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Το άςτρο τησ Βηθλεέμ 
Είκοςι αιϊνεσ μετά τθν αναφορά τθσ πικανισ εμφάνιςισ του, το περίφθμο άςτρο – 
ςφμβολο τϊν Χριςτουγζννων φαίνεται να κρατεί καλά τα μυςτικά του. 
τθν διεκνι βιβλιογραφία υπάρχουν χιλιάδεσ άρκρα και εκατοντάδεσ βιβλία που, 
κακζνα με τον τρόπο του, παρουςιάηει τθ δικι του εκδοχι και παρζχει τισ δικζσ του 
πλθροφορίεσ για το άςτρο τθσ Βθκλεζμ, αυτό το δυναμικό ςφμβολο των Xριςτου-
γζννων. Yπάρχει, λοιπόν, ζνα μεγάλο πλικοσ αναφορϊν, που μασ δίνει τθ δυνατό-
τθτα προςπζλαςθσ ςε ζνα ςφνολο κζςεων αρκετά ςοβαρϊν, τουλάχιςτον όςον 
αφορά το γενικότερο επιςτθμονικό κφροσ τουσ. 
Yπενκυμίηουμε ότι κανονικι αναφορά ςτον αςτζρα τθσ Βθκλεζμ γίνεται μόνο ςτο 
κατά Ματκαίον Eυαγγζλιο. Σο Ευαγγζλιο αυτό απευκυνόταν ςτουσ εξ Ιουδαίων 
χριςτιανοφσ και είχε βαςικό ςτόχο να τουσ πείςει ότι ο Ιθςοφσ ιταν ο αναμενόμενοσ 
από τουσ εβραίουσ Μεςςίασ. Kαι επειδι τθν ζλευςθ ιερϊν προςϊπων ςτον κόςμο θ 
καμπαλικι ιουδαϊκι παράδοςθ ςυνδζει άμεςα με τθν εμφάνιςθ αςτρολογικϊν 
ουράνιων ςθμείων, για να γίνει αποδεκτό από τουσ Εβραίουσ ότι ο Iθςοφσ ιταν ο 
αναμενόμενοσ Μεςςίασ, δεν κα ζπρεπε να αποςτερθκεί αυτιν τθν αςτρολογικι 
ςυνάφεια. 
 
Ουράνια φαινόμενα και ςημαντικά γεγονότα 
Αναφορζσ ςε υπερφυςικζσ γεννιςεισ αγοριϊν με κεία αποςτολι, υπό το φωσ 
ουράνιων ςωμάτων δεν ςυναντάμε μόνο ςτα κανονικά βιβλία, αλλά και ςτθν από-
κρυφθ ιουδαϊκι γραμματεία. τα χειρόγραφα τθσ Nεκρισ Θάλαςςασ, ςτθν «Iςτορία 
του Αβραάμ» (Ma’ ase abraham) αναφζρεται ότι κατά τθ γζννθςθ του (πατριάρχθ) 
Αβραάμ, γιου του πρίγκιπα Θάρα, εμφανίςτθκε ςτθν ανατολι ζνασ κομιτθσ που 
περιφερόταν ςτον ουρανό τθσ Xαλδαίασ, «καταπίνοντασ» τζςςερα άςτρα, το 
κακζνα τουσ ςτερεωμζνο ςε διαφορετικό τεταρτθμόριο του ουράνιου κόλου. Tο 
ζκτακτο αυτό γεγονόσ ερμθνεφτθκε από τουσ ςοφοφσ ιερείσ-αςτρολόγουσ τθσ αυλισ 
ωσ ςθμάδι γζννθςθσ ενόσ αγοριοφ που κα γινόταν βαςιλιάσ και που οι απόγονοί του 
κα κλθρονομοφςαν τθ Γθ ςτουσ αιϊνεσ. αμζςωσ οι ςοφοί ειδοποίθςαν τον βαςιλιά 
Nεμρϊδ ( ι Nεβρϊδ ), που κορυβικθκε όταν άκουςε τθν πρόβλεψι τουσ και 
κζλθςε να εξοντϊςει το νεογζννθτο.  



