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επίσκοπο Καισαρείας ∆ιάνο. Έχοντας 
εξασφαλίσει την ισχυρή υποστήριξη 
του Ευσεβίου Νικοµηδείας κατόρθωσε 
τελικώς να εκπληρώσει την επιθυµία του 
να ιερωθεί και να αναρρηθεί, περί το 
342, στον επισκοπικό θρόνο της Κύ-
ρου, γειτονικής πόλης της Αντιόχειας. 
∆εν πρόλαβε, όµως, να ασκήσει τα κα-
θήκοντά του λόγω αιφνιδίου θανάτου 
(Θεοδώρητος Κύρου, Φιλόθεος Ἱστορία, 
β΄, PG 82:1321D-1324B).
2. !"#$. Ο Αστέριος υπήρξε πολυγρα-
φώτατος. Στα σωζόµενα έργα του είναι 
εµφανής η φιλοσοφική του παιδεία, η 
σαφής γνώση της Αγίας Γραφής και η 
έντονη επίδραση της ραββινικής εξη-
γητικής. 
Ο Ιερώνυµος δίδει την πληροφορία 
ότι µεταξύ της πληθώρας των έργων 
του συγκαταλέγονται και ερµηνευτικά 
υποµνήµατα εις τους Ψαλµούς, εις τα 
Ευαγγέλια και εις την προς Ρωµαίους 
παύλεια επιστολή. Ο ιστορικός Σωκρά-
της µαρτυρεί περί της ευρείας χρήσε-
ως των έργων του Αστερίου από τους 
οπαδούς του (Εκκλησιαστική Ιστορία, Ι, 
ΛϚ΄, PG 67:173A-B).
Σηµαντικότερο έργο του θεωρείται το 
Συνταγµάτιον, το οποίο πιθανόν γράφηκε 
πριν από το 325. Με το έργο αυτό, ο 
Αστέριος υποστηρίζει θεολογικώς τις 
θέσεις του αρειανισµού. Αποσπάσµατα 
σώζονται σε έργα του Μ. Αθανασίου 
και του Μαρκέλλου Αγκύρας, οι οποίοι 
προς µεθοδική αναίρεση του αιρετι-
κού περιεχοµένου τους τα παραθέτουν 
αυτούσια.
Στον Αστέριο ανήκει επίσης η Επιστολή 
«πρὸς ἕκαστον τῶν µὴ ὀρθῶς γραφέ-
ντων». Γράφηκε µεταξύ 331 και 335 
προς µετριασµό των ακραίων αντιλή-
ψεων της Πρὸς Παυλ<νον επιστολής του 
Ευσεβίου Νικοµηδείας. Ο Μάρκελλος 
Αγκύρας µε αφορµή την επιστολή αυτή 
κατηγόρησε τον Αστέριο ως κτισµατο-
λάτρη και αντέκρουσε θεολογικώς τις 
αρειανικές του δοξασίες. O Αστέριος, 
µε νέο σύγγραµµα απήντησε στις αι-
τιάσεις που διατύπωσε ο Μάρκελλος 
,κατηγορώντας τον ταυτοχρόνως ως 
σαβελλιανιστή.
Στον Αστέριο αποδίδονται Ὁµιλίαι 31 
ἐξηγητικαὶ εἰς Ψαλµούς, οι οποίες γρά-
φηκαν µετά το 335 και εξεδόθησαν κρι-
τικώς από τον M. Richard. Από αυτές 
οι 2 τελευταίες, παρά το γεγονός ότι 
φέρουν ως επικεφαλίδα ψαλµικά χωρία, 
δεν έχουν εξηγητικό χαρακτήρα αλλά 
συνιστούν κηρύγµατα της Μ. Πέµπτης 
και της Μ. Παρασκευής. Από το σύνολο 
των οµιλιών αυτών, 7 προρίζονταν για 
εκφώνηση κατά τις ηµέρες της ∆ιακαι-
νησίµου. Η γνησιότητα των 1, 10, 14, 
24, 26, 27 (το β΄ µέρος) και 28 (πα-
ράγραφοι 8, 9) αµφισβητείται.
