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Ὁ Ἅγιος Κύριλλος Ἀλεξανδρείας καί οἱ σχέσεις του μέ τόν ἔπαρχο 
Ὀρέστη καί τή Φιλόσοφο Ὑπατία 

 
Εἰρήνη Ἀ. Ἀρτέμη 

 
 

Στήν ἐργασία αὐτή θά ἀναφερθοῦμε στίς σχέσεις ἑνός σπουδαίου πατρός 
τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας τοῦ πατριάρχη Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας μέ δύο ἐξέχοντα 
πρόσωπα τῆς πόλεως τῆς Ἀλεξάνδρειας, τόν ἔπαρχο Ὀρέστη καί τή φιλόσοφο 
Ὑπατία. 

Ὁ ἱερός Κύριλλος ὑπῆρξε σημαντική μορφή γιά τήν ἐποχή του. Ἄσκησε 
πολύ μεγάλη ἐπίδραση τόσο στόν ἐκκλησιαστικό βίο ὅσο και στή διαμόφωση τῆς 
χριστιανικῆς διδασκαλίας καί κυρίως στή διατύπωση τοῦ χριστολογικοῦ 
δόγματος τόν 5 αι. Γιά τή ζωή τοῦ ἱεροῦ πατρός λίγα πράγματα εἶναι γνωστά. 
Γνωρίζουμε ὅτι γεννήθηκε μεταξύ τοῦ 370 μέ 380 μ.Χ. στήν Ἀλεξάνδρεια. Τήν 
ἀκριβῆ ἡμερομηνία τῆς γεννήσεώς του δέν ἔχουμε τή δυνατότητα νά τή 
γνωρίζουμε. Καταγόταν ἀπό εὔπορη ἑλληνική οἰκογένεια τῆς πόλεως τῆς 
Ἀλεξάνδρειας, ἄν καί συχνά ὁ πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Νεστόριος τόν 
ἀποκαλεῖ «Αἰγύπτιον», δηλαδή αὐτόν πού κατάγεται ἀπό τήν Αἴγυπτο1, μέ 
σκοπό νά τόν χλευάσει.  

Θεῖος του ὑπῆρξε ὀ πατριάρχης Ἀλεξανδρείας Θεόφιλος, ἄνδρας 
δυναμικός καί εὔστροφος, τόν ὁποῖο ὁ Κύριλλος πάντοτε τόν ἀνέφερε μέ 
εὐγνωμοσύνη καί ἀγάπη2. Μεγάλωσε λοιπόν, ὁ Κύριλλος μέσα σέ ἕνα 
περιβάλλον, τό ὁποῖο τοῦ προσέφερε τή δυνατότητα νά λάβει εὐρεία καί 
ἐπιμελημένη ἐκπαίδευση ἀλλά καί νά συναναστραφεῖ μέ ἐξέχοντα πρόσωπα τῆς 
ἀλεξανδρινῆς κοινωνίας, τόσο τῆς πολιτικῆς ὅσο καί τῆς ἐκκλησιαστικῆς σκηνῆς.  

Σπούδασε στή φημισμένη Σχολή τῆς Ἀλεξάνδρειας μέ διδάσκαλο τό 
Δίδυμο τόν Τυφλό3 καί παρακολούθησε μαθήματα τῆς περίφημου ἀλεξανδρινῆς 

                                                
1 Mansi, V, 725. 
2Σωκράτους, Ἐκκλησιαστική Ἱστορία 7, 7, PG 67, 749C-762A. Θεοδωρήτου Κύρου, 
Ἐκκλησιαστική Ἱστορία 5, 40 PG 83, 1277D. Νικηφόρου Καλλίστου, Ἐκκλησιαστική Ἱστορία 
15,14 PG 146, 1100A- 1104A. Mansi IV, 1464. Ed. Schwartz I, I, 3 σ. 75. Χρ. Παπαδοπούλου, 
Ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας Ἀλεξανδρείας, Ἀλεξάνδρεια 1933, σ. 264. Ἀ. Θεοδώρου, Ἡ 
Χριστολογική Ὁρολογία καί Διδασκαλία τοῦ Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας καί Θεοδωρήτου 
Κύρου, Ἀθήνα 1955, σ. 37. Χρ. Κρικώνη, «Κύριλλος Ἀλεξανδρείας καί ἡ Χριστολογική 
διδασκαλία του», Πρακτικά ΙΘ Θεολογικοῦ Συνεδρίου μέ θέμα «Ο ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ», Θεσσαλονίκη 1999, σ. 236. 
3 Βλ. Σχετικά Κ. Σκουτέρη, Ἱστορία Δογμάτων 2, Ἀθήνα 2004, σσ. 231 -258. Συναφῶς βλ. Σ. 
Παπαδοπούλου, Πατρολογία Β, Ἀθήνα 1990, σσ. 666-682. Ἠλ. Μουτσούλα, «Ἀλεξανδρινοί 
Συγγραφεῖς Δ αἰ. Α΄ Σεραπίων Θμούεως. Β΄ Δίδυμος ὁ Ἀλεξανδρεύς», ἀνάτυπο, Ἀθήνα 
1971, σσ. 17-51. W. Gauche, Didymus the Blind; an Educator of the 4th century, Washington 
1934. 
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φιλοσόφου – μαθηματικοῦ Ὑπατίας4. Οἱ γνώσεις του ἐπλουτίζονταν συνέχεια 
ἀπό τή μελέτη συγγραμμάτων σπουδαίων χριστιανῶν συγγραφέων, πατέρων 
τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως ἦταν ὁ Μέγας Ἀθανάσιος5, οἱ Καππαδόκες Πατέρες6 κ.ἄ., 
ἀλλά καί συγγραμμάτων συγγραφέων τῆς θύραθεν φιλολογίας. Παράλληλα 
γαλουχήθηκε θεολογικά στήν ἔρημο κάτω ἀπό τήν ἀπεριόριστη φροντίδα τῶν 
ζηλωτῶν μοναχῶν τῆς Νιτρίας, κοντά στούς ὁποίους πέρασε πέντε ὁλόκληρα 
χρόνια. Αὐτοί πιθανόν τοῦ ἐνέπνευσαν τόν πύρινο καί ἀνυπόμονο ζῆλο, πού 
χαρακτηρίζει τόν Κύριλλο σέ ὅλη τή διάρκεια τοῦ βίου του7. 