Όμωσ ο αρχάγγελοσ Γαβριιλ με εντολι του Θεοφ ζκρυψε τον μικρό Αβραάμ από 
τουσ ςτρατιϊτεσ του Nεμρϊδ, ςκεπάηοντάσ τον με ζνα ςφννεφο. Tότε ο Θάρα ( Tερ-
άχ, κατά το Tαλμοφδ ), φοβοφμενοσ για τθ ηωι του πρωτότοκου γιου του, εγκατζλει-
ψε τθν Oυρ-ι τθν Xαρράν- τθσ Mεςοποταμίασ για τθν Γθ Xαναάν. Ζτςι ι αλλιϊσ, ο 
Nεμρϊδ ςφαγίαςε 70.000 αρςενικά νιπια, προκειμζνου να φονεφςει και τον 
Αβραάμ. 
H εμφάνιςθ του κομιτθ του Xάλεϊ το 1066 μ.X. απακανατίςτθκε ςτο περίφθμο υφα-
ντό του Mπαγιζ, κακϊσ κεωρικθκε ολζκριο προμινυμα τθσ ιττασ και του κανάτου 
του βαςιλιά Xάρολντ τθσ Αγγλίασ ςτθ μάχθ του Xζιςτινγκσ κατά των επιδρομζων 
Bίκινγκσ. υνεπισ ςτα ραντεβοφ του, ο κομιτθσ αυτόσ μασ επιςκζπτεται περιοδικά, 
αιϊνεσ τϊρα, ςκορπίηοντασ το δζοσ και τθν αβεβαιότθτα ςτουσ ανκρϊπουσ. 
τθν εβραϊκι παράδοςθ ζνα άςτρο εμφανίηεται περιςταςιακά για να λάμψει κατά 
τθν αναγγελία τθσ γζννθςθσ του Mωυςι ςτθν Αίγυπτο. O Φαραϊ το κεϊρθςε κακό 
προμινυμα, ςυνδζοντάσ το μάλιςτα με ζνα ςθμαδιακό όνειρο που είδε. Oι ςοφοί 
ιερείσ, από τουσ οποίουσ ηιτθςε να του ερμθνεφςουν το όνειρο, του είπαν ότι ςε 
κάποια από οικογζνειεσ των Eβραίων τθσ Αιγφπτου κα γεννιόταν ζνα αγόρι που κα 
οδθγοφςε τθΝ χϊρα ςτθν καταςτροφι. Ζτςι, ο Φαραϊ διζταξε μόλισ γεννϊνται 
αρςενικά παιδιά ςτουσ Iςραθλίτεσ, να πετιοφνται ςτον ποταμό. Όμωσ, άγγελοσ 
Kυρίου ζςωςε τον μικρό Mωυςι, ειδοποιϊντασ τον Αμράμ, τον πατζρα του, να τον 
κρφψει ( Tαργκοφμ τθσ Παλαιςτίνθσ, Iϊς. Iουδ. Αρχ. 2, 9, 3-4 και Eξοδ. Α’ ). 
Αξιοπαρατιρθτθ είναι και ςτισ δφο περιπτϊςεισ θ ομοιότθτα με τθν καινοδιακθκικι 
αφιγθςθ, πολλοφσ αιϊνεσ αργότερα, περί εντολισ του Hρϊδθ να ςφαγιαςτοφν όλα 
τα άρρενα νιπια κάτω των δφο ετϊν. 
 
Tο αςτρονομικό πρόβλημα 
Tο άςτρο τθσ Bθκλεζμ ωσ αςτρονομικό πρόβλθμα απαςχόλθςε τουσ ορκολογιςτζσ 
κεολόγουσ τισ Δφςθσ τον 16ο αιϊνα και εξισ, ςτθν επικυμία τουσ να τεκμθριϊςουν 
με επιςτθμονικοφανι τρόπο τθν φπαρξι του1. H εμφάνιςθ του άςτρου τθσ Bθκλε-
ζμ, ςυνδυαηόμενθ με το γενικό αςτρολογικό πλαίςιο τθσ εποχισ του, κα ιταν θ 
ικανι και αναγκαία ςυνκικθ που κα απεδείκνυε πζραν πάςθσ αμφιβολίασ τθν 
ιςτορικι φπαρξθ του ενςαρκωμζνου κεοφ. Oι προςπάκειεσ, δθλαδι, των δυτικϊν 
χριςτιανϊν αςτρονόμων -κάτω από τθν πίεςθ των κεολογικο-αςτρολογικϊν κφκλων 
τθσ εποχισ- επικεντρϊκθκαν ςτθν απόδειξθ τθσ ιςτορικότθτασ τθσ Γζννθςθσ του 
Iθςοφ μζςω τθσ απόδειξθσ τθσ «εν χρόνω» φπαρξθσ του άςτρου. 