Ο Richard εξέδωσε επίσης αποσπά-
σµατα από Ὑπόµνηµα εἰς τοὺς Ψαλµούς, 
τα οποία εντόπισε στη Σειρά του τύπου 
VI που καταρτίστηκε στην Παλαιστίνη 
τον 6ο αι. Τα αποσπάσµατα αναφέρο-
νται στους 36 πρώτους ψαλµούς, αλλά 

πρέπει να ληφθεί υπόψη η µαρτυρία 
του Ιερωνύµου περί υποµνηµατισµού 
του συνόλου των Ψαλµών. Πιθανώς 
να συνέταξε το Σύµβολο της συνόδου 
των Εγκαινίων (341), το οποίο έχει 
αποδοθεί στον Λουκιανό.
3. %&'$()$*+$. Ο Αστέριος υπήρξε θε-
ωρητικός υπέρµαχος του Αρείου και 
της διδασκαλίας του. Χρησιµοποίησε 
κατάλληλη ορολογία µε σκοπό να αµ-
βλύνει την πολεµική που δεχόταν το 
αρειανικό δόγµα από τους ορθοδόξους. 
Προς τον σκοπό αυτό υπέδειξε τη χρήση 
του όρου 'ἀγένητος' για τον Πατέρα και 
'γενητὸς' για τον Υιό. Ο Μ. Αθανάσιος 
αποδίδοντάς του «πανοῦργον προαίρε-
σιν» (Κατὰ Ἀρειανῶν, Λόγος Α΄, 32, PG 
26:77C) τον κατηγόρησε ότι «συνηγορε\ 
τῇ Ἀρειανῇ αἱρέσει» (Κατὰ Ἀρειανῶν, Λό-
γος Α΄, 32, PG 26:77A), διότι επινόησε 
την «τοῦ ἀγενήτου λέξιν», ώστε να προ-
βάλει κατά τρόπο συγκεκαλλυµένο την 
αρειανική διδασκαλία, αποφεύγοντας 
τους προκλητικούς για τους ορθοδόξους 
όρους «ἐξ οὐκ ὄντων» και «ἦν ποτε ὅτε 
οὐκ ἦν» (Κατὰ Ἀρειανῶν, Λόγος Α΄, 32, 
PG 26:77C). 
Ο Αστέριος χρησιµοποίησε δεινώς τη 
µέθοδο της σηµασιολογικής µετατό-
πισης της καθιερωµένης δογµατικής 
ορολογίας, προκειµένου να αποφύγει 
τις οξείες αντιδράσεις των ορθοδόξων. 
Χαρακτηριστική είναι η διατύπωσή του 
«εἰ ἀγένητος ὁ Θεός, οὐ γενητή, ἀλλὰ 
γέννηµά ἐστιν ἡ τούτου εἰκών, ἥτις 
ἐστὶν ὁ Λόγος αὐτοῦ καὶ ἡ Σοφία» (Κατὰ 
Ἀρειανῶν, Λόγος Α΄, 31, PG 26:76C). 
H σκοπιµότητα της διάστιξης µεταξύ 
των διατυπώσεων 'γενητή' και 'γέννηµα' 
µπορεί να γίνει αντιληπτή σε συνάρτηση 
µε την εννοιολογική χροιά, την οποία 
δίδει ο Αστέριος στον όρο 'ἀγένητος'. 
Συγκεκριµένα, η έννοια του 'ἀγενήτου' 
διακρίνει το 'ἀεὶ ὄν' από το 'ποιηθέν'. 
Με αυτή τη σηµασιολογική αποσαφή-
νιση του όρου 'ἀγένητος', ο Αστέριος 
υποκαθιστά τη λέξη 'κτ\σµα' µε τη λέξη 
«γέννηµα» για να δηλώσει τη φύση του 
Υιού του Θεού, χωρίς κατ᾽ουσίαν να 
αποµακρύνεται από τη διδασκαλία πε-
ρί της κτιστότητάς Του (Κατὰ Ἀρειανῶν, 
Λόγος Α΄, 30, PG 26:76Α). 
