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Κάκε χρόνο που θ ανκρωπότθτα γιορτάηει τθν Γζννθςθ του Θεανκρϊπου, αναηωπυ-
ρϊνεται το ενδιαφζρον του κοινοφ για εκείνο το άςτρο που οδιγθςε τουσ ςοφοφσ 
μάγουσ τθσ Ανατολισ ςτθν ταπεινι φάτνθ που γεννικθκε ο Σωτιρασ του κόςμου. 
Όμωσ το περίφθμο άςτρο τθσ Βθκλεζμ φαίνεται πωσ, για περιςςότερο από 2.010 
χρόνια μετά τθν αναφορά τθσ εμφάνιςισ του, κρατεί ακόμα αρκετά καλά τα μυςτι-
κά του. Στθν Καινι Διακικθ, θ φπαρξθ του Άςτρου αναφζρεται από τον Ευαγγελιςτι 
Ματκαίο ςτο γνωςτό ευαγγελικό ανάγνωςμα (Ματκ. βϋ, 1-12), που ακοφμε ςτθ Χρι-
ςτουγεννιάτικθ Θεία Λειτουργία. Η περικοπι αυτι ιταν εκείνθ που προκάλεςε και 
προκαλεί μεγάλθ διαμάχθ για τθ φφςθ του φαινομζνου εδϊ και εκατοντάδεσ χρό-
νια. Οι προςπάκειεσ ερμθνείασ του φαινομζνου και θ δογματικι ςκοπιμότθτα Το 
άςτρο τθσ Βθκλεζμ κεωρικθκε ωσ αςτρονομικό πρόβλθμα από τουσ ορκολογιςτζσ 
κεολόγουσ τθσ Δφςθσ, από τον 16ο αιϊνα και μετά, όταν κζλθςαν με επιςτθμονικο-
φανι τρόπο να αποδείξουν τθν φπαρξθ του. Γι’ αυτοφσ θ εμφάνιςθ του Άςτρου τθσ 
Βθκλεζμ, ςυνδυαηόμενθ με το γενικό αςτρολογικό (αςτρολογικό και όχι αςτρονομι-
κό) πλαίςιο τθσ εποχισ, ιταν θ ικανι και αναγκαία ςυνκικθ που κα απεδείκνυε πε-
ρίτρανα τθν ιςτορικι φπαρξθ του Ιθςοφ Χριςτοφ. Επομζνωσ, οι προςπάκειεσ των δυ-
τικϊν χριςτιανϊν αςτρονόμων –κάτω από τθν πίεςθ των κεολογικο-αςτρολογικϊν 
κφκλων τθσ εποχισ– επικεντρϊκθκαν ςτθν απόδειξθ τθσ ιςτορικότθτασ τθσ Γζννθςθσ 
του Ιθςοφ Χριςτοφ, μζςω τθσ απόδειξθσ τθσ φπαρξθσ και ερμθνείασ του Άςτρου τθσ 
Βθκλεζμ ωσ ενόσ φυςικοφ φαινομζνου. Η κζςθ αυτι άρχιςε να ενδιαφζρει τθν πα-
πικι εκκλθςία από τον 15ο αιϊνα και μετά, όταν θ Αςτρολογία είχε γνωρίςει μια 
δεφτερθ άνκιςθ λόγω τθσ ςφνδεςισ τθσ με τθν Ιουδαϊκι Καμπαλά, μια ςυλλογι μυ-
ςτικιςτικϊν και θκικοπλαςτικϊν εβραϊκϊν ςυγγραμμάτων, ςφμφωνα με τα οποία θ 
ζλευςθ ιερϊν προςϊπων ςυνδζεται άμεςα με τθν εμφάνιςθ ουρανίων ςωμάτων. Γι’ 