H άποψθ αυτι -που ουςιαςτικά υποςτθρίηει τθν αςτρολογικι ερμθνεία και τισ 
αςτρολογικζσ αναφορζσ για το άςτρο τθσ Bθκλεζμ- άρχιςε να ενδιαφζρει τθ Δυτικι 
Eκκλθςία από τον 16ο αιϊνα, εποχι κατά τθν οποία θ αςτρολογία γνϊριηε μια 
δεφτερθ άνκθςθ, λόγω τθσ ςφνδεςισ τθσ με τθν ιουδαϊκι Καμπαλά, θ οποία εκεω-
ρείτο τότε μζροσ τθσ χριςτιανικισ παράδοςθσ. Tθν εποχι εκείνθ οι αςτρολόγοι δεν 
ζλειπαν από καμιά βαςιλικι αυλι, και πολλοί ποντίφικεσ είχαν τον προςωπικό τουσ 
αςτρολόγο, ενϊ πολλοί αςτρολόγοι ζγιναν κλθρικοί και ανζβθκαν ψθλά ςτθν 
εκκλθςιαςτικι ιεραρχία. 
O πάπασ Γρθγόριοσ 13οσ (1572 – 1585), εμπνευςτισ του θμερολογίου που χρθςιμο-
ποιοφμε και ςιμερα, πίςτευε ςτθν αςτρολογία. Eίχε μάλιςτα επίςθμο αςτρολόγο, ο 
οποίοσ απζδιδε τθ γζννθςθ, τθν ακμι και τθν παρακμι των κρθςκειϊν ςε αςτρικζσ 
επιδράςεισ και ερμινευε τθν εξάπλωςθ του χριςτιανιςμοφ από το ωροςκόπιο του 
Iθςοφ. 



Xαρακτθριςτικά, ο πάπασ Λζων ο 10οσ (1513-1521) ίδρυςε ζδρα αςτρολογίασ ςτθ 
Scoola Vaticana, ενϊ ο πάπασ Παφλοσ ο 3οσ (1534-1549), προκακιμενοσ τθσ 
Pωμαιοκακολικισ Eκκλθςίασ κατά τθν αντιμεταρρφκμιςθ, είχε προςωπικό αςτρο-
λόγο του τον Λουκά Γκουάρικο -τον οποίο μάλιςτα χειροτόνθςε καρδινάλιο- και ςτθ 
ςυνζχεια τον Mάριο Αλτζριο. O πάπασ Γρθγόριοσ ο 13οσ (1572-1585), που δθμιοφ-
ργθςε το νζο θμερολόγιο, είχε επίςθμο αςτρολόγο του τον περιβόθτο Iερϊνυμο 
Kαρντάνο (Geronimo Cardano, 1501-1576), ο οποίοσ εξθγοφςε τθ γζννθςθ, ακμι και 
παρακμι των κρθςκειϊν ωσ αποτζλεςμα αςτρικϊν επιδράςεων, πεπειςμζνοσ ότι τα 
άςτρα επιδροφν και κακορίηουν τισ τφχεσ τθσ ανκρωπότθτασ. Tθν μεγάλθ ανάπτυξθ 
τθσ χριςτιανικισ κρθςκείασ ο Kαρντάνο ερμινευε από το ωροςκόπιο του Iθςοφ, 
που, κατ’ αυτόν είχε γεννθκεί υπό τθ ςυηυγία του Δία και του Hλιου. 
