κι αν εξυπηρετούσε ο 

Ιωάννης, εκείνο που ήθελε να τονίσει ήταν η απόλυτη πίστη στο 

πρόσωπο του Χριστού. Άλλωστε, ο τελικός νικητής θα είναι Αυτός 

και όσοι τον ακολουθήσουν616. 

 

                                                     
613 W. Bousset, Die Offenbarung Johannis, ό. π., 354-355. 

614 Ο Bauckham θεωρεί ότι ο μύθος αυτός πρέπει να ήταν γνωστός στην Ασία 

εξαιτίας της λατρείας της Ίσιδας. Βλέπε R. Bauckham, The Climax of Prophecy: 

Studies on the Book of Revelation,ό.π. σελ197 υπ.80.  

615 A.Y Collins, The Combat Myth in the Book of Revelation, Harvard 1976, σελ. 83 και 

101-155. 

616 Κατά τον π. Ι. Σκιαδαρέση "η Αποκάλυψη αποτελεί χώρο όπου έσμιξαν στα 

τέλη του πρώτου αιώνα ποικίλες πολιτιστικές και θεολογικές φανερώσεις 

(παλαιοδιαθηκικές, μυθολογικές, αποκαλυπτικές, καινοδιαθηκικές) και 

προσανατολίσθηκαν προς το πρόσωπο του αρνίου-Χριστού". Βλ. 'Αποκάλυψη του 

Ιωάννη και Πνευματικότητα' στου ίδιου Αποκαλύψεως Εξηγητικόν, ό.π., σελ.133-

167 
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Γ.2. Ο ΑΣΤΗΡ Ο ΛΑΜΠΡΟΣ Ο ΠΡΩΪΝΟΣ 

  

 Η τελευταία αναφορά της λέξης ἀστὴρ στο βιβλίο της 

Αποκάλυψης και, κατά συνέπεια, σε ολόκληρη την Καινή Διαθήκη 

βρίσκεται στο στίχο 16 του 22ου κεφαλαίου. Ο Ιησούς 

,απευθυνόμενος στον Ιωάννη ,του λέει ἐγώ εἰμι ἡ ῥίζα καὶ τὸ γένος 

Δαυῒδ, ὁ ἀστὴρ ὁ λαμπρὸς ὁ πρωϊνός. Ως άνθρωπος ο Ιησούς είναι 

απόγονος του Δαβίδ. Στο γενεαλογικό δέντρο του Ιησού ,που 

παρατίθεται από τον Ματθαίο,ο Ιησούς είναι υιός Δαβίδ617. Στο κατά 

Λουκάν αναφέρεται ότι ο Ιωσήφ κατάγεται από τον οίκο του 

Δαβίδ618 και στη γενεαλογία του, που παρατίθεται, γίνεται πάλι 

λόγος για τον Δαβίδ619. Την ίδια αναφορά κάνει και ο Ιωάννης620, ο 

οποίος μιλά και για εκπλήρωση των γραφών τόσο ως προς το γένος 

του Ιησού όσο και ως προς την πόλη. Και ο Παύλος, στην  Προς 

Ρωμαίους, θεωρεί  τον Ιησού εκ σπέρματος Δαβίδ621. Στην 

Αποκάλυψη υπάρχουν άλλες δύο αναφορές στο όνομα του Δαβίδ, 

που υποδεικνύουν το γένος του Ιησού622. Σαν υιό Δαβίδ τον 

αποκαλούν στα ευαγγελικά κείμενα και όσοι ζητούν να τους 

ευεργετήσει, αναγνωρίζοντας έτσι τη μεσσιανική του ιδιότητα623. 

  Ο Ιησούς είναι, επίσης, ὁ ἀστὴρ ὁ λαμπρὸς ὁ πρωϊνός. Ο 

πρωινός αστέρας είναι γνωστός ως Αφροδίτη ή Εωσφόρος. Η 

μοναδική αναφορά στον Εωσφόρο μέσα στην Παλαιά Διαθήκη 

βρίσκεται στο Ησαΐα 14,12 , πῶς ἐξέπεσεν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ὁ ἑωσφόρος 

ὁ πρωΐ ἀνατέλλων". Πρόκειται για το χωρίο που υπονοεί την πτώση 

                                                     
617 Μτ1,1 

618 Λκ1,27 

619 Λκ3,31 

620 Ιω7,42 

621 Ρωμ1,3. Βλέπε και Β' Τιμ2,8 

622 Απ3,7 "... ὁ ἔχων τὴν κλεῖν τοῦ Δαυῒδ, ὁ ἀνοίγων καὶ οὐδεὶς κλείσει, καὶ κλείων 

καὶ οὐδεὶς ἀνοίξει" και 5,5  "ἰδοὺ ἐνίκησεν ὁ λέων ὁ ἐκ τῆς φυλῆς Ἰούδα, ἡ ῥίζα 

Δαυίδ, ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον καὶ τὰς ἑπτὰ σφραγῖδας αὐτοῦ " 

623 Πρβ. Λκ18,38-39 
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του Διαβόλου, που από άγγελος φωτός έγινε αυτός που φέρνει το 

σκοτάδι.  