αυτόν τον λόγο, οι μεγάλοι αςτρονόμοι τθσ εποχισ, όπωσ ο Tφχων Mπραχζ (Tycho 
Brachè, 1546-1601) και ο βοθκόσ-ςυνεργάτθσ του Γιοχάνεσ Kζπλερ (Johannes 
Kepler, 1571-1630), βακφτατα πιςτοί και οι δφο, ωκοφμενοι από το παπικό ιερατείο 
τθσ εποχισ, αναγκάςτθκαν να αςχολθκοφν με το άςτρο τθσ Βθκλεζμ, μια προςπά-
κεια που, τουλάχιςτον ςτθ Δφςθ, ςυνεχίηεται μζχρι ςιμερα. Εδϊ κα πρζπει να ςθ-
μειϊςουμε τθν τεράςτια διαφορά μεταξφ τθσ Ορκόδοξθσ νθπτικισ Θεολογίασ τθσ 
Ανατολισ και τθσ «ιδεολογικοποιθμζνθσ Θεολογίασ» τθσ Δφςθσ. Για τθν Ορκοδοξία, 
ςτθν οποία δεν υπάρχει ανάγκθ επιβεβαίωςθσ τθσ Γζννθςθσ και γενικότερα τθσ 
ιςτορικότθτασ του προςϊπου του Θεανκρϊπου, το Άςτρο τθσ Βθκλεζμ είναι ζνα κα-
καρά υπερβατικό γεγονόσ που εντάςςεται ςτο γενικότερο πλαίςιο τθσ ενςάρκωςθσ 



επί τθσ Γθσ του Υιοφ και Λόγου του Θεοφ. Εκφραηόμενθ επομζνωσ θ Ορκοδοξία 
μζςω των κζςεων του Αγίου Ιωάννου του Χρυςοςτόμου (ςφμφωνα με τον οποίο το 
εν λόγω Άςτρο ιταν Άγγελοσ Κυρίου), δεν κεωρεί κατ’ ουδζνα τρόπο το άςτρο τθσ 
Βθκλεζμ ωσ αςτρονομικό ηιτθμα. Συνεπϊσ δεν εξετάηεται κακόλου κάτω απ’ αυτό 
το πρίςμα, αφοφ θ μελζτθ του ξεφεφγει από τα όρια τθσ ςθμερινισ γιινθσ επιςτι-
μθσ. Σφςςωμθ θ Ορκοδοξία πιςτεφει ς’ αυτιν ακριβϊσ τθ κζςθ και γι’ αυτόν τον 
λόγο δεν υπιρχαν προτάςεισ για τθν φφςθ του άςτρου τθσ Βθκλεζμ από παλαιότε-
ρουσ Ορκοδόξουσ αςτρονόμουσ με εξαίρεςθ ίςωσ τον Ωριγζνθ, ο οποίοσ, όπωσ κα 
δοφμε ςτθ ςυνζχεια, εξζφραςε κάποιεσ απόψεισ περί φυςικισ ερμθνείασ. Τα πικα-
νά ςενάρια ερμθνείασ του Άςτρου τθσ Βθκλεζμ ωσ φυςικοφ φαινομζνου. Κατά και-
ροφσ διατυπϊκθκαν διάφορεσ επιςτθμονικζσ ι επιςτθμονικοφανείσ προτάςεισ που 
φιλοδοξοφν να ερμθνεφςουν το κζμα. Οι κυριότερεσ από αυτζσ είναι: Ο Αςτζρασ 
ιταν ζνασ κομιτθσ, μια παγωμζνθ δθλαδι χιονόμπαλα από διοξείδιο του άνκρακα, 
που, κακϊσ κινείται από τα βάκθ του θλιακοφ μασ ςυςτιματοσ προσ τον Ήλιο εξα-
χνϊνεται και λόγω τθσ πίεςθσ τθσ θλιακισ ακτινοβολίασ δθμιουργείται θ εντυπω-
ςιακι ουρά του. 
