Ειςαγωγι
Θ Υπατία, Αλεξανδρινι νεοπλατωνικι φιλόςοφοσ, γεννικθκε ςτθν Αλεξάνδρεια τθσ
Αιγφπτου το 350 μ.Χ.
Θ χρονολογία αυτι βαςίηεται ςε πλθροφορία τοφ Θςφχιου ςτο Λεξικόν Σοφδα, ενϊ ο
Βυηαντινόσ ιςτορικόσ Λωάννθσ Μαλάλασ τοποκετεί τθν γζννθςι τθσ γφρω ςτο 355.
Ωσ κόρθ του μακθματικοφ, φιλοςόφου και αςτρονόμου Κζωνοσ τοφ Αλεξανδρζα (
περ.335-περ.405, γνϊριςε τα μακθματικά και τθν κλαςικι φιλοςοφία πρϊτα από
τον πατζρα τθσ, ενϊ ςτθν ςυνζχεια ςποφδαςε ςτθν Ακινα, ςτθν Ακαδθμία Ρλάτωνοσ υπό τον ςχολάρχθ Ρλοφταρχο τον Νεότερο (350-430 ) και τθν κόρθ του Αςκλθπιγζνεια. Κεωρείται μία από τισ μεγαλφτερεσ γυναίκεσ μακθματικοφσ και βεβαίωσ θ
ςπουδαιότερθ επιςτιμονασ-μακθματικόσ τϊν αλεξανδρινϊν χρόνων.
Επίςθσ, μακιτευςε και κοντά ςτον Λεροκλι τισ Αλεξάνδρειασ, ζναν Ζλλθνα νεοπλατωνικό φιλόςοφο ο οποίοσ δίδαξε ςτθν Αλεξάνδρεια από το 420 μζχρι και το
450 μ.Χ. Θ ίδια φαίνεται ότι επθρεάςτθκε φιλοςοφικά από τουσ νεοπλατωνικοφσ
φιλοςόφουσ Ρλωτίνο και Λάμβλιχο. Τζλοσ, ςτθν Αλεξάνδρεια τζκθκε επικεφαλισ τισ
εκεί ςχολισ τϊν Ρλατωνιςτϊν. Διακρίκθκε ςτα μακθματικά, ςτθν αςτρονομία, ςτθν
μθχανικι και ςτθν φιλοςοφία, ενϊ ταξίδεψε και ςτθν Λταλία για να διευρφνει τουσ
ορίηοντζσ τθσ.
Η διδαςκαλία τθσ Τπατίασ
Το ότι υπιρξε νεοπλατωνικι φιλόςοφοσ ςτθν μθτρόπολθ τοφ Αριςτοτελιςμοφ που
κυριαρχοφςε ςτον πρϊιμο ιουδαϊκό Χριςτιανιςμό, είναι μια καλι ερμθνεία τϊν
διϊξεων και του τραγικοφ κανάτου τθσ.
Θ Υπατία αςχολικθκε με τθν γεωμετρία, και για τον λόγο αυτόν αποκλικθκε
Γεωμετρικι. Ρροικιςμζνθ με ςπάνια ομορφιά, ευγλωττία και μετριοφροςφνθ, αναδείχκθκε ςε ςπουδαία μακθματικό, αςτρονόμο και φιλόςοφο, δυςτυχϊσ ςε μια
εποχι κατά τθν οποία θ εκνικι κρθςκεία ζφκινε. Σφμφωνα με το Λεξικόν Σοφδα θ
Υπατία : « Ντυμζνθ με ζναν μανδφα, ςυνικιηε να περιφζρεται ςτθν πόλθ τθσ Αλεξάνδρειασ και να ερμθνεφει ςε εκείνουσ που ικελαν να τθν ακοφςουν, τα ζργα του

Ρλάτωνοσ, του Αριςτοτζλθ ι άλλων φιλοςόφων». Δθλαδι, φορϊντασ τθν κλαςικι
χλαμφδα τϊν αρχαίων Ελλινων φιλόςοφων, δίδαςκε δθμόςια ςε κοινό αποτελοφμενο από εκνικοφσ και χριςτιανοφσ.
Λόγω αυτϊν των πνευματικϊν χαριςμάτων τθσ προςείλκυςε μεγάλο πλικοσ
μακθτϊν.
Αποδείξεισ για τθν ηωι και το ζργο τισ Υπατίασ μποροφν να βρεκοφν ςε διάφορα
ιςτορικά κείμενα, για παράδειγμα ςτα ζργα τοφ Σωκράτθ τοφ Σχολαςτικοφ, του
χριςτιανοφ επιςκόπου και χρονογράφου του όγδοου αιϊνα Λωάννθ Νικίου, κακϊσ
και του μακθτι τθσ Συνζςιου, όπωσ κα δοφμε παρακάτω. Το πλικοσ τϊν μακθτϊν
τθσ, θ φιμθ που είχε αποκτιςει και οι παγανιςτικζσ τθσ πεποικιςεισ δεν ιταν όμωσ
ανεκτζσ από τουσ Αλεξανδρινοφσ χριςτιανοφσ.
Η βίαια δολοφονία τισ Τπατίασ
Φαίνεται λοιπόν πωσ θ οξυδερκισ μακθματικι ςκζψθ τισ Υπατίασ πρζπει να
κεωρικθκε ςτθν εποχι τθσ επικίνδυνθ για το υπό διαμόρφωςθ «κυρίαρχο»
κρθςκευτικό δόγμα. Μοναδικι περίπτωςθ γυναίκασ φιλοςόφου-μακθματικοφ ςτθν
Αλεξάνδρεια του 4ου μ.Χ. αιϊνα, θ Υπατία πικανότατα να ιταν αποδεκτι από το
χριςτιανικό κατεςτθμζνο, εάν αρκείτο ςτθν αναγνϊριςι τθσ ωσ θγζτιδασ τισ
Αλεξανδρινισ Νεοπλατωνικισ Σχολισ και μόνον, και όχι να « απολαμβάνει» τθν
εξουδετζρωςθ τϊν φιλοςοφικϊν κζςεων τϊν αντιπάλων τθσ.
Ο Λςπανόσ ςυγγραφζασ Ρζδρο Γκάλβεκ ( Pedro Gálvez ► ) γράφει χαρακτθριςτικά :
« Αν ςτθν φφςθ, ζλεγαν, κυριαρχοφςε θ αιτιοκρατία, τότε ζπρεπε να υπάρχουν ς’
αυτιν ενδείξεισ για το τι κα ςυνζβαινε ςτο μζλλον. Θ Υπατία ζμακε ςφντομα να
αλλάηει το κζμα τισ ςυηιτθςθσ όταν αυτι ζπαιρνε τζτοια τροπι και ανζπτυξε τθν
ςπάνια ικανότθτα να τθν οδθγεί γφρω από τα ηθτιματα που τθν ενδιζφεραν » (
Υπατία. Θ γυναίκα που αγάπθςε τθν επιςτιμθ, 2006 ).