 Στον Όμηρο, η λέξη σήμαινε αυτόν που φέρνει την αυγή "ἧμος 

δ' ἑωσφόρος εἶσιν φόως ἐρέων ἐπὶ γαῑαν" (το αστέρι της αυγής 

επρόβαινε το φως στη γη μηνώντας)624. Το ίδιο, επίσης, δηλώνεται 

και στη Θεογονία του Ησιόδου στ.381-382 " τούς δέ μετ' ἀστέρα 

τίκτειν Ἑωσφόρον Ἠριγένεια ἄστρα τε λαμπετόωντα, τά τε οὐρανός 

ἐστεφάνωται...". Στον Πλάτωνα λέγεται ότι "καταλαμβάνονται ὑπ' 

ἀλλήλων ἥλιος καὶ ὁ τοῦ Ἑρμοῦ καὶ ἑωσφόρος"625 .Στο λεξικό του 

Σουίδα λέγεται ότι είναι αυτός που φέρνει τη μέρα αλλά όχι τον 

ήλιο626. Γενικά, ο Εωσφόρος θεωρείται γιος του Αστραίου και της 

Ηούς και αδερφός του Έσπερου627. Είναι ο Αυγερινός, η Αφροδίτη 

στις δύο εκφάνσεις της, σαν εωσφόρος, αυτός που φέρνει την αυγή, 

και σαν έσπερος, κατά το σούρουπο. Με την ίδια σημασία 

χρησιμοποιείται και στους ελληνιστικούς χρόνους628. Τη σύνδεση του 

Εωσφόρου με τον σατανά κάνει ο Ωριγένης συνδυάζοντας το Ησαΐα 

14,12-13 με το Λουκά 10,18 ,επηρεασμένος προφανώς από τα 

Απόκρυφα κείμενα του Ενώχ και Vitae Adam629 . 

 Η Αποκάλυψη αρχίζει με τον Ιησού που είναι  "ὁ μάρτυς ὁ 

πιστός, ὁ πρωτότοκος τῶν νεκρῶν καὶ ὁ ἄρχων τῶν βασιλέων τῆς γῆς" 

630 και έπειτα γίνεται "ὁ κρατῶν τοὺς ἑπτὰ ἀστέρας ἐν τῇ δεξιᾷ 

αὐτοῦ"631. Επομένως, είναι τόσο κοσμικός όσο και επουράνιος 

βασιλιάς, άρα κυρίαρχος όλου του κόσμου. Είναι αυτός που 

επηρεάζει τη ζωή των ανθρώπων, σεβόμενος όμως και την 

προσωπική τους επιλογή. 

                                                     
624 Ιλιάς,Ψ,206. Η μετάφραση είναι των Καζαντάκη-Κακριδή. 

625 Πλάτωνος, Τίμαιος,38D. 

626 Σούδα, Λεξικόν, λήμμα εωσφόρος, σελ.466. 

627 Ι.Πανταζίδη , Λεξικόν Ομηρικόν,Αθήναι 1888, λήμμα εωσφόρος. 

628 Σενέκα, Οιδίπους, 505-507 και Οβιδίου , Μεταμορφώσεις, 11,270κ.ε. 

629 C. Auffarth-L.T. Stuckenbruck, The Fall of the Angels ,Leiden 2003, σελ.62 υποσ.3. 

630 Απ 1,5. 

631 Απ2,1 
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 Ο Ιωάννης χρησιμοποιεί τη φράση δίνοντάς της την ίδια 

σημασία. Προηγουμένως είχε πει "ἐγὼ τὸ Α καὶ τὸ Ω, ὁ πρῶτος καὶ ὁ 

ἔσχατος, ἀρχὴ καὶ τέλος"632 Ο Ιησούς είναι αυτός που φέρνει την 

καινούρια μέρα, τη μέρα που δεν θα υπάρχει πια καμιά δαιμονική 

δύναμη, ούτε οι άνθρωποι που παρασύρονται από το διάβολο και 

διαπράττουν φαύλες πράξεις, αλλά μόνο οι πιστοί στον Θεό. Στη 

Νέα Ιερουσαλήμ, ο Θεός θα είναι ο παντοτινός ήλιος και ο Ιησούς ο 

λαμπρός του αστέρας. 

 

 

Γ.3. ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΩΣ ΑΣΤΕΡΕΣ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ 

ΠΑΥΛΟ ΚΑΙ ΙΟΥΔΑ  

 

 Ο απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί τη λέξη ἀστήρ μόλις τρεις 

φορές στις επιστολές του. Και οι τρεις παρουσίες της λέξης 

βρίσκονται στην προς Κορινθίους Α' επιστολή του. Γραμμένη 

πιθανότατα στην Έφεσο το έτος 55 μ.Χ., επιχειρεί να λύσει τα 

προβλήματα που παρουσιάστηκαν στη χριστιανική κοινότητα της 

Κορίνθου633. Ανάμεσα στα άλλα θέτει και το θέμα της ανάστασης 

των νεκρών(15ο κεφ.). Αναφέρεται λοιπόν στην πίστη της 

Εκκλησίας για το θάνατο του Ιησού "ὑπέρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν" και 

