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ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

Άγιοι Αθανάσιος και Κύριλλος 
Πατριάρχες Αλεξανδρείας 18 Ιανουαρίο,tι 

Ο Άγιος Αθανάσιος, τον οποlον «όντως 

μέγαν διδάσκαλον μετά τους aποστόλους 

ευμοlρησεν (κατέχει) η του Χριστού Εκκλη- · 
σ!α», όπως ορθώς αποφαlνεται ο υμνωδός, 

διεκρlθη για τους υπέρ της ορθοδόξου 

π!στεως αγώνες του κατά της αιρέσεως του 

Αρείου. 

Γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια κατά το 
έτος 295, κατέyίνq με επιμέλεια ·στη 
μελέτη της Αγίας Γραφής ·και όλων των 
μέχρι της εποχής εκεlνης θεολογικών 

βιβλίων, χωρίς να υστερήσει και υπό άποψη 

φιλοσοφικής μορφώσεως. 

Και «ως επόθει, του Παρακλήτου η χάρις 

εκ παθών κεκαθαρμένη ευρούσα την 

ψυχήν του διαδήλους (= φανερός) εν αυτή 
τας ενεργείας δεlκνυσι, και τηλαυγή (εκ

πέμποντα μακράν το φως) φωστήρα τω 

κόσμω τlθησι' τούτον. Διότι «θεϊκώ ζήλω 

σφοδρώ πυρπολουμένος» ο άγιος Αθανά

σιος, ανεδείχθη στην Α" εν Νικαια Οικουμε

νικήν Σύνοδον, όπου έλαβε μέρος, συνο

δεύσας ως διάκονος της εν Αλεξανδρεlα 

Αλέξανδρον, ο σπουδαιότερος αγωνιστής 

κατά της αιρέσεως του Αρείου, αφού 

κήρυξε το «ομοούσιον» σε αντίκρουση της 

διδασκαλlας του Αρείου, που παραδεχόταν 

τον Υιόν κτίσμα το οποίο δημιουργήθηκε 

σε ορισμένο χρόνο και όχι άναρχον και 

άκτιστον. Αλλά και κατόπιν «εκ προνοίας 

θείας», διεδέχθη στο θρόνο της Αλεξαν

δρεlας τον Απρίλιον του έτους 323 τον 
γηραιόν Αλέξαvδρον διά της ψήφου του 
κλήρου και ολοκλήρου του λαού, δεν' 
έπαυσε μέχρι του θανάτου τον αγώνα κατό 

των Αρειανών «λόγοις και γράμμασι την 1 

ποικlλην πλάνην εξορlζων (εκδιώκων) 1 

σοΦαίς αποδεlξεσιν εκ της οικουμένης» κα, 
«τους πεπλανημένους ποδηγετών (οδη

γών) και επιστρέφων προς τον όντως 

Θεόv». 

Οι Αρειανοί δεν εδ!στασαν να χρησιμο

ποιήσουν εναντιον του τις πλέον κακοή

θεις συκοφαντlες, αξαιτlας των οποίων με 
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την επέμβαση του αυτοκράτορα, που 

παρασύρθηκε από τις μηχανορραφίες των, 

ο Μέγας Αθανάσιος, «προκινδυνεύων της 

πlστεως ως ποιμήν αληθινός», καθαιρέ

θηκε και εξορίσθηκε πέ •τε φορές και από 

τα 46 έτη της αρχιεραΓίας του πέρασε 
περισσότερα από δέκα χρόνια στην εξορία. 

Παρόλες όμως αυτές τις διώξεις ουδέποτε 

εκλονίσθη, μολονότι ήλθαν στιγμές, κατά 

τις οποίες ολόκληρος ο χριστιανικός 

κόσμος φαινόταν άντlθετος προς αυτόν, 

«έως (μέχρις ότου) την πλάνην εξόρισε 

Αρε!ου την άθεον», «και την ποίμνην της 

αυτού ασεβεlας» διέσωσε. Είναι πράγματι 

θαυμαστό, ότι εύρισκε χρόνον και για συγ

γραφική εργασία, ιδίως εναντίον των 

Αρειανών. 

Έτσι αγωνlσθηκε και πέθανε στις 2 
Μαtου 373 σε ηλικια 78 ετών. Για τους υπέρ 
της πίστεως αγώνες του εκ παραλλήλου 

προς τον υποδειγματικόν βίον του, ως 

ζώσαν έκφραση και ερμηνεία της ορθής 

π!στεως, ονομάσθηκε Μέγας και «αθάνα

τον εκτήσω (απέκτησε) τη μνήμη εις του 
αιώνας». 

1 Δικαlως ο υμνωδός της Εκκλησlας λέγει 
περί αυτού στο ακόλουθο δlστιχο: 

ι<Αθανάσιον και θανόντα ζην λέγω, 

Οι γαρ δίκαιοι ζώσι και τεθνηκότες>>. 

Ζει στη συνείδηση των πιστών όχι μόνο 

ως μαχητής υπέρ της ορθοδόξου πίστεως 

και υπόδειγμα εναρέτου ανδρός, αλλά και 

δια των συγγραμμάτων του, τα οποία 

περιέχουν τη γνησία και αυθεντική διδα

σκαλlα της Εκκλησlας. 

Πλησίον του μεγάλου Αθανασlου στέκει 
ο δεύτερος εκ των συνεορταζομένων με 

αυτόν, άγιος Κύριλλος, ο οποίος διετύπω

σεν την ορθόδοξη θέση έναντι της αιρετι

κής δοξασίας του Νεστορίου, «ζήλου κάι 
παρρησίας έμπλεως (πλήρης)» όπως λέγει 
ο υμνογράφος. 

Γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια το 370 από 