Ασ μθν ξεχνάμε ότι ςε εκείνθ τθν πρϊιμθ εποχι οι περιςςότεροι χριςτιανοί κεωροφςαν τθν εναςχόλθςθ με τισ επιςτιμεσ και τθν φιλοςοφία ταυτόςθμθ με τθν εκνικι
κρθςκεία και τον παγανιςμό. Άρα απαράδεκτθ και απορριπτζα. Αυτό υπιρξε το
επίκεντρο τθσ ζνταςθσ και τθσ αναταραχισ μεταξφ χριςτιανϊν και εκνικϊν, που
οδθγοφςε πολλζσ φορζσ ςε ςυγκροφςεισ τουσ ςτθν Αλεξάνδρεια. Μετά τθν άνοδο
τοφ Κφριλλου Αϋ ςτον πατριαρχικό κρόνο τισ Αλεξάνδρειασ, το 412 μ.Χ, θ ζλλειψθ
ανοχισ κα οδθγιςει τελικά ςτθν πρωτοφανοφσ αγριότθτασ δολοφονία τθσ Υπατίασ
από φανατικοφσ μοναχοφσ, με επικεφαλισ τον αναγνϊςτθ Ρζτρο, κάποια θμζρα,
ίςωσ τθν 15θ Μαρτίου του 415 μ.Χ, θ οποία περιγράφεται από τον χριςτιανό
εκκλθςιαςτικό ιςτορικό τοφ πζμπτου αιϊνα Σωκράτθ τον Σχολαςτικό :
«’ Ην τισ γυνι ζν τι Αλεξάνδρειά, τοφνομα Υπατία - αυτι Θζωνοσ μζν τοφ φιλοςόφου κυγάτθρ ιν· ζπι τοςοχτον δζ προνβθ παιδείασ, ϊσ φπερακοντίςαι τοφσ κατ'
αφτιν φιλοςόφουσ, τιν δζ Πλατωνικιν άπό Πλωτίνου καταγομζνθν διατριβιν διαδζξαςκαι, και πάντα τά φιλόςοφα μακιματα τοΐσ βουλομζνοισ ζκτίκεςκαν διό και
οι πανταχόκεν φιλοςοφεΐν βουλόμενοι κατζτρεχον παρ' αφτιν. Διά τιν προςοφςαν
αυτι ζκ τισ παιδεφςεωσ ςεμνιν παρρθςίαν και τοΐσ άρχουςι ςωφρόνωσ εισ πρόςωπον ιρχετο· και οφκ θν τισ αιςχφνθ ζν μζςω άνδρϊν παρεΐναι αφτιν· πάντεσ γάρ δι
φπερβάλλουςαν ςωφροςφνθν πλζον αφτιν ιδοχντο και κατεπλιττοντο. Κατά δι
ταφτθσ τότε ό φκόνοσ ϊπλίςατο - ζπει γάρ ςυνετφγχανε ςυχνότερον τω Όρζςτθ,
διαβολιν τοχτ' ζκίνθςε κατ' αφτισ παρά τω τισ εκκλθςίασ λαω, ϊσ άρα ειθ αυτθ ι
μι ςυγχωροφςα τόν Όρζςτθν *2+ εισ φιλίαν τω επιςκοπϊ ςυμβιναι.

Και δι ςυμφρονιςαντεσ άνδρεσ τό φρόνθμα ζνκερμοι, ϊν ιγεΐτο Πζτροσ τισ αναγνϊςτθσ, ζπιτθροχςι τιν άνκρωπον ζπανιοφςαν ζπι οικίαν ποκζν ».
Ουςιαςτικά αναφζρει ότι :
«Υπιρχε μια γυναίκα ςτθν Αλεξάνδρεια, θ Υπατία, κόρθ του φιλοςόφου Κζωνοσ, θ
οποία είχε εντρυφιςει μζςω του Ρλωτίνου ςτθν Ρλατωνικι Φιλοςοφία... Πλοι οι
άνκρωποι τθν ςζβονταν και τθν καφμαηαν για τθν απλι ταπεινοφροςφνθ τοφ μυαλοφ τθσ. Ωςτόςο, πολλοί με πείςμα τθν ηιλευαν και επειδι ςυχνά ςυναντοφςε και
είχε μεγάλθ οικειότθτα με τον Ορζςτθ *2+ , ο λαόσ τθν κατθγόρθςε ότι αυτι ιταν θ
αιτία που ο επίςκοποσ και ο Ορζςτθσ δεν γίνονταν φίλοι. Με λίγα λόγια, οριςμζνοι
πειςματάρθδεσ και απερίςκεπτοι κοκορόμυαλοι με υποκινθτι και αρχθγό τουσ τον
Ρζτρο, ζναν οπαδό αυτισ τθσ Εκκλθςίασ, παρακολουκοφςαν αυτιν τθν γυναίκα να
επιςτρζφει ςπίτι τθσ γυρνϊντασ από κάπου».
Και με αποτροπιαςμό ςυνεχίηει :
« και ζκ τοφ δίφρου ζκβαλόντεσ, ζπι τιν εκκλθςίαν ΐ) ζπϊνυμον Καιςάριον ςυνζλκουςιν, άποδφςαντζσ τε τιν ζςκιτα όςτράκοισ άνεΐλον· και μελθδόν διαςπάςαντεσ,
ζπι τόν καλοφμενον Κιναρϊνα τά μζλθ ςυνάραντεσ πυρί κατθνάλωςαν ».
Ρου μεταγράφεται ωσ εξισ :
«Τθν κατζβαςαν με τθ βία από τθν άμαξά τθσ, τθ μετζφεραν ςτθν εκκλθςία που
ονομαηόταν Καιςάριον ( Caesarium ), τθν γφμνωςαν εντελϊσ, τθσ ζςκιςαν το δζρμα
και ζκοψαν τισ ςάρκεσ του ςϊματόσ τθσ με κοφτερά κοχφλια μζχρι που ξεψφχθςε.
Διαμζλιςαν το ςϊμα τθσ, ζφεραν τα μζλθ τθσ ςε ζνα μζροσ που ονομαηόταν Κίναρον
και τα ζκαψαν».