στις εμφανίσεις Του μετά την ανάσταση (15,3-5). Έπειτα συσχετίζει 

την ανάσταση των πιστών με την ανάσταση του Χριστού ως 

συνέπειά της (15,12-34) και στο τέλος κάνει λόγο για το "πνευματικό 

σώμα" της ανάστασης (15,34-58). Ο Παύλος, μιλώντας για την 

ανάσταση και, στην προσπάθειά του να εξηγήσει τη διαφορά των 

ουράνιων από τις επίγειες υπάρξεις, χρησιμοποιεί την εικόνα των 

αστέρων. Λέει, λοιπόν, ότι αλλιώς λάμπει ο ήλιος, αλλιώς η σελήνη 

και αλλιώς οι αστέρες. Η λέξη εδώ χρησιμοποιείται κυριολεκτικά. Η 

διαφορά στη λαμπρότητα των ουρανίων σωμάτων παραπέμπει στη 

διαφορά ανάμεσα στις υπάρξεις. Όμως, σε άλλη επιστολή του 

                                                     
632 Απ 22,13 

633 Ι.Καραβιδόπουλου, Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 1983, σελ235.  
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παρομοιάζει τους χριστιανούς με φωστήρες που φωτίζουν όλο τον 

κόσμο. Τους λέει λοιπόν "πάντα ποιεῖτε χωρὶς γογγυσμῶν καὶ 

διαλογισμῶν, ἵνα γένησθε ἄμεμπτοι καὶ ἀκέραιοι, τέκνα Θεοῦ 

ἀμώμητα ἐν μέσῳ γενεᾶς σκολιᾶς καὶ διεστραμμένης, ἐν οἷς φαίνεσθε 

ὡς φωστῆρες ἐν κόσμῳ"634. Οι χριστιανοί θα διαφοροποιηθούν από 

τους υπόλοιπους ανθρώπους τηρώντας όλα όσα τους είπε ο Θεός. 

 Σύμφωνα με τον Hegedus635 υπάρχουν κάποιες αναφορές στον 

Παύλο που υπαινίσσονται γνώση και χρήση της αστρολογίας. Έτσι 

θεωρεί την αρπαγή του στον τρίτο ουρανό636 σαν αναφορά στις 

ουράνιες σφαίρες της ελληνιστικής κοσμολογίας. Ο τρίτος ουρανός 

ισοδυναμούσε με τον παράδεισο. Επίσης πιστεύει ότι η αναφορά 

στην προς Γαλάτας στα στοιχεία του κόσμου637 είναι σαφής 

υπαινιγμός στην υποδούλωση του ανθρώπου στις δυνάμεις της 

μοίρας - ειμαρμένης. Άλλωστε η νίκη του Χριστού απέναντι στα 

στοιχεία του κόσμου δηλώνει και την απελευθέρωση του ανθρώπου 

από τα δεσμά της μοίρας: " πέπεισμαι γὰρ ὅτι οὔτε θάνατος οὔτε ζωὴ 

οὔτε ἄγγελοι οὔτε ἀρχαὶ οὔτε δυνάμεις οὔτε ἐνεστῶτα οὔτε 

μέλλοντα,  οὔτε ὕψωμα οὔτε βάθος οὔτε τις κτίσις ἑτέρα δυνήσεται 

ἡμᾶς χωρίσαι ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ 

Κυρίῳ ἡμῶν"638.  

 Η φράση ὑπό τά στοιχεῑα είναι από τις πιο δύσκολες στην 

ερμηνεία τους. Οι μελετητές έχουν προτείνει κατά καιρούς διάφορες 

ερμηνείες. Οπωσδήποτε για την καλύτερη κατανόησή της πρέπει να 

τη δούμε μέσα στα συμφραζόμενά της ελέγχοντας ολόκληρη την 

                                                     
634 Φιλ 2,14-15 

635 Βλέπε T. Hegedus,Early Christianity and Ancient Astrology,ό.π., σελ. 223-229. 

636 Β' Κορ. 12,2-4 "οἶδα ἄνθρωπον ἐν Χριστῷ πρὸ ἐτῶν δεκατεσσάρων· εἴτε ἐν 

σώματι οὐκ οἶδα, εἴτε ἐκτὸς τοῦ σώματος οὐκ οἶδα, ὁ Θεὸς οἶδεν· ἁρπαγέντα τὸν 

τοιοῦτον ἕως τρίτου οὐρανοῦ. καὶ οἶδα τὸν τοιοῦτον ἄνθρωπον· εἴτε ἐν σώματι εἴτε 

ἐκτὸς τοῦ σώματος οὐκ οἶδα, ὁ Θεὸς οἶδεν· ὅτι ἡρπάγη εἰς τὸν παράδεισον καὶ 

ἤκουσεν ἄῤῥητα ῥήματα, ἃ οὐκ ἐξὸν ἀνθρώπῳ λαλῆσαι." 

637 Γαλ. 4,3 "οὕτω καὶ ἡμεῖς, ὅτε ἦμεν νήπιοι, ὑπὸ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου ἦμεν 

δεδουλωμένοι·" 

638 Ρωμ.8,38-39. Οι λέξεις ἀρχαὶ και δυνάμεις αναφέρονται στις κοσμικές δυνάμεις 

ενώ  ὕψωμα και  βάθος θεωρείται ότι έχουν αστρολογικό υπόβαθρο. 
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παράγραφο (Γαλ. 4,1-4,12)639. Εκείνο που πρέπει να κατανοήσουμε 

είναι η αντίληψη του Παύλου για τον κόσμο, ώστε να ερμηνεύσουμε 

τη φράση ὑπό τά στοιχεῑα του κόσμου. 