Μετά τήν κοίμηση τοῦ θείου του, ἀναμετρᾶται μέ τόν ἀρχιδιάκονο 
Τιμόθεο γιά τόν πατριαρχικό θρόνο. Στήν ἀναμέτρηση αὐτή βγαίνει νικητής καί 
ἀνέρχεται στόν πατριαρχικό θῶκο τῆς Ἀλεξανδρείας στίς 18 Ὀκτωβρίου τοῦ 4128. 
Ὡς νέος Ἀρχιεπίσκοπος, καυτηριάζει μέ δριμύτητα τήν κοινωνική ἀνισότητα καί 
τήν ἀναλγησία τῶν πλουσίων. Ψέγει τήν πολιτική ἐξουσία γιά τήν ἀνοχή της σέ 
φαινόμενα ἀδικιῶν ἔναντι τῶν φτωχῶν, σέ ἀπάτες, ἐπιορκίες, σέ φαινόμενα 
ἔκλυτου βίου9. Δέ διστάζει νά ἐναντιωθεῖ σέ ἕνα πολιτικό κατεστημένο, τό ὁποῖο 
ὁδηγεῖ τούς πολίτες τῆς Ἀλεξάνδρειας καί γενικότερα τῆς Αἰγύπτου σέ ἄθλιες 
συνθῆκες διαβίωσης καί πού ὀξύνει τήν κοινωνική ἀνισότητα μεταξύ πλούσιων 
καί φτωχῶν. 

Ἀρχικός στόχος του ἦταν ἡ καταπολέμηση ὅλων ὅσων ἀποτελοῦσαν 
κίνδυνο γιά τήν ἑδραιωμένη πιά χριστιανική Ἐκκλησία10. Στό σημεῖο αὐτό 
κατηγορήθηκε ἀπό πολλούς ἀντιπάλους τους ὡς ἀλαζόνας, σκληρός καί 
ματαιόφρονος ἄνθρωπος, κάτι ὅμως πού καταρρίπτεται ἄν μελετήσει κάποιος 
προσεκτικά τήν ὅλη δημόσια δράση του. Σκοπός του ἦταν ἡ θωράκιση τῆς 
Ἐκκλησίας ἀπό ὁποιαδήποτε ἀπειλή, ἡ ὁποία θά κλώνιζε τούς πιστούς καί ὄχι τά 
                                                
