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Βιβλιογραφία:

Ακολουθία και Βίος του αγίου ενδόξου οσιοµάρ-
τυρος Κυρίλλου του Θεσσαλονικέως, Θεσσαλονί-
κη 1980. Μωυσής Αγιορείτης, µον., Οι Άγιοι 
του Αγίου Όρους, Θεσσαλονίκη 22008, σ. 399.

Κύριλλος. Άγιος. Αρχιεπίσκοπος Αλε-

ξανδρείας (περ. 378-444). Μέγας θε-

ολόγος, Πατέρας Εκκλησίας, η κορυ-
φαία θεολογική µορφή του 5ου αι. και 
ο θεµελιωτής της χριστολογικής διδα-
σκαλίας της Εκκλησίας, στο έργο του 
οποίου στηρίχθηκαν άµεσα οι αποφά-
σεις των Γ΄ και Δ΄ και έµµεσα των Ε΄ 
και Στ΄ Οικουµενικών συνόδων. Αν και 
υπήρξε όµως αναµφισβήτητα ο σπου-
δαιότερος θεολόγος της εποχής του και 
διαχρονικά µία από τις πλέον µεγαλύτε-
ρες εκκλησιαστικές µορφές, ο δυναµι-
σµός της προσωπικότητας του σε συν-
δυασµό µε τη θεληµατικότητα, τον πα-
ρορµητισµό και την εκρηκτικότητα του 
χαρακτήρα του, οδήγησαν µεγάλη µερί-
δα της σύγχρονης προτεσταντικής κυρί-
ως έρευνας στην εσφαλµένη και µονο-
µερή θέση, ότι πρόκειται για µια από τις 
πλέον αµφιλεγόµενες προσωπικότητες 
στην ιστορία της Εκκλησίας. 
1. Βίος. Οι πληροφορίες των πηγών για
το πρώιµο στάδιο της ζωής µέχρι και 
την άνοδο στον αρχιεπισκοπικό θρό-
νο της Αλεξάνδρειας του αγίου Κυρίλ-
λου είναι ελάχιστες και µεταγενέστερες, 
πράγµα που καθιστά εξαιρετικά δυσχερή 
για την έρευνα τον προσδιορισµό των 
αυθεντικών στοιχείων τους, µε συνέ-
πεια η ορθή ανασύνθεση του βίου του 
µέχρι το 412 να καθίσταται εν πολλοίς 
προβληµατική. Όµως, παρά τα πολλά 
άλυτα µέχρι σήµερα σχετικά φιλολογι-
κά πρόβλήµατα, είναι σχεδόν βέβαιο 
ότι η γέννησή του πρέπει να τοποθε-
τηθεί περί το 378, ή οπωσδήποτε µετά 
το 375 και πριν από το 380 στην πο-
λίχνη Θεοδόσιον, κοντά στη σηµερι-
νή «Μαχαλά Ελ-Κουµπρά», που απέχει 
εκατόν είκοσι χιλιόµετρα περίπου από 
την Αλεξάνδρεια. Ο άγιος Κυριλλος κα-
ταγόταν πιθανότατα από εύπορη οικο-
γένεια, ενώ η µητέρα του ήταν αδελφή 
του προκατόχου και θείου του, δυναµι-
κού αρχιεπισκόπου Αλεξανδρείας Θε-
οφίλου (385-412), κάτω από τη φρο-
ντίδα και την καθοδήγηση του οποίου 
τέθηκε από πολύ νωρίς, πράγµα που 
δεν του εξασφάλισε µόνο την πρόσλη-
ψη σηµαντικής θύραθεν και εκκλησια-
στικής-θεολογικής παιδείας, αλλά του 
διασφάλισε και µια οµολογουµένως λα-
µπρή εκκλησιαστική πορεία. 

Την παιδεία του ο άγιος Κύριλλος έλαβε 
αποκλειστικά στην Αλεξάνδρεια, όπου 
προφανώς ακολούθησε σε γενικές γραµ-
µές το εκπαιδευτικό πρόγραµµα της επο-
χής, παρακολουθώντας, µετά την εγκύ-
κλιο παιδεία, µαθήµατα γραµµατικής 
από την ηλικία των 12 έως αυτή των 
14 ετών (390-392), ρητορικής και φι-
λοσοφίας από το 15ο έως και το 20ό 
(393-397) έτος, ενώ από το 398 έως 
το 402, ολοκλήρωσε σε πρώτο στάδιο 
τη θεολογική του κατάρτιση στην κατη-
χητική Σχολή της Αλεξάνδρειας, όπου 
σπούδασε ερµηνεία της Αγίας Γραφής 

και θεολογία µε βάση τα πατερικά κεί-
µενα, ενώ είναι βέβαιο επίσης πως συ-
µπλήρωσε αλλά και ανατροφοδοτούσε 
συνεχώς και καθ’ όλη τη διάρκεια της 
ζωής του τη θεολογική του παιδεία µε 
ιδιωτική µελέτη. Για το εύρος και το βά-
θος της παιδείας που προσέλαβε στην 
Αλεξάνδρεια, δεν διαθέτουµε ασφαλείς 
πληροφορίες από τις πηγές, µπορούµε 
όµως µε βάση το εξαίρετο συγγραφι-
κό του έργο να υποστηρίξουµε βάσιµα 
για τον συγγραφέα του ότι προϋποθέ-
τει και µαρτυρεί άνδρα κάτοχο ευρείας 
και λιπαρής παιδείας, την οποία απέ-
κτησε επισκεπτόµενος πιθανότατα τις 
ευηµερούσες ακόµη περίφηµες σχο-
λές της Αλεξάνδρειας, όπου προσέλα-
βε αρκετά, όχι όµως συστηµατικά, στοι-
χεία από τη θύραθεν ελληνική παιδεία 
(φιλολογική, φιλοσοφική και ρητορι-
κή) και διδάχθηκε πιθανότατα, περισ-
σότερο για λόγους εκκλησιαστικής πο-
λιτικής, ένεκα των στενών σχέσεων της 
Εκκλησίας της Αλεξάνδρειας µε τη Ρώ-
µη, τη λατινική γλώσσα, την οποία κατα-

νοούσε αρκετά καλά σε προφορικό και 
γραπτό επίπεδο, όµως δεν είναι βέβαιο 
αν ήταν σε θέση να συντάξει, πέραν της 
τυπικής εκκλησιαστικής αλληλογραφίας, 
συστηµατικό θεολογικό ή άλλης φύσε-
ως σύνθετο κείµενο, ή να διαλεχθεί σ’ 
αυτήν επαρκώς. 
Για τη συµπλήρωση και ολοκλήρωση της 
πλουσιότατης θεολογικής του παιδείας 
ο άγιος Κύριλλος φοίτησε οπωσδήποτε, 
όπως αναφέρθηκε, στην περίφηµη κα-
τηχητική Σχολή της Αλεξάνδρειας, όπου 
δεν πρόλαβε πιθανότατα να µαθητεύσει 
σε κάποιον από τους σπουδαίους διδα-
σκάλους της αφού ο τελευταίος, Δίδυ-
µος ο Τυφλός, κοιµήθηκε το 389, δη-
λαδή πριν ακόµη ο Κύριλλος ολοκλη-
ρώσει την εγκύκλια παιδεία του. Ωστό-
σο, κατά τη φοίτησή του εκεί θα γνώρι-
σε και θα µελέτησε µέσω των έργων τους 
και οπωσδήποτε µε την καθοδήγηση των 
διαδόχων τους, την αλεξανδρινή αλλη-
γορία ως µέθοδο θεολογικής ερµηνείας 
της Αγίας Γραφής, την οποία κατανόη-
σε και προσέλαβε όχι όπως την εφήρ-
µοσαν εκείνοι µέχρι τον Ωριγένη και 
ίσως τον Δίδυµο, αλλά όπως τη διαµόρ-
φωσε και τη χρησιµοποίησε στη θεολο-
γική του διδασκαλία ο Μέγας Αθανάσι-
ος. Για τον λόγο αυτό και τονίζει ιδιαιτέ-
ρως ότι «ἐκ µικρᾶς ἡλικίας τὰ ἱερὰ γράµ-
µατα µεµαθήκαµεν καὶ εἰς χείρας πατέ-
ρων τεθράµµεθα ὀρθοδόξων καὶ ἁγίων» 
(E. Schwartz, ACΟ 1,1,3, σ. 22), θέλο-
ντας προφανώς να υπογραµµίσει το γε-
γονός πως ό,τι κατέχει και διδάσκει για 
την πίστη, το παρέλαβε από Ορθοδό-
ξους και αγίους Αλεξανδρινούς θεολό-
γους, µεταξύ των οποίων κυρίαρχη θέ-
ση κατείχε ο Μ. Αθανάσιος, το πρόσωπο 
του οποίου αποτέλεσε γι’ αυτόν το πρό-
τυπο του αληθινού θεολόγου, αγίου και 
διδασκάλου, ενώ το πολυσήµαντο συγ-
γραφικό του έργο κατέστη η βάση της θε-
ολογικής του διδασκαλίας, ώστε να κα-
ταλάβει θέση θεολογικής αυθεντίας στη 
συνείδησή του, καθώς όταν αναφέρεται 
στον µεγάλο προκάτοχό του, οµιλεί περί 
του «ἀοιδίµου µνήµης, καὶ τρισµακαρί-
ου Πατρὸς ἡµῶν Ἀθανασίου» (Επιστολή 
προς Ακάκιον Μελιτηνής, PG 77:184CD), 
αλλά και περί «τοῦ µακαρίου καὶ πανευ-
φήµου Πατρὸς ἡµῶν Ἀθανασίου» (Προς 
Ιωάννην Αντιοχείας, PG 77:180BC). Συ-
νεπώς, όχι µόνο είχε µελετήσει και γνώ-
ριζε τα αθανασιανά κείµενα (γνήσια και 
µη) κατά τρόπο λεπτοµερή και εξαντλη-
τικό, αλλά και τα έθετε ως ασφαλή βά-
ση και τα χρησιµοποιούσε ως αυθεντι-
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κό οδηγό στη θεολογία του, ενώ τα θε-
ωρούσε μαζί με την Αγία Γραφή και τα 
έργα κυρίως των Καππαδοκών Πατέρων 
ως το θεμέλιο για την ανάπτυξη και κα-
τοχύρωση της χριστολογικής του διδα-
σκαλίας έναντι του αρειανισμού και κυ-
ρίως του νεστοριανισμού. Ειδικότερα 
μάλιστα, στα αθανασιανά έργα είναι βέ-
βαιο ότι εντρυφούσε συνεχώς και καθ’ 
όλη τη διάρκεια της ζωής του και ιδιαί-
τερα κατά το διάστημα των μακροχρόνι-
ων αγώνων του εναντίον της κακόδοξης 
διδασκαλίας του Νεστορίου, αφού κα-
τά τη μαρτυρία του η Εκκλησία της Αλε-
ξάνδρειας και οπωσδήποτε ο ίδιος κα-
τείχε ή μπορούσε να προσεγγίσει το σύ-
νολο του αθανασιανού έργου και μάλι-
στα «ἐξ ἀντιγράφων ἀρχαίων» (Προς Ιω-
άννην Αντιοχείας, PG 77:181BC και Προς 
Σούκενσον Διοκαισαρείας, PG 77:237Β).
Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του 
προφανώς ή ίσως και νωρίτερα, ο άγι-
ος Κύριλλος χειροθετήθηκε από τον θείο 
του αρχιεπίσκοπο Αλεξανδρείας Θεόφι-
λο αναγνώστης και με αυτήν την ιδιότη-
τα τον συνόδεψε στο ταξίδι του το 403 
στην Κωνσταντινούπολη, όπου συγκά-
λεσε στη Δρυ αντικανονική σύνοδο και 
καταδίκασε άδικα και καθήρεσε αναπο-
λόγητο τον αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινου-
πόλεως άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, 
για το πρόσωπο του οποίου δεν έτρεφε 
αγαθά αισθήματα μέχρι το 419, οπότε 
ως αρχιεπίσκοπος πλέον ενέγραψε και 
πάλι το όνομά του στα Δίπτυχα της Εκ-
κλησίας της Αλεξανδρείας. Λίγο μετά την 
επιστροφή τους από την Κωνσταντινού-
πολη θα πρέπει να χειροτονήθηκε διά-
κονος και κατόπιν, άγνωστο πότε, ίσως 
περί το 408, πρεσβύτερος και αναδεί-
χθηκε ο στενότερος από τους συνεργά-
τες του θείου του αρχιεπισκόπου. Στο δι-
άστημα αυτό κυρίως, θα πρέπει και με 
την παρότρυνση του Θεοφίλου να ανέ-
πτυξε στενή σχέση με τον περίφημο και 
πανίσχυρο μοναχισμό της αιγυπτιακής 
ερήμου, όπου απέκτησε ισχυρά ερίσμα-
τα, πράγμα που τον βοήθησε αργότερα 
αποφασιστικά στην εκλογή του σε αρ-
χιεπίσκοπο. Διατηρούσε συχνή επικοι-
νωνία με σπουδαίους αναχωρητές, μο-
ναστικά κέντρα και κοινόβια, αλλά και 
σημαντικές μοναστικές προσωπικότητες 
όπως ο άγιος Ισίδωρος ο Πηλουσιώτης, 
γεγονός που δικαιολογεί και την παρα-
μονή του εκεί, αλλά μόνο για μικρά δι-
αστήματα για άσκηση και πνευματική 
περισυλλογή, καθώς ως ο πλέον στενός 
από τους συνεργάτες του Θεοφίλου, ήταν 

απαραίτητος στη διοίκηση της αρχιεπι-
σκοπής της Αλεξάνδρειας, συνεπώς θα 
ήταν πολύ δύσκολο να απουσιάσει για 
μεγάλο χρονικό διάστημα στην έρημο. 
Η μακροχρόνια παραμονή του κοντά 
στον δυναμικό αρχιεπίσκοπο Θεόφιλο, 
όμως, φαίνεται πως είχε ως αποτέλε-
σμα, πέραν των άλλων, να προσλάβει 
και πολλά στοιχεία αναφορικά με τον 
τρόπο αντίληψης της άσκησης της εκ-
κλησιαστικής διοικήσεως και να αναπτύ-
ξει ασυνήθιστη δυναμικότητα, θελημα-
τικότητα και παρορμητικότητα στον χα-
ρακτήρα, αλλά και ανυποχώρητη πολλές 
φορές επιμονή στις απόψεις του, χωρίς 
πάντως να υιοθετήσει και ιδιαιτέρως να 
εφαρμόσει τις ακραίες και απάδουσες του 
εκκλησιαστικού και μάλιστα του ιερατικού 
ήθους πρακτικές και λύσεις που επέλε-
γε συχνά ο βίαιος Θεόφιλος, καθώς, σε 
αντίθεση με τον προκάτοχό του, τον δι-
έκρινε μεγαλύτερη σύνεση και διαλλα-
κτικότητα, κάτι που διακρίνεται κυρίως 
στις ενέργειές του μετά τη Γ΄ Οικουμε-
νική σύνοδο. Είναι όμως απαραίτητο να 
τονιστεί γενικά, ότι, όπως είχε ως θεο-
λογικό πρότυπο τον Μ. Αθανάσιο, κατά 
τον ίδιο τρόπο στην άσκηση της εκκλη-
σιαστικής διοικήσεως και τη διαχείριση 
των διεκκλησιαστικών σχέσεων με δυ-
ναμισμό και θεληματικότητα και σκοπό 
την επιβολή των απόψεών είχε ως πρό-
τυπο τον θείο και προκάτοχό του. Έτσι 
μετά τον θάνατό του Θεοφίλου στις 15 
Οκτωβρίου του 412, ο πρεσβύτερος Κύ-
ριλλος προβλήθηκε, όπως ήταν αναμενό-
μενο, ως υποψήφιος διάδοχός του μα-
ζί με τον εξαιρετικά ικανό, διαλλακτικό 
και ευπαίδευτο αρχιδιάκονο Τιμόθεο, ο 
οποίος μάλιστα τύγχανε και της αποδο-
χής της μη χριστιανικής κυρίως αριστο-
κρατίας της αλεξανδρινής κοινωνίας, αλ-
λά και των οργάνων διοίκησης της πόλε-
ως. Τελικά όμως, αρχιεπίσκοπος εξελέ-
γη ο άγιος Κύριλλος σε ηλικία τριανταπέ-
ντε ετών περίπου, ο οποίος χειροτονή-
θηκε επίσκοπος και ενθρονίστηκε στις 
17 Οκτωβρίου 412. Απολάμβανε τόσο 
της προτιμήσεως της μεγάλης πλειοψη-
φίας του κλήρου και του χριστιανικού 
στοιχείου της αρχιεπισκοπής, όσο και 
της αποδοχής του παντοδύναμου αιγυ-
πτιακού μοναχισμού. 
Αμέσως μετά την ανάρρησή του στον 
αλεξανδρινό θρόνο, επιδόθηκε εντατικά 
και με πρωτόγνωρο δυναμισμό σε διμέ-
τωπο αγώνα, αφ’ ενός για την πνευματι-
κή οικοδομή και υλική ανακούφιση του 
πομνίου του με εντατικό κήρυγμα, πλού-