Αυτόσ είναι ο λόγοσ που οι μεγάλοι αςτρονόμοι τθσ εποχισ, όπωσ ο Tφχων Mπραχζ 
(Tycho Brach, 1546-1601) και ο βοθκόσ-ςυνεργάτθσ του Γιοχάνεσ Kζπλερ (Johannes 
Kepler, 1571-1630), πιεηόμενοι από το ιερατείο, ωκικθκαν να αςχολθκοφν με το 
άςτρο τθσ Bθκλεζμ, εγκαινιάηοντασ ζτςι μια παράδοςθ που, τουλάχιςτον ςτθ Δφςθ, 
ςυνεχίηεται μζχρι ςιμερα. 
 
Eπιςημάνςεισ 
H μελζτθ των ευαγγελικϊν περικοπϊν που αναφζρονται ςτο άςτρο τισ Bθκλεζμ 
οδθγεί ςτισ ακόλουκεσ επιςθμάνςεισ: 
H κίνθςθ του «αςτζρα» που περιγράφουν οι ευαγγελικζσ περικοπζσ δεν ςυμπίπτει 
με τθ φαινομζνθ κίνθςθ των ουρανίων ςωμάτων ( από Ανατολι ςε Δφςθ ) 
H φαινομζνθ λαμπρότθτα του «αςτζρα»-λζνε τα (απόκρυφα) κείμενα- ςκίαηε ακόμθ 
και το φωσ του Ήλιου.  
Όμωσ κανείσ άλλοσ εκτόσ από τουσ Mάγουσ δεν αντελιφκθ τον «αςτζρα». 
Ο «αςτζρασ» ανζλαμπε και εξαφανιηόταν, ςτεκόταν ι εκινείτο «κατά το δοκοφν», 
αναίτια ι αναλόγωσ των αναγκϊν και τθσ περιοχισ όπου βρίςκονταν οι Mάγοι – 
ςυμπεριφορά που δεν μπορεί κατ’ ουδζνα τρόπο να παρουςιάηει ζνα αςτρονομικό 
αντικείμενο. 
Ο «αςτζρασ» ζδειξε ζναν ςυγκεκριμζνο μικρό τόπο, τον τόπο όπου γεννικθκε ο 
Iθςοφσ. Ζνα αςτρονομικό αντικείμενο, όμωσ, λόγω τθσ τεράςτιασ απόςταςθσ ςτθν 
οποία βρίςκεται, δεν μπορεί να «δείξει» ζναν ςυγκεκριμζνο τόπο ςτθ γιινθ επιφά-
νεια, μόνο κατεφκυνςθ (προςανατολιςμό) μπορεί να δείξει. Προκειμζνου να δειχκεί 
ζνα οριςμζνο γιινο ςθμείο, κα πρζπει το αντικείμενο να υπάρξει ςτα πολφ χαμθλά 
ςτρϊματα τθσ γιινθσ ατμόςφαιρασ, πράγμα αδφνατον για ζνα αςτρονομικό αντικεί-
μενο. 
Eν όψει των επιςθμάνςεων αυτϊν, τισ οποίεσ, ειριςκω εν παρόδω, είχε κάνει και ο 
Ιωάννθσ ο Χρυςόςτομοσ, θ αντικειμενικότθτα επιβάλλει υποχρεωτικϊσ τθν υιοκζ-
τθςθ μιασ από τισ ακόλουκεσ κζςεισ αναφορικά με τθν φφςθ του «αςτζρα» τθσ 
Bθκλεζμ: 
α. O αςτζρασ δεν υπιρξε ποτζ, ιταν ζνασ μφκοσ, επινόθςθ των ςυγγραφζων του 
κατά Mατκαίον Eυαγγελίου, με ςτόχουσ αδιάφορουσ και άςχετουσ με τθν υπθρζ-
τθςθ τθσ επιςτθμονικισ και ιςτορικισ αλικειασ. 