4Ἡ ἐπιστολή τοῦ ἱεροῦ Κυρίλλου (λατινιστί), στόν τόμο 77 τῆς PG (389-390) ἡ ὁποία 
ἀπευθύνεται στήν Ὑπατία καί τῆς ἐκθέτει τά προβλήματα πού ἔχουν προκύψει ἀπό τή 
διένεξη τοῦ Νεστορίου μέ τόν Κύριλλο εἶναι νόθα. Ἐξάλλου ὁ Κύριλλος δέν θά μιλοῦσε 
ἀναλυτικά γιά ἕνα δογματικό θέμα, ὅπως τό Χριστολογικό, σέ κάποιον πού δέν ἦταν 
μέλος τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Ἀφοῦ θά ἦταν ἀδύνατο νά κατανοήσει κάποιος 
θέματα δογματικῆς διδασκαλίας χωρίς νά ἔχει τό κατάλληλο θεολογικό ὑπόβαθρο. 
Πρβλ. Χρ. Παπαδοπούλου, Ὁ Ἅγιος Κύριλλος Ἀλεξανδρείας, Ἀλεξάνδρεια 1933, σ. 264 -
266. 
5Βλ. Σ. Παπαδοπούλου, Πατρολογία Β, Ἀθήνα 1990, σσ. 263-326. Τοῦ ἰδίου, «Ὁ Ἅγιος 
Ἀθανάσιος Ἀλεξανδρείας, σταθμός μέγας ἐν τῇ θεολογίᾳ τῆς Ἐκκλησίας», ἀνάτυπο ἐκ 
τῆς Θεολογίας (1974), σσ. 102-128. F. L. Cross, The Study of St. Athanasius, Oxford 1945. Κ. 
Σκουτέρη, Ἱστορία Δογμάτων 2, Ἀθήνα 2004, σσ. 179-222. 
6 Βλ. Σ. Παπαδοπούλου, Πατρολογία Β, Ἀθήνα 1990, σσ. 355-407, 475-529, 590-632, 637-642.. 
7 The international cyclopaedia - a compendium of human Knowledge, revised with large 
additions, vol. IV, NewYork 1899, p. 256.  
8 Π.Κ. Χρήστου, Ἑλληνική Πατρολογία, Δ, Θεσσαλονίκη 1989, σ. 340 κ.ἑ. 
9 Χρ. Κρικώνη, «Κύριλλος Ἀλεξανδρείας καί ἡ Χριστολογική διδασκαλία του», Πρακτικά 
ΙΘ Θεολογικοῦ Συνεδρίου μέ θέμα «Ο ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ», 
Θεσσαλονίκη 1999, σ. 240. 
10 Αἰκ. Χριστοφιλοπούλου, Βυζαντινή ΄Ἱστορία Α, ἐκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη 19964, σ. 206. 
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θεμέλιά της, γιατί Ἐκείνη ἔχοντας ὡς κεφαλή τόν ἐνσαρκωμένο θεῖο Λόγο εἶναι 
προορισμένη νά ζήσει εἰς τούς αἰώνας καί «Πύλαι ᾃδου οὐ κατασχύνουσι»11. 
Πολέμησε μέ πάθος ὑπολείμματα παλαιοτέρων αἱρέσεων ὅπως οἱ Νοβατιανοί12, 
οἱ Ἀρειανοί13, οἱ ὁπαδοί τοῦ Μαρκίωνα14, τοῦ μοναρχιανοῦ Παύλου Σαμοσατέα15. 
Σχετικά μάλιστα μέ τούς Νοβατιανούς ἕνας ἐκπρόσωπός τους ὁ ἱστορικός 
Σωκράτης γράφει: «Εὐθέως οὖν Κύριλλος τάς ἐν Ἀλεξανδρείᾳ Ναυατιανῶν 
ἐκκλησίας ἀποκλείσας, πάντα μέν τά ἱερά κειμήλια ἔλαβε, τό δέ ἐπίσκοπον 
αὐτῶν Θεόπεμπτον, πάντων ὧν εἶχε ἀφείλετο»16. 

Χαρακτηριστικά σκληρή καί ἀδυσώπητη ὑπῆρξε ἡ στάση του ἀπέναντι 
στούς Ἐθνικούς17, οἱ ὁποῖοι ἀσκοῦσαν μεγάλη ἐπίδραση στό χριστιανικό λαό, μέ 
τή μαγεία, τήν ἀστρολογία, τή δεισιδαιμονία, «......» καί μέ τήν ὕπαρξη κάποιου 
μαντείου στό Μένουθις στό ὁποῖο λατρευόταν μία ψεύτικη θεά «ἡ Κυρά»18. 
Ἐπίσης πολέμησε τούς Ἰουδαίους, οἱ ὁποῖοι ἦταν γύρω στούς 40.000 στήν 
Ἀλεξάνδρεια. Ἔκλεισε τίς συναγωγές τους καί ἐξόρισε πολλούς ἀπό αὐτούς. Ἡ 
πολεμική του ἔναντι τῶν Ἰουδαίων τροφοδοτήθηκε κυρίως ἀπό τή μεροληπτική 
στάση τοῦ ἔπαρχου τῆς πόλεως Ὀρέστη. Ὁ τελευταῖος ἄν καί δήλωνε χριστιανός, 
χαρακτηριζόταν συχνά ἀπό τούς χριστιανούς τῆς Ἀλεξάνδρειας «θύτης καί 
ἕλληνας», δηλαδή εἰδωλολάτρης, ἐξαιτίας τῆς ἄδικης συμπεριφορᾶς του 