Ο Αστέριος αντιπαραβάλλει δύο παύλεια 
χωρία: το Ρωµ 1:20 (Τὰ γὰρ ἀόρατα 
αὐτοῦ ἀπὸ κτίσεως κόσµου το\ς ποιή-
µασι νοούµενα καθορᾶται, ἥ τε ἀΐδιος 
αὐτοῦ δύναµις καὶ θειότης) και το 1 
Κορ 1:24 (Χριστὸν Θεοῦ δύναµιν καὶ 
Θεοῦ σοφίαν). Η επιλογή των χωρίων 
αυτών χρησιµοποιείται προκειµένου 
να θεµελιώσει τη διδασκαλία του περί 
διακρίσεως µεταξύ της έµφυτης αγέν-
νητης δυνάµεως και σοφίας του Θεού, 
η οποία δηλώνεται στο Ρωµ 1:20 και 
της «διὰ Χριστοῦ δεικνυµένης», και 
λαµβάνει το όνοµά της «κατὰ µετουσί-
αν» της «ἰδίας», «ἀληθινῆς» σοφίας του 
Πατρός, της συνυπάρχουσας «ἀγενήτως 
αὐτῷ», η οποία δηλώνεται µε το 1 Κορ 
1:24 (Κατὰ Ἀρειανῶν, Λόγος Β΄, 37, 
PG 26:225Α-228A). Το κύριο επιχεί-

ρηµα για τη διάκριση αυτή αντλεί από 
τη γραµµατοσυντακτική παρατήρηση 
επί του 1 Κορ 1:24 ότι στα ουσιαστικά 
'δύναµις' και 'σοφία' δεν προτάσσεται 
το οριστικό άρθρο. Το σκεπτικό αυτό 
είναι ένα µικρό δείγµα της µεθοδικό-
τητας που επιδείκνυε ο Αστέριος κατά 
την ανάπτυξη της επιχειρηµατολογίας 
του, λόγω της µεγάλης του πείρας στην 
τέχνη του σοφιστή (συνηγόρου), την 
κατεξοχήν τέχνη της πειθούς. 
Μετά τον θάνατο του Αρείου το 336 
εγκατέλειψε τις προβαλλόµενες θέσεις 
του στο Συνταγµάτιον και αποδέχθηκε τον 
Υιό ως εικόνα του Πατρός και όµοιο προς 
τον Πατέρα. Όταν µάλιστα δεν αντέδρα-
σε στις αποφάσεις της συνόδου της 
Αντιοχείας (341) κατηγορήθηκε από τον 
αρειανό ιστορικό Φιλοστόργιο για αλ-
λοίωση της διδασκαλίας του κοινού τους 
διδασκάλου Λουκιανού (Ἐκκλησιαστικὴ 
Ἱστορία, ΙΙ, ιε΄, PG 65,477A-B και IV, 
δ΄, PG 65,520A-B).  Α.ΓΛΑ.

,&-*&.#"$/+$:
!"#$%: Συνταγµάτιον: Bardy, G., Recherches sur 
s. Lucien d᾽Antioche et son ecole, Paris 1936, 
341-348· Ἐπιστολὴ «πρὸς ἕκαστον τῶν µὴ ὀρθῶς 
γραφέντων»: Bardy, G., Recherches sur s. Lucien 
d᾽Antioche et son ecole, Paris 1936, 348-354, 
ΒΕΠΕΣ 29,30-32· Ὁµιλίαι 31 ἐξηγητικαὶ εἰς Ψαλ-
µούς: Richard, M., Asterii Sophistae commentari-
orum in Psalmos quae supersunt. Accedunt aliquot 
homiliae anonymae, Osloae 1956· Skard E., Index 
Asterianus, Osloae 1962· PG 40:389-477, 55, 
35-39, 539-547, 549-558, ΒΕΠΕΣ 37,155-
262, 38, 23-89· Ὑπόµνηµα εἰς τοὺς Ψαλµούς: 
Richard, M., Asterii Sophistae commentariorum in 
Psalmos quae supersunt. Accedunt aliquot homiliae 
anonymae, Osloae 1956, σ. 249-273, ΒΕΠΕΣ 
38,91-111· Σύµβολο του έτους 341: Kelly, J., 
Altchristliche Glaubensbekenntnisse. Geschichte 
und Theologie, Göttingen 1972, σ. 265-267, 
PG 26:721-722.
