
 

Η Εκκλησία τον ονόμασε 
«Μέγα» για τη ξεχωριστή 
αρετή του, τον 
αδαμάντινο χαρακτήρα 
του και τους σθεναρούς 
αγώνες του εναντίον των 
αιρετικών.  

 

  



 
  

• 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.  

• Ανατράφηκε θεολογικά και απέκτησε λίγες εγκύκλιες 
γνώσεις. Τη θεολογική μόρφωση την απέκτησε από τη 
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 Πατριάρχης, βλέποντας όλα αυτά τα προσόντα 
και τα χαρίσματα, μα και τις αρετές του 
Αθανασίου, τον έκρινε άξιο για κληρικό.  

• Και το έτος 312 τον χειροτόνησε αναγνώστη και 
τον προσέλαβε για γραμματέα του.  

• Ύστερα από επτά χρόνια τον χειροτόνησε διάκονό 
του.  

 



Ο Ιησούς είναι Θεός αληθινός 

 

 

    

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



• Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη 
μνήμη του Αγίου Αθανασίου 
ετησίως δύο φορές το χρόνο. 
Στις 2 Μαΐου, που είναι και η 
ημερομηνία κοίμησης του 
αγίου, το οποίο το μαθαίνουμε 
από Κώδικα των 
Καυσοκαλυβίων. Η δεύτερη 
εορτή του τιμάται στις 18 
Ιανουαρίου μαζί με τον Άγιο 
Κύριλλο, για άλλη αιτία (όπως 
και των τριών Ιεραρχών).  

 



• 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. 
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• Εργασία στο μάθημα των 
Θρησκευτικών 

• Γρηγοριάδου Κατερίνα 
 

 

 

 

Υπεύθυνη Καθηγήτρια Κωνσταντινίδου Σεβαστή 