                                                
11 Ματθ. 16, 18. 
12Πρβλ. Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας, Ἑορταστική Ὁμιλία 8, 9. PG 77, 565 – 577, 681 – 692, 1060- 
1064. Πρβλ. Κ. Β. Σκουτέρη, Ἱστορία Δογμάτων 1, Ἀθήνα 1998, σσ. 335-338. Βλ. Φειδᾶ, 
Ἐκκλησιαστική Ἱστορία Α, Ἀθῆναι 1992, σσ. 296-299. Σ. Παπαδοπούλου, Πατρολογία Α, 
Ἀθήνα 1991, σσ. 423-426. H. Weyer, Novatianus de Trinitate, Düsseldorf 1962. 
13Πρβλ. Κ. Β. Σκουτέρη, Ἱστορία Δογμάτων 2, Ἀθήνα 2004, σσ. 97-120. Βλ. Φειδᾶ, 
Ἐκκλησιαστική Ἱστορία Α, Ἀθῆναι 1992, σσ. 377-398. Σ. Παπαδοπούλου, Πατρολογία Β, 
Ἀθήνα 1990, σσ. 114-119. 
14Πρβλ. Κ. Β. Σκουτέρη, Ἱστορία Δογμάτων 1, Ἀθήνα 1998, σσ. 278, 324 κ.ἑ. Βλ. Φειδᾶ, 
Ἐκκλησιαστική Ἱστορία Α, Ἀθῆναι 1992, σσ. 159-162. Σ. Παπαδοπούλου, Πατρολογία Α, 
Ἀθήνα 19912, σσ. 142-143. 
15Πρβλ. Κ. Β. Σκουτέρη, Ἱστορία Δογμάτων 1, Ἀθήνα 1998, σσ. 470-472.. Σ. Παπαδοπούλου, 
Πατρολογία Α, Ἀθήνα 19912, σσ. 461-464. Βλ. Φειδᾶ, Ἐκκλησιαστική Ἱστορία Α, Ἀθῆναι 
1992, σσ. 244-245.. 
16 Σωκράτους, Ἐκκλησιαστική Ἱστορία 7,7 PG 67, 752A. 
17 Χρ. Κρικώνη, «Κύριλλος Ἀλεξανδρείας καί ἡ Χριστολογική διδασκαλία του», Πρακτικά 
ΙΘ Θεολογικοῦ Συνεδρίου μέ θέμα «Ο ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ», 
Θεσσαλονίκη 1999, σ. 241. 
18 Πρβλ. Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας, Ὁμιλία 3, PG 77, 1105Α. Συναφῶς βλ. Σωφρονίου 
Ἱεροσολύμων, Τό ἐγκώμιον εἰς τούς ἁγίους Κῦρον καί Ἰωάννην, PG 87, 3, 3409-3412: 
«Δαίμων ἀκάθαρτος ἐπεφαίνετο ἐν εἴδει θηλείας ποιῶν φαντασίας πολλάς καί μαντείας 
δοκῶν λέγειν, μηδέν ἐχούσας ἀληθές καί ἐπιταγάς τινων φαρμάκων τερατευόμενος, 
μηδέ παντάπασιν ὠφελῶν, ἀλλά τούτοις εἰς ἀπώλειαν ἐφελκόμενος... πολλούς τό 
εἰδεχθές τοῦτο δαιμόνιον ταῖς ἀπάταις παρέσυρε καί προσκαλεῖσθαι αὐτοῦ τῷ βωμῷ 
ἐλπίδι ρήσεως ἤ προφητείας ἀνέπειθεν οὐ μόνον ἀπιστοῦσι καί πάντη τούς αὐτοῦ 
προσκειμένους κελεύσμασιν ἀλλά καί πιστούς τοῦ Χριστοῦ σύμβολα φέροντες». 
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ἀπέναντι στούς χριστιανούς, ἡ ὁποία γινόταν αἰτία γιά συνεχεῖς προστριβές 
μεταξύ χριστιανῶν καί Ἰουδαίων.  

Οἱ Ἰουδαίοι ἔχοντας τήν ἀπροκάλυπτη στήριξη τοῦ ἔπαρχου Ὀρέστη 
ἀσκοῦσαν στυγνή τοκογλυφία ἀπέναντι στούς χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι μή 
δυνάμενοι νά ἀνταποκριθοῦν στήν ἀπόσβεση τῶν δανείων τους ἤ τῶν 
γενικοτέρων ὀφειλῶν τους κατέληγαν δοῦλοι καί δημεύονταν ἡ περιουσία τους. 
Γιά τό λόγο αὐτό οἱ Ἰουδαῖοι ἦταν περισσότερο ἐπικίνδυνοι γιά τόν Κύριλλο ἀπό 
τούς εἰδωλολάτρες, γιατί οἱ πρῶτοι ἀπειλοῦσαν ὁλόκληρη τήν κοινωνική 
ὑπόσταση τῶν χριστιανῶν ἐνώ οἱ τελευταῖοι ἐπιτελοῦσαν τό ἔργο τοῦ μισόκαλου 
ἐχθροῦ μέ σκοπό τήν ἀπώλεια τῆς ψυχῆς τῶν πιστών ἐν Χριστῷ καί τή ρίψη της 
στό βάθρο τῆς ἀπωλείας.19 

