Ο
Μέγας
Αθανάσιος:
ανυποχώρητος
αγωνιστής
της
ορθής πίστης.

Πατριάρχης Αλεξανδρείας
ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των
πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος, Γρηγόριος Ναζιανζηνός,
Μέγας Βασίλειος, Ιωάννης Χρυσόστομος και Ιωάννης Δαμασκηνός)

Πατέρες της Εκκλησίας ονομάζουμε τους χριστιανούς ιερείς όλων
των βαθμίδων (αλλά και μερικούς που δεν ήταν ιερείς) που
συγκέντρωσαν τα λειτουργήματα του ποιμένα και του
διδασκάλου:
α) του ποιμένα, που αναγεννά και κατευθύνει πνευματικά τους
πιστούς, που συνδέει αυτούς με το Σωτήρα Χριστό διά του αγίου
Πνεύματος, που κηρύττει το Ευαγγέλιο, που τελεί τα μυστήρια της
Εκκλησίας και που καλείται για όλ’ αυτά «Πατέρας».
β) του διδασκάλου, που έχει το ειδικό χάρισμα και άρα το ειδικό
προνόμιο και την ειδική ευθύνη να διδάσκει και να ερμηνεύει
στους πιστούς την αλήθεια του Θεού, καθώς και να αντιμετωπίζει
αυτός κατ’ εξοχήν τα μεγάλα προβλήματα και τις ισχυρές
θεολογικές κρίσεις στην Εκκλησία.

Α. ΖΩΗ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ

Παιδική ηλικία και μόρφωση
Ο Μέγας Αθανάσιος γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια το
295 μ.Χ.
Από μικρή ηλικία έδειξε την κλίση του, αφού έπαιζε
με άλλα συνομήλικα παιδιά, αναπαράσταση της
θείας Λειτουργίας και των άλλων μυστηρίων της
Εκκλησίας μας. Μια μέρα τα παιδιά κάνανε τη
βάπτιση ακριβώς κατά την τάξη της Εκκλησίας. Όλα
τα παιδιά βοηθήσανε, προΐστατο δε ο Αθανάσιος.
Ανατράφηκε θεολογικά και απέκτησε και εγκύκλιες
γνώσεις
Τη θεολογική του μόρφωση την απέκτησε στη
θεολογική Κατηχητική Σχολή της Αλεξάνδρειας.
Μεγάλη επίδραση για τη διαμόρφωση του ήθους
του και της πορείας του, συνέβαλε η γνωριμία του
με τον Μέγα Αντώνιο του οποίου και συνέγραψε τον
«Βίο και Πολιτεία».
Ο Όσιος Αντώνιος ο Μέγας,
ο αρχηγός του μοναχικού βίου

Η χειροτονία του
Ο Άγιος, όταν έφθασε σε μέτρον ηλικίας,
χειροτονήθηκε
από
τον
επίσκοπο
Αλεξανδρείας Αλέξανδρο
 αρχικά Αναγνώστης και
 στη συνέχεια Διάκονος.

Αντιμετώπισε τον Άρειο και την αίρεσή του
 Ο Επίσκοπος Αλέξανδρος πήρε μαζί του το νεαρό Αθανάσιο στην
Α΄ Οικουμενική Σύνοδο, το έτος 325 μ.Χ., στη Νίκαια της Βιθυνίας
 για συνεργό και βοηθό και μαζί αποκήρυξαν τις δυσσεβείς και
βλάσφημες αντιλήψεις του αιρετικού Αρείου.
 Ο Άρειος υποστήριζε ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός, αλλά κτίσμα
του Θεού που δημιουργήθηκε κάποια χρονική στιγμή και
επομένως, όπως όλα τα κτίσματα, έχει αρχή και τέλος. Άρα, ο
Χριστός δεν μπορεί να σώσει τον άνθρωπο, αφού μόνο ο Θεός
(Πατέρας) έχει αυτή τη δυνατότητα: (ἐξ ἑτέρας οὐσίας - κτίσμα ἦν ποτε χρόνος, ὅτε οὐκ ἦν ὁ Υἱός).
 Ο Αθανάσιος με τον πλούσιο λόγο του, διατύπωσε με σαφήνεια
τις αλήθειες, τις οποίες οι αιρετικοί διέστρεφαν:
 ότι, δηλαδή, ο Χριστός δεν είναι κτίσμα, αλλά ο Υιός και Λόγος του
Θεού, τέλειον γέννημα του Πατρός, γέννημα, δε, όχι κατά
θέλησιν, αλλά κατά φύσιν: (ὁμοούσιος - ἐκ τῆς αὐτῆς οὐσίας - ἐκ
τῆς οὐσίας τοῦ Πατρός).

Ο θάνατος του Αλεξάνδρου –
εκλογή του Αθανασίου
 Το 328, ο Αθανάσιος, με απόφαση κλήρου
και λαού (ψήφῳ τοῦ λαοῦ παντός, οὐ κατὰ
τὸν ὕστερον νικήσαντα πονηρὸν τύπον),
χειροτονήθηκε επίσκοπος,
 εξαιτίας του μεγάλου ζήλου και της φήμης,
που είχε αποκτήσει ως ανυποχώρητου
μαχητή.