&'"()µ*+*: Μπαλάνος, !., Πατρολογία. Οἱ 
ἐκκλησιαστικοὶ πατέρες καὶ συγγραφε<ς τῶν ὀκτὼ 
πρώτων αἰώνων, Αθήνα 1930· Quasten, J., Pa-
trology, τ. 3, εκδ. Spectrum Publishers, Md 
Newman Press, Utrecht Westminster 21963· 
Νόβακ, "., «Αστέριος. Ο Σοφιστής ή ο Καπ-
παδόκης (Γ΄-∆΄ αἰών)», ΘΗΕ 3 (1963) 408-
409· Χρήστου, #., Ελληνική Πατρολογία, τ. 3, 
Θεσσαλονίκη: ΠΙΠΜ 1987· Παπαδόπουλος, 
$., Πατρολογία, τ. Β΄. Ο τέταρτος αιώνας (Ανα-
τολή και ∆ύση), Αθήνα 1990· ODB 1 (1991) 
213· Φειδάς, %., Εκκλησιαστική Ιστορία, τ. 1, 
Αθήνα 21994· Σκουτέρης, &., Ιστορία ∆ογµάτων, 
τ. 2ος. Η Ορθόδοξη δογµατική διδασκαλία και οι 
νοθεύσεις της από τις αρχές του τέταρτου αιώνα 
µέχρι και την Τρίτη Οικουµενική Σύνοδο, Αθήνα 
2004· LthK3 1 (2009) 1102.

!"#$%&'( !µ)"*+)(. 1. ,+.0. Σύγ-
χρονος των Καππαδοκών Πατέρων 
του 4ου αι. ∆εν πρέπει να συγχέεται 
µε τον αρειανόφρονα Αστέριο Σοφι-
στή της εποχής του, διότι, κατά τον ιε-
ρό Φώτιο «ἕτερος οὖν τὸ θρέµµα τῆς 
Ὀρθοδοξίας καὶ ἕτερος ὁ τῆς πλάνης 
κῆρυξ» (Ἀµφιλόχια, PG 101:1161Β).
Οι πληροφορίες για τον βίο του είναι 
περιορισµένες. ∆εν γνωρίζουµε τη 
γενέτειρά του, καθώς επίσης και τον 
ακριβή χρόνο γεννήσεώς του. Από την 
οµιλία του Περὶ πλεονεξίας συνάγεται 
το συµπέρασµα ότι γεννήθηκε περί 
το 340. Πιθανολογείται ότι σπούδασε 
στην Αντιόχεια. Οι πηγές αναφέρουν 
ότι κάποιος ονοµαστός Σκύθης διδά-

σκαλος τον µύησε στη γραµµατική και 
νοµική επιστήµη και ότι µετά το πέρας 
των σπουδών του ήσκησε για κάποιο 
διάστηµα το επάγγελµα του συνηγόρου 
µε µεγάλη επιτυχία (PG 104:213C). 
Κατά τον Φώτιο µαθήτευσε κοντά στον 
ασκητή Ιουλιανό και αξιώθηκε να γίνει 
ηγούµενος Μονής (PG 40:477-480). 
∆ιαδέχθηκε τον επίσκοπο Ευλάλιο και 
κατά τη διάρκεια της επισκοπικής του 
δράσης (380-390) ανέπτυξε αξιοζήλευ-
το ποιµαντικό και κηρυγµατικό έργο.
Η Ζ΄ Οικουµενική σύνοδος στην 4η 
συνεδρία της ανέγνωσε την οµιλία 
του Αστερίου  Ἔκφρασις εἰς τὴν ἁγίαν 
Εὐφηµίαν τὴν µάρτυραν (Mansi 13,16Α-
17D). Μετά το πέρας της ανάγνωσης, ο 
Θεόδωρος επίσκοπος Κατάνης αναφώ-
νησε ότι «ὁ µακάριος καὶ θεοφόρος δι-
δάσκαλος Ἀστέριος, ὡς ἀστὴρ φαεινός, 
πάντων ἡµῶν τὰς καρδίας κατηύγασεν» 
(Mansi 13, 20Ε). Η ίδια σύνοδος, κατά 
την έκτη συνεδρία της, µνηµόνευσε κατά 
παραποµπή και την Εἰς τὸν πλησίον και 
τὸν Λάζαρον οµιλία του Αστερίου (Mansi 
13, 305D).