Ασ ςθμειωκεί ότι θ Υπατία αποτελοφςε το πνευματικό ςφμβολο τισ μάκθςθσ και τθσ
επιςτιμθσ, οι οποίεσ εκείνθ τθν χρονικι περίοδο ςτθν Αλεξάνδρεια ταυτίηονταν
απολφτωσ με τθν εκνικι κρθςκεία. Για τον λόγο αυτόν, ο αμακισ χριςτιανικόσ όχλοσ
υποκινοφμενοσ από μιςαλλόδοξουσ φανατικοφσ μοναχοφσ απζβλεπε ςτθν πλιρθ
πνευματικι και ςωματικι εξόντωςι τθσ.
Τζλοσ, ο Σωκράτθσ ο Σχολαςτικόσ κλείνει το ςχετικό με τθν Υπατία χωρίο του γράφοντασ ότι τοφτο το αποτρόπαιο ςυμβάν ζγινε το τζταρτο ζτοσ τθσ πατριαρχείασ τοφ
Κυρίλλου Α' τθσ Αλεξανδρείασ., όταν φπατοσ, ςτο δζκατο ζτοσ, ιταν ο Ονϊριοσ και
ςτο ζκτο ζτοσ τθσ βαςιλείασ του αυτοκράτοροσ Κεοδοςίου Βϋ του Μικροφ (
βαςίλεψε 408-450 ), τον μινα Μάρτιο.
«Σοφτο οφ μικρόν μϊμον Κυρίλλω και τι Άλεξανδρζων εκκλθςία είργάςατο άλλότριον γάρ παντελϊσ των φρονοφν των τά Χριςτοφ φόνοι και μάχαι και τά τοφτοισ
παραπλιςια. Και ταχτα πζπρακται τϊ τετάρτω ζτει τισ Κυρίλλου επιςκοπισ, εν
νπατεία Όνωρίου τό δζκατον, και Θεοδοςίου τό εκτον, εν μθνι Μαρτίω, νθςτειϊν
οφςϊν».
Για τον λόγο αυτόν θ 15θ Μαρτίου είναι παγκοςμίωσ θ θμζρα θ αφιερωμζνθ ςτθν
φιλόςοφο, μακθματικό και αςτρονόμο Υπατία.
Ζργα τισ Τπατίασ
Θ Υπατία, θ θγζτιδα τισ Νεοπλατωνικισ Σχολισ τισ Αλεξάνδρειασ, δίδαξε φιλοςοφία, μακθματικά και αςτρονομία, ενϊ αποτζλεςε πόλο ζλξθσ για τουσ διανοοφμενουσ τισ εποχισ τθσ ςτθν Αλεξάνδρεια.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------[2] Ρωμαίοσ κυβερνιτθσ ( αυγουςτάλιοσ ) τθσ Αιγφπτου, μακθτισ και φίλοσ τθσ
Τπατίασ.

Τα ζργα τισ Υπατίασ Σχόλια και Υπομνιματα ςτθν Αρικμθτικι τοφ Διοφάντου τοφ
Αλεξανδρζωσ, ςτα Κωνικά του Απολλϊνιου του Ρεργαίου και ςτον Αςτρονομικό
Κανόνα του Κλαφδιου Ρτολεμαίου χάκθκαν κατά τθν μεγάλθ πυρκαγιά τισ
Αλεξανδρινισ Βιβλιοκικθσ μετά από διαταγι τοφ Μεγάλου Κεοδόςιου το 391 μ.Χ.
Δυςτυχϊσ, ενϊ τα γραπτά τϊν φιλοςόφων διαδόχων τισ Υπατίασ, ιδιαιτζρωσ οι
επιςτολζσ τοφ Συνζςιου, ζρχονται για να ρίξουν φωσ ςχετικά με τισ ςυνειςφορζσ τθσ
ςτο Νεοπλατωνιςμό, δεν υπάρχουν δικά τθσ ςωηόμενα μακθματικά ζργα.
Επομζνωσ, περαιτζρω ςυμπεράςματα για τα μακθματικά ζργα τθσ Υπατίασ παραμζνουν ςτθν ςφαίρα τισ εικαςίασ. Θ αχλφ τοφ μφκου τθσ μασ τθν παρουςιάηει ςαν
μια εξαίρετθ δαςκάλα, μακθματικό, αςτρονόμο και νεοπλατωνικι φιλόςοφο.
Ωςτόςο μια πλιρθσ αξιολόγθςθ τθσ επιςτθμονικισ ςυνειςφοράσ τθσ παραμζνει
πζραν από κάκε ιςτορικό προςδιοριςμό.
Ράντωσ, από τισ επιςτολζσ τοφ μακθτι τθσ Συνζςιου του Κυρθναίου ( P.G.66, 1360 ),
του μετζπειτα επιςκόπου Ρτολεμαΐδοσ ( περίπου 410 ), μακαίνουμε ότι γνϊριηε τα
τεχνικά και μακθματικά ςτοιχεία για τθν καταςκευι αςτρολάβου και είχε ιδιαίτερθ
ζφεςθ προσ τθν αςτρονομία και τα μακθματικά.

Σμιμα μιασ επιςτολισ τοφ υνζςιου προσ τθν φιλόςοφο δαςκάλα τοφ Τπατία
Ο Συνζςιοσ, ονομαςτόσ Ζλλθνασ ριτορασ, ποιθτισ, φιλόςοφοσ, αςτρονόμοσ και
ςυγγραφζασ γεννικθκε, γφρω ςτο 370 μ.Χ. από πλοφςια οικογζνεια Εκνικϊν ςτθν
Κυρινθ, γι’ αυτό αποκαλείται Κυρθναίοσ. Θ οικογζνειά του του εξαςφάλιςε δαςκάλουσ που τον δίδαξαν τθν φιλοςοφία και τισ επιςτιμεσ. Σε νεαρι θλικία πιγε
ςτθν Αλεξάνδρεια όπου τελειοποιικθκε ςτθν φιλοςοφία, αφοφ χρθμάτιςε μακθτισ
– τόςον αυτόσ όςον και ο αδελφόσ του ο Ευόπτιοσ – τθσ περίφθμθσ φιλοςόφου,
μακθματικοφ και αςτρονόμου Υπατίασ, με τθν οποία ςυνδζκθκε με ςτενι φιλία.

Φαίνεται πωσ χρωςτοφςε πολλά ςτθν κακθγιτριά του, γιατί εγκωμιάηοντάσ τθν ςε
Επιςτολζσ του τθν ονομάηει : «μθτζραν και αδελφιν, ςεβαςμιωτάτθν διδάςκαλον,
δζςποινα μακαρίαν, κειοτάτθν ψυχιν και άπαν ό,τι τίμιον και πράγμα και όνομα» (
P.G. 66, 1352 ).