Η άποψθ αυτι, θ οποία υποςτθρίχκθκε μεταξφ άλλων και από τον Ωριγζνθ, απορρί-
φκθκε ςφντομα αφενόσ μεν διότι κα τον ζβλεπαν όλοι, αφετζρου δε γιατί οι αρχαίοι 
λαοί κεωροφςαν τουσ κομιτεσ προάγγελουσ κακϊν. Γνωρίηουμε όμωσ ότι οι Μάγοι 
εξζλαβαν το φαινόμενο ωσ αγακό ςθμάδι. Εξάλλου δεν αναφζρεται ςτα χρονικά τθσ 
εποχισ θ εμφάνιςθ κάποιου λαμπροφ κομιτθ. Ο Αςτζρασ ιταν ζνασ «υπερκαινοφα-
νισ αςτζρασ» (supernova). Μερικζσ φορζσ φαίνεται ςαν να προςτίκεται ςτο ςτερζ-
ωμα κάποιο νζο άςτρο. Τι ζχει ςυμβεί; Κακϊσ ζνα μεγάλθσ μάηασ άςτρο «γερνά» 
περιπίπτει ςε ενεργειακό αδιζξοδο, το οποίο εκτονϊνεται με μια ςφοδρότατθ ζκρθ-
ξθ θ οποία το διαςπά εισ τα εξ’ ων ςυνετζκθ («υπερκαινοφανισ» ι “supernova”) . Σε 
κάποια κορεατικά χρονικά αναφζρεται ζνασ «νζοσ αςτζρασ» που ζλαμψε ςτον ου-
ρανό το 4 π.Χ. Το γεγονόσ αυτό φάνθκε να ςυνθγορεί υπζρ τθσ άποψθσ ότι το Άςτρο 
των Χριςτουγζννων ιταν αυτόσ ο «υπερκαινοφανισ». Παρόλα αυτά και αυτι θ 
άποψθ κα πρζπει να αποκλειςκεί, γιατί, μεταξφ άλλων, ςτα αντίςτοιχα δυτικά χρο-
νικά δεν αναφζρεται πουκενά θ εμφάνιςθ ενόσ τζτοιου «νζου αςτζρα». O Αςτζρασ 
ιταν μια μεγάλθ τριπλι ςφνοδοσ των πλανθτϊν Δία, Κρόνου και Άρθ. Με τον όρο 
αυτό εννοοφμε ςε γενικζσ γραμμζσ τθν ευκυγράμμιςθ των εν λόγω πλανθτϊν. Μια 
τζτοια ςφνοδοσ των πλανθτϊν Δία και Κρόνου ςυνζβθ το 7 π.Χ. Ζνα χρόνο μετά, το 6 
π.Χ., ζγινε και νζα ςφνοδοσ των δφο πλανθτϊν, ςτθν οποία προςτζκθκε και ο πλανι-
τθσ Άρθσ, ςχθματίηοντασ το καλοφμενο «πφρινο τρίγωνο». Σφμφωνα με τθν εκδοχι 
αυτι, οι Μάγοι παρατιρθςαν τθ ςφνοδο το 7 π.Χ. και κατόπιν τθ ςφνοδο του 6 π.Χ., 
οπότε άρχιςαν και το ταξίδι τουσ προσ τθ Βθκλεζμ. Τζλοσ, νζεσ ςφνοδοι με τθ ςυμ-
μετοχι των πλανθτϊν Ερμι και Κρόνου κακϊσ και τθσ Αφροδίτθσ με το Δία που ςυ-
νζβθςαν το 3 π.Χ. τουσ οδιγθςαν ςτον προοριςμό τουσ, ο οποίοσ ιταν πλζον όχι θ 
προςκφνθςθ του βρζφουσ ςτθ φάτνθ, αλλά του «παιδίου». Η άποψθ αυτι, θ οποία 
υποςτθρίχκθκε και από τον Κζπλερ, κα μποροφςε να αποτελζςει μια πικανι επιςτθ-
μονικι εξιγθςθ του Άςτρου τθσ Βθκλεζμ. Πρζπει όμωσ να τονιςκεί ότι ςφνοδοι με-
ταξφ δφο πλανθτϊν δεν αποτελοφν ςπάνιο αςτρονομικό φαινόμενο. Για παράδειγ-
μα, ο Δίασ και ο Κρόνοσ ζρχονται ςε ςφνοδο μια φορά ςτα 20 χρόνια. Είναι επομζ-
νωσ εξαιρετικά αμφίβολο αν ζνα ςχετικά ςυχνό φαινόμενο κα προξενοφςε τόςο 
ζντονο ενδιαφζρον ςε ζμπειρουσ αςτρονόμουσ τθσ εποχισ, όπωσ ιταν οι Μάγοι. Τι 
ιταν λοιπόν το Άςτρο τθσ Βθκλεζμ;  



Μια προςωπική άποψη.  