σια ερμηνευτική κυρίως συγγραφή και 
πολυσχιδές φιλανθρωπικό έργο, αφ’ ετέ-
ρου με τη δυναμική αντιμετώπιση των 
οπαδών των αιρέσεων, των αιρετικών 
ομάδων και των σχισμάτων που υπήρ-
χαν στη Αλεξάνδρεια, όπως των νοβατι-
ανών, των μαρκιωνιτών, των μοναρχια-
νών, των απολιναριστών και των αρεια-
νών-ευνομιανών, αλλά και των Εβραί-
ων και των εθνικών, που αποτελούσαν 
ακόμη τη μεγάλη πλειονότητα του πλη-
θυσμού της πόλεως. Αρχικά, θέλοντας να 
εξαλείψει κάθε σχισματική ομάδα εντός 
των κόλπων της αλεξανδρινής Εκκλησί-
ας, προσπάθησε, στηριζόμενος σε σχετι-
κό αυτοκρατορικό διάταγμα, να αποδυ-
ναμώσει εντελώς τη σχισματική κοινό-
τητα των νοβατιανών με την αφαίρεση 
του συνόλου των ναών και την εκδίω-
ξη του επισκόπου τους Θεόπομπου, ενώ 
στράφηκε δυναμικά και εναντίον των αι-
ρετικών, κυρίως των απολιναριστών και 
των αρειανοφρόνων ευνομιανών, τους 
οποίους καταπολέμησε και σε θεωρητι-
κό επίπεδο με την πλούσια σχετική συγ-
γραφική του δραστηριότητα, με κορυ-
φαίο γεγονός τη σύνθεση του Θησαυρού. 
Για να αντιμετωπίσει επίσης τη μεγά-
λη επιρροή που ασκούσαν και τη δι-
είσδυση που επιχειρούσαν οι εθνικοί 
μέσω της λατρείας τους στον πληθυσμό 
της Αλεξάνδρειας και μάλιστα τον χρι-
στιανικό, οργάνωσε και ανέδειξε μέσα 
σε ελάχιστο χρόνο τον ναό των Ευαγ-
γελιστών, τον οποίο είχε ανεγείρει ο 
θείος του Θεόφιλος, σε μεγάλο προ-
σκύνυμα, στην περιοχή Μενούθι, λίγο 
έξω από την Αλεξάνδρεια, με τη μετα-
φορά το 414 εκεί των μαρτυρικών λει-
ψάνων των αναργύρων ιατρών Κοσμά 
και Δαμιανού και των Παρθένων Θεο-
κτίστης, Ευδοξίας και της μητέρας τους 
Αθανασίας, προκειμένου να ανακόψει τη 
συρροή του μεγάλου πλήθους των εθνι-
κών και των χριστιανών, που κατέφευγε 
προς αναζήτηση θεραπείας στον ευκτή-
ριο οίκο, το θεραπείο και το μαντείο της 
Ίσιδας Ιατρού (Isis Medica) που υπήρ-
χε εκεί. Αλλά και έναντι των Εβραίων ο 
αρχιεπίσκοπος αντέδρασε με αποφασι-
στικότητα, όταν σε μια ενέδρα κατέσφα-
ξαν άδικα πολλούς χριστιανούς, αφού 
προηγουμένως κι έπειτα από συμπλοκή 
ομάδων χριστιανών και Εβραίων λό-
γω της διαφωνίας τους σχετικά με την 
ημέρα που θα έπερεπε να λειτουργούν 
τα θέατρα, ο έπαρχος Ορέστης, λαμβά-
νοντας ανοικτά το μέρος των Εβραίων, 
είχε συλλάβει και είχε κακοποιήσει βά-

ναυσα τον αρχηγό της χριστιανικής ομά-
δας Ιέρακα. Η αγνόηση της προειδοποί-
ησης του αρχιεπισκόπου με τη βεβαιό-
τητα της υποστήριξης του επάρχου και 
η δολοφονία των χριστιανών εκ μέ-
ρους των Εβραίων, προκάλεσε τη βί-
αιη αντίδραση του αγίου Κυρίλλου και 
των χριστιανών, οι οποίοι επιτέθηκαν 
με τη σειρά τους στις εβραϊκές συνα-
γωγές, στις συνοικίες και τα καταστή-
ματα, προκαλώντας μεγάλες καταστρο-
φές δημεύσεις και διώξεις, ώστε αρκε-
τοί Εβραίοι να αναγκαστούν να εγκατα-
λείψουν την πόλη προσωρινά και μέχρι 
την αποκατάσταση της ηρεμίας.
Ένα από τα μεγάλα προβλήματα που 
έπρεπε αμέσως να αντιμετωπίσει ο Κύ-
ριλλος ήταν η αρνητική προς το πρό-
σωπό του στάση του ισχυρού επάρχου 
της Αιγύπτου Ορέστη. Η δυναμικότη-
τα του χαρακτήρα και η αποφασιστι-
κότητα των ενεργειών του, σε συνδυα-
σμό με τη μεγάλη επιρροή που ασκού-
σε λόγω του σπουδαίου πνευματικού 
έργου που επιτελούσε η Εκκλησία στην 
Αλεξάνδρεια, είχαν προβληματίσει και 
ανησυχήσει έντονα τον έπαρχο, ο οποί-
ος μάλιστα είχε αντιταχθεί στην εκλο-
γή του, γι’ αυτό και αντιμετώπιζε τον 
αρχιεπίσκοπο με ιδιαίτερη καχυποψία 
και προσπαθούσε εμμέσως να περιορί-
σει τη δραστηριότητά του, με την ανοι-
κτή υποστήριξη των εθνικών και των 
Εβραίων. Παραβλέποντας ο άγιος Κύ-
ριλλος αρχικά τη στάση αυτή του επάρ-
χου και προσπαθώντας να αποκαταστή-
σει τη σχέση μαζί του, τον επισκέφθη-
κε με την επιθυμία να επέλθει η συμ-
φιλίωση, η οποία μάλιστα θα στηριζό-
ταν στο Ευαγγέλιο, καθώς ο Ορέστης 
δήλωνε πως ήταν χριστιανός, αλλά δυ-
στυχώς έτυχε όχι μόνο της ψυχρής υπο-
δοχής αλλά και της πλήρους περιφρό-
νησης του επάρχου, πράγμα που εξε-
λήφθη από αυστηρές και ακραίες ομά-
δες χριστιανών ως προσβολή στο πρό-
σωπο του αρχιεπισκόπου, με αποτέλε-
σμα να αποδοκιμαστεί ο Ορέστης από 
μοναχούς· μάλιστα, ένας από αυτούς, 
ο Αμμώνιος, τον τραυμάτισε στο πρό-
σωπο, γι’ αυτό συνελήφθη και βασα-
νίστηκε τόσο που οδηγήθηκε στον θά-
νατο. Το γεγονός προκάλεσε την ολο-
κληρωτική ρήξη του χριστιανικού στοι-
χείου με τον έπαρχο, αλλά και με τους 
εθνικούς της πόλεως, οι οποίοι, όπως 
πίστευαν οι χριστιανοί, τον επηρέαζαν 
και ήταν οι ουσιαστικοί υπεύθυνοι για 
την αρνητική του στάση απέναντί τους, 
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αλλά και απέναντι στον αρχιεπίσκοπο. 
Επηρεασμένος από το κλίμα και πιεζό-
μενος από την ένταση των γεγονότων 
αυτών ο άγιος Κύριλλος, με μια ομολο-
γουμένως βεβιασμένη κίνηση παρορμη-
τισμού, όρισε να τιμηθεί ο Αμμώνιος ως 
μάρτυρας, κάτι όμως που δεν πραγμα-
τοποιήθηκε με την παρέμβαση των σω-
φρονούντων και ψύχραιμων συνεργα-
τών του. Μια ομάδα όμως ακραίων και 
επιπόλαιων χριστιανών, με επικεφαλής 
έναν διδάσκαλο ή αναγνώστη Πέτρο, 
θεωρώντας ότι η, περίφημη εκείνη την 
εποχή στην Αλεξάνδρεια, νεοπλατωνι-
κή φιλόσοφος Υπατία, που συνδεόταν 
στενά με τον έπαρχο, καθώς ο Ορέστης 
ανήκε μάλλον στον κύκλο των μαθητών 
της, ήταν υπέυθυνη για την αρνητική του 
στάση έναντι του αρχιεπικόπου και του 
χριστιανικού στοιχείου, τη δολοφόνη-
σαν με φρικτό τρόπο τον Μάρτιο του 
415, ενώ επέστρεφε με άμαξα στην οι-
κία της, έπειτα από επίσκεψη στο ανά-
κτορο του επάρχου. Για το τραγικό αυ-
τό γεγονός θεωρήθηκε από όλους τους 
εθνικούς και τους φιλαρειανούς ιστορι-
κούς της εποχής υπαίτιος ο άγιος Κύ-
ριλλος (βλ. αναλυτικά τις απόψεις τους 
στην πρόσφατη μελέτη της Ι. Λιάκου-
ρα, Η Βυζαντινή Λογία. 4ος-6ος αι., διδ. 
διατριβή, Ιωάννινα 2007, σ. 97-99), 
θέση μάλιστα που υιοθετεί σε ηπιότε-
ρη ίσως μορφή και η πλειονότητα της 
σύγχρονης έρευνας, καταλήγοντας στο 
συμπέρασμα ότι ο αρχιεπίσκοπος «με 
βεβαιότητα δεν τη σκότωσε με τα ίδια 
του τα χέρια. Ίσως να τη σχεδίασε [ενν. 
τη δολοφονία] και προφανώς δεν έκα-
νε τίποτα για να την εμποδίσει» (Λιά-
κουρα, ό.π., σ. 99). Ο άγιος Κύριλλος 
ούτε ακολούθησε το πλήθος, ούτε έλα-
βε μέρος στην τρομερή αυτή πράξη, κα-
θώς είναι σχεδόν σίγουρο ότι απουσία-
ζε εκείνο το διάστημα από την Αλεξάν-
δρεια και πιθανότατα του ζητήθηκε από 
τους εθνικούς να επιστρέψει το συντο-
μότερο, προκειμένου να συμβάλει στην 
επικράτηση της ειρήνης στην πόλη. Επί-
σης είναι πασίδηλο ότι δεν μπορεί να 
τεκμηριωθεί η ανάμειξή του στη δολο-
φονία της Υπατίας, ούτε υπό τη μορφή 
υποκίνησης ή σχεδιασμού της, ενώ η 
παρατήρηση ότι δεν έπραξε τίποτα για 
να την εμποδίσει, είναι αβάσιμη, καθώς 
δεν στηρίζεται σε καμμία μαρτυρία. Επι-
πλέον, είναι βέβαιο ότι ο αρχιεπίσκοπος 
δεν γνώριζε ή δεν μας είναι από καμμία 
αξιόπιστη μαρτυρία γνωστό ότι γνώριζε 
καν για την πρόθεση της υπό τον Πέτρο 

ομάδας των χριστιανών να προβεί σε 
τέτοια πράξη, ώστε να λάβει τα απαραί-
τητα μέτρα αποτροπής της. Αν πράγμα-
τι το γνώριζε και με δεδομένη την έντα-
ση εκείνης της περιόδου, είναι σίγουρο 
πως θα την εμπόδιζε, εφόσον ήταν αδύ-
νατο να συναινέσει ή να ανεχθεί τη δι-
άπραξη μιας τέτοιας ακραίας ενέργειας 
ως αρχιεπίσκοπος, όχι μόνο διότι ήταν 
αντίθετη με 
τη διδασκα-
λία της Εκ-
κλησίας, αλ-
λά και λόγω 
του αυξημέ-
νου κύρους 
της Υπατίας 
στην Αλε-
ξάνδρεια, 
καθώς γνώ-
ριζε ότι θα 
μπορούσε 
να σταθεί 
αφορμή ανεξέλεγκτων και φοβερών 
γεγονότων στην πόλη. 
Πέραν του γεγονότος ότι δεν υφίσταται 
σοβαρή και αξιόπιστη επιχειρηματολο-
γία ότι έδωσε εντολή, σχεδίασε, ενεθάρ-
ρυνε ή υιοθέτησε τη διάπραξη παρόμοι-
ας ενέργειας εναντίον άλλου προσώπου 
ποτέ, υπάρχουν μερικά ακόμη στοιχεία 
που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Ειδι-
κότερα: α) η όλη στάση του εξαιτίας της 
συμπεριφοράς του επάρχου, δεν ήταν 
εχθρική σε τέτοιο βαθμό ώστε να θελή-
σει να εκδικηθεί τον ίδιο ή τους εθνι-
κούς, προπαντός στους μορφωμένους, 
με πολλούς από τους οποίους τον συ-
νέδεε φιλική σχέση, β) δεν είχε προ-
ηγηθεί αποδεδειγμένα άλλο περιστατι-
κό διενέξεως ανάμεσα στον αρχιεπί-
σκοπο και την Υπατία, ώστε η σύγκρου-
ση να καταλήξει στον φόνο της φιλο-
σόφου, γ) δεν υπάρχει επίσημη από 
τον αρχιεπίσκοπο προηγούμενη κατη-
γορία σε βάρος της Υπατίας για πολε-
μική στάση απέναντι στην Εκκλησία, η 
οποία να ερεθίσει τους χριστιανούς για 
να διαπράξουν το φόνο, δ) ο αρχιεπί-
σκοπος δεν υιοθέτησε ούτε επικρότη-
σε ποτέ ούτε έμμεσα, ούτε άμεσα τη δο-
λοφονία. Συνεπώς, αποτιμώντας αντι-
κειμενικά τα γεγονότα, οφείλουμε να 
αποσυνδέσουμε πλήρως τον άγιο Κύ-
ριλλο από το περιστατικό του φόνου 
της Υπατίας, το οποίο ως γεγονός πρέ-
πει να αποδοθεί αποκλειστικά και μό-
νο στον φανατισμό και τον παρορμη-
τισμό ακραίων χριστιανικών ομάδων, 

τις οποίες δεν ήταν σε θέση να ελέγξει 
ο αρχιεπίσκοπος. Η μόνη του ευθύνη,  
αν αυτό συνιστά ευθύνη, είναι ότι δεν 
κατάφερε να κατευνάσει ή να απομο-
νώσει τα ακραία χριστιανικά στοιχεία, 
κάτι όμως που δεν κατάφεραν να πρά-
ξουν όπως φάνηκε ούτε οι Εβραίοι, αλ-
λά ούτε και οι εθνικοί της Αλεξάνδρει-
ας εκείνη την εποχή. 