Ακόμα είναι γνωςτό ότι θ Υπατία ςυνεργάςτθκε με τον πατζρα τθσ, τον Κζωνα τον
Αλεξανδρζα για τον ςχολιαςμό του τρίτου ( Γϋ) βιβλίου τθσ Μακθματικισ Σφνταξθσ (
Αλμαγζςτθσ ) του Κλαυδίου Ρτολεμαίου, αφοφ ο ίδιοσ ο Κζων αναφζρει ότι το ζργο
τοφτο υπόκειται «… ςτθν κριτικι ανακεϊρθςθ τθσ φιλοςόφου Υπατίασ, τθσ κόρθσ
μου ».
Ο Φιλοςτόργιοσ ςτθν Εκκλθςιαςτικι Λςτορία του ( 5οσ αιϊνασ ) γράφει ότι θ Υπατία
υποςκζλιςε τον πατζρα τθσ, από τον οποίο είχε μυθκεί τόςον ςτα μακθματικά όςον
και ςτθν αςτρονομία.
Τζλοσ, βοικθςε, όπωσ είδαμε παραπάνω, και τον μακθτι τθσ Συνζςιο ςτθν καταςκευι ενόσ αςτρολάβου και ενόσ υδρομζτρου.
Η φυγι τϊν φιλοςόφων από τθν Αλεξάνδρεια
Θ δολοφονία τθσ Υπατίασ οφειλόταν ςτισ ζντονεσ ανακατατάξεισ που ςυνζβθςαν
ςτο μεταβατικό εκείνο ςτάδιο κατά το οποίο θ Αλεξάνδρεια περνοφςε από τθν
εκνικι ςτθ χριςτιανικι κρθςκεία ( Σωκράτουσ Σχολαςτικοφ, Εκκλθςιαςτικι Λςτορία Η
7, Λωάννου Νικίου, Χρονικόν 84, 87-103 ). Οφτωσ ι άλλωσ, θ δολοφονία τισ φιλοςόφου γυναικόσ τρομοκράτθςε τουσ Εκνικοφσ φιλοςόφουσ, ενϊ είχε ωσ ςυνζπεια
τθν φυγι πολλϊν εξ αυτϊν και τον προςωρινό πνευματικό μαραςμό τισ Σχολισ τισ
Αλεξάνδρειασ. Μετά από αυτόν τον μαραςμό, θ Σχολι αλϊκθκε και διοικικθκε από
αριςτοτελικζσ χριςτιανικζσ τάςεισ.
Ρράγματι, αυτό αναφζρουν διάφοροι ςυγγραφείσ, ενϊ ο Λταλόσ μακθματικόσ,
φυςικόσ και ςυγγραφζασ Lucio Russo, γράφει χαρακτθριςτικά : « Κατά τον 4ο αιϊνα
μ.Χ. θ τριγωνομετρία ειςιχκθ ςτθν Λνδία μαηί με τθν αςτρονομία, τθσ οποίασ είχε
γίνει απαραίτθτο τεχνικό όργανο.
Οριςμζνοι Αλεξανδρινοί αςτρονόμοι και μακθματικοί, προκειμζνου να ξεφφγουν
από τθν όλο και πιο δφςκολθ κατάςταςθ ςτθν οποία βρίςκονταν ςτθν Αλεξάνδρεια,
αποφάςιςαν να μεταναςτεφςουν ςτθν Λνδία. Ο Paulisa, λόγου χάριν, ςυγγραφζασ
του ινδικοφ αςτρονομικοφ ζργου Paulisa Siddhanta, απ’ ό,τι φαίνεται ιταν ο αςτρονόμοσ Paulus, πρόςφυγασ από τθν Αλεξάνδρεια» ( 2006, ςελ. 60 ).
Ωςτόςο, θ αχλφ τοφ «μφκου» τθσ Υπατίασ ςυνζχιηε να επιηεί. Το ανιςυχο πνεφμα
τθσ ζγινε το ςφμβολο τοφ Ευρω-παϊκοφ Διαφωτιςμοφ και ενζπνευςε πολλοφσ
ποιθτζσ, ςυγγραφείσ, ιςτορικοφσ και καλλιτζχνεσ.
Η Τπατία τοφ Διαφωτιςμοφ
Ο Γάλλοσ ςυγγραφζασ, ιςτορικόσ και φιλόςοφοσ, Βολταίροσ ( Voltaire-FrançoisMarie Arouet, 1694-1778 ) διάςθμοσ για το οξφτατο πνεφμα του, τισ επικζςεισ του
εναντίον τθσ Κακολικισ Εκκλθςίασ, τθν υπεράςπιςθ τθσ ανεξικρθςκείασ, τθσ ελευκερίασ του λόγου και του διαχωριςμοφ εκκλθςίασ και κράτουσ είδε ςτο πρόςωπο
τθσ Υπατίασ το ςφμβολο τθσ αντίςταςθσ του ορκοφ λόγου ενάντια ςτον χριςτιανικό
δογματιςμό και ςκοταδιςμό. Σφμφωνα με τον Βολταίρο, ο φόνοσ τισ Υπατίασ ιταν «
μία κτθνϊδθσ δολοφονία που διεπράχκθ από τα χειροτονθμζνα χζρια του Κυρίλλου, με μια φανατικι ςυμμορία από πίςω τουσ ».
Ο Βολταίροσ, όπωσ και οι Διαφωτιςτζσ ςτθν εποχι του εμφανίηουν τθν Υπατία να
δολοφονείται, επειδι ιταν το φιλελεφκερο φιλοςοφικό πνεφμα τθσ Αλεξάνδρειασ,

θ Εκνικι και όχι θ χριςτιανι φιλόςοφοσ, θ οποία πίςτευε ακράδαντα ςτισ ικανότθτεσ του ελεφκερου από δογματιςμοφσ ανκρϊπινου νου.‒ ‒
Τθν ίδια περίπου εποχι και ο γνωςτόσ Άγγλοσ ιςτορικόσ του 18ου αιϊνα Ζντουαρντ
Γκίμπον ( Edward Gibbon,1737-1794 ), βακφτατα και αυτόσ επθρεαςμζνοσ από τισ
αρχζσ του Διαφωτιςμοφ, γράφει ότι ο Κφριλλοσ Αϋ «προκάλεςε ι αποδζχκθκε τθν
κυςία μιασ παρκζνου, θ οποία δίδαςκε τθν κρθςκεία τϊν Ελλινων ». Φυςικά, θ
κζςθ του αυτι πλαιςίωνε πολφ καλά τθν άποψι του ότι θ εμφάνιςθ και θ εξάπλωςθ
του Χριςτιανιςμοφ υπιρξε ο αποφαςιςτικόσ παράγοντασ που επζφερε τθν πτϊςθ
του Εκνικοφ αρχαίου πολιτιςμοφ.