Ο ακριβής χρόνος της κοιµήσεώς του 
δεν µας είναι γνωστός. Η έρευνα αξιο-
ποιώντας τη µαρτυρία του Φωτίου ότι 
«εἰς βαθὺ γῆρας τοῦ βίου κατήντησεν» 
(PG 101:1161Β) τοποθετεί τον θάνατό 
του µεταξύ 420 και 425. 
2. !"#$. Ο Αστέριος Αµασείας διακρί-
νεται για το αρχαΐζον ύφος και τον προ-
σεγµένο και εύρυθµο λόγο του, καθώς 
ήταν εµβριθής γνώστης των κανόνων 
της ρητορικής τέχνης. Ο σαφής επηρε-
ασµός του από την οµιλητική του Μ. 
Βασιλείου, του Γρηγορίου Θεολόγου και 
του Γρηγορίου Νύσσης, σε συνδυασµό 
µε τη γλωσσοπλαστική του δεινότητα 
και την προσεκτική χρήση µέτρων, 
όπως του παροξυτονισµού, του προ-
παροξυτονισµού, της ισοσυλλαβίας, του 
οµοιοτέλευτου, της οµοτονίας και των 
βραχέων κώλων, επηύξησαν το ηδύ-
γλωσσο κάλλος των έργων του. 
Γνήσιες θεωρούνται οι οµιλίες: α) Εἰς 
τὸν πλούσιον καὶ εἰς τὸν Λάζαρον, β) Εἰς 
τὸν οἰκονόµον τῆς ἀδικίας, γ) Κατὰ πλε-
ονεξίας, δ) Κατηγορικὸς τῆς ἑορτῆς τῶν 
Κανανδῶν, ε) Εἰς τὸ «εἰ ἔξεστι ἀνθρώπῳ 
ἀπολῦσαι τὴν γυνα<κα αὐτοῦ κατὰ πᾶσαν 
αἰτίαν», στ) Εἰς τὸν προφήτην ∆ανιὴλ καὶ 
εἰς τὴν Σωσάνναν, ζ) Εἰς τὸν ἐκ κοιλίας 
τυφλόν, η) Εἰς τοὺς Ἁγίους κορυφαίους 
ἀποστόλους Πέτρον καὶ Παῦλον, θ) Εἰς 
τὸν ἅγιον µάρτυραν Φωκᾶν, ι) Ἐγκώµιον εἰς 
τοὺς ἁγίους Μάρτυρας, ια) Εἰς µαρτύριον 
τῆς... µάρτυρος Εὐφηµίας ἔκφρασις, ιβ) 
Ἐγκώµιον εἰς τὸν ἅγιον πρωτοµάρτυραν 
Στέφανον, ιγ) Προτρεπτικὸς περὶ µετανοίας, 
ιδ) Λόγος εἰς τὴν ἀρχὴν τῶν νηστειῶν, ιε) 
Εἰς τὸ ἄνθρωποι δύο ἀνέβησαν εἰς τὸ ἱερὸν 
προσεύξασθαι, ις) Εἰς τοὺς δύο υἱοὺς τοὺς 
παρὰ τῷ Λουκᾷ.
Αποσπάσµατα των οµιλιών ζ΄, ιβ΄, ιγ΄, 
ιδ΄ σώζονται και από τον ιερό Φώτιο 
(PG 104:204-209· 231-239· 221-
224). Στις σειρές (Catenae) του Νική-
τα Hρακλείας περιλαµβάνονται και 26 
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ερµηνευτικά σχόλια στο Κατὰ Λουκᾶν, 
τα οποία προέρχονται από τη Βιβλιο-
θήκη του Φωτίου.
3. %&'$()$*+$. Τον Αστέριο απασχόλη-
σαν κυρίως κοινωνικά ζητήµατα, όπως 
ο πλούτος και η πτωχεία (Εἰς τὸν πλού-
σιον καὶ τὸν Λάζαρον), ο γάµος και η 
νοµοθετική αντιµετώπιση των γυναικών 
(Εἰς τὸ «εἰ ἔξεστι ἀνθρώπῳ ἀπολῦσαι τὴν 
γυνα<κα αὐτοῦ κατὰ πᾶσαν αἰτίαν»), καθώς 
και η προσκύνηση και η τιµή προς τους 
Μάρτυρες (Ἐγκώµιον εἰς τοὺς ἁγίους Μάρ-
τυρας), όπου τονίζεται το χάρισµα της 
παρρησίας και της πρεσβείας τους προς 
τον Θεό. Αξιοσηµείωτη, όπως προα-
ναφέρθηκε, είναι επίσης η οµιλία του 
Εἰς µαρτύριον τῆς... µάρτυρος Εὐφηµίας 
ἔκφρασις, για τον επιπλέον λόγο ότι µας 
δίδει πληροφορίες για τον διάκοσµο 
ναού της εποχής του.