Βασική πηγή γιά τά τεκταινόμενα τῆς ἐποχῆς ἀποτελεῖ ὁ ἱστορικός 
Σωκράτης, ὁ ὁποῖος μάλιστα ἀναφέρθηκε ὅτι ἄνηκε στίς τάξεις τῶν Νοβατιατῶν. 
Αὐτό προσδίδει μεγαλύτερη ἐγκυρότητα στά γραφόμενά του σχετικά μέ τόν Ἅγιο 
Κύριλλο, μιᾶς καί δέ μεροληπτοῦσε ὑπέρ τοῦ πατριάρχη Ἀλεξανδρείας, ὡς 
φιλικά προσκείμενος σέ αὐτόν. Ὁ Σωκράτης τονίζει ὅτι ὁ Ὁρέστης, ἄν καί 
δήλωνε χριστιανός μισοῦσε φανατικά τούς ἐπισκόπους καί θεωροῦσε ὅτι 
ἀσκοῦσαν ἐξουσία καί εἶχαν ἁρμοδιότητες δοσμένες ἀπό τό αὐτοκράτορα, τίς 
ὁποῖες δέν ἔπρεπε νά ἔχουν: «ἐμίσει τήν δυναστείαν τῶν ἐπισκόπων, ὅτι 
παρῃροῦντο πολύ τῆς ἐξουσίας τῶν ἐκ βασιλέως ἄρχειν τεταγμένων»20. Δέν 
ἔχανε λοιπόν εὐκαιρία νά προσπαθήσει νά ἐκθέσει τόν πατριάρχη Ἀλεξανδρείας 
στά μάτια τοῦ λαοῦ τῆς Ἀλεξάνδρειας καί νά δημιουργήσει προστριβές μαζί του.΄ 

Ὁ Κύριλλος ὡς ἔξυπνος ἄνθρωπος πού ἦταν γνώριζε ὅτι ἔπρεπε νά ἔχει 
καλές σχέσεις μέ τόν Ὀρέστη. Προσπάθησε ἑπομένως πολλές φορές νά 
συμφιλιωθεῖ μαζί του χωρίς ἀποτέλεσμα. Ἡ ρήξη τους ἔγινε ἀγεφύρωτη, ὅταν ὁ 
Ὀρέστης στράφηκε ἐναντίον τοῦ Ἰέρακος, ἀνθρώπου τῆς ἐμπιστοσύσης τοῦ 
Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας καί τοῦ ἐπέβαλε σκληρά μέτρα: «Ἦν δὲ ἐν αὐτοῖς τις 
ἀνὴρ ὀνόματι Ἱέραξ͵ ὃς γραμμάτων μὲν τῶν πεζῶν διδάσκαλος ἦν͵ διάπυρος δὲ 
ἀκροατὴς τοῦ ἐπισκόπου Κυρίλλου καθεστὼς͵ καὶ περὶ τὸ κρότους ἐν ταῖς 
διδασκαλίαις αὐτοῦ ἐγείρειν ἦν σπουδαιότατος. Τοῦτον τοίνυν τὸν Ἱέρακα τὸ 
πλῆθος τῶν Ἰουδαίων ἐν τῷ θεάτρῳ θεασάμενοι κατεβόων εὐθὺς͵ ὡς δι΄ οὐδὲν 
ἄλλο παραβάλλει τῷ θεάτρῳ͵ ἢ ἵνα στάσιν τῷ δήμῳ ἐμβάλοι. ... ἁρπάσας οὖν τὸν 
Ἱέρακα δημοσίᾳ ἐν τῷ θεάτρῳ βασάνοις ὑπέβαλλεν.»21. Τό τελευταῖο ἔδωσε τήν 
ἀφορμή νά παραμεριστεῖ τό παραπέτασμα τῆς δῆθεν καλῆς συνύπαρξης μεταξύ 
Ἰουδαίων καί χριστιανῶν καί νά ἐκδηλωθεῖ τό ἀπέραντο μίσος τῶν Ἰουδαίων γιά 
τούς τελευταίους. Πολλοί ἀπό αὐτούς φονεύτηκαν ἀπό τούς Ἰουδαίους μέ δόλιο 
τρόπο. Οἱ Ἰουδαῖοι μία νύκτα προκάλεσαν μεγάλες ταραχές διαδίδοντας τή φήμη 
ὅτι πυρπολοῦνταν ὁ ναός τοῦ Ἁγίου Ἀλεξάνδρου. Τρέχοντας οἱ χριστιανοί νά 