Κατά το δι-
άστημα από 
το 415 μέχρι 
το 428 είναι 
ελάχιστες οι 
πληροφορί-
ες που δια-
θέτουμε για 
τη ζωή και 
το έργο του 
αρχιεπισκό-
που Αλεξαν-
δρείας, με 
τον οποίο 

συνδέονται δύο σημαντικά γεγονότα, 
πέραν της έντονης κατά την περίοδο 
αυτή ποιμαντικής και συγγραφικής του 
δραστηριότητας. Το πρώτο συνέβη το 
416, οπότε ο Κύριλλος προέβη στη χει-
ροτονία του πελαγιανού Βαλερίου, μη 
γνωρίζοντας ακόμη τις κακόδοξες θέ-
σεις του Πελαγίου, τις οποίες αποδο-
κίμασε γρήγορα και καταδίκασε επίση-
μα στην Γ΄ Οικουμενική σύνοδο, και το 
δεύτερο αφορά την αναγραφή του ονό-
ματος του αγίου Ιωάννου του Χρυσο-
στόμου στα Δίπτυχα της Εκκλησίας της 
Αλεξάνδρειας το 419, έπειτα από καθυ-
στέρηση ακετών ετών και με προτροπή 
του αγίου Ισιδώρου του Πηλουσιώτη.
Από το 428 μέχρι και το τέλος της ζωής 
του το 444, ο άγιος Κύριλλος αφιερώ-
θηκε κυριολεκτικά στην αντιμετώπιση 
του νεστοριανισμού, χωρίς βέβαια να 
εγκαταλείψει το έργο του στην Αλεξάν-
δρεια. Αφορμή για την εμπλοκή του στη 
νεστοριανική έριδα υπήρξε η λήψη από 
την Κωνσταντινούπολη αποσπασμάτων 
από ομιλίες του Νεστορίου Κωνσταντι-
νουπόλεως, στις κακόδοξες θέσεις του 
οποίου αντέδρασε άμεσα. Σε σειρά επι-
στολών προς τους μοναχούς, προς τους 
επισκόπους της Εκκλησίας, στην πασχά-
λια εορταστική ομιλία του 429, αλλά και 
προς τον ίδιο τον Νεστόριο προχώρη-
σε σε ευθεία καταδίκη των κακόδοξων 
αντιλήψεων του αρχιεπισκόπου Κων-
σταντινουπόλεως, διατυπώνοντας πα-
ράλληλα και εκθέτοντας την Ορθόδο-
ξη διδασκαλία, ενώ σε επιστολή προς 

τον Ρώμης Καιλεστίνο παρέθεσε τις αι-
ρετικές θέσεις του Νεστορίου, τις οποί-
ες ο πάπας αποδοκίμασε και καταδίκα-
σε σε σύνοδο που συγκάλεσε στη Ρώ-
μη τον Αύγουστο του 430. Έχοντας τη 
συγκατάθεση του Καιλεστίνου και την 
εξουσιοδότησή του να ενεργήσει κατά 
την κρίση του, ο άγιος Κύριλλος, πλη-
ροφορούμενος για την απήχηση των 
κακοδοξιών του Νεστορίου στην Ανα-
τολή (Συρία) παρά τις περί του αντιθέ-
του διαβεβαιώσεις του Ακακίου Βερ-
ροίας, συγκάλεσε τοπική σύνοδο στην 
Αλεξάνδρεια, η οποία καταδίκασε τις 
νεστοριανικές θέσεις και τον εξουσιο-
δότησε να συντάξει τα Δώδεκα Κεφάλαι-
α-Αναθεματισμούς, τα οποία καλούνταν 
ο Νεστόριος να αποδεχθεί και να υπο-
γράψει, προκειμένου να μην υποστεί 
τις προβλεπόμενες κανονικές συνέπει-
ες. Ο Νεστόριος ανέθεσε στον πρεσβύ-
τερο Φώτιο να αναιρέσει το κείμενο του 
αγίου Κυρίλλου, ο οποίος με τη σειρά 
του και γνωρίζοντας τη φιλία του Νεστο-
ρίου με τον αυτοκράτορα, απέστειλε έρ-
γα του, εκθέτοντας την Ορθόδοξη πίστη, 
προς όλα σχεδόν τα μέλη της αυτοκρα-
τορικής οικογένειας, αλλά και αντήλλα-
ξε σειρά επιστολών με το Νεστόριο, ο 
οποίος, όχι μόνο δεν αποδέχθηκε την 
Ορθόδοξη διδασκαλία, αλλά ζήτησε και 
από τον αυτοκράτορα και πέτυχε τη σύ-
γκληση συνόδου την άνοιξη του 431, 
στην οποία θα συζητούνταν όσα περι-
λαμβάνονταν κυρίως στους Αναθεματι-
σμούς και σχετίζονταν με τον απολινα-
ρισμό, δηλαδή ουσιαστικά για την εξέ-
ταση της διδασκαλίας του αρχιεπισκό-
που Αλεξανδρείας, και οπωσδήποτε όχι 
για τις δικές του θέσεις και εσφαλμένες 
χριστολογικές απόψεις. 
Τελικά και έπειτα από ρητή άρνηση του 
Νεστορίου να αποδεχτεί, με τη μεσολά-
βηση των μετριοπαθών Αντιοχειανών 
τη διδασκαλία του αγίου Κυρίλλου και 
μάλιστα τον όρο 'Θεοτόκος', η σύνο-
δος ορίστηκε να συνέλθει στην Έφεσο 
στις αρχές του θέρους του 431. Ο αρ-
χιεπίσκοπος Αλεξανδρείας έφτασε εκεί 
συνοδευόμενος από σαράντα έξι επι-
σκόπους, έχοντας στο πλευρό του και 
τους δύο εκπροσώπους του πάπα Και-
λεστίνου, που η άφιξή τους καθυστέρη-
σε όπως καθυστέρησε και η άφιξη του 
Ιωάννη Αντιοχείς και των ανατολικών 
επισκόπων, ενώ στην Έφεσο έφτασαν 
έγκαιρα ο Νεστόριος Κωνσταντινουπό-
λεως με τη συνοδεία του, όπως και ο 
εκπρόσωπος του αυτοκράτορα, κόμης 

Ο Μέγας Αθανάσιος και ο άγιος Κύριλλος Αλεξαν-
δρείας, μικρογραφία χφ., Μηνολόγιον του Βα-
σιλείου Β΄ (10ος αι.), Βατικανή Βιβλιοθήκη
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Κανδιδιανός, με την ακολουθία του. 
Παρά τις αντιρρήσεις του Νεστορίου 
και τις διαμαρτυρίες του Κανδιδιανού, 
η σύνοδος συγκλήθηκε τελικά κι έπειτα 
από μεγάλη καθυστέρηση στις 22 Ιουνί-
ου 431 με πρόεδρο τον αρχιεπίσκοπο 
Αλεξανδρείας, αφού ο Ρώμης απουσί-
αζε και ο Κωνσταντινουπόλεως αρνού-
νταν να λάβει μέρος, αλλά και χωρίς να 
έχουν αφιχθεί ακόμη οι παπικοί αντι-
πρόσωποι και οι ανατολικοί επίσκο-
ποι. Κατά την πρώτη συνεδρία που εί-
χε διάρκεια μόνο μίας ημέρας, κλήθη-
κε αρχικά ο Νεστόριος, ο οποίος αρνή-
θηκε να προσέλθει και γι’ αυτό καθαι-
ρέθηκε. Κατόπιν, κι έπειτα από ευρεία 
συζήτηση, έγινε δεκτή ως όρος της συ-
νόδου η επιστολή Β΄ προς Νεστόριον 
του αγίου Κυρίλλου, ενώ καταδικάστη-
κε παράλληλα η διδασκαλία του Νεστο-
ρίου. Ακολούθησαν άλλες έξι συνεδρί-
ες μέχρι τις 31 Ιουλίου υπό την προ-
εδρία του αρχιεπισκόπου Αλεξανδρεί-
ας, κατά τις οποίες προσήλθαν οι πα-
πικοί αντιπρόσωποι και υπέγραψαν τις 
αποφάσεις, εξελέγη νέος αρχιεπίσκο-
πος Κωνσταντινουπόλεως ο Μαξιμια-
νός και επιβλήθηκε ακοινωνησία στους 
ανατολικούς επισκόπους για την άρνη-
σή τους να προσέλθουν στη σύνοδο και 
να αποδεχθούν τις αποφάσεις της, αλ-
λά και διότι συγκρότησαν παρασύνοδο 
και προχώρησαν στην καθαίρεση του 
αγίου Κυρίλλου και των άλλων πρω-
ταγωνιστών της συνόδου της Εφέσου. 
Έτσι προκλήθηκε ουσιαστικό σχίσμα 
ανάμεσα στις Εκκλησίες Ρώμης, Αλε-
ξανδρείας και Κωνσταντινουπόλεως, 
και στην Εκκλησία της Αντιοχείας. Γι’ 
αυτό, μόλις ο αυτοκράτορας πληροφο-
ρήθηκε τα γεγονότα, ακύρωσε αμέσως 
τις αποφάσεις και των δύο οργάνων υπό 
τον άγιου Κύριλλο και τον Ιωάννη Αντι-
οχείας. Ο αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρεί-
ας όμως, παραβλέποντας τις αυτοκρα-
τορικές αποφάσεις, συνέχισε τις συνε-
δρίες της συνόδου, με αποτέλεσμα να 
κυρηχθεί έκπτωτος μαζί με τον Νεστό-
ριο και τον Μέμνονα Εφέσου, να συλ-
ληφθεί και να τεθεί σε αυστηρή κατ’ 
οίκον επιτήρηση. Έπειτα από μεγάλες 
περιπέτειες, κατάφερε να επικοινωνή-
σει μέσω του αρχιμανδρίτη Δαλματίου 
με τον αυτοκράτορα και να τον πληρο-
φορήσει επακριβώς για την κατάσταση 
που είχε διαμορφωθεί στην Εκκλησία, 
αλλά και να αναχωρήσει τον Οκτώβριο 
του 431 για την Αλεξάνδρεια χωρίς την 
άδεια των αρχών. Με πρωτοβουλία του 

αυτοκράτορα καταβλήθηκε προσπάθεια 
να γεφυρωθεί το χάσμα ανάμεσα στον 
άγιο Κύριλλο και τον Ιωάννη Αντιοχεί-
ας, πράγμα που κατορθώθηκε χάρη στη 
σύνεση και την υπομονή που επέδει-
ξαν ο αρχιεπίσκοπος Αντιοχείας και ο 
εκπρόσωπός του Παύλος Εμέσης, αλ-
λά και χάρη στην επιείκεια, τη μετριο-
πάθεια και τη θεολογική διάκριση που 
χαρακτήρισε τις κινήσεις του αγίου Κυ-
ρίλλου την άνοιξη του 433, οπότε έγι-
νε η από κοινού αποδοχή και υπογρα-
φή της «Εκθέσεως Πίστεως των Διαλ-
λαγών», που αποτέλεσε τελικά τον Όρο 
Πίστεως της Γ΄ Οικουμενικής συνόδου 
και συνέβαλε αποτελεσματικά να αρθεί 
το σχίσμα και να αποκατασταθεί η εκ-
κλησιαστική ειρήνη. 
Την τελευταία δεκαετία της ζωής του ο 
άγιος Κύριλλος συνέχισε απρόσκοπτα 
και δημιουργικά τόσο το ευρύ ποιμα-
ντικό, όσο και το θεολογικό αντινεστο-
ριανικό του έργο με τη συγγραφή πονη-
μάτων για την υπεράσπιση και περαι-
τέρω επεξήγηση πτυχών της χριστολο-
γίας του, που αποτελούσε πλέον κοι-
νή πίστη της Εκκλησίας, πράγμα για το 
οποίο απολάμβανε οικουμενικής τιμής, 
καθώς οφειλόταν ουσιαστικά σ’ εκείνον 
η επίλυση του χριστολογικού ζητήμα-
τος. Στην Αλεξάνδρεια, την περίφημη 
έδρα του θρόνου του, ο δυναμικός αρ-
χιεπίσκοπος κοιμήθηκε μάλλον στις 27 
Ιουνίου 444 σε ηλικία εβδομήντα ετών 
περίπου, η μνήμη του όμως παρέμεινε 
έκτοτε και μέχρι σήμερα ζωντανή στη 
συνείδηση της Εκκλησίας, η οποία τον 
τιμά στις 9 Ιουνίου και στις 18 Ιανου-
αρίου μαζί με τον διδάσκαλο και πρό-
τυπό του Μέγα Αθανάσιο, θεωρώντας 
τον «τῆς ὀρθῆς καὶ ἀμωμήτου πίστεως 
συνήγορον». Από τον άλλο χριστιανι-
κό κόσμο τιμάται, από τον Ρωμαιοκα-
θολικισμό στις 28 Ιανουαρίου και από 
τους Κόπτες στις 9 Ιουνίου.
2. Έργο. Παρά τα αυξημένα του ποι-
μαντικά και λοιπά εκκλησιαστικά κα-
θήκοντα, ο άγιος Κύριλλος αναδείχθη-
κε εξαιρετικά γόνιμος και πρωτότυπος 
ως συγγραφέας. Το σωζόμενο έργο του 
είναι από τα εκτενέστερα της εκκλησι-
αστικής γραμματείας και καλύπτει σχε-
δόν όλα της τα είδη. Επειδή όμως έχει 
στην πλειονότητά του έκτακτο χαρακτή-
ρα και ειδική αποστολή, καθώς η σύν-
θεση του μεγαλύτερου μέρους του, και 
προπαντός αυτού μετά το 428, υπαγο-
ρεύθηκε από την ανάγκη αντιμετώπισης 
του νεστοριανισμού, στερείται εν πολ-

λοίς φιλολογικής επιμέλειας, ενώ δεν 
εφαρμόζονται πλήρως για τη δόμησή 
του, αν και του ήταν γνωστοί, οι κανό-
νες της ρητορικής. Αυτό κάνει τα κεί-
μενά του, που είναι από τη φύση τους 
επιβαρυμένα με συχνές ερμηνευτικές 
παρεκβάσεις και φορτισμένα με έντονη 
διαλεκτική διάθεση, να παρουσιάζουν 
σε αρκετά σημεία σκοτεινότητα, πλατια-
σμούς, μακρηγορίες και στρυφνότητα, 
πράγμα που οφείλεται και στο γεγονός, 
ότι, κατά γενική σχεδόν ομολογία, δεν 
διέθετε ιδιαίτερο συγγραφικό τάλαντο. 
Όμως θα πρέπει να τονιστεί παράλληλα 
ότι δεν παύουν να είναι έργα εξαιρετι-
κής θεολογικής ποιότητας και βάθους, 
ενώ οπωσδήποτε, παρά τα προβλήμα-
τα στη χρήση της θεολογικής ορολογί-
ας, δεν στερούνται ακριβολογίας στην 
έκφραση, χάρης, απλότητας, ενάργειας, 
πειστικότητας και σαφήνειας.
Η θεματολογία και το περιεχόμενο των 
έργων του αγίου Κυρίλλου αφορά κα-
τά κανόνα την ερμηνεία της Αγίας Γρα-
φής, την αντιμετώπιση των αιρέσεων 
του αρειανισμού και κυρίως του νεστο-
ριανισμού, την απολογητική του προ-
σπάθεια για την υπεράσπιση της Ορθό-
δοξης πίστης πρός συνεπισκόπους του 
και τον αυτοκράτορα, την ομιλητική του 
δραστηριότητα στο πλαίσιο της ποιμα-
ντικής του ενασχόλησης, αλλά και την 
επιστολογραφία ως μέσο επικοινωνί-
ας και πληροφόρησης κυρίως των θέ-
σεων και των απόψεών του σε θεολο-
γικά ζητήματα και εκκλησιαστικά προ-
βλήματα. Έτσι, θα μπορούσαν να διαι-
ρεθούν και να καταταγούν ειδολογικά 
σε πέντε κατηγορίες: α) Ερμηνευτικά, 
β) Δογματικά (αντιαρειανικά και αντι-
νεστοριανικά), γ) Απολογητικά, δ) Ομι-
λίες, και ε) Επιστολές.
Ι. Ερμηνευτικά:

1) Περί της εν πνεύματι και αληθεία προ-
σκυνήσεως και λατρείας (CPG III 5200). 
Πρόκειται αν όχι για το πρώτο, τουλά-
χιστον για ένα από τα πρώτα έργα του 
αγίου Κυρίλλου, το οποίο συντέθηκε 
οπωσδήποτε πριν από την εκλογή του 
σε αρχιεπίσκοπο Αλεξανδρείας (412) 
και συγκροτείται σε δεκαεπτά λόγους σε 
διαλογική μορφή. Σ’ αυτό, ερμηνεύο-
ντας τυπολογικά εξαιρετικά μεγάλο αριθ-
μό χωρίων από την Πεντάτευχο, προ-
βαίνει σε χριστολογική κατανόηση και 
ερμηνεία των παλαιοδιαθηκικών γε-
γονότων. Εκδόσεις: PG 68:133-1125.
2) Γλαφυρά εις την Γένεσιν (CPG III
5201). Θέτοντας ως βάση και αφετη-