 Η σημασία της λέξης στοιχεῑον στον αρχαίο κόσμο είναι πολύ 

ευρεία640. Αυτό επεσήμαναν πολλοί μελετητές641. To 1963, o Blinzer 

διαπίστωσε ότι, κατά 78%, σύμφωνα με τη στατιστική του, με τη 

φράση τά στοιχεῑα τοῡ κόσμου δηλώνονταν τα τέσσερα στοιχεία: 

νερό, αέρας, φωτιά, γη και ενίοτε ο αιθέρας642. Αν και στην εποχή 

του Παύλου η Λεξικογραφία συνδέει τη φράση με τα τέσσερα 

φυσικά στοιχεία, σήμερα δεν είναι αποδεκτή μια τέτοια άποψη. Πώς 

είναι δυνατόν να συνδεθούν τα τέσσερα στοιχεία με τις άλλες 

αναφορές της παραγράφου: ὑπὸ νόμον και τοῖς μὴ φύσει οὖσι θεοῖς; 

 Τη δυσκολία αυτή διαπίστωσαν οι Belleville και Schweizer που 

συνέδεσαν τα στοιχεία με τον κόσμο643, ενώ ο De Boer θεωρεί ότι η 

συγκεκριμένη φράση χρησιμοποιείται από τον Παύλο σαν τεχνικός 

όρος που ως αρχική του αναφορά είχε τα τέσσερα στοιχεία όμως ο 

Παύλος τα χρησιμοποιεί με την έννοια των προσωποποιημένων 

θεοτήτων644. Υποστηρίζει ότι πρόκειται για κοσμικές δυνάμεις. Μια 

τέτοια ερμηνεία όμως δημιουργεί πολλά προβλήματα. 

 Μια δεύτερη ερμηνεία τα θέλει ως πνεύματα, δαιμονικές 

κυρίως δυνάμεις ή αγγέλους. Ο Bo Reicke τα θεωρεί πνευματικές ή 

                                                     
639

 Αυτό πρότεινε ο Matera το 1992. Βλέπε F. G. Matera, Galatians, Collegeville 1992, 

σελ150. 
640 Ο Lewis θεωρεί ότι η λέξη στοιχείο προέρχεται από το ελληνικό στοίχος(σειρά) 

ή στοιχεῑος (αυτός που στέκεται στη σειρά). Βλ. Lewis, Cosmology and Fate in 

Gnostisism and Graeco-Roman Antiquity, ό.π., σελ.59. 
641 G. S. Duncan, The Epistle to the Galatians, London 1934, σελ.134-135 ∙ F. F. Bruce, 

The Epistle to the Galatians: A Commentary on the Greek Text, Grand Rapids 1982, 

σελ.193-194 ∙ R. E. DeMaris, ' Element, Elemental Spirit" στο D. N. Freedman (ed.), 

The Ancor Bible Dictionary, τόμ. 2, New York 1992, σελ. 444-445.  
642 J. Blinzler, 'Lexicalisches zu dem Terminus τά στοιχεῑα τοῡ κόσμου bei Paulus' στο 

Studiorum Paulinorum Congressus Internationalis Catholicus 1961, E. Pontificio Instituto 

Biblico, Rome 1963, τομ. 2, σελ.429-443. 
643 L. L.Belleville, '"Under the Law": Structural Analysis and the Pauline concept of 

the Law inGalatians 3,21-4,11', JSNT 26(1986), 53-78 και E. Schweizer, 'Slaves of the 

elements and worshippers of angels: Gal 4,3.9 and Col 2,8.18.20', JBL 107(1988), 455-

468. 
644 M. C. De Boer, 'The meaning of the phrase τά στοιχεῑα τοῡ κόσμου in Galatians', 

New Testament Studies 53(2007), 204-224 κυρίως σελ. 207. 
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αστρικές δυνάμεις645. Σύμφωνα με τον Betz, αν συνδυάσουμε τη 

λέξη στοιχεῑα με τη φράση τοῖς μὴ φύσει οὖσι θεοῖς, οδηγούμαστε 

στην ερμηνεία της λέξης ως δαιμονικά στοιχεία646. Ο Tavazi θεωρεί 

ότι τα στοιχεία είναι οι παγανιστικές θεότητες των Γαλατών647. 

 Μια τρίτη άποψη θέλει τα στοιχεία ως τις βασικές ή 

στοιχειώδεις αρχές. Ήδη ο Meyer τις αποκαλούσε τις απαρχές της 

θρησκείας648. Ο Bandstra πιστεύει πως το κλειδί για την ερμηνεία της 

λέξης στοιχεῑον βρίσκεται στη χρήση της λέξης κόσμος από τον 

Παύλο. Έτσι η παρουσία της λέξης στο στίχο 9 δείχνει ότι 

αναφέρεται όχι απλώς στον φυσικό κόσμο, αλλά σε οτιδήποτε 

σχετίζεται με τη θρησκεία πριν από το απολυτρωτικό έργο του 

Χριστού649. Τα στοιχεία ως στοιχειώδης αρχές των πάντων από τα 

μαθηματικά μέχρι τις πρωταρχικές θρησκευτικές διδασκαλίες των 

διαφόρων λαών δέχεται και ο Bundrick650. 