Κατηγορίες – συκοφαντίες – Διωγμοί
 Αντιμετώπισε απερίγραπτους διωγμούς και στερήσεις.
 Οι οπαδοί του Αρειανού Ευσεβίου Νικομηδείας δεν μπορούσαν
να ανεχθούν τη νέα τάξη πραγμάτων. Χρησιμοποίησαν τις πιο
κακόβουλες συκοφαντίες για να αμαυρώσουν τη φήμη του.
 Ο Μέγας Αθανάσιος εξορίστηκε πέντε φορές, καταδιώχτηκε από
αυτοκράτορες, καθαιρέθηκε από επισκόπους, εγκαταλείφθηκε
από τους φίλους του, αλλά ποτέ δεν σταμάτησε τον αγώνα του
εναντίον του Αρειανισμού.
 Συγκινητική υπήρξε η αφοσίωση του ορθόδοξου λαού της
Αλεξάνδρειας στον διωκόμενο ποιμενάρχη του. Δεν αναγνώρισε
ποτέ τους σφετεριστές του θρόνου, και κάθε φορά που
επέστρεφε ο Αθανάσιος από την εξορία, τον υποδεχόταν με
απερίγραπτες εκδηλώσεις αφοσίωσης και αγάπης.

Πολυγραφότατος συγγραφέας
 Το θαυμαστό είναι ότι ανάμεσα σε τόσες
περιπέτειες εύρισκε το χρόνο και τη διάθεση για
συγγραφή.
 Η συγγραφική παραγωγή του είναι πλούσια
ποσοτικά και ποιοτικά και συνδέεται κατά το
μεγαλύτερο μέρος της με τους αγώνες του:
 έργα απολογητικά υπέρ του Χριστιανισμού,
 αντιαιρετικά,
 ερμηνευτικά,
 ασκητικά και
 επιστολές.

Η διδασκαλία του
 Ο Χριστός είναι Υιός του Θεού,
 «ομοούσιος» (=της μιας και ίδιας ουσίας)
με τον Πατέρα Του,
 δηλαδή «Θεός αληθινός», και ιδιαίτερο
πρόσωπο της Αγίας Τριάδας.

Η εορτή του αγίου
Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του
στις 18 Ιανουαρίου και στις 2 Μαΐου.
 Η 2 Μαΐου είναι η ημερομηνία κοίμησης
του αγίου (2 Μαΐου 373), το οποίο το
μαθαίνουμε
από
Κώδικα
των
Καυσοκαλυβίων.
Στους
συναξαριστές
όμως λέγεται ημέρα ανακομιδής των
λειψάνων του (για το γεγονός αυτό δεν
έχουμε την παραμικρή ιστορική αναφορά).
 Η δεύτερη γιορτή του τιμάται στις 18
Ιανουαρίου μαζί με τον Άγιο Κύριλλο,
αμέσως μετά την γιορτή του Μ. Αντωνίου,
για να δειχθεί ίσως η πνευματική τους
εξάρτηση και συνέχεια με τον Μέγα
Αντώνιο ο οποίος ήταν και ο πνευματικός
τους πατέρας ή για άλλη αιτία (όπως και η
γιορτή των τριών Ιεραρχών). Το πρόβλημα
του συνεορτασμού των δύο Πατριαρχών
παραμένει άλυτο.

Β. Η ΑΓΩΝΙΑ ΚΑΙ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ Μ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ
α. Η Εκκλησία κινδύνευε από την Αίρεση του Αρείου
Ο Αθανάσιος τόνισε ότι ο Χριστός είναι Υιός του Θεού
ότι έλαβε την ανθρώπινη φύση
ότι έγινε άνθρωπος για να σώσει τον άνθρωπο
από την αμαρτία.
Για πρώτη φορά ακούγεται η φράση ο Χριστός
είναι Θεάνθρωπος.
β. Οι Προϋποθέσεις για να συγκληθεί μία «Οικουμενική Σύνοδος»:
 Αρχικά η Εκκλησία πρέπει να καταφύγει στην Αγία Γραφή και στην
Ιερά Παράδοση.
 Αν δεν μπορούμε να διακρίνουμε την αίρεση και την αλήθεια
συγκαλείται Σύνοδος.
Έργο της Συνόδου:
α. Να φανερώσει την αλήθεια με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος
β. Να καταδικάσει την αίρεση με βάση την Αγία Γραφή και την Ιερή
Παράδοση.

Γ. Ο ΜΕΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
α. Υπήρξε υπόδειγμα αγωνιστή επισκόπου και
θεολόγου.
β. Αντιμετώπισε την Αίρεση του Αρείου σε
δύσκολους καιρούς
γ. Υπέστη πολλές διώξεις
δ. Ήταν σύμβολο για την εποχή του
1. με το συγγραφικό έργο
2. με την ικανότητα να διακρίνει και να
αντιμετωπίζει τις συνέπειες των αιρέσεων.

Στύλος της Εκκλησίας και δάσκαλος της Ορθοδοξίας
Ἀπολυτίκιον
Στῦλος γέγονας Ὀρθοδοξίας,
θείοις δόγμασιν ὑποστηρίζων,
τήν
Ἐκκλησίαν,
ἱεράρχα
Ἀθανάσιε, τῷ γάρ Πατρί τόν
Υἱόν ὁμοούσιον ἀνακηρύξας,
κατῂσχυνας Ἂρειον. Πάτερ
ὅσιε, Χριστόν τόν Θεόν
ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τό
μέγα ἔλεος.

Μετάφραση
Στύλος έγινες της Ορθοδοξίας, υποστηρίζοντας τα θεία δόγματα και την
Εκκλησία,
ιεράρχη Αθανάσιε, γιατί ντρόπιασες τον Άρειο, όταν
ανακήρυξες τον Υιό ότι έχει την ίδια ουσία με τον Πατέρα. Άγιε Πατέρα,
παρακάλα τον Χριστό και Θεό μας, να μας δωρίσει το μεγάλο του έλεος.