Για τον λόγο αυτόν, κινοφμενοσ πάνω ςτο ίδιο πλαίςιο ο Γάλλοσ ποιθτισ Charles
Marie Rene Leconte de Lisle ( 1818-1894 ), ο θγζτθσ του κινιματοσ των Ραρναςςιςτϊν, ςυνζγραψε δφο ποιιματα με τον τίτλο «Υπατία», το πρϊτο το 1847 και το
δεφτερο το 1874, αφιερωμζνα ςτθν ηωι και τον κάνατο τισ ςπουδαίασ φιλοςόφου.
Βεβαίωσ βιβλία για τθν Υπατία ςυγγράφονται μζχρι ςιμερα.
Ζνα πλικοσ ςφγχρονων βιβλίων που αναφζρονται ςτθν ηωι και ςτθν δράςθ τισ
Υπατίασ.
Μάλιςτα, ςχετικά πρόςφατα γυρίςτθκε και μία αγγλόφωνθ, ιςτορικι, δραματικι
ταινία ιςπανικισ παραγωγισ με τίτλο Agora που προβλικθκε το 2009.
Σκθνοκετικθκε από τον Αλεχάντρο Αμενάμπαρ και το ςενάριο γράφτθκε από τουσ
Αμενάμπαρ και Ματζο Γκιλ.
Θ ταινία εςτιάηει ςτθν ςφγκρουςθ μεταξφ επιςτιμθσ και κρθςκείασ ςτθν υςτερορωμαϊκι Αλεξάνδρεια.
Το ςενάριο παρουςιάηει γεγονότα από τθν ηωι του Κζωνα και τθσ φιλοςόφου και
μακθματικοφ Υπατίασ, του ζπαρχου τισ Αλεξανδρείασ Ορζςτθ και του Ρατριάρχθ
Αλεξανδρείασ Κφριλλου Αϋ►.
Επίλογοσ
Ππωσ είναι φανερό, τθν χρονικι περίοδο που ηοφςε θ Υπατία ςτθν Αλεξάνδρεια, ο
Χριςτιανιςμόσ δεν είχε καμιά ςχζςθ με το δόγμα του Χριςτοφ. Απλϊσ αποτελοφςε
μια απάνκρωπθ κοινωνικι δομι εναρμονιςμζνθ πλιρωσ με ζνα απάνκρωπο
κοςμικό κράτοσ.
Αυτό ακριβϊσ πρζςβευε και δίδαςκε θ φιλόςοφοσ, δθλαδι τον διαχωριςμό τθσ
Εκκλθςίασ από το κράτοσ, πράγμα που δεν το αποδεχόταν το χριςτιανικό κατεςτθμζνο τθσ εποχισ που τθν κατθγοροφςε « ότι αυτι ιταν θ αιτία που ο επίςκοποσ
Κφριλλοσ Αϋ και ο αυγουςτάλιοσ Ορζςτθσ δεν γίνονταν φίλοι ». Ρράγματι, θ Υπατία,
φίλθ του Ορζςτθ από τθν αρχι τθσ κθτείασ του ςτθν πόλθ, κατθγορικθκε ότι ιταν
το εμπόδιο ςτον ςυμβιβαςμό, ανάμεςα ςτον πατριάρχθ και τον ζπαρχο. Οφτωσ ι
άλλωσ, προςωπικά πιςτεφω ότι το ανιςυχο πνεφμα τθσ ςε μια εποχι «περίεργθ»
ιταν πάρα πολφ δφςκολο να επιηιςει και να εδραιωκεί. Ακολοφκθςε λοιπόν τθν
προδιαγεγραμμζνθ μοίρα των μαρτφρων, των πιςτϊν ςτο κοςμοείδωλό τουσ και
ςτα πιςτεφω τθσ κρθςκείασ ι τθσ φιλοςοφίασ τουσ.
Αρχικά, θ πυρπόλθςθ τισ Βιβλιοκικθσ τισ Αλεξάνδρειασ, το 391, από τουσ χριςτιανοφσ, μετά από διαταγι του Μεγάλου Κεοδοςίου, με περιςςότερουσ από 500.000
τόμουσ χειρογράφων, αποτελοφμενουσ από παπφρουσ περγαμθνζσ, χάρτεσ κλπ., και
ςτθν ςυνζχεια θ δολοφονία τισ Υπατίασ, το 416, είναι δεδομζνο ότι αποτελοφν δφο
ζντονα «ςτίγματα» για τον Χριςτιανιςμό τισ εποχισ.

Κα κλείςω τθν αναφορά μου ςτθν φιλόςοφο Υπατία με κάποιεσ καταγραφζσ που
κυκλοφοροφν ευρζωσ ςτο διαδίκτυο και τθν ταυτίηουν με τθν Αγία Αικατερίνθ.
Ακριβολογϊντασ θ παραπάνω ταφτιςθ ζχει τθν αφετθρία τθσ ςτο βιβλίο τοφ Βαςίλειου Α. Μυρςιλίδθ «Βιογραφία τθσ φιλοςόφου Ελλθνίδοσ Υπατίασ» (Ακιναι, 1926),
που ςυνεχίηεται τόςον ςτο βιβλίο τισ Μaria Dzielska, “Hypatia of Alexandreia” ( C.
W. Bowersock, 1995, pp. 209, 210 ), όςον και ςτο βιβλίο του π. Γ. Μεταλλθνοφ «
Ραγανιςτικόσ Ελλθνιςμόσ ι Ελλθνορκοδοξία ; » ( Εκδόςεισ Αρμόσ 2003 ), ο οποίοσ
και αναφζρεται ςτο βιβλίο τοφ Β. Μυρςιλίδθ : «Οι κάτοικοι τισ περιοχισ Λαοδίκειασ
διζςωηαν παλαιά παράδοςθ, ςφμφωνα με τθν οποία ςτο χωριό Δενιςλι ( υπθρζτθςε εκεί ωσ Διευκυντισ τθσ Σχολισ τθσ Ελλθνικισ Κοινότθτασ περί το 1897) είχαν
εορτι ςτισ 25 Νοεμβρίου “εισ τιμιν και μνιμθν Υπατίασ τθσ φιλοςόφου και μάρτυροσ”, ςτθν οποίαν ζλαβε μζροσ και ο ίδιοσ. Συμπλθρϊνει μάλιςτα ότι ο εκεί ναόσ,
κατά τθν ςχετικι επιγραφι, οικοδομικθκε “εκ βάκρων εισ τιμιν και μνιμθν Υπατίασ (φιλοςόφου και μάρτυροσ) ” και ότι “πανθγυρίηει τθν 25θν Νοεμβρίου, εορτιν
τισ παρκενομάρτυροσ τοφ Χριςτοφ Αικατερίνθσ, υπό το όνομα τισ οποίασ τα πλικθ
των πζριξ οικοφντων πιςτϊν εορτάηουν τθν ςοφιν ριτορα κόρθν Υπατίαν ”» ( Β.