Από τθ μελζτθ των περικοπϊν που αναφζρονται ςτο άςτρο τθσ Βθκλεζμ, μποροφμε 
να οδθγθκοφμε ςτισ επόμενεσ επιςθμάνςεισ:  
α) Η φαινόμενθ κίνθςθ των ουρανίων ςωμάτων (ανατολι-δφςθ) δεν ςυμπίπτει με 
τθν αναφερόμενθ κίνθςθ του άςτρου, ζτςι όπωσ αυτι περιγράφεται.  
β) H φαινόμενθ λαμπρότθτα του αςτζρα, όπωσ γράφεται ακόμα και ςτα λεγόμενα 
απόκρυφα κείμενα, ςκίαηε ακόμα και το φωσ του Ήλιου. Όμωσ κανείσ άλλοσ εκτόσ 
των Μάγων δεν το είχε αντιλθφκεί. 
γ) Το αςτζρι ανζλαμπε και εξαφανιηόταν, ι ςτεκόταν και εκινείτο «κατά το δοκοφν», 
αναίτια ι αναλόγωσ των αναγκϊν και τθσ περιοχισ που βρίςκονταν οι Μάγοι. Ζνα 
αςτρονομικό αντικείμενο δεν μπορεί κατ’ ουδζνα τρόπο να παρουςιάηει μια τζτοια 
είδουσ ςυμπεριφορά.  
δ) Tο αςτζρι ζδειξε ζνα ςυγκεκριμζνο μικρό τόπο όπου γεννικθκε ο Ιθςοφσ Χριςτόσ. 
Ζνα αςτρονομικό αντικείμενο, όμωσ, λόγω τθσ μακρινισ απόςταςθσ ςτθν οποία βρί-
ςκεται, δεν μπορεί να υποδείξει κάποιο ςυγκεκριμζνο τόπο ςτθν επιφάνεια τθσ Γθσ, 
παρά μόνο κατεφκυνςθ (προςανατολιςμό). Προκειμζνου να υποδειχκεί ζνα οριςμζ-
νο γιινο ςθμείο, κα πρζπει το αντικείμενο να δθμιουργθκεί ςτα πολφ χαμθλά ςτρϊ-
ματα τθσ γιινθσ ατμόςφαιρασ, γεγονόσ αδφνατον για ζνα αςτρονομικό αντικείμενο.  
Μετά απ’ όλεσ τισ προθγοφμενεσ γενικζσ ςκζψεισ και επιςθμάνςεισ κα κζλαμε να 
κατακζςουμε τισ επόμενεσ προςωπικζσ κζςεισ και απόψεισ μασ:  
1. Θα πρζπει κάποιοσ να μθν ζχει ακόμθ και τισ πλζον ςτοιχειϊδεισ γνϊςεισ Αςτρο-
νομίασ, για να διατυπϊςει τθν άποψθ ότι το Άςτρο τθσ Βθκλεζμ, ζτςι όπωσ αυτό πε-
ριγράφεται ςτο κατά Ματκαίον Ευαγγζλιο, αποτελεί ζνα αςτρονομικό αντικείμενο. 
Μια τζτοια γνϊμθ κα μποροφςε να διατυπωκεί μόνο από αςτρονόμουσ, των οποί-
ων θ επιςτθμονικι οξυδζρκεια ζχει αμβλυνκεί από άλλα ςυναιςκιματα, όπωσ το 
φανατιςμό, τθν κοινωνικι ςκοπιμότθτα ι τθν ανκρϊπινθ φιλοδοξία κ.λ.π.  