 Αστρολογικοί υπαινιγμοί υπάρχουν και στην προς Εφεσίους 

2,2 "ἐν αἷς ποτε περιεπατήσατε κατὰ τὸν αἰῶνα τοῦ κόσμου τούτου, 

κατὰ τὸν ἄρχοντα τῆς ἐξουσίας τοῦ ἀέρος, τοῦ πνεύματος τοῦ νῦν 

ἐνεργοῦντος ἐν τοῖς υἱοῖς τῆς ἀπειθείας·" και 3,10 "ἵνα γνωρισθῇ νῦν 

ταῖς ἀρχαῖς καὶ ταῖς ἐξουσίαις ἐν τοῖς ἐπουρανίοις διὰ τῆς ἐκκλησίας 

ἡ πολυποίκιλος σοφία τοῦ Θεοῦ" στα οποία γίνεται σύνδεση των 

δαιμονικών δυνάμεων με τους αστέρες. Άλλωστε όπως δηλώνεται 

στην προς Κολοσσαείς επιστολή η νίκη κατά των δυνάμεων του 

κόσμου αυτού επιτυγχάνεται με το "συναποθανεῑν"  με το Χριστό και 

στο 2,20 ο αναγνώστης παροτρύνεται "εἰ ἀπεθάνατε σὺν τῷ Χριστῷ 

                                                     
645 B. Reicke, 'The Law and this World according to Paul: Some thoughts concerning 

Gal 4,1-11', Journal of Biblical Literature 70(1951), 259-276. Για την ομαδοποίηση 

των απόψεων των μελετητών για τη λέξη στοιχεία στην προς Γαλάτας βλέπε 

Lewis, Cosmology and Fate in Gnostisism and Graeco-Roman Antiquity, ό.π., σελ.61-68. 
646 H. D. Betz, Galatians: A Commentary on Paul's Letter to the Churches in Galatia, 

Philadelphia 1979, σελ 215. 
647 P. N. Tavazi, Galatians: A Commentary, Crestwood 1994. Την ίδια άποψη είχε 

διατυπώσει και ο Hincs που αναφέρει ότιπρόκειται είτε για δαιμονικές δυνάμεις 

ή για στοιχειώδη πνεύματα. Βλ. E. Y. Hincs, 'The meaning of the phrase ta stoicei/a 

tou kosmou in Gal. iv 3 and Col ii. 8', Journal of Biblical Literature 15(1896), 183-192. 
648 H. A. W. Meyer, Critical and exegetical handbook to the Epistle to the Galatians, 

μετφ. G.H. Venables, Funk & Wagnalis, New York 1884,σελ.168. 
649 A. J. Bandstra, The Law and the elements of the world: An exegetical study in aspects of 

Paul's teaching, Kampen 1964, σελ. 55. 
650 D. R. Bundrick, ' Ta Stoicheia toy Kosmou (Gal4,3)', Jurnal of the Evangelical 

Theological Society 34/3 (1991), 353-364. 
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ἀπὸ τῶν στοιχείων τοῦ κόσμου, τί ὡς ζῶντες ἐν κόσμῳ 

δογματίζεσθε...". 

 Είναι χαρακτηριστικό ότι σε μια άλλη επιστολή, στην 

επιστολή Ιούδα651, ο συγγραφέας παρομοιάζει τους πλανεμένους 

ανθρώπους, αυτούς που διαστρεβλώνουν την αλήθεια του Χριστού, 

με αστέρες πλανήτες - κομήτες. Η πτώση των κομητών παραπέμπει 

στην πτώση των αστέρων κατά τα έσχατα. Οι κομήτες άλλωστε 

συνδέονται μόνο με άσχημα γεγονότα. Επομένως και η τύχη των 

αιρετικών θα είναι ίδια με της υπόλοιπης κτίσης. Μόνο οι δίκαιοι θα 

λάμψουν ως φωστήρες και σε αυτήν και στην άλλη ζωή.  

  

ΣΥΝΟΨΗ 

 

 Η Αποκάλυψη είναι ένα ιδιαίτερο βιβλίο που απευθύνεται στις 

Εκκλησίες της Μικράς Ασίας. Ο συγγραφέας του έχει σαν σκοπό 

είτε να παρηγορήσει τους πιστούς και να τους ενισχύσει εξαιτίας 

του διωγμού τον οποίο βιώνουν, είτε να τους παρηγορήσει καθώς 

ζουν σε ένα περιβάλλον που τους αντιμετωπίζει εχθρικά, είτε να 

τους ενδυναμώσει πνευματικά καθώς η πνευματική τους αδυναμία 

και η χλιαρότητά τους τούς οδήγησε σε απομάκρυνση από το Θεό 

και υιοθέτηση συμπεριφορών που δεν αρμόζουν σε χριστιανούς. Οι 

αποδέκτες του έργου του είναι άνθρωποι που ανήκουν σε 

διαφορετικό περιβάλλον, έχουν διαφορετική μόρφωση και δέχονται 

διαφορετικές επιρροές. Το βιβλίο αποτελεί μια προφητεία για όσα 

πρόκειται να συμβούν. Περιγράφονται πλήθος συμφορών που θα 

πλήξουν τους κατοίκους της γης. Όμως, ο συγγραφέας παροτρύνει 

τους πιστούς να υπομείνουν τις συμφορές, καθώς, ο καιρός της 

λύτρωσης πλησιάζει. 