Μυρςιλίδθ, Βιογραφία και περιοδικό «Κιβωτόσ», Νοε-Δεκ. 1953 ).
Φυςικά, μια τζτοια ταφτιςθ δεν είναι βζβαιθ. Θ Υπατία και θ Αγία Αικατερίνθ είναι
δφο πρόςωπα τα οποία θ χριςτιανικι παράδοςθ πικανότατα τα ταφτιςε. Θ Αγία
Αικατερίνθ, που ζηθςε ςτθν Αλεξάνδρεια τθν εποχι του αυτοκράτοροσ Μαξιμιανοφ
(βαςίλεψε 285-305), ιταν ςπάνιασ ομορφιάσ, ςοφι, αγνι και δθμοςίωσ διλωςε ότι
ιταν πιςτι χριςτιανι. Για τον λόγο αυτόν, δολοφονικθκε άγρια για τα πιςτεφω τθσ
ζναν περίπου αιϊνα πριν από τον παρόμοιο τραγικό κάνατο τισ φιλοςόφου
Υπατίασ.
Βλζπουμε, λοιπόν, ότι τα δφο πρόςωπα αυτά ζχουν παρόμοιουσ βίουσ και πικανότατα κάποια ςτιγμι θ παράδοςθ τα ταφτιςε.
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Τπατία θ Αλεξανδρινι
Α. Μια άλλθ ανάλυςθ/άποψθ
Θ φρικτι, κτθνϊδθσ και τελετουργικι δολοφονία εναντίον τισ Υπατίασ ςθμαίνει το
τζλοσ τθσ αρχαιότθτασ, τθσ λογικισ, τθσ αρμονίασ του καυμαςτοφ, τθσ ηωισ και τον
κατιφορο προσ τον ςκοταδιςμό των Χριςτοφ – Γιαχβζ. Θ Υπατία, θ κόρθ του Κζωνοσ, ιταν ο πρϊτοσ μάρτυρασ του χριςτιανικοφ μιςογυνιςμοφ που αργότερα μετατράπθκε ςε φρενίτιδα με το κυνιγι τϊν μαγιςςϊν.
«Είναι θ μόνθ που ηει άκικτθ και αιϊνια, ο Θάνατοσ διαλφει ακόμα και το ςφμπαν
αλλά θ Ομορφιά καμπϊνει με τθν φλόγα τθσ. Όλα ξαναγεννιοφνται μαηί τθσ και οι
κόςμοι πάντα βρίςκονται κάτω από το άςπρο τθσ πόδι.» Λεκόντ ντε Λιλ

Θ Υπατία ( 370-415 ι 416 μ.κ.ε ) ιταν Ελλθνίδα νεοπλατωνικι φιλόςοφοσ, αςτρονόμοσ και μακθματικόσ. Ζηθςε και δίδαξε ςτθν Αλεξάνδρεια όπου και δολοφονικθκε από όχλο φανατικϊν χριςτιανϊν υπό τθν κακοδιγθςθ του Αρχιεπίςκοπου
Κφριλλου. Ο αςτεροειδισ 238 Υπατία, που ανακαλφφκθκε το 1884, πιρε το όνομά
του από τθν ιςτορικι και χαριςματικι αυτιν μορφι.
Κόρθ του μακθματικοφ και αςτρονόμου Κζωνα, ζλαβε, με τισ φροντίδεσ του πατζρα
τθσ, πολφ καλι εκπαίδευςθ και ταξίδεψε ςτθν Ακινα και ςτθν Λταλία.
Στθν Ακινα παρακολοφκθςε μακιματα ςτθν νεοπλατωνικι ςχολι του Ρλοφταρχου
του Νεότερου και τθσ κόρθσ του Αςκλθπιγζνειασ αλλά μακιτευςε και κοντά ςτον
Λεροκλι.
Επιςτρζφοντασ ςτθν Αλεξάνδρεια, επικεφαλισ τθσ εκεί ςχολισ των Ρλατωνιςτϊν
(400 μ.κ.ε.) δίδαξε φιλοςοφία και μακθματικά και αποτζλεςε πόλο ζλξθσ για τουσ
διανοοφμενουσ τθσ εποχισ, ενϊ ζκανε εκτενι και ουςιϊδθ ςχόλια ςτα μακθματικά
ζργα του Διόφαντου και του Απολλϊνιου.
Δυςτυχϊσ παρότι θ ίδια θ Υπατία υπιρξε πολυγραφότατθ κανζνα από τα ζργα τθσ
δεν ςϊηεται * με χριςτιανικι ευκφνθ + και ζχουμε μόνο αναφορζσ για αυτά.
Ρολλοί από τουσ μακθτζσ τθσ ανικαν ςτουσ ανϊτατουσ κφκλουσ τθσ αριςτοκρατίασ
τθσ πόλθσ και ζγιναν ςθμαντικζσ προςωπικότθτεσ, όπωσ ο επίςκοποσ Κυρινθσ Συνζςιοσ και ο ζπαρχοσ τθσ Αλεξανδρείασ Ορζςτθσ.
Θ ίδια επθρεάςτθκε φιλοςοφικά από τουσ νεοπλατωνικοφσ Ρλωτίνο και Λάμβλιχο.
Αν και πολλοί αναφζρουν ότι θ Υπατία ιταν κακαρά Ελλθνίδα, υπάρχουν πολλοί
που υποςτθρίηουν ότι ιταν μιςι Ελλθνίδα και μιςι Αιγφπτια. Και αυτό διότι :
α) ο πατζρασ τθσ ο Θζων ζχει αναγνωριςτεί ωσ Ζλλθνασ και Αιγφπτιοσ και
β) το μεγαλφτερο μζροσ των κατοίκων τισ Αλεξάνδρειασ ιταν Ζλλθνεσ και Αιγφπτιοι.
Λόγω του γεωγραφικοφ τθσ αποκλειςμοφ από τθν υπόλοιπθ Αίγυπτο, θ Αλεξάνδρεια ιταν ελεφκερθ από μιςογυνικζσ παραδόςεισ που ιταν γνωςτζσ ςτθν υπόλοιπθ ωμαϊκι Αυτοκρατορία. Αν και οι ωμαίοι ανάγκαηαν τισ κατακτθμζνεσ περιοχζσ να ακολουκοφν τουσ δικοφσ τουσ νόμουσ, οι κατακτθμζνοι είχαν μια ςχετικι
αυτονομία, με αποτζλεςμα το δίκαιο να είναι ζνα μείγμα από τοπικοφσ και ρωμαϊκοφσ νόμουσ, και ειδικά ςτθν Αλεξάνδρεια, όπου ςυγχζονταν ελλθνικοί, ρωμαϊκοί
και αιγυπτιακοί νόμοι.
