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ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

'Αyιος ΑντώνΙf>ς (17 ιavouaρfou) 

Ο Άγιος Αντώνιος, Πατριάρχης της Ερή

μου ονομάσθηκε και «των ασκητών αρχη

γός••; θεωρείται ως πατέρας και θεμελιώ
τής του μοναχικού βlου, που πλήθυνε «εν 

ερήμω τα ποlμνια των λογικών προβάτων 

Χριστού εν οσιότητι και δικαιοσύνη». 

Γεννήθηκε στο χωριό Κόμο της Αιγύmου 

κοντό στην όχθη τοίι Νειλου κατά το έτος 
251 μ.Χ. από γονεις πιστούς και ενάρετους, 
κι έτυχε χριστιανικής ανατροφής. Σε ηλικlα 

. 20 ετώv .. της φωVιΊς τΟυ ίΞύavvέλί(;)u κοι τοι. 
Κυρlου ακούσας» στο ναό του χωριού του 
και αφού φωτlσθηκε «τοις του Πνεύματος 
Ακτlσιν» έλαβε την· απόφαση να πραγματο

ποιήσει εκεlνο :το οποlο υπεδεlχθη υπό του 

·χριστού στον πλούσιο νέο για να φθόσst 
στην τελειότητα, αφού αναmερώθηκε η 
ψυχή του από θέ!ο έρωτ~. «~t:t~pρ!ψας (τ~~-~ 
ούτοτρόf!~sιij:φοvτlδας πόοο.ς τ_ων χρη_
μότων, κτημάτων και οι κ ετών, και αδελφ~ς 
τι:ιν στοργήν, τήν οπο!αν ενεπιστεύθή Πλ!l
σlον αφιερωμένων παρθένων ασκουμέ

νων». 

Και στην αρχή κατοlκησε ασκούμενος 

«δια την ζωήν εν τω μνήματι» έξω απ' την 

πόλη, «μηδολώς mοούμενος προσβολας 

του αλόστορος (διαβόλου) τας μετό κόftω',(_ 
και κρότων••. · 
·Αργότερα επιζητώντας tρημο τόπον, 

κατευθύνθηκε 'στα όρη της δεξιός όχθης 
του Νε!λου, nou εΚ:i=εfvονταvnpΟ(; τήΎΑρα
β!α · και εγκαταστάθηκε· στα ερε!πια 

κάΠοιου φρουρlου και κοvτό σε μιαν πηγή. 
ι=ιc.-( πnnf.ιιr.ινε νια ε!κοσι περlriου xe.όvιa 
και υπέβαλε τον εαυτό του σε αυστηρό

τητα άσκηση, ζώντας λιτότατa, εγκαρτε

ρώντας σε hγρuπν'ια καί προσευχή, εργα
ζόμενος τη γη για tις ελάχιστες ανάγκες 
του . και κοιμώμενος πάνω στο σκληpό 
στρώμα προς δόuλαγώγηctη του σώματος. 

·ετσι «συντρ!ψας"των δαιμό~ωv τα τόξα 
και τα βέλη εγκρατε!α συντόνως ~με 

. συνεχή εγκρότεια)»,. έγινε «τpό'παιούχος 
. νικηη'!ς νεκρώοαι; πάσας τας tψοσβολά<; 
' (επιθέοεις)τωvnαθώv και των νοσούντr•"' 

Του Α. Φ. Βασιλεlου 

εμπειρότατος και σεπtqς (άξιος σεβασμού) 
ιατρός» · γιατρεύοντας «ασθενεlας των 

παθών», και «όργανον του Αγlόυ Πνεύμα

τος παρ' αυτού λαβών των θαυμάτων την 

ενέργειαν» και τω'l «πλανωμένων μέγας 
οδηγός» και «της ερήμου οικιστής», αφού 

η ερημική εκεlνη περιοχή εγέμισε από 

καλύβες αναχωρητών, απετέλεσε μονα

στικό κέντρο υπό, την καθοδήγηση του 

Αντωνlου, και «των μοvαζόντων ποιμήν και 
~<αύχημα». · 

κaταnολεμiliVτας όμως ο Ίδ.vιος Αvτώ
νιος τον εκ της υπερηφανειας κlνδυνον,. 
εγκατέλειψε τον τόπον, εκε(νο και κατευ
θύνθήκε προς την Ερυθρό Θάλασσα, εγκα
ταστάθηκε στο μέρος όπου βρlσκεται 
σήμερα η κοmική μονή του Αγlου Αντω
·νιου. Αλλά και στο μακρινό αυτό ορμητήριο 
του ~ολλοι τον επίσκέmονταν, όχι μόνο 
χριστιανοl αλλά και εθνικοl και όλοι υφί

σταντο την αγαθή του επίδρασή, την οποία 
ο Μέγας Αθανάσιος συνοψlζει στους εξf)ς 
περl του Αγlου Αντωνlου επιγραμματικούc 
λόγους του: «Και όλως (εξ ολοκλήρου) 
ώσπερ ιατρός ην δbθείς παρό του Θεού τη 

Αιγύπτω. Τις γαρ λυποίiμενος απήντα (τον 
σύναvτού_qε) i<αι ουκ επέστΡεΨε χαίρων: 
Τις ήρχετο θρηνών δια τους αυτού τεθνη

κότας και ουκ ευθέως (αμέσως) απετ!θετο 
(δεν· όφινε) 'το πένθος; Τις οργιζόμενος 
ήρχετο και ουκ εις Φιλίαν μετεβάλλετο; Τις 
. νεώτερος ελθών ειc το όροι:: κάι θεωρήσαc 
(βλέποντας) Αντiliνιον ουκ εu.ttε<IJς έξijp-

νείτο τας ηδονός και ηγόπα σωφροσύνην;» ~ 
Διότι άνκαι ήταν αγράμματος ο Άγιος 
Αντώνιος διακρινόταν για την ευστροφία 
του πνεύμα~qC:.και τη διαλεκτική του ικα
νότητα, όπως αναφέρει ο Μέγας Αθανά
σιος στον π'ερι του Αγίου Αντωνlου, βίον 
του Ι<αι είχε λόγον «ηρτυμένον θε!ω αλάτι 
και χαρlεντα», γνωρίζοντας καλό την Αγία 

Γραφή με πiν ακρόαση κατά την ανάγνωση 
αυτής από άλλους. - · 
Τόση φήμη aπέκτησε, ώστε και αυτός Ο 

Μέγας Κωνσταντίνος και οι γιοί tοίι, εκδή-