β. O αςτζρασ υπιρξε ζνα φαινόμενο υπερβατικό και υπερλογικό, πζρα και ζξω από 
τα όρια τθσ επιςτιμθσ – χωρίσ αυτό να ςθμαίνει ότι το γεγονόσ υπιρξε «αφφςικο», 
«υπεράνω» ι «ζξω» από τα όρια του γενικότερου φυςικοφ νόμου, αντικζτωσ, ίςωσ 
να ςθμαίνει ότι το εν λόγω φαινόμενο εξελιςςόταν εντόσ του πλαιςίου κάποιων 



φυςικϊν νόμων άγνωςτων ακόμθ ςτθν επιςτιμθ. Για τουσ ορκόδοξουσ χριςτιανοφσ 
που δεν ζχουν ανάγκθ επιβεβαίωςθσ τθσ γζννθςθσ και γενικότερα τθσ ιςτορικό-
τθτασ του προςϊπου του Iθςοφ, το άςτρο τθσ Bθκλεζμ είναι ζνα κακαρά υπερβα-
τικό γεγονόσ που εντάςςεται ςτο γενικότερο πλαίςιο τθσ επί Γθσ ενςάρκωςθσ του 
Yιοφ και Λόγου του Θεοφ. υνεπϊσ, κακϊσ τουσ εκφράηει θ κζςθ του Xρυςοςτόμου, 
δεν κεωροφν το άςτρο τθσ Bθκλεζμ ωσ αςτρονομικό ηιτθμα και δεν το εξετάηουν 
κάτω από αυτό το πρίςμα, αφοφ θ μελζτθ του ξεφεφγει από τα όρια τθσ επιςτιμθσ. 
φςςωμθ θ Oρκοδοξία αςπάηεται αυτιν ακριβϊσ τθ κζςθ και γι’ αυτόν τον λόγο δεν 
ζχουν διατυπωκεί προτάςεισ για τθν φφςθ του άςτρου τισ Bθκλεζμ από παλαιό-
τερουσ ορκοδόξουσ αςτρονόμουσ. 
γ. O «αςτζρασ» υπιρξε ζνα μετεωρολογικό φαινόμενο δυνάμενο να υλοποιείται και 
να μορφοποιείται ςτα όρια τθσ κατϊτατθσ ατμόςφαιρασ. τθν περίπτωςθ όμωσ 
αυτι, δεν πρόκειται για αςτρονομικό φαινόμενο. 
Για τουσ ανυποχϊρθτουσ ορκολογιςτζσ κα μποροφςε -ξζχωρα από τθν απάντθςθ 
περί υπερβατικισ φφςθσ του άςτρου- να προτακεί, ωσ περιςςότερο αποδεκτι επι-
ςτθμονικϊσ θ άποψθ ότι το άςτρο υπιρξε μια ςυμπτωματικι αλλθλουχία «ςφαιρι-
κϊν κεραυνϊν» και όχι ζνα κακαρά αςτρονομικό φαινόμενο. H κζςθ είναι βεβαίωσ 
ακραία, όμωσ, για ζναν λεπτολόγο μελετθτι, όχι τόςο ακραία όςο οι άλλεσ ερμθ-
νείεσ για τθ φφςθ του άςτρου. 
Oι παραπάνω γενικζσ ςκζψεισ και επιςθμάνςεισ κάνουν υποχρεωτικι τθν κατάκεςθ 
των αυςτθρά προςωπικϊν κζςεων και απόψεϊν μασ: 
Ο «αςτζρασ» του Kατά Mατκαίον Eυαγγελίου δεν αποτελεί αςτρονομικό αντικεί-
μενο. Tθ διατφπωςθ μιασ τζτοιασ άποψθσ κα επζτρεπε μόνο θ ζλλειψθ ςτοιχειωδϊν 
γνϊςεων αςτρονομίασ – ι θ άμβλυνςθ τθσ επιςτθμονικισ οξυδζρκειασ από, π.χ., 
υπζρμετρθ κρθςκευτικι πίςτθ και μονομζρεια, κοινωνικι ςκοπιμότθτα ι άμετρθ 
ανκρϊπινθ φιλοδοξία. 
Ο «αςτζρασ» δεν μπορεί με κανζναν τρόπο να είναι, από όςα μζχρι ςιμερα γνωρί-
ηουμε, κάποιο από τα γνωςτά ατμοςφαιρικά φαινόμενα. Mετεωρολογικά φαινό-
μενα τζτοιασ ζκταςθσ, διάρκειασ και ιδιοτιτων, που να ςυνάδουν με τθν ευαγγελικά 
περιγραφόμενθ φφςθ και κινιςεισ του «άςτρου» τθσ Bθκλεζμ, δεν ζχουν, κατά τθ 
γνϊμθ μασ, παρατθρθκεί ποτζ μζχρι ςιμερα, οφτε και γνωρίηουμε φυςικοφσ παρά-
γοντεσ ι μθχανιςμοφσ που να μποροφν να τα προκαλζςουν. Mε κάκε επιφφλαξθ, το 
πλζον ςυναφζσ προσ τον ευαγγελικό αςτζρα τθσ Bθκλεζμ μετεωρολογικό φαινό-
μενο είναι ο ςφαιρικόσ κεραυνόσ ( ακραία εκδοχι ). 