Θ Υπατία, ωσ μια γυναίκα μεικτισ εκνικότθτοσ, μποροφςε να επιλζξει να ακολουκεί
τουσ ελλθνικοφσ ι τουσ αιγυπτιακοφσ χωρίσ κάποια παρζμβαςθ των ρωμαϊκϊν. Γι’
αυτό μποροφςε να κατζχει γθ και να ζχει μία δικι τθσ επιχείρθςθ χωρίσ κάποιον
επιβλζποντα. Οι νόμοι μαηί με τθν εκπαίδευςι τθσ ςυντζλεςαν ςτα δθμόςια κθρφγματα τθσ, ςτο να διδάςκει και να δίνει ςυμβουλζσ ςε άνδρεσ, ςτο να μετακινείται
ςτθν πόλθ χωρίσ κάποιον να τθν επιβλζπει και να κατζχει το δικό τθσ ςπίτι. Το
περίεργο είναι ότι με αυτζσ τισ ενζργειεσ δεν προκαλοφςε, αλλά αντίκετα οι
κάτοικοι τθσ Αλεξάνδρειασ ιταν ςυνθκιςμζνοι ςε τζτοιεσ καταςτάςεισ.
Ο Κζων προειδοποιείται από τα άςτρα ςχετικά με το επικείμενο μαρτφριο τθσ κόρθσ
του. Μακαίνουμε ότι αν και ζφθβθ, θ παςίγνωςτθ ιδθ φιλόςοφοσ, ζχει ερωτικι
ηωι και εραςτζσ και τελικά παντρεφεται τον φιλόςοφο Λςίδωρο, ο οποίοσ δεν ενοχλείτο από τισ ερωτικζσ, ςχζςεισ τθσ φιλοςόφου. Τα ίδια άςτρα που είχαν δϊςει τθν
δφναμθ τθσ Υπατίασ πάνω ςτουσ άνδρεσ δείχνουν και τθν τραγικό τθσ δολοφονία.
Ξζροντασ τθν μοίρα τθσ κόρθσ του, ο Κζων κζλει να τθν ςτείλει ςτθν Σικελία, τθν
αρχαία ζδρα των Ελλινων φιλοςόφων, αλλά εκείνθ απορρίπτει τθν πρόταςι του.

Κζλει να ςυνεχίςει να διδάςκει τουσ μακθτζσ τθσ, ανάμεςα ςτουσ οποίουσ βρίςκεται και ο Συνζςιοσ. Ραράλλθλα, αντιλαμβάνεται το τζλοσ τθσ εποχισ ςτθν οποία οι
γυναίκεσ ζχουν το δικαίωμα να ςκζπτονται και να φτάνουν ςε ζνα επίπεδο μόρφωςθσ που τισ κακιςτά ανϊτερεσ των ανδρϊν, θ ίδια άλλωςτε είναι ανϊτερθ από
τον πατζρα και τον ςφηυγό τθσ Λςίδωρο. Ακόμα, δεν κζλει να εγκαταλείψει τον
ζπαρχο Ορζςτθ. Στθν Αλεξάνδρεια κυκλοφορεί θ φιμθ ότι θ Υπατία ζχει ςυμμαχιςει με τον παγανιςτι Ορζςτθ εναντίον τοφ πατριάρχθ Κυρίλλου ►.
Ο τελευταίοσ παρακινεί τουσ πιςτοφσ κτθνϊδεισ οπαδοφσ του, που ζχουν επικεφαλισ τον Ρζτρο τον Αναγνϊςτθ, να κινθκοφν εναντίον τισ Υπατίασ.
Ο πατριάρχθσ τθν μιςεί για τθν επιτυχία τθσ και δεν μπορεί να ςυγχωριςει τθν
ανωτερότθτα τθσ, το κάρροσ τθσ και τισ γνϊςεισ τθσ, οφτε φυςικά τθν «αμαρτωλι
εξωςυηυγικι διαγωγι των ειδωλολατριςςϊν». Κάνει λοιπόν προετοιμαςίεσ για τθν
τελετουργικι δολοφονία τθσ. Ραρόμοια είναι θ μοίρα των γυναικϊν ςτουσ χριςτιανικοφσ καιροφσ, ςτουσ οποίουσ θ Υπατία, οφτε και κανζνασ εχζφρον άνκρωποσ, «δεν
είχε καμιά διάκεςθ να ηιςει». Κατόπιν οι χριςτιανοί δολοφόνοι τθσ Υπατίασ περιορίηουν τθν ελεφκερθ ςκζψθ, τον λογικό ςτοχαςμό, τθν αυτοδιάκεςθ και τθν ερωτικι ανεξαρτθςία και προςφζρουν ςτισ χριςτιανζσ γυναίκεσ ζναν νζο ρόλο, ωσ παιδομθχανζσ και ςεξουαλικά αντικείμενα ευχαρίςτθςθσ.
Θ μακθματικόσ και φιλόςοφοσ Υπατία ζηθςε ςτθν Αλεξάνδρεια * περίπου + από τα
μζςα του 4ου αι. μ.κ.ε. μζχρι τθν βίαια δολοφονία τθσ από φανατικοφσ χριςτιανοφσ
υπό τθν κακοδιγθςθ τθσ εκκλθςίασ το 415. Θ θμερομθνία γζννθςισ τθσ είναι περί
του 370 μ.κ.ε. Αυτό είναι γνωςτό λόγω τθσ ζκλειψθσ που μελετοφςε ο πατζρασ τθσ
το 364 μ.κ.ε. Ιταν άξια ςεβαςμοφ, φιλόςοφοσ μακθματικϊν και τθσ νεοπλατωνικισ
φιλοςοφίασ ςτθν Αλεξάνδρεια. Φορϊντασ τθν κλαςικι χλαμφδα τϊν φιλόςοφων
δίδαςκε δθμόςια ςε κοινό αποτελοφμενο από εκνικοφσ και χριςτιανοφσ. Αποδείξεισ
για τθν ηωι και το ζργο τθσ Υπατίασ μποροφν να βρεκοφν ςε διάφορα ιςτορικά
κείμενα, όπωσ για παράδειγμα ςτα ζργα τοφ Σωκράτθ τοφ Σχολαςτικοφ.