 Το δωδέκατο κεφάλαιο βρίσκεται περίπου στο μέσον του 

βιβλίου. Ο Ιωάννης βλέπει σημείο στον ουρανό μια γυναίκα 

περιβεβλημένη τον ήλιο, η σελήνη είναι υποπόδιό της, φορά στεφάνι 

                                                     
651 Για την επιστολή Ιούδα βλέπε Σ. Αγουρίδη, Εισαγωγή εις την Καινήν Διαθήκην, 

1971, σσ395-402. 
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που αποτελείται από δώδεκα αστέρια και είναι έγκυος. Τη γυναίκα 

κυνηγά ο δράκων ο οποίος νικιέται στον ουρανό. Αυτή καταφεύγει 

στην έρημο, το παιδί της αρπάζεται στον ουρανό, αλλά ο δράκων 

εμφανίζεται και πάλι για να βασανίσει τα παιδιά της. Η περιγραφή 

αυτή ώθησε τους ερμηνευτές να θεωρήσουν ότι υπάρχει κάποιο 

αστρολογικό υπόβαθρο πίσω της. Συνέδεσαν τη γυναίκα με 

θεότητες των ειδωλολατρών και ολόκληρο το κεφάλαιο με μύθους 

διαφόρων λαών. Δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε τι είχε στο νου 

του ο συγγραφέας κατά τη συγγραφή του κειμένου του. Μπορεί να 

υιοθέτησε κάποιες εικόνες είτε από την αστρολογία, που ήταν 

διαδεδομένη στην εποχή του, είτε από τις παραδόσεις άλλων λαών ή 

των Ιουδαίων και της Παλαιάς Διαθήκης για να μεταδώσει το 

μήνυμά του και να το κάνει αντιληπτό, μέσα από τα γλωσσικά 

σημεία, στους ανθρώπους που θα το λάμβαναν. 

  Η γυναίκα σύμφωνα με τις απόψεις των περισσότερων 

Πατέρων, και κατά τη δική μας άποψη, είναι η Εκκλησία. Ο 

δράκοντας είναι ο διάβολος, κάτι που λέγεται και στο κείμενο, και οι 

αστέρες είναι οι δαιμονικές δυνάμεις ή οι ειδωλολατρικοί θεοί, 

καθώς οι αστέρες θεωρούνταν ως θεοί που όριζαν τη μοίρα των 

ανθρώπων. Τα ρήματα που χρησιμοποιεί στο κείμενο για τη νίκη 

κατά των αντίθεων δυνάμεων είναι το ἒβαλεν και ἐβλήθη και τα δύο 

στον αόριστο για να δηλώσει τη βεβαιότητα του γεγονότος. Η 

έρημος στην οποία καταφεύγει τη συνδέει με τον Ισραήλ. Έτσι η 

Εκκλησία αποτελείται από τον παλαιό Ισραήλ, που αποτελούνταν 

από τις δώδεκα φυλές, και το νέο Ισραήλ, τον οποίο συγκρότησαν σε 

σώμα οι δώδεκα Απόστολοι, τους εθνικούς. Ο ισραηλιτικός λαός 

πορεύονταν στην έρημο ποθώντας την Ιερουσαλήμ. Η Εκκλησία 

υπομένει τις θλίψεις θέλοντας να "κατακτήσει" τη νέα Ιερουσαλήμ, 

αυτή που αναφέρει ο Ιωάννης στο 21ο κεφάλαιό του. Άλλωστε, είναι 

ο Ιησούς ο άρχοντας τόσο των κοσμικών όσο και των ουράνιων 

δυνάμεων. 

 Κάτοικοι τις νέας πόλης θα είναι όσοι δεν θα απομακρυνθούν 

από το Θεό. Στην πόλη δεν θα υπάρχει θλίψη, πόνος και δάκρυ. 

Επίσης δεν θα υπάρχουν και φωτιστικά σώματα καθώς ο Θεός θα 
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είναι ο ήλιος και ο Υιός του ο λύχνος ή ὁ ἀστὴρ ὁ λαμπρὸς ὁ πρωϊνός. 

Θα είναι αυτός που θα φέρει την καινούργια μέρα για τους πιστούς 

που θα διαρκέσει εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 

 Ο απόστολος Παύλος τονίζει ότι ο άνθρωπος 

απελευθερώνεται από τα στοιχεία του κόσμου αυτού, όποια κι αν 

είναι αυτά, μόνο μέσω του απολυτρωτικού έργου του Χριστού. Είτε 

μιλά για τη Μοίρα-Ειμαρμένη και μέσα από τη μετωνυμία τους 

αστέρες -πλανήτες με τους οποίους συνδέονταν, είτε τις κοσμικές 

δυνάμεις (αρχές-εξουσίες), είτε τις πνευματικές δυνάμεις μόνο ἐν 

Χριστῷ θα επιτύχει τη σωτηρία. Ίσως, αν δεχθούμε ότι οι λέξεις που 

χρησιμοποιεί έχουν αστρολογικό υπόβαθρο, θέλει να προσεγγίσει 

όσους θεωρούν ότι η επίγεια ζωή μας κατευθύνεται από την 

Ειμαρμένη και να τονίσει ότι η λύτρωση δεν επιτυγχάνεται από τη 

συμμετοχή τους σε τελετές ή μέσα από μαγικές ή άλλες πρακτικές 

αλλά μόνο με τη Θεία Χάρη. Γνωρίζει, καθώς έχει ευρεία μόρφωση, 

τις αντιλήψεις και τις απόψεις της εποχής του και τις χρησιμοποιεί 

για να μεταφέρει το μήνυμά του. Μόνο ἐν Χριστῷ και δια τοῡ 

Χριστοῡ ο άνθρωπος σώζεται. Έτσι οι πιστοί θα λάμψουν στον 

ουρανό ως φωστήρες. 
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ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ 