                                                
19 Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας, Ἑορταστική Ὁμιλία 1ε, PG 77, 417-424, 513, 516, 529, 853, 586, 
860-873, 896-901, 1057-1060. 
20 Σωκράτους, Ἐκκλησιαστική Ἱστορία 7, 7, 13, PG 67, 764A. 
21 Αὐτόθι, 7,13-34. PG 67, 761C-764C. 
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σώσουν τόν ναό ἔπεσαν σέ ἐνέδρα τῶν Ἰουδαίων οἱ ὁποῖοι καί φόνευσαν 
πολλούς. Τότε ἦταν πού ὁ Κύριλλος στράφηκε ἐναντίον τους, ἔχοντας τήν ἄδεια 
τοῦ αὐτοκράτορα Θεοδοσίου Β22. Ἔκλεισε τίς συναγωγές τους, ὅπως 
προαναφέρθηκε, πῆρε αὐστηρά μέτρα ἐναντίον τους καί βοηθούμενος ἀπό τόν 
λαό ἀπέλασε τούς Ἰουδαίους ἀπό τήν Ἀλεξάνδρεια δημεύοντας καί τήν 
περιουσία τῶν πρωτουργῶν τῶν δολοφονιῶν ἔναντι τῶν χριστιανῶν. 
 Τό μίσος τοῦ ἔπαρχου Ὀρέστη ἀπέναντι στόν Κύριλλο λέγεται ὅτι τό 
κρατοῦσε ἄσβεστο καί ἡ Ὑπατία, θυγατέρα τοῦ φιλοσόφου Θέωνος, πού 
προκαλοῦσε ὅλη τήν προσοχή της πόλεως μέ τή σοφία της. Στό σημεῖο αὐτό θά 
πρέπει νά φέρουμε ὡς μαρτυρία τά λόγια τοῦ ἱστορικοῦ Σωκράτους «ἐπειδή γάρ 
συνετύγχανε συχνότερον τῷ Ὀρέστῃ, διαβολήν τοῦτο ἐκίνησε κατ’ αὐτῆς παρά 
τῷ τῆς Ἐκκλησίας λαῷ, ὡς ἄρα εἴη αὕτη μή συγχωροῦσα τόν Ὀρέστην εἰς φιλίαν 
τῷ Ἐπισκόπῳ συμβῆναι»23. Οἱ σχέσεις τοῦ Ὀρέστη μέ τόν Κύριλλο εἶχαν 
κλυδωνιστεῖ στόν ὕψιστο βαθμό. Τό τελικό χτύπημα γιά νά γίνει τό χάσμα 
ἀγεφύρωτο μεταξύ τοῦ Πατριάρχη καί τοῦ Ἔπαρχου τῆς Ἀλεξάνδρειας ὑπῆρξε ὁ 
βασανισμός καί ἡ καταδίκη σέ θάνατο ἑνός μοναχοῦ ἀπό τή Νιτρία τοῦ 
Ἀμμωνίου. 
 Αὐτός γεμάτος ἀπό τυφλό ζῆλο γιά νά ὑπερασπιστεῖ τόν Πατριάρχη του 
μαζί μέ ἄλλους μοναχούς ἐπιτέθηκαν φραστικά στόν Ὀρέστη. Δυστυχῶς ἡ 
ἐπίθεση δέν ἔμεινε μόνο στά λόγια ἀλλά προέβηκε καί στό χτύπημα τῆς 
κεφαλῆς τοῦ Ὀρέστη ἀπό μία πέτρα. Τό ἀποτέλεσμα ἦταν ἡ σύλληψη, ὁ 
βασανισμός καί ἡ θανάτωση τοῦ Ἀμμωνίου. Ὁ Κύριλλος πῆρε τό νεκρό σῶμα τοῦ 
Ἀμμωνίου καί τό ἔθαψε μέ τιμές μάρτυρα. Κάτι πού ἐξαγρίωσε περισσότερο τόν 
Ὀρέστη: «τοῦ δὲ Ἀμμωνίου τὸ σῶμα ἀναλαβὼν καὶ ἐν μιᾷ τῶν ἐκκλησιῶν 
ἀποθέμενος͵ ὄνομα ἕτερον αὐτῷ ἐπιθεὶς Θαυμάσιον ἐπεκάλεσε͵ καὶ μάρτυρα 
χρηματίζειν ἐκέλευσεν͵ ἐγκωμιάζων αὐτοῦ ἐπ’ ἐκκλησίας τὸ φρόνημα͵ ὡς ἀγῶνα 
ὑπὲρ εὐσεβείας ἀνελομένου»24. 

Δυστυχώς αὐτή ἡ διαμάχη μεταξύ Κυρίλλου καί Ἔπαρχου εἶχε καί ἄλλο 
θύμα ἐκτός τοῦ Αμμωνίου. Τυφλωμένος ἀπό τήν ὀργή ὁ ὄχλος ἀπό μερικούς 
χριστιανούς μέ πρωτοστάτη τόν ἀναγνώστη Πέτρο κατά τή μαρτυρία τοῦ 
Σωκράτους τοῦ Σχολαστικοῦ25 ἐπιτέθηκε καί σκότωσε τήν Ὑπατία στίς 15 
Μαρτίου τό 415. Λέγεται ὅτι ὁ ὄχλος εἶχε ἐπηρεαστεῖ ἀπό ἕνα φλογερό κήρυγμα 
τοῦ Ἁγίου Κυρίλλου. Δέν κατηγορεῖται ποτέ ἀπό κανένα σύγχρoνό του ὡς ἠθικός 
αὐτουργός γιά τό φόνο. Ἡ κατηγορία αὐτή τοῦ προσάφθηκε πολύ ἀργότερα ἀπό 
κάποιος ψευδοιστορικούς.  