Η θεολογία του Αστερίου δεν αποκλίνει 
από αυτή των Καππαδοκών πατέρων, 
γι᾽ αυτό και δεν τον απασχόλησαν 
ιδιαίτερα θεολογικά ζητήµατα όπως η 
Τριαδολογία και η Χριστολογία. Είναι 
φανερή η προσπάθειά του να τονί-
σει τη θεότητα του Αγίου Πνεύµατος, 
εξαιτίας της διδασκαλίας των Πνευµα-
τοµάχων της εποχής του. Ο Αστέριος 
υποστηρίζει ότι η σειρά των θείων ονο-
µάτων δεν συνεπάγεται υπεροχή του 
ενός ή του άλλου προσώπου, λέγοντας 
χαρακτηριστικά ότι «οὐδὲν ἡ τῆς τά-
ξεως ἀπαλλαγὴ τῇ πίστει λυµαίνεται» 
(Ἐγκώµιον εἰς τὸν ἅγιον πρωτοµάρτυραν 
Στέφανον, PG 40:352B). Η τριαδικότητα 
του Θεού προεικονίζεται στην Παλαιά 
∆ιαθήκη στα πρόσωπα των τριών αγγέ-
λων, η οποία προσέφερε προοδευτική 
εξοικείωση µε το µυστήριο του Θεού 
(Εἰς τὸν πλούσιον καὶ εἰς τὸν Λάζαρον, PG 
40:173 CD). Με την Ενανθρώπηση του 
Υιού, αποκαλύφθηκε το θείο δόγµα της 
Τριάδος µέσω του προσώπου και του 
κηρύγµατος του Χριστού. Ειδικότερα, 
κατά τον σεπτό ποιµενάρχη ο απόστο-
λος Παύλος «υἱὸν τοῦ ∆αβὶδ ὀνοµάζῃ 
τὸν Χριστὸν καὶ ἄνθρωπον, καὶ πάντα 
τὰ ἄλλα, τὰ τῆς οἰκονοµίας ὀνόµατα», 
ώστε να διδάξει ότι «σαφῶς ὅτι Θεὸς ὢν 
ἄνωθεν, ἀφίκετο πρὸς ἡµᾶς» (Εἰς τοὺς 
Ἁγίους κορυφαίους ἀποστόλους Πέτρον καὶ 
Παῦλον, PG 40:288B). Απέναντι στην 
προσπάθεια λογικής κατανοήσεως της 
θεότητας αντιτάσσει την καθ᾽ υπόδειγ-
µα του Πέτρου βιωµατική πίστη, απορ-
ρίπτοντας τα συλλογιστικά συστήµατα 
και τις εκλογικεύσεις του Αρείου και 
του Ευνοµίου (Εἰς τοὺς Ἁγίους κορυφαί-
ους ἀποστόλους Πέτρον καὶ Παῦλον, PG 
40:281A-C).  Α.ΓΛΑ.
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πολη.

!"#*%+', µ'-. (!/.-)). Η µονή 
Αστερίου βρίσκεται τριάµισυ περίπου 
χµ. βορειοανατολικά της µονής Καισαρι-

ανής, σε κατάφυτη πλαγιά του Υµηττού. 
Αποτελεί µετόχι της µονής Πετράκη και 
το καθολικό της είναι και αυτό αφιερω-
µένο στους Ταξιάρχες. 