ρία το βιβλίο της Γενέσεως, ο άγιος Κύ-
ριλλος ερμηνεύει τυπολογικά και κα-
τανοεί χριστολογικά γεγονότα αλλά και 
πρόσωπα της Παλαιάς Διαθήκης με ιδι-
αίτερη αναφορά στον Μωυσή, τον οποίο 
θεωρεί ως τύπο του Ιησού Χριστού. Η 
σύνθεση του έργου θα πρέπει να τοπο-
θετηθεί μετά το 412 και πριν από το 
418. Εκδόσεις: PG 69:13-678.
3) Εξήγησις υπομνηματική εις τον προ-
φήτην Ησαΐαν (CPG III 5203). Αποτε-
λεί πλήρες υπόμνημα, που ολοκληρώ-
θηκε μεταξύ των ετών 412 και 418, η 
δε ύλη του διαιρείται σε πέντε βιβλία. 
Σ’ αυτό, το προφητικό βιβλίο ερμηνεύ-
εται τυπολογικώς προκειμένου να κα-
τανοηθεί χριστολογικά το περιεχόμε-
νό του, είναι όμως εμφανής επίσης η 
τάση του αγίου Κυρίλλου να προσεγγί-
σει το κείμενο του Ησαΐα και μέσω της 
κατά γράμμα ερμηνείας. Εκδόσεις: PG 
70:9-1450.
4) Εξήγησις υπομνηματική εις τους Δώδε-
κα Προφήτας (CPG III 5203). Το έργο 
αποτελείται από δώδεκα μέρη, όσα και 
τα επιμέρους υπομνήματα στους Προ-
φήτες. Για τη σύνθεσή του ο άγιος Κύ-
ριλλος χρησιμοποίησε πιθανότατα ως 
βάση το έργο του αγίου Ιερωνύμου, κα-
θώς μπορούσε να κατανοεί τη λατινική 
γλώσσα, και το συνέταξε την περίοδο 
από το 412 μέχρι το 418. Εκδόσεις: PG 
71:9-1061 και P.E. Pusey, Sancti patris 
nostri Cyrilli archiepiscopi Alexandrini 
in XII prophetas, τ. I-II, Oxford 1868.
5) Υπόμνημα εις τους Ψαλμούς (CPG III
5202). Πρόκειται μάλλον, στην αρχική 
του μορφή, για υπόμνημα στους Ψαλ-
μούς από 1-119, που συντέθηκε πιθανό-
τατα μεταξύ 412 και 418, από το οποίο 
σώζονται όμως μόνον αποσπάσματα. 
Εκδόσεις: PG 69:717-1273 και C. 
Ferrari-Toniollo, Cyrilliana in Psalmos. I 
frammenti del commento ai salmi di Cirillo 
di Alessandria nel codice Laudiano greco 
42, Catania 2000. 
6) Ερμηνευτικά εις βιβλία της Παλαιάς Δι-
αθήκης (CPG III 5205). Το έργο συγκρο-
τείται από αποσπάσματα που μαρτυρούν 
την ερμηνευτική προσπάθεια του αγίου 
Κυρίλλου στα βιβλία των Αριθμών, των 
Bασιλειών, των Παροιμιών, του Άσματος 
Ασμάτων, του Ιερεμίου, του Βαρούχ, του 
Ιεζεκιήλ, του Δανιήλ και του Ιώβ, ο χαρα-
κτήρας και η έκταση της οποίας όμως εί-
ναι ακόμη εξαιρετικά δύσκολο να προσ-
διοριστεί και να οριοθετηθεί. Εκδόσεις: 
PG 69:641, 680-697, 1277-1293 και 
70:1452-1461.
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7) Υπόμνημα εις το κατά Ιωάννην Ευαγγέ-
λιον (CPG III 5208). Πρόκειται για το 
σπουδαιότερο ερμηνευτικό έργο του 
αγίου Κυρίλλου, το οποίο έχει σαφώς 
συστηματικό και δογματικό χαρακτήρα, 
αλλά και μεγάλη θεολογική αξία, κα-
θώς επιχειρεί με επιτυχία την παράθε-
ση της τριαδολογικής διδασκαλίας της 
Εκκλησίας, μέσω της οποίας στρέφεται 
εναντίον του αρειανισμού και μάλιστα 
ιδιαιτέρως εναντίον των ευνομιανών. 
Το έργο συγκροτείται από δώδεκα βι-
βλία, από τα οποία το έβδομο και το 
όγδοο διασώθηκαν μόνο σε αποσπά-
σματα, ενώ η σύνθεσή του τοποθετεί-
ται μεταξύ των ετών 423 και 429. Εκ-
δόσεις: PG 73:9-1056 και 74:9-756. 
P.E. Pusey, Sancti patris nostri Cyrilli 
archiepiscopi Alexandrini in d. Ioannis 
evangelium. Accedunt fragmenta varia 
necnon tractatus ad Tiberium diaconum 
duo, τ. I-III, Oxford 1872.
8) Υπόμνημα εις το κατά Ματθαίον Ευαγ-
γέλιον (CPG III 5206). Από το έργο αυ-
τό σώζονται μόνον αποσπάσματα, είναι 
όμως βέβαιο ότι στην αρχική του μορ-
φή επρόκειτο για πλήρες υπόμνημα, το 
οποίο συντέθηκε μετά το 428. Εκδόσεις: 
PG 72:365-474.
9) Υπόμνημα εις το κατά Λουκάν Ευαγ-
γέλιον (CPG III 5207). Πιθανότατα το 
έργο να αποτελούσε, στην πρώτη του 
μορφή, ολοκληρωμένο υπόμνημα δι-
ηρημένο σε ομιλίες, των οποίων όμως 
ούτε ο αριθμός αλλά ούτε και το περι-
εχόμενο μπορεί ακόμη με ακρίβεια να 
προσδιοριστεί. Σώζεται αποσπασματι-
κά και συντέθηκε μεταξύ των ετών 425 
και 430. Εκδόσεις: PG 72:475-950 και 
77:1009-1016, 1040-1049. Για το ελ-
ληνικό κείμενο βλ. J. Sickenberger, 
Fragmente der Homilen des Cyrill von 
Alexandrien zum Lukasevangelium, 
(Texte und Untersuchungen 34/1b), 
Leipzig, 1909, σ. 63-108 και A. Rücker, 
Die Lukashomilien des hl. Cyrill von 
Alexandrien. Ein Beitrag zur Geschichte 
der Exegese, Breslau 1911. Για το κεί-
μενο της συριακής μετάφρασης των 
ομιλιών βλ. R. Payne-Smith, S. Cyrilli 
Alexandriae archiepiscopi commentarii in 
Lucae evangelium quae supersunt syriace, 
Oxford 1858. I.B. Chabot, S. Cyrilli 
Alexandrini commentarii in Lucam, τ. Ι, 
(CSCO 70, Scriptores Syri 27), Paris/
Leipzig 1912. 
10) Υπόμνημα εις τας Πράξεις των Απο-
στόλων [αποσπάσματα]. Εκδόσεις: PG 
74:757-773 και P.E. Pusey, Sancti patris 

nostri Cyrilli … in d. Ioannis evangelium, 
τ. III, σ. 441-451.
11) Ερμηνεία εις την προς Ρωμαίους επι-
στολήν [αποσπάσματα]. Εκδόσεις: PG 
74:773-856 και P.E. Pusey, Sancti patris 
nostri Cyrilli …in d. Ioannis evangelium, 
τ. III, σ. 173-248. 
12) Ερμηνεία εις την πρώτην προς Κοριν-
θίους επιστολήν [αποσπάσματα]. Εκδό-
σεις: PG 74:856-916 και P.E. Pusey, 
Sancti patris nostri Cyrilli … in d. Ioannis 
evangelium, τ. III, σ. 249-319. 
13) Ερμηνεία εις την δευτέραν προς Κο-
ρινθίους επιστολήν [αποσπάσματα]. Εκ-
δόσεις: PG 74:916-952 και P.E. Pusey, 
Sancti patris nostri Cyrilli … in d. Ioannis 
evangelium, τ. III, σ. 320-361.
14) Ερμηνεία εις την προς Εβραίους επι-
στολήν [αποσπάσματα]. Εκδόσεις: PG 
74:953-1006 και P.E. Pusey, Sancti 
patris nostri Cyrilli … in d. Ioannis 
evangelium, τ. III, σ. 362-440.
15) Εις την Ιακώβου καθολικήν επιστολήν
[αποσπάσματα]. Εκδόσεις: PG 74:1008-
1012.
16) Εις την Α΄ και Β΄ Πέτρου [αποσπά-
σματα]. Εκδόσεις: PG 74:1012-1020.
17) Εις την Α΄ Ιωάννου [αποσπάσματα].
Εκδόσεις: PG 74:1021-1024. 
ΙΙ. Δογματικά (αντιαρειανικά και αντι-

νεστοριανικά) 
1) Η βίβλος των Θησαυρών. Περί της Αγίας
και Ομοουσίου Τριάδος (CPG III 5215). 
Πρόκειται για το κατ’ εξοχήν αντιαρει-
ανικό έργο του αγίου Κυρίλλου, που 
συντάχθηκε πιθανότατα κατά το διά-
στημα λίγο πριν από το 424 και μέ-
χρι το 428. Αποτελείται από τριαντα-
πέντε κεφάλαια, στα οποία αναπτύσσε-
ται με πληρότητα και σε αντιπαράθεση 
με την αρειανική κακοδοξία η τριαδο-
λογική και ειδικότερα η περί του Υιού 
και του Αγίου Πνεύματος διδασκαλία 
του, θεμελιωμένη σε πλήθoς χωρίων 
από την Αγία Γραφή και τα έργα κυρί-
ως του Μ. Αθανασίου, των Καππαδο-
κών και σε μικρότερο βαθμό του Διδύ-
μου του Τυφλού. Η πυκνότητα αυτή στη 
χρήση και την ένταξη των παραθεμάτων 
στο κείμενο, πέραν της συμπιληματικό-
τητας που προσέδωσε στον χαρακτήρα 
του έργου, οδήγησε επίσης μεγάλο μέ-
ρος της έρευνας στη θέση για δαψιλή 
χρήση εκ μέρους του αγίου Κυρίλλου 
πατερικών ανθολογίων (florilegia) κα-
τά τη σύνθεσή του, διαπιστωμένη μάλι-
στα με βεβαιότητα και σε τέτοιο βαθμό 
για πρώτη φορά μέχρι τότε σε κείμενο 
εκκλησιαστικού συγγραφέα. Το μεγαλύ-

τερο μέρος του έργου (κεφ. 1-32) εξε-
τάζει τη σχέση του Υιού και Λόγου με 
τον Θεό Πατέρα, αρχικά με τη θεολογι-
κή ερμηνεία των όρων 'αγέννητος και 
γεννητός' και κατόπιν με τη λεπτομερή 
ανάλυση της διδασκαλίας περί προαι-
ωνίου γεννήσεως, ομοουσιότητας και 
ισοτιμίας Του με τον Πατέρα, ενώ τέ-
λος (κεφ. 33-35) παρατίθεται διεξο-
δικά η διδασκαλία για τη θεότητα του 
Αγίου Πνεύματος και καταδεικνύεται 
η ομοουσιότητά του με τον Πατέρα και 
τον Υιό. Από τη δομή και τον τρόπο πα-
ράθεσης της τριαδολογικής διδασκαλί-
ας φαίνεται πως με το έργο αυτό ο άγι-
ος Κύριλλος απευθύνεται κυρίως προς 

τους αρειανούς, αρειανόφρονες και κυ-
ρίως προς τους ευνομιανούς με σκοπό 
να τους πείσει, με τη λεπτομερή ανα-
τροπή της κακόδοξης διδασκαλίας, να 
εγκαταλείψουν την αίρεση και να επι-
στρέψουν στους κόλπους της Εκκλησί-
ας, χωρίς όμως να σημαίνει αυτό ότι το 
έργο δεν προοριζόταν και για την οικο-
δομή των πιστών. Λόγω της σπουδαι-
ότητάς του μάλιστα, εκπονήθηκαν κα-
τά καιρούς μεταφράσεις στην αρμενι-
κή, τη συριακή, την κοπτική, τη γεωρ-
γιανή και την αραβική γλώσσα. Εκδό-
σεις: PG 75:9-656. 
2) Περί της Αγίας και Ομοουσίου Τριά-
δος κατά πεύσιν και απόκρισιν (CPG III 
5216). Ομότιτλο, με παραλήπτη πάλι 
τον Νεμεσίνο και κατά το περιεχόμενο 
σχεδόν ίδιο με τον Θησαυρό αντιαρει-
ανικό διαλογικό έργο, που συντέθηκε 
και αυτό στο διάστημα από το 424 μέχρι 
το 428 και οπωσδήποτε μετά την όλο-
κλήρωση του Θησαυρού, από τον οποίο 
αντλεί το υλικό που επανεπεξεργάζεται. 
Το έργο διαιρείται σε επτά διαλόγους, 
από τους οποίους οι έξι είναι αφιερω-
μένοι στον Υιό και Λόγο του Θεού κι 
ένας στο Άγιο Πνεύμα. Σε αντίθεση με 
το προηγούμενο συστηματικότερο κατά 

τη δομή, το παρόν απλούστερο διαλο-
γικό έργο απευθύνεται πιθανότατα και 
χωρίς να αποκλείονται οι αιρετικοί, κυ-
ρίως στην πλειονότητα των μελών της 
Εκκλησίας, τα οποία ζήτησαν από τον 
αρχιεπίσκοπο να πληροφορηθούν ευ-
χερέστερα και ευληπτότερα την τριαδο-
λογική διδασκαλία. Γι’ αυτό, ενώ ασχο-
λείται με τα ίδια σχεδόν θέματα που πε-
ριέλαβε στον Θησαυρό, στο παρόν έργο 
παρατηρούμε ότι οργανώνει το υλικό με 
διαφορετική δομή και παράλληλα δεν 
του δίνει τόσο έντονο αντιρρητικό χα-
ρακτήρα, καθώς δεν επιχειρεί τόσο να 
πείσει όσο να οικοδομήσει τους ακρο-
ατές ή αναγνώστες του, γεγονός μάλι-
στα που δικαιολογεί και τη σύνθεσή 
του κατά την ίδια σχεδόν χρονική πε-
ρίοδο. Εκδόσεις: PG 75:657-1124 και 
G.M. de Durand, SCh 231 (1976), 235 
(1977), 246 (1978).
3) Περί της ενανθρωπήσεως του Μονογε-
νούς (CPG III 5227). Σημαντικό διαλο-
γικό χριστολογικού περιεχομένου έρ-
γο του αγίου Κυρίλλου, που συντέθη-
κε στο διάστημα μετά το 425 και κοντά 
στο 428 ή 429 και πραγματεύεται βασι-
κούς χριστολογικούς όρους και έννοι-
ες. Το παρόν έργο αποτέλεσε μάλλον 
τη βάση για τη σύνθεση του Απολογητι-
κού προς Θεοδόσιον (PG 76:453-488 και 
E. Schwartz, ACO 1, 1, 3, σ. 75-90) 
το 432. Εκδόσεις: PG 75:1189-1253 
και G.M. de Durand, SCh 97 (1964) 
188-301. 
4) Κατά των Νεστορίου δυσφημιών (CPG
III 5217). Αντιρρητικό έργο που συντέ-
θηκε το 430, με το οποίο επειχειρεί τη 
συστηματική ανασκευή των εσφαλμένων 
χριστολογικών απόψεων του Νεστορί-
ου με βάση αποσπάσματα ομιλιών που 
εκφώνησε στην Κωνσταντινούπολη το 
428 και 429. Εκδόσεις: PG 76:9-248. 
ACO 1, 1, 6, σ. 13–106. P.E. Pusey, 
Sancti patris nostri Cyrilli.. Alexandrini… 
Libri quinque contra Nestorium…, τ. VI, 
σ. 54-239. 
5) Περί της ορθής προς τον Κύριον ημών
Ιησούν Χριστόν πίστεως, προς τον Θεο-
δόσιον (CPG III 5218). Το παρόν σύ-
ντομο έργο που περί το 430 και διαι-
ρείται σε σαρανταπέντε παραγράφους, 
επειχειρεί, με την παράθεση της Ορθό-
δοξης χριστολογικής διδασκαλίας, να 
πληροφορήσει τον αυτοκράτορα για το 
δίκαιο της αντίδρασης του αρχιεπισκό-
που έναντι του Νεστορίου. Εκδόσεις: PG 
76:1133-1200. E. Schwartz, ACO 1, 1, 
1, σ. 42–72 και P.E. Pusey, Sancti patris 

