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ΙΑΤΡΙΔΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ 



Μερικοι ερευνιτές πιστεύουν πως το αστερι της Βηθλεέμ ήταν μετεωρίτης. 

Οι μετεωρίτες όμως δεν είναι καθόλου σπάνια 
φαινόμενα και λογικό είναι να αποκλειστεί ότι 
αυτή η περίπτωση να προκάλεσε τόση μεγάλη 
αναστάτωση στους Μάγους, ώστε να τους 
υποχρεώσει να ξεκινήσουν το μακρινό τους 
ταξίδι προς τη Βηθλεέμ. 



. Μια άλλη πιθανή εξήγηση είναι η εμφάνιση κάποιου κομήτη 

Συνολικά, έχουν καταγραφεί από τους 
αρχαίους χρόνους έως και τη γέννηση του 
Χριστού 135 κομήτες. Εν τούτοις είναι 
δύσκολο να θεωρηθεί ότι το Άστρο των 
Χριστουγέννων ήταν ένας κομήτης αφου θα 
τον έβλεπαν όλοι και εξάλλου οι αρχαίοι λαοί 
θεωρούσαν τους κομήτες ως προάγγελους 
δυσάρεστων γεγονότων και καταστροφών. 
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Το κάθε άστρο καθώς γερνάει  αποκτά  μια αστάθεια στις 
θερμοπυρηνικές τους αντιδράσεις και φτάνει μια στιγμή που το άστρο 
αυτό αποβάλλει με μια ή περισσότερες εκρήξεις μερικά από τα 
εξωτερικά  στρώματα αερίων του και έτσι παρουσιάζεται λαμπρότερο 
από ό,τι ήταν πριν. Έτσι, άστρα που ήταν πολύ αμυδρά, όταν 
μετατραπούν σε νόβα γίνονται εύκολα ορατά. 

Μήπως το Άστρο των Χριστουγέννων ήταν νόβα; 
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Όταν ένα άστρο μεταβληθεί σε σουπερνόβα, 
διασπάται κυριολεκτικά στα «εξ ων συνετέθη» 
και μπορεί να εκπέμψει εκατομμύρια φορές 
περισσότερο φως και ακτινοβολία απ’ ότι ο 
Ήλιος μας. Το Άστρο της Βηθλεέμ όμως, δεν 
θα πρέπει να ήταν ένα παρόμοιο άστρο, 
καθώς θα υπήρχε κάποια ένδειξη των 
αστρονόμων της εποχής εκείνης και ο κάθε 
άνθρωπος της εποχής θα μπορούσε να δει ένα 
νόβα ή σουπερνόβα, ενώ όπως φαίνεται το 
παρατήρησαν μόνο οι Μάγοι. 

Ή μήπως ήταν  σουπερνόβα; 
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Μία ακόμα θεωρία για την εξήγηση αυτού του φαινομένου διατυπώθηκε από τον Γιόχαν 
Κέπλερ, ο οποίος υποστήριξε πως αυτό που οδήγησε τους Μάγους στον Ιησού ήταν μια 
σύνοδος πλανητών ή συζυγία. 
Οι πλανήτες, στις κανονικές τους κινήσεις γύρω από τον Ήλιο φαίνονται να κινούνται από 
τη Δύση προς την Ανατολή. Οι πλανήτες που βρίσκονται πλησιέστερα στον Ήλιο φαίνονται 
όμως να κινούνται ταχύτερα και οι πιο απομακρυσμένοι δείχνουν να κινούνται 
βραδύτερα. Μ’ αυτόν τον τρόπο, ένας από τους πλανήτες είναι δυνατόν να φτάσει και να 
προσπεράσει κάποιον άλλον. Το προσπέρασμα αυτό ονομάζεται σύνοδος ή συζυγία των 
δύο πλανητών.  

Ο Κέπλερ υποστηρίζει πως  το άστρο των 
Χριστουγέννων (Άστρο της Βηθλεέμ), που 
οδήγησε τους τρεις Μάγους στη φάτνη, ήταν 
μια συζυγία των πλανητών Δία και Κρόνου, που 
σύμφωνα με τον Κέπλερ έλαβε χώρα το έτος 7 
π.Χ..        
Αν το Άστρο της Βηθλεέμ όμως ήταν μια 
συζυγία, θα το γνώριζαν οι αστρονόμοι της 
εποχής καθώς η μελέτη του ουρανού ήταν 
αρκετά ανεπτυγμένη την εποχή εκείνη  



Άλλες θεωρίες: 

1)  Καινοφανής / Υπερκαινοφανής Αστέρας (nova/supernova) 
Εκρήξεις καινοφανών ή υπερκαινοφανών έχουν καταγραφεί: 
• Το 5π.Χ. από τους Κινέζους καταγράφηκε έκρηξη καινοφανούς τον Απρίλιο στον 

αστερισμό του Αιγόκερω. Ήταν ορατός για 70 ημέρες, και μάλιστα για 23 ήταν ορατός 
και την ημέρα. 

• Το 4π.Χ. δίπλα στον Αλτάιρ, το λαμπρότερο άστρο του αστερισμού του Αετού, 
καταγράφηκε η ανάλαμψη ενός καινοφανούς (πιθανώς και κομήτη). 

 
2)  Σύνοδος Πλανητών 
Οι σύνοδοι πλανητών έχουν περισσότερο αστρολογική σημασία. Η σύνοδος συγκεκριμένων 
πλανητών σε συγκεκριμένους αστερισμούς, δηλώνει τη επικείμενη πραγματοποίηση 
σημαντικών γεγονότων: 
• Η Διπλή Σύνοδος των πλανητών Αφροδίτης-Δία το 3π.Χ. και 2π.Χ. στον αστερισμό του 

Λέοντα, και μάλιστα πολύ κοντά στο Βασιλίσκο, σε συνδυασμό με μια τρίτη σύνοδό τους 
το 1π.Χ. 

• Η μερική έκλειψη Ηλίου του 4π.Χ., σε συνδυασμό με την έκλειψη Σελήνης του 1π.Χ. 
• Η Τριπλή Σύνοδος Δία-Κρόνου (δύο φορές το 7π.Χ. και μία το 5π.Χ.) 
 
 