2. Αρνοφμαςτε, για ζνα φαινόμενο, όπωσ ο Αςτζρασ τθσ Βθκλεζμ, να μποφμε ςτθ 
λογικι καταςκευισ προςωπικϊν ςεναρίων και τθν διατφπωςθ κάποιων απόψεων, 
που ωσ ςτόχο τουσ κα είχαν, όχι τθν διερεφνθςθ τθσ αλικειασ, αλλά τθν ψευδοεπι-
βεβαίωςθ προςωπικϊν «μεταφυςικϊν» ι κοινωνικϊν δογμάτων, κακϊσ και τθν 
εξυπθρζτθςθ προςωπικϊν τακτικϊν μεκοδεφςεων και επιδιϊξεων. Θα ιταν, επομζ-
νωσ, πιο τίμιο επιςτθμονικά να δεχκοφμε τθν άποψθ ότι φαινόμενα, όπωσ το Άςτρο 
τθσ Βθκλεζμ, κινοφνται εντόσ των πλαιςίων του γενικότερου φυςικοφ νόμου, πικα-
νότατα όμωσ ζξω από το ςφςτθμα τθσ μζχρι ςιμερα γνωςτισ ςτον άνκρωπο επιςτθ-
μονικισ γνϊςθσ. Υπό τθν ζννοια αυτι, περιγράφοντασ το άςτρο τθσ Γζννθςθσ, μπο-
ροφμε να δεχκοφμε τον όρο «μεταφυςικό» ωσ προσ τθν φφςθ του.  
 
Κάποιεσ τελικέσ ςκέψεισ  
Είναι λοιπόν ςίγουρο ότι θ επιςτιμθ δεν μπορεί να απαντιςει, ίςωσ προσ το παρόν, 
με βεβαιότθτα για τθν φφςθ του περίφθμου Άςτρου. Καμία από τισ αςτρονομικζσ 
επεξθγιςεισ, όπωσ αναφζραμε προθγουμζνωσ, δεν ικανοποιεί πλιρωσ. Μάλλον τεί-
νουν να αποφανκοφν για το τι δεν ιταν παρά για το τι ιταν. Και μετά όλα τα προθ-
γοφμενα, όλοι όςοι ψάχνουμε κάκε Χριςτοφγεννα να ανακαλφψουμε το κεϊκό 
άςτρο τθσ αγάπθσ των παιδικϊν μασ χρόνων ςτον χειμωνιάτικο ουρανό πλανθκικα-
με χρόνια πολλά; Αςφαλϊσ όχι. Πρζπει να ςυνεχίςουμε το ψάξιμο. Θα πρζπει όμωσ 
να ξζρουμε ότι ποτζ δεν κα το βροφμε, αν δεν χακοφμε ςτο βίωμα ενόσ μακρινοφ 
και απροςπζλαςτου κόςμου, του κόςμου των μφχιων τθσ ψυχισ μασ, που ποτζ ίςωσ 



δεν καταδυκικαμε και ποτζ δεν κατανοιςαμε. Το άςτρο τθσ αλθκινισ αγάπθσ τθσ 
Γζννθςθσ του Θεανκρϊπου δεν αποτελεί ζπακλο κάποιασ ανκρϊπινθσ αλαηονικισ 
κατάκτθςθσ, οφτε αντικείμενο για τθν απόδειξθ φπαρξθσ ι μθ φπαρξθσ. Το Φωσ Του 
αποκαλφπτεται αυκόρμθτα, ωσ Άκτιςτο Φωσ, μόνο ς’ εκείνουσ που ζταξαν ςκοπό 
τθσ ηωισ τουσ να το λευτερϊςουν από τθν ςκλαβιά των ανκρϊπινων πακϊν τουσ. 
Σαν εκείνουσ του μακρινοφσ Μάγουσ. 

Δρ. Αντϊνιοσ Αντωνίου 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 
 
1. VIDEO - ΣΟ ΑΣΡΟ ΣΗ ΒΗΘΛΕΕΜ – ΑΠΟΨΕΙ ► 
 

2. VIDEO - ΣΟ ΑΣΡΟ ΣΗ ΒΗΘΛΕΕΜ – ΑΠΟΨΕΙ ► 

 
3. VIDEO - ΣΟ ΑΣΡΟ ΣΗ ΒΗΘΛΕΕΜ – ΑΠΟΨΕΙ ► 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rCzsb4fAZwg
https://www.youtube.com/watch?v=dyFVkkYL-9k
https://www.youtube.com/watch?v=ggzFvvrIfc0
https://docs.wixstatic.com/ugd/1e6462_32ea89d4e9b24bf5b17d56bac21277fb.pdf