Οι άγιοι Κϋριλλος Αλεξανδρείας, Αθα-
νάσιος ο Μέγας και Λεόντιος του Ρο-
στώφ, φορητή εικόνα (τέλη 15ου αι.), 
Μουσείο Τέχνης Νόβγοροδ, Ρωσία
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nostri Cyrilli archiepiscopi Alexandrini 
de recta fide ad imperatorem…, τ. VII, 
σ. 1-152.
6) Λόγος προσφωνητικός ταις βασιλίσσαις
περί πίστεως (CPG III 5220). Με το έρ-
γο αυτό που συνέταξε το 430, ο άγιος 
Κύριλλος, απευθύνεται στις νεότερες 
αδελφές του αυτοκράτορα Θεοδοσίου 
του Μικρού, Μαρίνα και Αρκαδία, εκ-
θέτοντάς τους την Ορθόδοξη πίστη με 
ιδιαίτερη επιμονή στη θεολογική ανά-
πτυξη του ονόματος 'Εμμανουήλ', προ-
κειμένου να αποδείξει την πραγματική 
και αληθινή ύπαρξη και λειτουργία των 
δύο φύσεων στο πρόσωπο του εναν-
θρωπήσαντος Λόγου του Θεού, υπε-
ρασπιζόμενος παράλληλα τον όρο 'Θε-
οτόκος'. Εκδόσεις: PG 76:1201-1336. 
E. Schwartz, ACO 1,1,5, σ. 62–118. 
P.E. Pusey, Sancti patris nostri Cyrilli 
archiepiscopi Alexandrini…, De recta fidei 
ad principissas…, τ. VII, σ. 154-260. 
7) Λόγος ταις Αυγούσταις περί της ορθής
πίστεως (CPG III 5220). Παράλληλα με 
τον λόγο προς την Μαρίνα και την Αρ-
καδία, ο άγιος Κύριλλος συνέταξε και 
άλλο έργο το 430, το οποίο απευθύνει 
στη σύζυγο του αυτκράτορα Ευδοκία και 
στη μεγαλύτερη αδελφή του Πουλχερία, 
γι’ αυτό και παρουσιάζεται συχνά ως 
ενιαίο διαιρεμένο σε δύο λόγους, ενώ 
δεν είναι. Ο παρών λόγος διαιρείται 
σε σαράντα εννέα παραγράφους, όπου 
εκτίθεται κυρίως η διδασκαλία για την 
ενότητα των δύο φύσεων στο ένα πρό-
σωπο του Ιησού Χριστού. Εκδόσεις: PG 
76:1336-1420. E. Schwartz, ACO 1, 1, 
5, 26–61 και P.E. Pusey, Sancti patris 
nostri Cyrilli archiepiscopi Alexandrini…, 
De recta fide ad augustas…, τ. VII, σ. 
263-333. 
8) Επίλυσις των Δώδεκα Κεφαλαίων (CPG
III 5223). Περί το τέλος του θέρους ή 
στις αρχές του φθινοπώρου του 431 κι 
ενώ βρισκόταν υπό αυστηρό περιορι-
σμό, συνέθεσε την «επίλυσιν», δηλα-
δή προέβη σε ερμηνεία επιμέρους ση-
μείων και περαιτέρω βιβλική και πα-
τερική κατοχύρωση των Δώδεκα Ανα-
θεματισμών, προκειμένου να ικανοποι-
ήσει σχετικό αίτημα των μελών της Γ΄ 
Οικουμενικής συνόδου. Εκδόσεις: PG 
76:293-312. E. Schwartz, ACO 1,1,5, 
σ. 15-25 και P.E. Pusey, Sancti patris 
nostri Cyrilli.. Alexandrini… Libri quinque 
contra Nestorium…, τ. VI, σ. 240-258.
9) Περί της ενανθρωπήσεως του Μονογε-
νούς (CPG III 5223). Όπως στην περί-
πτωση του Θησαυρού, έτσι και στο Περί 

Ενανθρωπήσεως, που συνέθεσε λίγο πριν 
από το 428 ή 429, ο άγιος Κύριλλος 
προσπάθησε να επανεπεξεργαστεί το 
περιεχόμενό του περί τα τέλη του 431 ή 
τις αρχές του 432, προκειμένου να δώ-
σει, εκτός από την τριαδολογική, και τη 
χριστολογική διδασκαλία σε πιο εύλη-
πτη μορφή, προφανώς για τις ανάγκες 
των μελών της Εκκλησίας. Από το έργο 
αυτό σώζονται μόνον αποσπάσματα. Εκ-
δόσεις: PG 75:1369-1412. E. Schwartz, 
ACO 1,5,1, σ. 219-231 και P.E. Pusey, 
Sancti patris nostri Cyrilli.. Alexandrini… 
Libri quinque contra Nestorium…, τ. VI, 
σ. 498-579.
10) Κατά Συνουσιαστών (CPG III 5230).
Το κατ’ εξοχήν αντιαπολιναριστικό έργο 
του αγίου Κυρίλλου, με το οποίο κατα-
πολεμούνται και ανασκευάζονται σύντο-
μα οι ακραίες απολιναριστικές θέσεις. 
Αν και δεν είμαστε σε θέση ακόμη να 
τοποθετήσουμε χρονολογικά επακρι-
βώς το έργο, μπορούμε όμως, συσχε-
τίζοντάς το με την όλη προσπάθεια του 
αρχιεπισκόπου Αλεξανδρείας να απο-
τινάξει την κατηγορία των Ανατολικών 
(Σύρων) για απολιναρισμό, να τοπο-
θετήσουμε τη σύνθεσή του μεταξύ των 
ετών 430 και 435. Το έργο έχει απω-
λεσθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος του, 
ενώ σώζονται μόνον αποσπάσματα, τα 
περισσότερα στη συριακή κι ελάχιστα 
στην ελληνική γλώσσα. Εκδόσεις: PG 
76:1427-1435. E. Schwartz, ACO 4,1, 
σ. 10 και P.E. Pusey, Sancti patris nostri 
Cyrilli archiepiscopi Alexandrini…, τ. ΙΙΙ, 
σ. 476-491.
11) Κατά Ανθρωπομορφιτών (CPG III
5231-5232). Το παρόν έργο συγκρο-
τήθηκε αρχικά σε ενιαίο, εν γνώσει μάλ-
λον του αγίου Κυρίλλου στο χρονικό δι-
άστημα μετά το 432. Αποτελείται από 
τις επιστολές Προς Καλοσίριον Αρσινό-
ης (PG 76:1066-1077 και P.E. Pusey, 
III, σ. 603-607) και Προς ΤιβέριονΔιά-
κονον (P.E. Pusey, III, σ. 567-602), αλ-
λά και τη βραχεία επιστολιμαία διατριβή 
Περί δογματικών επιλύσεων (P.E. Pusey, 
III, σ. 547-566), καθώς και τα τρία κεί-
μενα είχαν ως κοινό θέμα την καταπο-
λέμηση του ανθρωπομορφισμού, που 
δίδασκε κακόδοξα ότι εφόσον ο άν-
θρωπος είναι πλασμένος «κατ’ εικόνα 
Θεού», τότε και ο Θεός έχει ανθρωπο-
ειδή μορφή. Το αρχικό έργο φαίνεται 
ότι υπέστη επεξεργασία αργότερα, συ-
νενώθηκε με τα πέντε τελευταία κεφά-
λαια (24-28) της επιστολής του αγί-
ου Γρηγορίου Νύσσης Εις την Γέννησην 

του Χριστού κι έλαβε τη σημερινή του 
μορφή. Εκδόσεις: PG 76:1065-1132. 
P.E. Pusey, Sancti patris nostri Cyrilli 
archiepiscopi Alexandrini in d. Ioannis 
evangelium…, τ. III, σ. 547-607 και Χρ. 
Σταμούλης, Κυρίλλου Αλεξανδρείας, κα-
τά Ανθρωπομορφιτών, Θεσσαλονίκη: Πά-
λιμψηστον 1993, σ. 94-233.
12) Ότι είς ο Χριστός (CPG III 5228).
Ακραιφνώς χριστολογικού χαρακτήρα 
διαλογικό έργο, που συνέθεσε ο άγιος 
Κύριλλος μετά το 435, και το οποίο δι-
ακρίνεται για την αρτιότητα και τη σα-
φήνεια της χριστολογικής του ορολογί-
ας. Με αυτό αντικρούει και πάλι τη νε-
στοριανική επιχειρηματολογία και υπε-
ραμύνεται της ενότητος του προσώπου 
του Χριστού, ενώ δεν παραλείπει να 

εναντιωθεί και να απορρίψει την κατη-
γορία που του αποδιδόταν για απολι-
ναρισμό. Εκδόσεις: PG 75:1253-1361. 
P.E. Pusey, Sancti patris nostri Cyrilli 
archiepiscopi Alexandrini…, Quod unus 
Christus dialogus, τ. VIΙ, σ. 334-424 
και G.M. de Durand, SCh 97 (1964) 
302-514. 
13) Κατά Διοδώρου και Θεοδώρου (CPG
III 5229). Ο άγιος Κύριλλος στρέφε-
ται με το διαλογικό αυτό κείμενο, που 
συνέταξε περί το 438 ή ίσως λίγο νω-
ρίτερα και αποτελούνταν από τρία βι-
βλία, εναντίον των προδρόμων του νε-
στοριανισμού Διοδώρου Ταρσού, στον 
οποίο αναφέρεται στο πρώτο, και ιδι-
αιτέρως του διδασκάλου του Νεστορί-
ου Θεοδώρου Μοψουεστίας, στην αναί-
ρεση της διδασκαλίας του οποίου αφιε-
ρώνει τα υπόλοιπα δύο βιβλία. Δυστυ-
χώς το έργο έχει χαθεί και σώζονται 
μόνον αποσπάσματα στην ελληνική, τη 
λατινική και τη συριακή γλώσσα. Εκδό-

σεις: PG 76:1435-1452. E. Schwartz, 
ACO 4,1, σ. 74–77 και P.E. Pusey, 
Sancti patris nostri Cyrilli archiepiscopi 
Alexandrini in d. Ioannis evangelium…, 
τ. III, σ. 492-537.
14) Κατά των μη βουλομένων ομολογείν
Θεοτόκον την αγίαν Παρθένον (CPG III 
5226). Παρ’ όλο που έχει αμφισβη-
τηθεί και μάλιστα με σοβαρά επιχει-
ρήματα η πατρότητα του παρόντος έρ-
γου, καθώς δεν θα μπορούσε να θεω-
ρηθεί έργο που προήλθε άμεσα από τη 
γραφίδα του αγίου Κυρίλλου, είναι βέ-
βαιο ότι στο περιεχόμενό του ανιχνεύ-
εται καθαρά και αποτυπώνεται με ενάρ-
γεια η σκέψη του και γι’ αυτό οφείλου-
με να το προσγράψουμε στον αρχιεπί-
σκοπο Αλεξανδρείας ως ένα έργο της 
τελευταίας και πλέον ώριμης θεολογι-
κά περιόδου της ζωής του, δηλαδή με-
τά το 438 και μέχρι το 441. Εκδόσεις: 
PG 76:255-292 και E. Schwartz, ACO 
1,1,7, σ. 19-32.
ΙΙΙ. Απολογητικά

1) Απολογητικός υπέρ των Δώδεκα Κε-
φαλαίων προς τους της Ανατολής επισκό-
πους (CPG III 5221). Με το απολογητι-
κό αυτό έργο, που συνέθεσε πιθανότα-
τα στις αρχές του 431 και απευθύνεται 
στους επισκόπους της Ανατολής (Συρί-
ας), ο άγιος Κύριλλος απαντά σε έργο 
του σπουδαίου Αντιοχειανού θεολόγου, 
Ανδρέα επισκόπου Σαμοσάτων, με το 
οποίο αναιρούνται συστηματικά οι Δώδε-
κα Αναθεματισμοί που απέστειλε υπό τύ-
πο επιστολής (αρ. 17: PG 77:105-121) 
το φθινόπωρο του 430 στον Νεστόριο 
και παράλληλα εγκαλούνταν για εκτρο-
πή στον απολιναρισμό. Εκδόσεις: PG 
76:315-385. E. Schwartz, ACO 1,1,7, 
σ. 33-65 και P.E. Pusey, Sancti patris 
nostri Cyrilli.. Alexandrini…Libri quinque 
contra Nestorium…, τ. VI, σ. 260-381.
2) Απολογητικός προς την παρά Θεοδω-
ρήτου κατά των Δώδεκα Κεφαλαίων αντίρ-
ρησιν προς Ευόπτιον (CPG III 5222). Το 
έργο συντάχθηκε πιθανότατα στις αρχές 
του 431 και αποτελεί την απάντηση του 
αγίου Κυρίλλου στον επίσκοπο Πτολε-
μαΐδος (της Λιβύης) Ευόπτιο, μέσω του 
οποίου είχε προμηθευτεί (απωλεσθέν 
σήμερα) έργο του Θοδωρήτου Κύρου, 
με το οποίο ανασκευάζονταν οι Δώδεκα 
Αναθεματισμοί κατά του Νεστορίου και 
κατηγορούνταν ο ίδιος για απολιναρσμό, 
κάτι στο οποίο αναφέρεται εκτενώς απο-
λογούμενος, αντικρούοντας λεπτομερώς 
τους ισχυρισμούς του Θεοδωρήτου. Εκ-
δόσεις: PG 76:385-452. E. Schwartz, 

Ο άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας
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ACO 1,1,6, σ. 107-146 και P.E. Pusey, 
Sancti patris nostri Cyrilli.. Alexandrini… 
Libri quinque contra Nestorium…, τ. VI, 
σ. 384-497.
3) Απολογητικός προς Θεοδόσιον (CPG
III 5224). Έχοντας επεξεργαστεί πρό-
σφατα και πάλι το Περί Εναθρωπήσεως, 
ο άγιος Κύριλλος το έθεσε πιθανότατα 
ως βάση [PG 75:1189-1253 και G.M. 
de Durand, SCh 97 (1964) 188-301] 
για να συντάξει στις αρχές του 432 τον 
Απολογητικό, που είναι το δεύτρο κείμε-
νο το οποίο απευθύνει προς τον αυτο-
κράτορα, με σκοπό στην παρούσα πε-
ρίπτωση να δώσει εξηγήσεις για τις κα-
τηγορίες εναντίον του αναφορικά με 
τις ενέργειές του κατά τη σύνοδο της 
Εφέσου. Εκδόσεις: PG 76:453-488. 
E. Schwartz, ACO 1,1,3, σ. 75-90 και 
P.E. Pusey, Sancti patris nostri Cyrilli 
archiepiscopi Alexandrini…, Apologeticus 
ad imperatorem, τ. VIΙ, σ. 425-456.
4) Υπέρ της των Χριστιανών ευαγούς θρη-
σκείας προς τα του εν αθέοις Ιουλιανού 
(CPG III 5233). Με βάση και αφορμή 
το απωλεσθέν Κατά Γαλιλαίων [έκδ. P. 
Burguere-P. Evieux, SCh 322 (1985), 
σ. 100-318 και Μ. Masaraccia, Roma 
1990] έργο του Ιουλιανού (361-363), 
ο άγιος Κύριλος ανέλαβε τη σύνθεση 
του παρόντος έργου, με σκοπό να προ-
βεί στην ανασκευή των εθνικών ιδεών 
του αυτοκράτορα εναντίον των χριστια-
νών και γενικότερα στην αναίρεση των 
ειδωλολατρικών αντιλήψεων, αλλά και 
παράλληλα στην υπεράσπιση του χρι-
στιανισμού. Ενώ όμως είχε προγραμ-
ματίσει να εκταθεί το έργο σε πέντε βι-
βλία, κατάφερε να περατώσει τελικά μό-
νο τα δύο από αυτά κατά το διάστημα 
μετά το 432 και μέχρι το 441. Εκδό-
σεις: PG 76:503-1064 και 1453-1464. 
Νέα κριτική έκδοση του έργου ετοιμάζε-
ται ήδη από το 1996 στο Πανεπιστήμιο 
Βόννης με προσωρινό τίτλο Kyrill von 
Alexandrien, Contra Iulianum. Edition, 
Übersetzung, Kommentar. Γι’ αυτήν 
βλ. W. Kinzig, "Zur Notwendigkeit 
einer Neuedition von Kyrill von 
Alexandrien, Contra Iulianum", StPatr 
29 (1997) 484-494. Ch. Riedweg, 
"Zur handschriftlichen Überlieferung 
der Apologie Kyrills von Alexandrien 
Contra Iulianum", Museum Helveticum 
57 (2000), σ. 151-165 και www.
ev-theol.uni-bonn.de/fakultaet/KG/
schwerpunkt-alte-kirchengeschichte/
forschungsprojekte-1/kyrillprojekt_
startse