∆εν γνωρίζουµε τον ακριβή χρόνο ίδρυ-
σής της, ενώ ποικίλες απόψεις έχουν 
διατυπωθεί για την ετυµολογία του ονό-
µατός της. Κατά τον ∆. Καµπούρογλου, 
πήρε το όνοµά της από τον όσιο Λουκά 
τον Στειριώτη ή Αστεριώτη (Αστέρη), 
ο οποίος, ως γνωστόν, ίδρυσε τη µονή 
που φέρει το όνοµά του κοντά στο χω-
ριό Στείρι της Φωκίδας, το οποίο απα-
ντά σε έγγραφα ως Στειρ, Στείρι, Στέρι, 
Αστέρι. Ο όσιος Λουκάς, σύµφωνα µε 
τον βίο του αγίου, ήλθε στην Αθήνα 
στα τέλη του 920 ή τις αρχές του 921, 
εκάρη µοναχός και διέµεινε σε κάποια 
µονή της Αττικής, που ίσως, κατά τον 
Καµπούρογλου, ήταν η συγκεκριµένη 
µονή, η οποία κατόπιν για τον λόγο 
αυτό ονοµάσθηκε Αστερίου. Σύµφωνα 
εποµένως µε τη θεωρία αυτή, η οποία 
βέβαια είναι ατεκµηρίωτη, η ίδρυση της 

µονής τοποθετείται προ του 920. Από 
νεότερους όµως ερευνητές θεωρείται 
πιθανόν ότι η µονή που αναφέρεται 
στον βίο του αγίου είναι η µονή της 
Παντάνασσας στο Μοναστηράκι. Αλλά 
και αυτή η άποψη είναι απλή υπόθεση, 
αφού το αγιολογικό κείµενο δεν παρέ-
χει συγκεκριµένα στοιχεία για τη µο-
νή. Κατά µία άλλη άποψη, η ονοµασία 
Αστερίου προήλθε από κάποιο µοναχό 
και κτήτορα της µονής Αστέριο ή, κατά 
µια άλλη πιο ειδυλλιακή εκδοχή, ακόµη 
και από τον αγαπητό στους ποιµένες 
αστέρα, τον Αυγερινό.
Επιγραφές και χαράγµατα στο καθολι-
κό και την τράπεζα της µονής ενισχύ-
ουν τις ελάχιστες ιστορικές µαρτυρίες 
που έχουµε γι’ αυτήν. Στον νότιο τοίχο 
του κυρίως ναού υπάρχει χάραγµα του 
1656. Ο Γ. Λαµπάκης είχε διαβάσει 
ακιδογραφήµατα στον νάρθηκα του κα-
θολικού µε χρονολογίες 1667, 1646, 
1655 και 1671. Μνεία για τη µονή 

γίνεται επίσης σε µια χρονογραφική 
σηµείωση-ενθύµηση του 1687, σηµει-
ωµένη σε Μηναίο της µονής Αστερίου 
που φυλάσσεται στη µονή Φανερωµένης 
Σαλαµίνος. Προέρχεται από ένα µοναχό 
της µονής Αστέρη (sic) που κατέφυγε 
στη Σαλαµίνα το 1687, όταν έφθασαν 
στον Πειραιά οι Ενετοί. Η ενθύµηση 
έχει σχολιασθεί από τους Γ. Λαµπάκη, 
∆. Καµπούρογλου, Κ. Ζησίου και Μ. 
Γκητάκο.
Το σηµείωµα του µοναχού της µονής 
Αστερίου, το οποίο, όπως έδειξε ο Κ. 
Ζησίου, έχει ανακριβείς χρονολογίες, 
αναφέρεται ασφαλώς στα γεγονότα του 
1687 που οδήγησαν αργότερα στην 
ερήµωση της Αθήνας. Στα µέσα Μαρ-
τίου του 1688, οι Αθηναίοι άρχισαν να 
εγκαταλείπουν µαζικά την πόλη τους, 
φοβούµενοι τη µανία των τουρκικών 
στρατευµάτων, επειδή είχαν συµπράξει 
µε τους Ενετούς. Εκατοντάδες οικογέ-
νειες αναγκάσθηκαν να καταφύγουν µε 
βενετικά πλοία στη Σαλαµίνα πρώτα 

και έπειτα στην Αίγινα, την Πελοπόν-
νησο, σε νησιά του Αιγαίου και του Ιο-
νίου. Τον δρόµο αυτό θα πήραν, όπως 
εξάλλου αναφέρει και η ενθύµηση, και 
οι µοναχοί της µονής Αστερίου, µετα-
φέροντας πιθανότατα και τη βιβλιοθή-
κη της µονής στη Φανερωµένη. Στην 
Επανάσταση του 1821, η βιβλιοθήκη 
της µονής µεταφέρθηκε αρχικά στην 
Ακρόπολη των Αθηνών για φύλαξη και 
κατόπιν καταστράφηκε. Νεότερο, εξάλ-
λου, σηµείωµα του 1834, δηµοσιευµένο 
από τον Καµπούρογλου, αναφέρεται σε 
γαίες και ελαιόδενδρα της µονής.