 

 Στην παρούσα μελέτη προσπαθήσαμε να ερευνήσουμε τη 

σημασία της λέξης ἀστήρ στο κείμενο της Καινής Διαθήκης, 

ακολουθώντας όμως τους βασικούς κανόνες της Σημασιολογίας. Σε 

όλες τις μεταφράσεις η λέξη έχει τη σημασία του αστέρα, του 

ουρανίου σώματος που είναι ορατό τη νύχτα. Η σημασιολογική 

όμως έρευνα έδειξε ότι, μέσα από το κείμενο, αποκτά μια άλλη 

σημασία. 

 Για την καλύτερη διερεύνηση οι παρουσίες της λέξης 

χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες: στο αστέρι των Μάγων, στα κείμενα 

όπου η λέξη συνδέεται με τη συντέλεια του κόσμου και στην 

παρουσία της λέξης στην Αποκάλυψη και στις Επιστολές. 

 Ο Ματθαίος είναι ο μόνος από τους ευαγγελιστές που κάνει 

λόγο για το αστέρι της Βηθλεέμ. Οι Μάγοι - αστρολόγοι της εποχής - 

εκλαμβάνουν το αστέρι σαν σημάδι για τη γέννηση κάποιου 

σημαντικού προσώπου. Ήταν κοινή η αντίληψη ότι οι αστέρες 

σηματοδοτούσαν τη γέννηση ή το θάνατο σημαντικών προσώπων. 

Αυτή την άποψη υιοθετεί και ο Ματθαίος στο κείμενό του. Επιπλέον 

ο Ιησούς γεννιέται σε μια εποχή όπου ο αυτοκράτορας θεωρείται 

σαν θείος απεσταλμένος και του αποδίδουν θεϊκές τιμές. Η 

αναγνώριση του Ιησού από τους Μάγους και η προσκύνησή του απ' 

αυτούς καταδεικνύει τόσο τη βασιλική όσο και τη θεϊκή του 

καταγωγή. Το ρήμα προσκυνεῑν και η φράση υἱός Θεοῡ, που 

αποδίδονταν στον αυτοκράτορα, χρησιμοποιείται κυρίως στο 

ευαγγέλιο του Ματθαίου. Αυτά καθιστούν τον αστέρα σύμβολο 

θεϊκής και βασιλικής εξουσίας. Για τους Ιουδαίους αναγνώστες του 

Ευαγγελίου ο Ιησούς είναι ο αναμενόμενος Μεσσίας. Η προφητεία 

του Βαλαάμ, για την ανατολή άστρου από τον Ιακώβ, επαληθεύεται 

στο πρόσωπο του Χριστού. Η γέννηση του Ιησού κάτω από αστέρα 

δηλώνει ότι πρόκειται για σημαντικό πρόσωπο. Έχοντας αυτό σαν 

προϋπόθεση, ο Ματθαίος γνωρίζει ότι η αναφορά του στο αστέρι 

των Μάγων θα οδηγήσει τους αναγνώστες του στη σύνδεσή του με 
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τη γέννηση κάποιου σημαντικού προσώπου(συνεπαγωγή). Έτσι το 

αστέρι γίνεται σύμβολο της παρουσίας του Χριστού και φανερώνει 

τη διπλή του φύση, τη θεία και την ανθρώπινη. 