IV. Ομιλητικά

Α. Ομιλίες (CPG III 5245-5251, 5259, 
5261 και 5263). Ελάχιστος είναι ο 
αριθμός των σωζόμενων ομιλιών του 
αγίου Κυρίλλου σε σχέση με εκείνες που 
έχουν απωλεσθεί, και από αυτές είναι 
επίσης ελάχιστες οι γνήσιες, οι οποί-
ες κατά κανόνα είναι σύντομα κυρίως 
ηθικοεπικοδομητικά κείμενα κηρυγμα-
τικού χαρακτήρα, ενίοτε όμως και με 
θεολογικό και χριστολογικό περιεχό-
μενο, που εκφωνήθηκαν κυρίως στην 
Αλεξάνδρεια και κατά δεύτερο λόγο στη 
Έφεσο. Ως γνήσιες ομιλίες θα μπορού-
σαν να θεωρηθούν οι εξής:
1) Εις την Μεταμόρφωσιν του Κυρί-
ου [PG 77:1009-1016-985, Αλεξάν-
δρεια, 430]. 2) Εις την Υπαπαντήν του 
Κυρίου [PG 77:1040-1049, Αλεξάν-
δρεια, 430]. 3) Ομιλία λεχθείσα εν Εφέ-
σω, ωραία πάνυ [PG 77:981-985, Έφε-
σος, 431]. 4) Εις την εορτήν Ιωάννου του 
Ευαγγελιστού [PG 77:985-989, Έφεσος, 
431]. 5) Εις τον Ναόν της Θεοτόκου προς 
Νεστόριον (PG 77:989-992, Έφεσος, 
431]. 6) Εις συνάξεις, καθαιρεθέντος του 
Νεστορίου, [PG 77:996-1001, Έφεσος, 
431]. 7) Κατά Ιωάννου Αντιοχείας, απο-
σχίσαντος [PG 77:1001-1005, Έφεσος, 
431]. 8) Πριν συσχεθήναι υπό του Κόμη-
τος και υπό στρατιωτών φυλαχθήναι [PG 
77:1005-1009, Έφεσος, 431]. 9) Εις 
την Ενανθρώπησιν του Κυρίου [Αλεξάν-
δρεια,-]. 10) Περί της Ενανθρωπήσεως 
του Θεού Λόγου [PG 77:1089-1096, 
Αλεξάνδρεια, 432]. 11) Εις την Παραβο-
λήν του Αμπελώνος [PG 77:1096-1100, 
Αλεξάνδρεια,-]. 12) Λόγος στηλιτευτι-
κός κατά Ευνούχων [PG 77:1105-1109, 
Αλεξάνδρεια,-]. 13) Εις την Ανάληψιν 
του Κυρίου [Byz 44 (1974) 121-137, 
Αλεξάνδρεια, -].
Εκδόσεις: PG 77:981-1116. E. 
Schwartz, ACO 1,1,2, σ. 92-102· 1,1,4, 
σ. 7-9 και 1,1,7, σ. 173. C. Datema, Byz 
44 (1974) 121-137.
Β. Πασχάλιες επιστολιμαίες εορτα-
στικές Ομιλίες (CPG III 5240-52-41). 
Προνόμιο και υποχρέωση του αρχιε-
πισκόπου Αλεξανδρείας, σύμφωνα με 
την απόφαση της Α΄ Οικουμενικής συ-
νόδου, ήταν να αναγγέλλει με επιστολή 
κάθε χρόνο την ημερομηνία του Πάσχα 
και οπωσδήποτε της ενάρξεως της Μ. 
Τεσσαρακοστής στους λοιπούς επισκό-
πους. Ο άγιος Κύριλλος συνέθεσε συνο-
λικά εικοσιεννέα πασχάλιες επιστολές 
μεταξύ των ετών 414 και 442, οι οποίες 
όμως, επειδή πραγματεύονταν και άλλα 

επίκαιρα θέματα όπως τη νηστεία, την 
αληθινή πίστη, τον πνευματικό αγώνα, 
την προσευχή, ή και στρέφονταν εναντί-
ον των αιρετικών, προσέλαβαν τη μορ-
φή ομιλιών, παραμένοντας γνωστές και 
ως εορταστικές ομιλίες. Εκδόσεις: PG 
77:401-981 και P. Evieux-W.H. Burns, 
SCh 372 (1991) 142-398· 392 (1993) 
18-310· 434 (1998).
V. Επιστολές (CPG III 5301-5411). 
Οι γνήσιες επιστολές του αγίου Κυρίλ-
λου, παρ’ όλο που δεν έχει προσδιορι-
στεί επακριβώς ακόμη ο αριθμός τους 
από την έρευνα και ως πρόβλημα παρα-
μένει ανοικτό, είναι βέβαιο πως υπερ-
βαίνουν τις εβδομήντα και πλησιάζουν 
περίπου τις ογδόντα. Οι περισσότερες 
αφορούν τον αντινεστοριανικό αγώνα 
του αρχιεπισκόπου, γι’ αυτό τοποθε-
τούνται μεταξύ των ετών 429 και 435 
και απευθύνονται κυρίως προς επισκό-
πους, κληρικούς άλλων βαθμών, άρ-
χοντες και λαϊκούς. Από αυτές τη με-
γαλύτερη ιστορική αξία και θεολογική 
σημασία έχουν η 4η, γνωστή ως «Β΄ 
προς Νεστόριον» (PG 77:44-49) που 
συντέθηκε το 430, η 17η, που είναι η 
«Γ΄ προς Νεστόριον» (PG 77:105-124) 
και συντέθηκε στα τέλη του 430, και 
η 39η, που περιέχει μεταξύ άλλων την 
περίφημη «Έκθεσιν Πίστεως των Δι-
αλλαγών» (PG 77:173-181) προς τον 
Ιωάννη Αντιοχείας και συντέθηκε στις 
αρχές του 433. Εκδόσεις: PG 77:9-390. 
E. Schwartz, ACO 2,1, σ. 1-7· 2,1,3, 
σ. 66-67· 3, σ. 201-202. 
VΙ. Νόθα έργα. 

Κατάλογό τους παρέχει ο M. Geerard, 
στο CPG III 5430-5438. 
3. Διδασκαλία

Ι. Η θεολογία ως ερμηνεία της θείας 

εν Χριστώ Αποκαλύψεως. Η θεολο-
γία ως εκκλησιαστική λειτουργία οφεί-
λει να θεμελιώνεται και να εκκινεί πά-
ντοτε, κατά τον άγιο Κύριλλο, από την 
ερμηνεία της Αγ. Γραφής, η οποία μα-
ζί με την πατερική γραμματεία και πα-
ράδοση αποτέλεσαν τη βάση της θεο-
λογικής του σκέψης και διδασκαλίας. 
Η Αγία Γραφή εμπεριέχει καταγεγραμ-
μένη την αποκάλυψη των απορρήτων 
βουλών του Τριαδικού Θεού, καθώς 
«ὑπὲρ γὰρ νοῦν τὸν ἡμέτερον τὰ ἐν τῇ 
θεοπνεύστῳ Γραφῇ μυστήρια» (Υπό-
μνημα εις το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον, 
PG 74:537B) και ιστορεί με ενάργεια 
και κατ’ εξοχήν το υπερφυές μυστή-
ριο της σωτηριώδους εν Χριστώ θεί-
ας Οικονομίας. Για τον λόγο αυτό το 

κέντρο και το περιεχόμενο της Γραφής 
είναι η εν Χριστώ σωτηρία, αφού «πο-
λυμερῶς καὶ πολυτρόπως ἡ θεόπνευ-
στος Γραφὴ τῆς διὰ Χριστοῦ σωτηρίας 
προαναφωνεῖ τοὺς τύπους» και σκια-
γραφεί πλήρως και αληθώς το μυστή-
ριο του Χριστού (Γλαφυρά εις την Γένε-
σιν, PG 69:225C και Περί της εν πνεύμα-
τι και αληθεία προσκυνήσεως, PG 68:573 
Α). Στη Γραφή μαρτυρούνται συνεσκι-
ασμένα ή φανερά όλες οι από τον Θεό 
Λόγο αποκεκαλυμμένες αλήθειες, που 
περιγράφουν και φανερώνουν το μυ-
στήριο της εν Χριστώ Τριαδικής σω-
τηριώδους Οικονομίας (Υπόμνημα εις 
τους Ψαλμούς, PG 69:1045CD), γι’ αυ-
τό και όποιος επιθυμεί να θεολογήσει, 
είναι υποχρεωμένος να καταφύγει και 
να εντρύφησει με πίστη στα ιερά κείμε-
να πνευματικώς, προκειμένου να οδη-
γηθεί στη θεογνωσία και την αποκάλυ-
ψη των μυστηρίων του Θεού (Υπόμνη-
μα εις το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον, PG 
73:32 Β και 928 BC). Οι ιεροί συγγρα-
φείς με την επιστασία του αγίου Πνεύ-
ματος αποτύπωσαν στη Γραφή τα κε-
κρυμμένα μυστήρια και μαρτύρησαν 
αψευδώς τα περί του μυστηρίου του 
Χριστού, γι’ αυτό και το περιεχόμενό 
της είναι η αλήθεια, ο λόγος του Θε-
ού και ο λόγος του Πνεύματος (Κατά 
των Νεστορίου δυσφημιών, PG 76:88 C), 
αφού μέσω αυτής ομιλεί στον άνθρω-
πο ο Θεός Πατέρας δι’ Υιού και Πνεύ-
ματος, ομιλεί ο Θέος Λόγος περί του 
Πατρός και του Πνεύματος, ομιλεί το 
Πνεύμα περί του Πατρός και του Υι-
ού (πβ. Περί της εν πνεύματι και αλη-
θεία προσκυνήσεως, PG 68:497CD και 
717C). Στην Αγία Γραφή δηλαδή, έχει 
αποτυπωθεί εναργώς η δια της εναθρω-
πήσεως του Λόγου τέλεια αποκάλυψη, 
που συνιστά τη φανέρωση του μυστη-
ρίου της Αγίας Τριάδος, καθώς «ὁ Κύ-
ριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ὅτε γέγο-
νεν ἄνθρωπος, διὰ πολλῶν σημείων 
καὶ ἐνεργημάτων ἐγνώρισεν ἡμῖν δι’ 
ἑαυτοῦ τὸν Πατέρα καὶ τὴν ἐν τῇ ἁγίᾳ 
Τριάδι νοουμένην τε καὶ ὑφεστῶσαν 
ἀληθῶς μίαν ἔδειξε θεότητος φύσιν» 
(Υπόμνημα εις το κατά Ιωάννην Ευαγγέλι-
ον, PG 74:200Α), ώστε μέσα στη Γρα-
φή να απαστράπτει της «ἀληθείας τὸ 
κάλλος» και να εμπεριέχεται η γνώση 
της «δογματικῆς ἀκριβείας» (Υπέρ της 
των Χριστιανών ευαγούς θρησκείας προς 
τα του εν αθέοις Ιουλιανού, PG 76:857 
Α) σχετικά με το μυστήριο του Χρι-
στού. Εκείνος που αποκαλύπτει αυτή 
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την αλήθεια στους ιερούς συγγραφείς, 
αλλά και τους οδηγεί σ’ αυτήν, είναι 
δια του αγίου Πνεύματος ο Τριαδικός 
Θεός (Υπέρ της των Χριστιανών ευαγούς 
θρησκείας προς τα του εν αθέοις Ιουλια-
νού, PG 76:804 D), αφού «πράττεται 
τὰ πάντα παρὰ Πατρὸς δι’ Υἱοῦ ἐν ἁγίῳ 
Πνεύματι» (Υπόμνημα εις το κατά Ιωάν-
νην Ευαγγέλιον, PG 73:80Α), γι’ αυτό 
και στη Γραφή αποτυπώνονται αλάθη-
τα, μαρτυρούνται ανόθευτα και ερμη-
νεύονται ορθά και αυθεντικά όλα τα 
γεγνότα που συνθέτουν το μυστήριο 
του Χριστού και τη σωτηριώδη περί 
τον άνθρωπο Οικονομία του. 
Tα άρρητα και υπερφυή αυτά γεγονό-
τα που περιγράφονται στη Αγία Γραφή 
μπορεί να κατανοήσει ο άνθρωπος μό-
νον αν εισέλθει στο ιερό της βάθος με 
την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος, 
αφού όμως καθαρθεί και φωτιστεί με 
τη θεία έλλαμψη η διάνοιά του, επειδή 
«οὐδὲ γὰρ ἂν δίχα τοῦ διὰ Πνεύματος 
φωτισμοῦ πρὸς ἐπίγνωσιν τῆς ἀληθείας 
ἴοι τις ἄν, οὐδ’ ἂν ὅλως ἀκριβῆ τῶν θεί-
ων δογμάτων ἂν ἑαυτῷ τὴν κατάληψιν, 
κατά γε τὸ ανθρώποις φαμὲν ἐφικτόν» 
(Υπόμνημα εις το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον, 
PG 74:537B). Τέτοιοι άνθρωποι υπήρ-
ξαν κατ’ εξοχήν για τον αρχιεπίσκοπο 
Αλεξανδρείας οι Πατέρες, η εμπειρία και 
η σύνεση των οποίων «ταύτην ἡμᾶς τὴν 
τῶν δογμάτων ὀρθότητα καὶ ἀλήθειαν 
ἐδίδαξεν» (Υπόμνημα εις το κατά Ιωάννην 
Ευαγγέλιον, PG 74:216C). Οι Πατέρες, 
με επίπονο πνευματικό αγώνα καθάρι-
σαν τον νου και τη διάνοιά τους διά της 
χάριτος του Αγίου Πνεύματος εν Χρι-
στώ και απέκτησαν εμπειρία των θείων 
μυστηρίων με τη θέα της δόξας του Θε-
ού, ώστε «καθαροί γαρ παρὰ τοῖς καθα-
ροῖς οἱ περὶ τῆς θεοπτίας ἔσονται λόγοι. 
Διαλάμπει γὰρ ὁ Χριστὸς ἐν αὐτοῖς διὰ 
τοῦ ἰδίου δηλονότι Πνεύματος εἰς ἕκα-
στα τῶν δεόντων φωταγωγῶν καὶ ἀρρή-
τοις τισὶ δαδουχίαις ταῖς κατὰ τὸν νοῦν 
ἑαυτὸν ἐκκαλύπτων καὶ ἐμφανή καθι-
στάς» (Υπόμνημα εις το κατά Ιωάννην Ευαγ-
γέλιον, PG 74:285C). Για τον λόγο αυτό 
εκφράζουν αυθεντικά την πίστη της Εκ-
κλησίας, καθώς απέβησαν οι αλάθητοι 
διερμηνείς της παραδόσεως και οι γνή-
σιοι φύλακες των ευαγγελικών θεσπι-
σμάτων (Περί της εν πνεύματι και αληθεία 
προσκυνήσεως, PG 68:845Α). Και αυτό 
διότι η εν Πνεύματι αγίω μελέτη και θε-
ωρία της Γραφής εκ μέρους τους, απο-
τελούσε τη ζωοποιό ενέργεια εκείνη, η 
οποία εισέδυε στο νού και την καρδιά 