Σημαντικό μερίδιο εὐθύνης στή δολοφονία τῆς φιλοσόφου εἶχαν καί οἱ 
«παραβαλανεῖς», οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦσαν ἰδιαίτερη ὀργάνωση, ἀσχολούμενοι μέ 

                                                
22 Χρ. Παπαδοπούλου, Ὁ Ἅγιος Κύριλλος Ἀλεξανδρείας, Ἀλεξάνδρεια 1933, σ. 279. 
23Σωκράτους, Ἐκκλησιαστική Ἱστορία 7, 15, PG 67, 768. Πρβλ. Νικηφόρου Καλλίστου, 
Ἐκκλησιαστική Ἱστορία 14, 16. PG 146, 1105C-1108B. 
24 Αὐτόθι, 14, 24-28. PG 67, 773. 
25 Σωκράτους, Ἐκκλησιαστική Ἱστορία 7, 15, PG 67, 761Α. 



 6 

ἔργα φιλανθρωπίας καί παρέμειναν κοντά στό ἐκκλησιαστικό βαλανεῖο, ἀπό 
ὅπου πῆραν καί τό ὄνομά τους.26 Ὁ ἱστορικός Σωκράτης σημειώνει ὅτι ἦταν 
ἐπιρρεπεῖς σέ κοινωνικές ἀναταραχές «ὁ τῶν Ἀλεξανδρέων δῆμος πλέον τῶν 
ἄλλων δήμων χαίρει ταῖς στάσεσι· εἰ δέ πότε καί προφάσεως λάβηται εἰς 
ἀφόρητα καταστρέφει κακά· δίχα γάρ αἵματος παύεται τῆς ὁρμῆς»27. Ἡ 
γενικότερη στάση τους δικαιολογεῖ τό νόμο πού ἐκδόθηκε περί τῶν κληρικῶν καί 
τῶν «παραβαλάνων» τῆς Ἀλεξάνδρειας στίς 28 Σεπτεμβρίου 416 ἀπό τόν 
αὐτοκράτορα Θεοδόσιο Β’. Οἱ «παραβαλάνοι»28, ἦταν ἕνα εἰδικό σῶμα 500 
ἀνδρῶν, τό ὁποῖο ἦταν κάτω ἀπό τίς ἐντολές τοῦ ἑκάστου ἀρχιεπισκόπου 
Ἀλεξανδρείας. Ὑπήχθησαν ὅμως διά τοῦ αὐτοῦ νόμου ὑπό τήν δικαιοδοσία του 
ἔπαρχου Ἀλεξανδρείας. Ὡς δικαιολογία τῆς μεταβολῆς αὐτῆς ὑπῆρξε ὅτι τό 
σῶμα αὐτό ἐνέσπειρε τόν τρόμο καί τήν φρίκη στήν Αλεξάνδρεια διά τῶν 
ἀταξιῶν αὐτοῦ, ἐν ἀγνοίᾳ τοῦ Πατριάρχη. Ὁ λαός τῆς Ἀλεξάνδρειας ζήτησε ἀπό 
τόν αὐτοκράτορα στέλνοντας του πρεσβεία νά λάβει τά μέτρα του κατά τῶν 
παραβαλάνων. Ἀντίθετα πουθενά δέν ἀναφέρεται ὅτι κατηγόρησαν τόν 
Πατριάρχη τους γιά τίς ταραχές πού γίνονταν ἀλλά οὔτε καί γιά τό φόνο τῆς 
Ὑπατίας, ὁ ὁποῖος ἀπουσίαζε ἀπό τήν Ἀλεξάνδρεια τήν περίοδο τοῦ φόνου.  