Πρώτος ο ∆. Σουρµελής διατύπωσε την 
άποψη, την οποία ακολούθησαν και 
άλλοι, ότι στη θέση που είναι σήµερα η 
µονή Αστερίου βρισκόταν το διδασκα-
λείο του ∆ιοδώρου, το ένα από τα δύο 
διδασκαλεία –το άλλο ήταν του Πολυζή-
λου– που αναφέρονται από τον ανώνυµο 
τοπογράφο-συγγραφέα της περιγραφής 
Τα θέατρα και τα διδασκαλεία των Αθηνών. 
Πρόκειται για έργο, που γράφτηκε από 
Έλληνα, για να αποτελέσει ίσως ένα εί-
δος οδηγού για τον σουλτάνο Μωάµεθ 
Β΄, όταν αυτός έφθασε στην Αθήνα το 
φθινόπωρο του 1458. Η άποψη αυτή 
ενισχύεται και από τη ΡΛΕ΄ επιστολή 
του Συνεσίου, στην οποία, ειρωνευόµε-
νος τους σοφούς της Αθήνας κατά την 
εποχή του, λέει ότι αυτοί συναθροίζουν 
τους µαθητές τους έχοντας ως κίνητρο 
όχι τον φιλοσοφικό λόγο αλλά το µέλι 
του Υµηττού.
Παράδοση, ίσως, για χρήση της µο-
νής ως διδασκαλείου στα χρόνια της 
τουρκοκρατίας διασώζει και χάραγµα 
στον ναό του 1747, που αναφέρεται 
σε απαγχονισµό δασκάλου από τους 
Τούρκους. Θα πρέπει τέλος να σηµει-
ωθεί η εντοιχισµένη παλαιότερα στην 
τοιχοποιία του ναού µαρµάρινη πλάκα, 
που έφερε την επιγραφή +ΣΤΑΥΡΟΠΗ-
ΓΙΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΝ και πιθανότατα 
δήλωνε, όπως έχει υποστηριχθεί, ότι 
η µονή ήταν σταυροπηγιακή.
Σήµερα διασώζονται ο περίβολος –όχι 
στο αρχικό του ύψος– η τράπεζα, η 
εστία, η κρήνη, διάφορα κελιά και άλλοι 
βοηθητικοί χώροι και το καθολικό της 
µονής. Η σηµερινή είσοδος της µονής 
δεν ήταν αρχικά η κύρια είσοδος. Αυτή 
βρισκόταν στο δυτικό άκρο της βόρειας 
πλευράς του περιβόλου και φέρει υπέρ-
θυρο µε ανάγλυφο κόσµηµα.
Μέσα στο θαυµάσιο αττικό τοπίο, το 
καλοκτισµένο καθολικό της µονής, µε 
τις αρµονικές αναλογίες, τον «αθηναϊκό» 
τρούλο και τη γραφικότητα των όψεων, 
προδίδει τεχνίτη µε µεράκι και προ-
σφέρει ένα έξοχο δείγµα της αθηναϊκής 
ναοδοµίας σε χρόνους δύσκολους, µέσα 
στην τουρκοκρατία. Παλαιότερα πιστευ-
όταν ότι ο ναός ήταν βυζαντινός (του 
11ου αι.), νεότερη όµως έρευνα έδειξε 
ότι πρόκειται για κτίσµα µεταβυζαντινό 
(πιθανότατα του 16ου αι.). 
Είναι ένας σταυροειδής εγγεγραµµένος 
ναός µε τρούλο, της παραλλαγής των 
σύνθετων τετρακιόνιων. ∆υτικά διαθέ-
τει νάρθηκα και ανατολικά απολήγει σε 
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