τους και μεταστοιχείωνε την ψυχή και 
το σώμα τους (Περί της εν πνεύματι και 
αληθεία προσκυνήσεως, PG 68:1100Α), 
με αποτέλεσμα να κατανοούν επακρι-
βώς και πλήρως με τη κατά χάρη μετο-
χή τους, τα θεία Μυστήρια και να θεο-
λογούν αυθεντικά και Ορθόδοξα το πε-
ριεχόμενο της πίστεως (πβ. Περί της εν 
πνεύματι και αληθεία προσκυνήσεως, PG 
68:416 D).
Έτσι η Παλαιά Διαθήκη, της οποίας το 
περιεχόμενο αποκαλύφθηκε στους συγ-
γραφείς της διά του Λόγου, αποτελεί για 
τον αρχιεπίσκοπο Αλεξανδρείας «παι-
δαγωγὸν εἰς Χριστὸν» για τον άνθρωπο 
(Περί της εν πνεύματι και αληθεία προσκυ-
νήσεως, PG 68:249Β), καθώς προαναγ-
γέλλει και διακηρύσσει τυπολογικώς το 
μυστήριο του Χριστού και παρέχει στον 
θεολογούντα όλα εκείνα τα στοιχεία, με 
τα οποία θα θεμελιώσει και θα οικοδο-
μήσει τη διδασκαλία του, και στην πε-
ρίπτωση του αγίου Κυρίλλου, όλα τα 
απαραίτητα εφόδια για να διατυπώσει 
ορθά την αντιαρειανική και ιδιαίτερα 
την αντινεστοριανική του διδασκαλία. 
Η ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης με 
γνώμονα την τυπολογική της εκπλήρω-
ση στην Καινή Διαθήκη, αποτελεί βα-
σική αρχή της ερμηνευτικής του ιερού 
Πατρός, ο οποίος πιστεύει πως καθή-
κον του θεολόγου ερμηνευτή αποτελεί 
η άρση του καλύμματος των σκιών και 
των τύπων της Παλαιάς για να φανε-
ρωθεί εναργώς η δύναμη της αλήθειας 
(Υπόμνημα εις το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, 
PG 72:901 Α) στην Καινή Διαθήκη. Η 
Παλαιά Διαθήκη αποτελεί για τον άγιο 
Κύριλλο σκιά και τύπο της αληθείας, η 
οποία φανερώνεται πλήρως στην Καινή 
με σκοπό τη σωτηριώδη για τον άνθρω-
πο αποκάλυψη του μυστηρίου του Χρι-
στού, γι’ αυτό και εφαρμόζει κατά κανό-
να την τυπολογική ερμηνεία, κατά την 
οποία όλα σχεδόν τα πρόσωπα, τα γε-
γονότα και οι θεσμοί της Παλαιάς απο-
τελούν μέσα στην ιστορία της σωτηρίας 
τύπους και προεικονίσεις του μυστηρί-
ου του Χριστού όπως μαρτυρείται στην 
Καινή Διαθήκη (Περί της εν πνεύματι και 
αληθεία προσκυνήσεως, PG 68:137 Β). 
Έτσι, η τυπολογική ερμηνεία της Π.Δ, 
όπως την εφαρμόζει ο αρχιεπίσκοπος, 
αποδεικνύεται ουσιαστικά χριστολογι-
κή και χριστοκεντρική, καθώς σε αντί-
θετη περίπτωση θα κινδύνευε η ενό-
τητα των δύο Διαθηκών και θα κλονι-
ζόταν σοβαρά η αλήθεια περί του μυ-
στηρίου της σωτηρίου εν Χριστώ Οι-

κονομίας του Θεού. Για τον λόγο αυ-
τό και η ερμηνεία του αγίου Κυρίλλου 
στην Καινή Διαθήκη προϋποθέτει και 
στηρίζεται πάντοτε στη χρήση της Πα-
λαιάς, η οποία εκλαμβάνεται ως αυθε-
ντική μαρτυρία περί της ιστορίας της εν 
Χριστώ σωτηρίας, αφού οι προτυπώ-
σεις της εκπληρώνονται στο πρόσωπο 
του ενανθρωπήσαντος Λόγου του Θε-
ού (Υπόμνημα εις την προς Ρωμαίους Επι-
στολήν, PG 74:780D). Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα αποτελεί η συχνά επανα-
λαμβανόμενη και χρησιμοποιούμενη 
από τον ιερό Πατέρα τυπολογία Μωυ-
σέως-Χριστού (Γλαφυρά εις την Έξοδον, 
PG 69:386C-392B), σύμφωνα με την 
οποία ο Μωυσής, ως απεσταλμένος σω-
τήρας του λαού του από τον Θεό, απο-
τελεί τύπο και προεικόνιση του εναν-
θρωπήσαντος Σωτήρος «Νέου Μωυ-
σή», Ιησού Χριστού. Σε σχέση όμως 
με την Παλαιά, η Καινή Διαθήκη είναι 
ο «καινὸς καὶ μέγας τόμος», ο οποίος 
μαρτυρεί πλήρως το μυστήριο του Χρι-
στού (Πασχάλια εορταστική ομιλία, ΙΖ΄, 
PG 77:780 ΑΒ) και πληροφορεί αλη-
θώς τον άνθρωπο για το μυστήριο της 
ενσάρκου Οικονομίας του Μονογενούς, 
ενώ τον παιδαγωγεί στην ορθή πίστη για 
την ένωση της θείας με την ανθρώπι-
νη φύση στο ένα πρόσωπο του Χριστού 
(Εις τον Ζαχαρίαν, PG 72:193D και Προς 
τους τολμώντας…, PG 76:408 D). Επειδή 
μάλιστα ο ενανθρωπήσας Λόγος «γνώ-
σεως ἡμῖν τελείας πέφηνε δοτήρ» (Γλα-
φυρά εις τη Έξοδον, PG 69:508Β), η κα-
τανόηση των κειμένων της Καινής Δια-
θήκης πρέπει να επιχειρείται, σε αντί-
θεση με την Παλαιά, μέσω της χρήσης 
της γραμματολογικής και κατά λέξιν ερ-
μηνείας, πράγμα που υπηρετεί απολύ-
τως τον χριστολογικό της χαρακτήρα 
(Εις την προς Ρωμαίους, PG 74:773) και 
την τριαδολογική της προοπτική (Πε-
ρί της εν πνεύματι και αληθεία προσκυ-
νήσεως, PG 68:144 CD), με σκοπό την 
υπεράσπιση της αλήθειας της πίστεως 
έναντι των αιρετικών, αρειανών και νε-
στοριανών, οι οποίοι «τῆς ἀποστολικῆς 
καὶ εὐαγγελικῆς παραδόσεως ἀλογήσα-
ντες» (Επιστολή προς Μαξιμιανόν Κωνστα-
ντινουπόλεως, PG 77:153Α), ενώ όσα 
υποστηρίζει ειδικώς ο Νεστόριος, «μα-
κράν ἐστι τῆς ἀποστολικῆς καὶ εὐαγγε-
λικῆς πίστεως» (Επιστολή προς Καιλεστί-
νο Ρώμης, PG 77:80D).
ΙΙ. Το Μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Το 
υπερφυές και ανερμήνευτο μυστήριο του 
Τριαδικού Θεού αδυνατεί ο άνθρωπος 

να γνωρίσει μόνος και αφ’ εαυτού ως 
απόρρητο και ακατάληπτο, αφού «μόνη 
γὰρ ἡ θεία φύσις τῆς Τριάδος ἑαυτὴν 
ἐπιγινώσκει» (Υπόμνημα εις το κατά Ματ-
θαίον Ευαγγέλιον, PG 72:404C). Η θε-
ογνωσία καθίσται δυνατή για τον άν-
θρωπο μόνο διά της αυτοαποκαλύψε-
ως και αυτοφανερώσεως του Θεού διά 
του ενανθρωπήσαντος κατά φύσιν Υι-
ού και Λόγου του, Ιησού Χριστού (Υπό-
μνημα εις το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον, 
PG 73:556D), μέσω του οποίου ο Θε-
ός γίνεται μερικώς και κατά το εφικτό 
προσιτός και γνωστός στον άνθρωπο, 
ο οποίος όμως εξακολουθεί να αγνο-
εί παντελώς τη θεία ουσία, γι’ αυτό και 
κατά τον άγ. Κύριλλο «ὅτι μὲν γὰρ Θεὸς 
ὁ Πατὴρ καὶ Θεὸς ὁμοίως ἀληθινὸς ὁ 
Υἱός, ἴσμεν τε καὶ πεπιστεύκαμεν· τὸ δὲ 
τί κατ’ οὐσίαν ἐστὶν ἡ ἄρρητος φύσις, 
ἀνέφικτον παντελῶς ἡμῖν καὶ τοῖς ἄλλοις 
λογικοῖς κτίσμασι» (Υπόμνημα εις το κα-
τά Ιωάννην Ευαγγέλιον, PG 73:1044Β). 
Ο άνθρωπος γνωρίζει αποκαλυπτικώς 
ότι ο Θεός είναι ένας κατά την ουσία ή 
φύση και τριαδικός κατά τις υποστά-
σεις. Η θεία ουσία είναι απλή και κοι-
νή για τις τρεις υποστάσεις, που μετα-
ξύ τους βρίσκονται σε φυσική ενότητα, 
αλλά και ταυτόχρονα διακρίνονται, εφό-
σον καθεμιά έχει το προσωπικό της ιδί-
ωμα. Ο Θεός Πατήρ αποτελεί την αρχή 
και την αιτία της υπάρξεως του Υιού διά 
της προαιωνίου και αϊδίου γεννήσεως 
και του Αγίου Πνεύματος διά της προ-
αιωνίου και αϊδίου εκπορεύσεως (Βί-
βλος των Θησαυρών, PG 75:141D και 
589ΑΒ). Η ύπαρξη των τριών υποστά-
σεων δεν αναιρεί την ενότητα και ταυ-
τότητα της κοινής θείας φύσεως και ου-
σίας, γι’ αυτό κι ενώ διακρίνονται με-
ταξύ τους οι υποστάσεις, έχουν κοινή 
ενέργεια και θέληση (Περί της Αγίας και 
Ομοουσίου Τριάδος, PG 75:1056 Α), η 
οποία όμως αποτελεί ταυτόχρονα και 
ενέργεια της κάθε μιας ξεχωριστά κατά 
τρόπο πλήρη και τέλειο. 
Τον αρχιεπίσκοπο Αλεξανδρείας ενδια-
φέρει στην τριαδολογία, να θεολογήσει 
κυρίως περί του Υιού και του Πνεύμα-
τος, αντιτιθέμενος στους αρειανόφρονες 
ευνομιανούς. Το όνομα 'Πατήρ' σημαίνει 
την ιδιαίτερη τριαδική υπόσταση εκεί-
νη, που αχρόνως γεννά τον Υιό και εκ-
πορεύει το Πνεύμα και είναι δηλωτικό 
της σχέσης της με αυτές (Υπόμνημα εις το 
κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον, PG 75:500B). 
Για τον λόγο αυτό ο Υιός ως Λόγος και 
το Πνεύμα συνυπάρχουν αχρόνως και 



  9

Κύριλλος, αρχιεπ. Αλεξανδρείας

προαιωνίως με τον Πατέρα ως διακε-
κριμένες υποστάσεις, αλλά ταυτόχρο-
να και σε ενότητα ακατάληπτη μεταξύ 
τους (Υπόμνημα εις το κατά Ιωάννην Ευ-
αγγέλιον, PG 74:33B-36A), αφού προ-
έρχονται και οι δύο εκ της «οὐσίας» του 
Πατρός. Η γέννηση ή εκπόρευση όμως 
από την «οὐσία» του Πατρός δεν επιφέ-
ρει σύγχυση μεταξύ των τριών υποστά-
σεων κατά τον άγιο Κύριλλο, ο οποίος 
προβάλλει έντονα και υπογραμμίζει ως 
διακριτικά τα προσωπικά τους ιδιώμα-
τα (Περί της Αγίας και Ομοουσίου Τριά-
δος, PG 75:700Α). Έτσι, παρ’ όλο που 
ένεκα της κοινής ουσίας ο Πατέρας εί-
ναι στον Υιό και το Πνεύμα και ο Υιός 
στον Πατέρα και το Πνεύμα, αλλά και 
το Πνεύμα στον Πατέρα και τον Υιό, 
δηλαδή υπάρχουν «ἀδιαστάτως», δια-
κρίνονται όμως μεταξύ τους πραγματι-
κά και υπάρχουν ταυτόχρονα «κεχωρι-
σμένως» και «ἰδιοσυστάτως» (Υπόμνη-
μα εις το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον, PG 
74:216Β και 540D).
Ο ιδιαίτερος τονισμός της αϊδίου υπάρξε-
ως του Αγ. Πνεύματος ως καρπού «ἐκ τῆς 
οὐσίας τοῦ Πατρὸς» (Βίβλος των Θησαυ-
ρών, PG 75:585A και Υπόμνημα εις το κατά 
Ιωάννην Ευαγγέλιον, PG 74:448C) όμως, 
οδηγεί τον αρχιεπίσκοπο στo να παρα-
τηρήσει, ότι το Πνεύμα έχει διπλή εκπό-
ρευση, δηλαδή «πρόεισι καὶ ἐκ Πατρὸς 
καὶ Υἱοῦ πρόδηλον» (Υπόμνημα εις το κα-
τά Ιωάννην Ευαγγέλιον, PG 74:117C), αλ-
λά και ότι «πρόεισι δι’ ἀμφοῖν» (Περί 
της εν πνεύματι και αληθεία προσκυνήσεως 
και λατρείας, PG 68:148Α), δίνοντας την 
εντύπωση ότι εκπορεύεται ταυτόχρονα 
από τον Πατέρα και από τον Υιό, πράγ-
μα βέβαια που δεν ισχύει, αφ’ ενός διό-
τι αυτό το πράττει προσπαθώντας να δι-
ασφαλίσει την ομοουσιότητά του με τον 
Πατέρα και τον Υιό έναντι των πνευμα-
τομάχων αρειανοφρόνων, και αφ’ ετέ-
ρου διότι σε άλλα έργα του αποδίδει σα-
φώς την ύπαρξή του Πνεύματος μόνο 
στον Πατέρα (Βίβλος των Θησαυρών, PG 
75:109D), ενώ για τον Υιό τονίζει ότι χο-
ρηγεί εν χρόνω και στην κτίση το Πνεύ-
μα (Υπόμνημα εις το κατά Ιωάννην Ευαγγέ-
λιον, PG 74:540CD), επειδή «ὁμοούσι-
ον γάρ ἐστιν αυτοῖς· καὶ προχεῖται μέν, 
ἤγουν ἐκπορεύεται, καθάπερ ἀπὸ πηγῆς 
τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρός, χορηγεῖται δὲ τῇ 
κτίσει διὰ τοῦ Υἱοῦ» (Επιστολή εις το Άγι-
ον Σύμβολον, PG 77:316 D).
ΙΙΙ. Ο Ιησούς Χριστός, τέλειος Θεός και 

τέλειος άνθρωπος. Η θεία ενανθρώπη-
ση συνιστά το κορυφαίο γεγονός του μυ-

στηρίου της σωτηριώδους Οικονομίας 
και αποτελεί το κέντρο της διδασκαλί-
ας του αγίου Κυρίλλου, την οποία ανέ-
πτυξε κυρίως στον αγώνα του εναντίον 
της διδασκαλίας του Νεστορίου, τονί-
ζοντας την πραγματική ένωση των δύο 
φύσεων στο ένα και μοναδικό πρόσω-
πο του εναθρωπήσαντος Λόγου Ιησού 
Χριστού, την επιδημία του οποίου στον 
κόσμο ονομάζει «οἰκονομίαν μετὰ σαρ-
κός». Όπως τονίζει, ο «ἐν θεότητι τέλει-
ος» (Επιστολή προς Σούκενσον Διοκαισα-
ρείας, XLVI, PG 77:244B) «Μονογενὴς» 
(Γλαφυρά εις την Γένεσιν, PG 69:297C) 
προαιώνιος Υιός και Λόγος του Πατρός, 
προκειμένου να σώσει το ανθρώπινο γέ-
νος από τη φθορά και τον θάνατο, σαρ-
κώνεται εν χρόνω και λαμβάνει πλή-
ρη ανθρώπινη αλλά αναμάρτητη φύ-
ση. Το γεγονός της θείας ενανθρωπή-
σεως συνιστά «ἑκούσιον κένωσιν» του 
Λόγου (Κατά των Νεστορίου δυσφημι-
ών, PG 76:101Α), ο οποίος, όταν ήρθε 
το πλήρωμα του χρόνου, αν και άτρε-
πτος και αμετάβλητος κατά την ουσία ως 
Θεός, γίνεται πραγματικός άνθρωπος, 
αφού έλαβε κατά τη σύλληψή του στη 
μήτρα της Παρθένου Μαρίας πλήρη αν-
θρώπινη φύση, αποτελούμενη από σώ-
μα και ψυχή λογική και νοερά, γι’ αυ-
τό και ο άγιος Κύριλλος παρατηρεί ότι 
«τὸν Θεὸν Λόγον σαρκωθῆναι καὶ ἐναν-
θρωπῆσαι καὶ ἐξ αὐτῆς τῆς συλλήψεως 
ἑνῶσαι ἑαυτῷ τὸν ἐξ αὐτῆς ληφθέντα 
ναὸν» (Επιστολή προς Ιωάννην Αντιοχείας, 
XXXIX, PG 77:177A). Με τη σάρκωσή 
του ο Λόγος «γέγονεν ἄνθρωπος» (Λόγος 
ταις Αυγούσταις περί της ορθής πίστεως, 
PG 76:1413Β) και μάλιστα «κατὰ ἀλή-
θειαν ἄνθρωπος» (Περί της ορθής προς 
τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν πίστε-
ως, προς τον Θεοδόσιον, PG 76:1169Α) 
με «σῶμα» (Κατά των Νεστορίου δυσφη-
μιών, PG 76:33Α) και «ψυχὴν λογικὴν» 
(Γλαφυρά εις την Γένεσιν, PG 69:297C). 
Αν και ενανθρώπησε όμως ο Λόγος, εν 
τούτοις δεν απώλεσε την άπειρη, αιώνια 
και άτρεπτη θεία φύση του, ούτε αυτή 
μεταβλήθηκε σε σάρκα, δηλαδή «οὐκ εἰς 
φύσιν μετεποιήθη σαρκὸς» (Απολογητι-
κός προς την παρά Θεοδωρήτου κατά των 
Δώδεκα Κεφαλαίων αντίρρησιν προς Ευ-
όπτιον, PG 76:396 Β), αλλά οι δύο φύ-
σεις παρέμειναν αμετάβλητες και ακέ-
ραιες και ενώθηκαν στο ένα πρόσω-
πο του Χριστού, γι’ αυτό και μετά την 
άφραστη και απερινόητη ένωση, εξα-
κολουθούν να διακρίνονται πραγματι-
κά η θεία από την ανθρώπινη, δηλα-