Ὁ Κύριλλος ἦταν ἄξιος διάδοχος τοῦ πατριαρχικοῦ θρόνου τοῦ Μεγάλου 
Ἀθανασίου. Προσπάθησε μέ κάθε τρόπο νά φέρει τήν εἰρήνη ἀνάμεσα στό λαό 
τῆς Ἀλεξάνδρειας. Αὐτό ὅμως δέν τόν ἔκανε δουλοπρεπῆ ἀπέναντι στήν 
πολιτική ἐξουσία, ἀντίθετα «δέ δίστασε νά ὑψώσει τή φωνή του ὅταν ἔβλεπε ὅτι 
ἀπειλοῦνταν τά συμφέροντα τῆς Ἐκκλησίας ἀλλά καί τῶν χριστιανῶν τῆς 
Ἀλεξάνδρειας. Τό ἔργο καί ἡ φήμη του γρήγορα ἁπλώθηκαν σέ ὁλόκληρη τήν 
αὐτοκρατορία. Ἡ ἀγάπη του γιά τήν Ἐκκλησία ἦταν ἡ ἀσπίδα του ἐναντίον 
ὁποιασδήποτε ἀπειλῆς ἀπ’ ὅπου αὐτή καί ἄν προερχόταν. Στά μετέπειτα χρόνια 
δέ δίστασε νά ἐναντιωθεῖ μέ σθένος στή δογματική κακοδοξία τοῦ Πατριάρχη 
Κωνσταντινουπόλεως Νεστορίου29. Ἔφτασε στό σημεῖο νά δεῖ ὁ ἴδιος τόν 
αὐτοκράτορα Θεοδόσιο, παρόλα τά ἐμπόδια πού εἶχε νά ἀντιμετωπίσει30 καί νά 
τοῦ ἐκθέσει τίς πλάνες τοῦ Νεστορίου, πού ἀποτελοῦσαν ἀγκάθι γιά τή 
χριστολογία τῆς Ἐκκλησίας. Φυσικά δέν ἀρκέστηκε μόνο στό νά συνατήσει τό 

                                                
26 Χρ. Κρικώνη, «Κύριλλος Ἀλεξανδρείας καί ἡ Χριστολογική διδασκαλία του», Πρακτικά 
ΙΘ Θεολογικοῦ Συνεδρίου μέ θέμα «Ο ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ», 
Θεσσαλονίκη 1999, σ. 244. 
27 Σωκράτους, Ἐκκλησιαστική Ἱστορία 7, 15. PG 76, 761A. 
28 Βλ. Δεσπ. Μιχάλαγα, «Οἱ παραβαλανεῖς ὡς φορεῖς κοινωνικῆς ἀντίληψης τῶν πρώτων 
χριστιανικῶν αἰώνων», ΕΕΘΣΠΑ 34 (1999) 523-554. 
29 Βλ. Σ. Παπαδοπούλου, Ὁ Ἅγιος Κύριλλος Ἀλεξανδρείας, Ἀθήνα 2004, σσ. 32-38, 144-142, 
154-157, 166-172, 184-190, 339-351. The international cyclopaedia – a compendium of human 
knowledge revised with large additios, vol. X, New York 1899, p. 409- 410. 
30 Ἐπειδή τόν ἐμπόδιζαν οἱ ἄνθρωποι τοῦ Νεστορίυ νά συναντήσει τόν αὐτοκράτορα, 
ἐκεῖνος ντύθηκε ζητιάνος καί παρουσιάστηκε μπροστά στόν αὐτοκράτορα τή στιγμή 
πού δέν τό περίμενε κανεῖς. 
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Θεόδόσιο. Μέ ἐπιστολές του εἶχε πληροφορήσει τίς βασίλισσες31, οἱ ὁποῖες ἦταν 
δυναμικότερου χαρακτῆρα ἀπό τόν αὐτοκράτορα. Τέλος ὀργάνωσε τό 431 τήν Γ 
Οἰκουμενική Σύνοδο στήν Ἔφεσο καί πέτυχε τήν καταδίκη τοῦ Νεστοριανισμοῦ. 
Ἡ δικαίωσή του ἔρχεται μέ τήν Δ Οἰκουμενική Σύνοδο στή Χαλκηδόνα τό 451, 
ἑπτά χρόνια ἀπό τήν κοίμησή του. 

Ποιμένες σάν τόν Κύριλλο ἔδειξαν ὅτι οἱ ἄρχοντες τῆς Ἐκκλησίας δέν 
πρέπει νά ἔχουν ὡς ἀποκλειστική ἐνασχόλησή τους τά τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά καί 
νά στέκονται ἄγρυπνοι θεματοφύλακες τῶν ἐθνικῶν καί τῶν θρησκευτικῶν 
συμφερόντων τῆς χώρας ὑψώνοντας τή φωνή τους ἀκόμη καί στόν ἴδιο τόν 
αὐτοκράτορα, τόν ἑκάστοτε ἄρχοντα κάθε ἐποχῆς, προκειμένου νά τόν 
προφυλάξουν ἀπό ἑκούσια ἤ ἀκούσια σφάλματά του. Φυσικά δέν πρέπει νά 
φτάνουν στό ἄλλο ἄκρο νά ἀνακατεύονται σέ ὅλα τά πολιτικά πράγματα καί νά 
θέλουν νά ἐπιβάλουν τήν ἄποψη τους στόν ἑκάστοτε κυβερνήτη 
(παποκαισαρισμός), γιατί τότε τυφλώνονται ἀπό τήν ἐξουσία μεθᾶνε καί 
γίνονται ὑπηρέτες του Μαμωνᾶ καί ὄχι λειτουργοί τοῦ Θεοῦ. 
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