 Στα περισσότερα κείμενα της Καινής Διαθήκης, όταν γίνεται 

λόγος για τη συντέλεια του κόσμου, αναφέρεται, ανάμεσα στα άλλα 

δεινά, και η πτώση των αστέρων. Στα κείμενα αυτά δεν φαίνεται 

ξεκάθαρα αν η συντέλεια σημαίνει και ολοκληρωτική καταστροφή 

αυτού του κόσμου ή ανακαίνισή του. Η αναφορά στους αστέρες 

λειτουργεί ως μετωνυμία. Από το μέρος υποδηλώνεται το όλο και 

έτσι η πτώση ή ο σκοτισμός των αστέρων συνεπάγεται και 

καταστροφή ολόκληρης της δημιουργίας. Η πτώση ή ο σκοτισμός 

του ήλιου, της σελήνης και των αστέρων αποτελεί ένα σημείο. Σε 

όλη τη διάρκεια της επίγειας ζωής του η θεότητα του Ιησού 

αμφισβητούνταν από τους Ιουδαίους, οι οποίοι του ζητούσαν σημείο 

από τον ουρανό. Στην πρώτη εμφάνισή του στη γη ο Ιησούς δεν τους 

έδωσε κάποιο σημείο παρά μόνο το σημείο του Ιωνά, υπονοώντας 

την ανάστασή Του. Λίγο πριν από την δεύτερη έλευσή του θα τους 

δώσει το σημείο των ουρανών κάτι που θα αποτελέσει απόδειξη της 

θεότητας του. Οι αστέρες όμως αποτελούν για τους εθνικούς θεούς 

επομένως η πτώση τους θα αποδείξει για άλλη μια φορά ότι ο 

Ιησούς είναι ο μόνος αληθινός  Θεός. Η χρήση του αορίστου στο 

κείμενο της Αποκάλυψης δείχνει τη βεβαιότητα του γεγονότος και 

το χιαστό σχήμα διάβολος-αστέρες και Μιχαήλ-άγγελοι δείχνει ότι 

πρόκειται για δαιμονικές ή αντίθεες δυνάμεις. Επομένως η εικόνα 

της πτώσης των αστέρων αποτελεί απόδειξη της θεότητας του Ιησού 

που θα νικήσει τις δυνάμεις του κακού και θα τον αναδείξει τον 

μόνο πραγματικό Θεό κατατροπώνοντας όλους τους άλλους θεούς. 

 Στην Αποκάλυψη ο Ιωάννης χρησιμοποιεί συμβολική γλώσσα 

για να επιτύχει το σκοπό του που είναι η ενίσχυση των πιστών είτε 

λόγω κάποιου διωγμού ή κοινωνικού αποκλεισμού είτε εξαιτίας 

ενσωμάτωσης των χριστιανών σε ένα μη χριστιανικό περιβάλλον. 

Ξεκινά με τον Ιησού που αποκαλείται βασιλεύς των βασιλευόντων, 

αυτός που κρατά στο χέρι του τους επτά αστέρες. Η εικόνα αυτή τον 

συνδέει τόσο με τη γη όσο και με τον ουρανό ώστε γίνεται ο κύριος 
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γης και ουρανού. Στο 12ο κεφάλαιό του παρομοιάζει την Εκκλησία, 

το σώμα των Χριστιανών, όσους δηλαδή πιστεύουν στο Χριστό, σαν 

μια γυναίκα που φορά ένα στεφάνι δώδεκα αστέρων και 

καταδιώκεται από το διάβολο. Η εικόνα αυτή έχει αντίστοιχα σε 

απεικονίσεις ειδωλολατρικών θεοτήτων αλλά και στον Ισραήλ. Οι 

δώδεκα αστέρες υπονοούν τους δώδεκα Αποστόλους, οι οποίοι 

αποτελούν τους εδραιωτές της  Εκκλησίας. Οι πιστοί πρέπει να 

υπομείνουν τα δεινά ή να εγκαταλείψουν τις ειδωλολατρικές του 

συνήθειες για να κερδίσουν τη νέα Ιερουσαλήμ. Σ' αυτή δεν θα 

υπάρχει πόνος, θλίψη και δάκρυ καθώς όλοι θα πίνουν από την 

πηγή του ύδατος του Θεού. Τη θέση του ήλιου, της σελήνης και των 

αστέρων, των αντίθεων δηλαδή δυνάμεων, θα πάρει ο Θεός και ο 

Ιησούς ως ο πρωινός αστέρας που θα φέρει τη νέα μέρα της αιώνιας 

βασιλείας του Θεού. Στη νέα κτίση οι πιστοί θα είναι οι αστέρες 

καθώς οι αιρετικοί είναι οι περιπλανώμενοι αστέρες, οι κομήτες, που 

δεν θα έχουν θέση εκεί. Δεν είναι ίσως τυχαίο ότι η Εκκλησία στους 

ύμνους που ενσωματώνει στη λατρεία της αποκαλείται οὐρανός 

πολύφωτος και οι άγιοι μάρτυρες αποκαλούνται ἀστέρες πολύφωτοι. 

 Επομένως, οι συγγραφείς της Καινής Διαθήκης 

χρησιμοποιούν στα έργα τους αστρολογικούς όρους, όχι βέβαια με 

ιδιαίτερη σαφήνεια, για να στηρίζουν την άποψή τους. Γνωρίζουν 

τόσο αυτοί όσο και οι αναγνώστες τους τους συμβολισμούς (βλέπε 

αστέρι της Βηθλεέμ) και τους θέτουν στην υπηρεσία τους 

προκειμένου να μεταδόσουν το μήνυμά τους. Όλες αυτές οι έμμεσες 

αστρολογικές αναφορές καταδεικνύουν τη θεότητα του Ιησού και 

την οριστική νίκη του κατά των εχθρών του. Ο αστέρας γίνεται 

σύμβολο της βασιλικής και θεϊκής καταγωγής του Ιησού. Η πτώση 

των αστέρων οδηγεί, μέσα από τη μετωνυμία, σε καταστροφή 

ολόκληρης της κτίσης. Οι αστέρες υπαινίσσονται δαιμονικές ή 

αντίθεες δυνάμεις και κατά συνέπεια, η πτώση τους δηλώνει την 

οριστική νίκη του Χριστού. Άλλωστε, στη νέα Ιερουσαλήμ δεν θα 

υπάρχει η ανάγκη ουρανίων σωμάτων καθώς ο Ιησούς θα είναι ο 

αστήρ ο πρωινός και οι πιστοί οι φωστήρες.  
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