Για ζνα φαινόμενο όπωσ ο αςτζρασ τθσ Bθκλεζμ δεν μασ επιτρζπεται να μποφμε 
ςτθ λογικι καταςκευισ δογματικϊν προςωπικϊν ςεναρίων και ςτθ διατφπωςθ 
απόψεων που αποςκοποφν όχι ςτθ διερεφνθςθ τθσ αλικειασ, αλλά ςτθν ψευδεπι-
βεβαίωςθ προςωπικϊν μεταφυςικϊν ι άλλων δογμάτων, κακϊσ και τθν εξυπθρζ-
τθςθ προςωπικϊν τακτικϊν, μεκοδεφςεων και επιδιϊξεων. 
Mια γενικι άποψθ κεολογικοφ και φιλοςοφικοφ χαρακτιρα που κα μποροφςε να 
διατυπωκεί είναι θ ακόλουκθ.  
Eφόςον ο δθμιουργόσ ίδρυςε τον φυςικό νόμο, δεν είναι δυνατόν να γίνεται ςυγ-
χρόνωσ και ο μεγάλοσ παραβάτθσ του, καταςτρατθγϊντασ τον ζςτω και ςε ζκτακτεσ 
περιςτάςεισ, όπωσ αυτιν του αςτζρα τθσ Bθκλεζμ, υπονομεφοντασ όμωσ με τον 
τρόπο αυτόν τισ ίδιεσ τισ ιδρυτικζσ προκζςεισ του. 
 
 



Συνοψίζοντασ 
τθ βάςθ όςων προαναφζρκθκαν, κα μποροφςαμε, ςυνοψίηοντασ, να διατυπϊ-
ςουμε τθν άποψθ ότι φαινόμενα όπωσ το άςτρο τθσ Bθκλεζμ, αν βζβαια αυτό 
υπιρξε, κινοφνται εντόσ των πλαιςίων του γενικότερου φυςικοφ νόμου, ίςωσ όμωσ 
ζξω από το ςφςτθμα τθσ μζχρι ςιμερα υπάρχουςασ επιςτθμονικισ γνϊςθσ. Yπό τθν 
ζννοια αυτι, περιγράφοντασ το άςτρο τθσ Bθκλεζμ, μποροφμε να δεχκοφμε τουσ 
όρουσ «υπερβατικό» και «μεταφυςικό», ωσ προσ τθν φφςθ του. 
Eν κατακλείδι, ωσ κετικοί επιςτιμονεσ νομιμοποιοφμαςτε να διατυπϊνουμε άποψθ 
για το τι δεν ιταν το άςτρο τθσ Bθκλεζμ, αλλά όχι να πλάκουμε ςενάρια για το τι 
πικανϊσ ιταν. 
Πλανθκικαμε, λοιπόν, χρόνια πολλά όλοι όςοι ψάχνουμε κάκε Χριςτοφγεννα να 
ανακαλφψουμε το μαγικό άςτρο τθσ αγάπθσ των παιδικϊν μασ χρόνων ςτον χειμων-
ιάτικο ουρανό; Αςφαλϊσ όχι. Θα ςυνεχίςουμε τθν αναηιτθςθ, ξζροντασ όμωσ ότι 
ποτζ δεν κα το βροφμε αν δε χακοφμε ςτθ γνϊςθ ενόσ μακρινοφ και ανεξάντλθτου 
κόςμου, του μφχιου κόςμου τθσ ψυχισ μασ, ςτον οποίο ποτζ ίςωσ δεν κα κατα-
δυκικαμε αρκετά και δεν κα κατανοιςαμε πλιρωσ. 

Μάνος Δανέζης 
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