δή ο Υιός και Λόγος του Θεού από τον 
πλήρη και τέλειο άνθρωπο που έλαβε 
από την Παρθένο Μαρία, παρ’ όλο που 
είναι ενωμένες αδιαίρετα «εἰς πρόσω-
πον ἓν» (Κατά των Νεστορίου δυσφημι-
ών, PG 76:64D), αυτό του Θεού Λόγου.
Σαρκούμενος ο Λόγος, δεν έλαβε προ-
ϋπάρχουσα, ούτε ενοίκησε σε ξένη αν-
θρώπινη φύση, αλλά «κατῴκησε μὲν…
ἐν τῷ ἰδίῳ ναῷ, τῷ ἐκ γυναικὸς ἀναλη-
φθέντι» (Πασχάλια εορταστική ομιλία, 8, 
PG 77:573Β), δηλαδή σε νέα ατομική 
δική του ανθρώπινη φύση, δημιουρ-
γημένη κατά τη στιγμή της συλλήψεως 

από τα καθαρά αίματα της αγίας Παρ-
θένου, με την οποία ενώθηκε αδιαίρε-
τα. Για τον λόγο αυτό και οι δύο φύ-
σεις δεν διαχωρίζονται πλέον μετά την 
ένωση, αλλά διακρίνονται σαφώς με-
ταξύ τους, καθότι με τον τρόπο αυτό 
διασώζεται πλήρως η πραγματικότητά 
τους χωρίς να καταλύεται το ένα πρό-
σωπο του Χριστού, ενώ με τον διαχω-
ρισμό τους θα υπήρχαν αυθυπόστατα η 
καθεμιά, θα καταλυόταν η προσωπική 
ενότητα του Χριστού και δεν θα υπήρ-
χε αντίδοση των ιδιωμάτων των φύσε-
ων, καθώς θα εισάγονταν πλέον δύο Υι-
οί, ενωμένοι μόνον εξωτερικά και ηθι-
κά, κατά θέληση και ευδοκία, όπως δί-
δασκε κακόδοξα ο Νεστόριος. Αντίθε-
τα, κατά τον ιερό Πατέρα, οι διακεκρι-
μένες δύο φύσεις συνέρχονται κατά τη 
θεία ενανθρώπηση σε αδιάσπαστη ένω-
ση και ενότητα στο ένα πρόσωπο του 
Χριστού, σε μια ένωση δηλαδή παραγ-
ματική, αληθινή και φυσική «καθ’ ὑπό-
στασιν» (Κατά των Νεστορίου δυσφημιών, 

PG 76:48Β), πράγμα που δεν αίρει τη 
διάκρισή τους, ούτε επιφέρει σύγχυση, 
μεταβολή ή τροπή μεταξύ τους, αφού και 
μετά την ένωση οι φύσεις παραμένουν 
ασύγχυτες και αμετάβλητες (Απολογητι-
κός προς την παρά Θεοδωρήτου κατά των 
Δώδεκα Κεφαλαίων αντίρρησιν προς Ευό-
πτιον, PG 76:401Α). Ενώ όμως οι φύ-
σεις διακρίνονται αδιάρρηκτα και μετά 
την ένωση, το πρόσωπο του Χριστού εί-
ναι και παραμένει ένα και το αυτό, κάτι 
που ο ιερός Πατήρ τόνιζε με το περίφη-
μο «μία φύσις τοῦ Θεοῦ Λόγου σεσαρ-
κωμένη», εκλαμβάνοντας τον όρο 'φύ-
ση' ως ταυτόσημο με τον όρο 'υπόστα-
ση' και τονίζοντας ότι «δύο μὲν φύσεις 
ἡνῶσθαι φαμέν, μετά δέ γε τὴν ἕνωσιν, 
…, μίαν εἶναι πιστεύομεν τὴν τοῦ Υἱοῦ 
φύσιν, ὡς ἑνός, πλὴν ἐνανθρωπήσαντος 
καὶ σεσαρκωμένου» (Επιστολή προς Ακά-
κιον Βερροίας, XL, PG 77:192D-193A). 
Η ένωση αυτή των δύο φύσεων στο 
ένα πρόσωπο του Λόγου αποτελεί για 
τον αρχιεπίσκοπο Αλεξανδρείας μυ-
στήριο ακατάληπτο και ανερμήνευτο, 
καθώς, όπως τονίζει, αυτή έγινε κατά 
τρόπο άφραστο και απερινόητο, ώστε 
κατά τρόπο παράδοξο και υπερφυή να 
λειτουργούν τέλεια και οι δύο στο πρό-
σωπο του Χριστού. Για να προσδιορί-
σει μάλιστα μετά την υπέρλογη ένω-
ση τη θεία φύση του Χριστού, μεταχει-
ρίζεται τους όρους 'Λόγος', 'Μονογε-
νής', 'Υἱὸς' και 'Ἐμμανουὴλ' (Κατά των 
Νεστορίου δυσφημιών, PG 76:60Α-64Β 
και Επίλυσις των Δώδεκα Κεφαλαίων, PG 
76:296C-297B, 305Β-308Α), ενώ για 
να επισημάνει την ανθρώπινη χρησιμο-
ποιεί κυρίως τους όρους 'ναός', 'σάρξ' 
και 'σῶμα' (Επιστολή προς Νεστόριον, 
XVII, PG 77:121CD· Κατά των Νεστορί-
ου δυσφημιών, PG 76:240D), υπογραμ-
μίζοντας παράλληλα όμως το γεγονός, 
ότι μετά την ένωση ο Ιησούς Χριστός 
είναι πλέον ο «ἐνανθρωπήσας Θεός», 
«ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ ἐνανθρωπήσας καὶ 
σεσαρκωμένος» (Κατά των Νεστορίου δυ-
σφημιών, PG 76:177D) και γι’ αυτό νο-
είται ως ο «εἷς ἐξ ἀμφοῖν» και ως ο «εἷς 
ἐν ἀμφοῖν» (Κατά των Νεστορίου δυσφη-
μιών, PG 76:61Α και Επιστολή προς Ακά-
κιον Μελιτηνής, XLI, PG 77:220C). Επει-
δή μάλιστα το πρόσωπο του Χριστού εί-
ναι ένα, αμέριστο και αδιάσπαστο, στο 
οποίο είναι ενωμένες οι φύσεις, ο άγι-
ος Κύριλλος αποδίδει τις φωνές και των 
δύο φύσεων, τις θεοπρεπείς και τις αν-
θρωποπρεπείς, στον ένα Χριστό, ο οποί-
ος άλλοτε ομιλεί θεοπρεπώς ως Θεός 

Ο άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας, τοι-
χογραφία, Μονή Χώρας, Κωνσταντι-
νούπολη
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και άλλοτε ως άνθρωπος ανθρωποπρε-
πώς (Επιστολή προς Ευσέβιον πρεσβύτε-
ρον, LIV, PG 77:289 Α), ενώ αναλαμ-
βάνει και οικειοποιείται κατ’ οικονομί-
αν όλα τα πάθη της ανθρώπινης φύσης, 
πάσχει όμως μόνο κατά τη σάρκα, αφού 
ως Θεός είναι απαθής (Κατά των Νεστο-
ρίου δυσφημιών, PG 76:232D-233Α).
Για να υπερασπιστεί, τέλος, ο αρχιεπί-
σκοπος την πραγματική ένωση και λει-
τουργία των δύο φύσεων στο ένα πρό-
σωπο του Χριστού, προβάλλει και ανα-
πτύσσει τον όρο 'Θεοτόκος', τονίζοντας 
ότι «σχεδὸν ἅπας ἡμῖν ὁ περὶ τῆς πίστε-
ως ἀγὼν συγκεκρότηται, διαβεβαιουμέ-
νοις ὅτι Θεοτόκος ἐστὶν ἡ ἁγία Παρθέ-
νος» (Επιστολή προς Ιωάννην Αντιοχείας, 
XXXIX, PG 77:177C). Και αυτό διότι, 
η αποδοχή του γεγονότος ότι η Παρθέ-
νος είναι Θεοτόκος, σημαίνει ταυτόχρο-
να αποδοχή του πραγματικού χαρακτή-
ρα της θείας ενανθρωπήσεως, βεβαι-
ότητα της κατά σάρκα γεννήσεως του 
ενανθρωπήσαντος Λόγου του Θεού, αλ-
λά και σαφή δήλωση της αλήθειας της 
υποστατικής ενώσεως των δύο φύσεων, 
όπως και της ενότητας του προσώπου 
του Χριστού, αφού, κατά τον ιερό Πατέ-
ρα, η αγία Παρθένος Μαρία είναι αλη-
θής «Θεοτόκος», εφόσον «Θεὸν εἑνω-
θέντα σαρκὶ καθ’ ὑπόστασιν … ἐκτέτο-
κε σαρκικῶς» (Επιστολή προς Nεστόρι-
ον, XVII, PG 77:117D), αλλά και διό-
τι «Θεὸν ἐνανθρωπήσαντα καὶ σαρκω-
θέντα γεγένηκε» (Eπιστολή προς Σούκεν-
σον Διακαισαρείας, ΧLV, PG 77:229D). 
IV. Το Μυστήριο της εν Χριστώ Σωτη-

ρίας και η Εκκλησία. Η προσπάθεια 
αποδοχής και θεολογικής κατοχύρωσης 
του μυστηρίου της ενσάρκου Οικονομί-
ας του Χριστού από τον άγιο Κύριλλο, 
αποσκοπούσε, όχι μόνο στην υπεράσπι-
ση της αλήθειας της πίστεως, αλλά και 
μέσω αυτής στη διασφάλιση της σωτη-
ρίας του ανθρώπου εντός της Εκκλησί-
ας, αφού «ὁ τῆς κενώσεως σκοπὸς εἰς 
τὸ διασῶσαι τοὺς ἐπὶ τῆς γῆς» (Γλαφυ-
ρά εις την Γένεσιν, PG 69:268Α). Για τον 
λόγο αυτό η χριστολογική του διδασκα-
λία δεν διαχωρίζεται ουσιαστικά από τη 
σωτηριολογική και την εκκλησιολογική, 
εφόσον όλα τα γεγονότα που συνδέο-
νται με τη θεία ενανθρώπηση κατανού-
νται ως η εκπλήρωση του σχεδίου του 
Θεού για τη σωτηρία και την επάνοδο 
του ανθρώπου στην αρχική του μακα-
ριότητα, διότι, όπως τονίζει «τῆς ἁγίας 
Τριάδος ἐστὶν ἔργον ἡ καθ’ ἡμᾶς σω-
τηρία, καὶ ἡ ἐκ θανάτου πάλιν εἰς ζωὴν 

ἐπάνοδος» (Υπόμνημα εις το κατά Ιωάν-
νην Ευαγγέλιον, PG 73:545 C). 
Η αναγέννηση και η σωτηρία που προ-
σέφερε ο ενανθρωπήσας Χριστός στον 
άνθρωπο ήταν ενταγμένη μέσα στο προ-
αιώνιο θείο σχέδιο της Οικονομίας από 
τη θεία Πρόνοια (Εξήγησις υπομνηματι-
κή εις τον προφήτην Ησαΐαν, PG 70:832 
Β) και ξεκίνησε να πραγματώνεται με 
τη σάρκωσή του, η οποία και σήμανε 
την απαρχή της σωτηρίας του ανθρώ-
που. Η ενανθρώπηση του Λόγου και η 
είσοδός του στην πεπτωκυία ανθρωπό-
τητα είχε ως σκοπό με τον βίο, το έργο 
και κυρίως τη σταύρωση, την ανάσταση 
και την ανάληψή του (Υπόμνημα εις το 
κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, PG 72:905CD 
και Επιστολή εις το Άγιον Σύμβολον, PG 
77:309ABC), που αποτελούν τα πλέον 
κορυφαία γεγονότα της σωτηρίου Οικο-
νομίας, να τελεσιουργήσει το μυστήριο 
της σωτηρίας, με την κατάργηση του θα-
νάτου, τη θεραπεία και τον δοξασμό της 
ανθρώπινης φύσης, η οποία αγιάζεται, 
δοξάζεται, θεώνεται και αποκαθίστα-
ται στο αρχαίο κάλλος και την αφθαρ-
σία (Βίβλος των Θησαυρών, PG 75:333C 
και 385C).
Ο χώρος, εντός του οποίου ο άνθρω-
πος μπορεί οικειωθεί στο μυστήριο της 
εν Χριστώ σωτηρίας, είναι η Εκκλησία 
(Εξήγησις υπομνηματική εις τον προφήτην 
Ησαΐαν, PG 70:976 ΑΒ), εντός της οποί-
ας ο άνθρωπος καθίσταται κοινωνός της 
δόξας του αναστάντος Χριστού εν Αγίω 
Πνεύματι, καθόσον αποτελεί τον χώρο 
της αληθούς θεογνωσίας (Εξήγησις υπο-
μνηματική εις τους Δώδεκα Προφήτας, PG 
71:696Α), αλλά και της μετοχής της θεί-
ας χάριτος μέσω των ιερών μυστηρίων 
και κυρίως αυτών του αγίου Βαπτίσμα-
τος (Υπόμνημα εις το κατά Λουκάν Ευαγ-
γέλιον, PG 72:526Α) και της θείας Ευ-
χαριστίας (Υπόμνημα εις το κατά Ιωάννην 
Ευαγγέλιον, PG 73:520D-521A).
Η ολοκλήρωση του μυστηρίου της σω-
τηρίας κατά τον άγιο Κύριλλο πρόκει-
ται να συμβεί κατά την «όγδοη ημέρα» 
(Περί της εν πνεύματι και αληθεία προσκυ-
νήσεως, PG 68:220 Β), οπότε θα πραγ-
ματοποιηθεί η Δευτέρα Παρουσία, της 
οποίας θα προηγηθεί η ανάσταση των 
νεκρών και η αλλαγή των σωμάτων, 
που θα γίνουν σύμμορφα του αναστη-
μένου σώματος του Χριστού (Εξήγησις 
υπομνηματική εις τον προφήτην Ησαΐαν, 
PG 70:1108D-1109A). Ακολούθως θα 
κατέλθη εν δόξη ο Σωτήρας Χριστός ως 
κριτής (Υπόμνημα εις το κατά Ιωάννην Ευ-

αγγέλιον, PG 74:265Β), για να ολοκλη-
ρώσει το έργο της σωτηρίας και να τε-
λειωθεί η θεία Οικονομία με την ανα-
καίνιση της δημιουργίας (Γλαφυρά εις 
την Γένεσιν, PG 69:365Α και Εξήγησις 
υπομνηματική εις τον προφήτην Ησαΐαν, 
PG 70:1345D). π.Ε.ΠΡΙ.
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