«Ο μαρτυρικόσ κάνατοσ τθσ διάςθμθσ φιλοςόφου Τπατίασ από ζναν χριςτιανικό
όχλο ςτθν Αλεξάνδρεια το 415 μ.κ.ε. ςθμαίνει το τζλοσ μιασ εποχισ όπου οι γυναίκεσ
ιταν ςε εκτίμθςθ για το μυαλό που είχαν κάτω από τα μαλλιά τουσ»
Κλάουντιο Ραςκάλ
Οι πουδαίοι Μακθτζσ τθσ
Θ φιμθ τθσ προςζλκυε μακθτζσ απ’ όλθ τθν Μεςόγειο. Μάλιςτα, αναφζρεται ότι
τθν εποχι που δολοφονικθκε θ Υπατία ιταν θ καλφτερθ μακθματικόσ του Ελλθνορωμαϊκοφ κόςμου, και πολφ πικανόν και όλου του υπόλοιπου, επιςκιάηοντασ ζτςι
τον πατζρα τθσ ςτθν φιμθ τθσ ωσ διδαςκάλιςςα. Αν και δεν μποροφμε να αναγνωρίςουμε όλουσ τουσ μακθτζσ τθσ, υπάρχουν ενδείξεισ ότι ιταν γενικά πλοφςιοι και
ιςχυροί. Ο πιο γνωςτόσ μακθτισ τθσ είναι ο Συνζςιοσ τθσ Κυρινθσ, ο οποίοσ προςπάκθςε να ςυνδζςει τον πρόωρο χριςτιανιςμό με τον Νεοπλατωνιςμό. Κάποια
από τα γράμματά του προσ αυτι ζχουν διαςωκεί, όπωσ και κάποια άλλα απεςταλμζνα ςε ςυμμακθτζσ του, όπου εκφράηει τον καυμαςμό του και τθν επιρροι που
του είχε αςκιςει. Στα γράμματα του Συνζςιου μασ δίνονται κάποια ονόματα
μακθτϊν τθσ Υπατίασ που επικυρϊνουν το ταλζντο, το πνεφμα ανεξαρτθςίασ τθσ και
τθν φιμθ τθσ.

Εκτόσ από τον Συνζςιο, μακθτζσ επίςθσ ιταν ο μικρότεροσ αδερφόσ του ( Euoptius )
και ο κείοσ του (Αλζξανδροσ), ο καλφτερόσ του φίλοσ (Herculian ) με τον αδερφό του
(Olympius), όπωσ και άλλοι (Hessychius, Athanasius, Theodosius). Για να καταλάβουμε τθν δφναμθ και τθν μόρφωςθ των μακθτϊν τθσ, ο Συνζςιοσ ζγινε ο Επίςκίποσ τθσ
Κωνςταντινουπόλεωσ, ενϊ ο αδερφόσ του ζγινε ο διάδοχόσ του. Ο Ολφμπιοσ ιταν
ζνασ πλοφςιοσ γαιοκτιμονασ από τθν Σελεφκεια και ιταν καλά ςυνδεδεμζνοσ με τθν
Αλεξάνδρεια, το οποίο μάλλον ίςχυε και για τον αδερφό του, αν και αργότερα ζγινε
νομάρχθσ τθσ Κωνςταντινουπόλεωσ. Ο Θςφχιοσ ιταν κυβερνιτθσ τισ Άνω Λιβφθσ, ο
Ακανάςιοσ ιταν ζνασ πολφ γνωςτόσ αλεξανδρινόσ ςοφιςτισ και ο Κεοδόςιοσ ιταν
ζνασ γραμματικόσ, που ζγραψε κανόνεσ για ριματα και ουςιαςτικά.
Θ φρικτι δολοφονία τθσ από τουσ «κεοφοβοφμενουσ χριςτιανοφσ τθσ αγάπθσ»
είναι και ο λόγοσ που θ Υπατία ζμεινε ακάνατθ ςτο πζραςμα τϊν αιϊνων. Ρολλοί
ερευνθτζσ μάλιςτα, χωρίηουν τθν εποχι τοφ Ραγανιςμοφ από τθν εποχι τοφ Χριςτιανιςμοφ ςφμφωνα με τθν θμερομθνία του κανάτου τθσ, το 415, ζναντι του 529 που
ο φρικτόσ Λουςτινιανόσ ζκλειςε τθν Ακθναϊκι Σχολι.
Υπεφκυνοσ για τθν δολοφονία τθσ είναι ο Αρχιεπίςκοποσ Κφριλλοσ και οι διαταγζσ
του. Θ πιο αξιόπιςτθ πθγι για τον κάνατό τθσ είναι από τον μακθτι τθσ, Σωκράτθ
τον Σχολαςτικό, που ζγραψε γι’ αυτόν 25 περίπου χρόνια αργότερα. Εκείνθ τθν
περίοδο, υπιρχε πολφ ζνταςθ και μίςοσ μεταξφ τϊν Εβραίων και των Χριςτιανϊν
τισ Αλεξάνδρειασ· είναι θ εποχι όπου ο ζπαρχοσ Ορζςτθσ και ο Αρχιεπίςκοποσ
Κφριλλοσ ( γνωςτόσ από τον ςκλθρό τρόπο με τον οποίο διαχειρίςτθκε τον αιρετικό
Νεκτάριο ) βρίςκονταν ςε αντιπαράκεςθ.
Ρερίπου 500 φανατικοί * ταλιμπάν + μοναχοί ζφταςαν ςτθν πόλθ για να ταχκοφν
ςτο πλευρό του Αρχιεπιςκόπου. Κατθγόρθςαν τον Ορζςτθ ( ο οποίοσ ιταν βαπτιςμζνοσ χριςτιανόσ ) ότι είναι ειδωλολάτρθσ και ότι ζκανε κυςίεσ ςτουσ Ζλλθνεσ
κεοφσ ςε αντίκεςθ με τον νόμο του Κεοδοςίου που απαγόρευε κάκε είδοσ ειδωλολατρίασ. Πταν ζνασ μοναχόσ ονόματι Αμμϊνιοσ πζκανε, επειδι είχε πετάξει μία
πζτρα ςτον ζπαρχο, ο Κφριλλοσ και οι άλλοι χριςτιανοί ςτράφθκαν ενάντια ςτθν
Υπατία, θ οποία ιταν εκείνθ τθν εποχι βοθκόσ του. Αποκαλϊντασ τθν ειδωλολατρικι μάγιςςα και ιζρεια, τθν ζγδυςαν και τθν ζςυραν μζχρι τον Κακεδρικό ναό,
όπου τθν δολοφόνθςαν γδζρνοντασ και διαμελίηοντασ τθν με κοφτερά όςτρακα. Το
διαλυμζνο ςϊμα τθσ το μετζφεραν ςτο Κυνάριον όπου τθν ζκαψαν.
Θ δολοφονία τισ Υπατίασ περιγράφεται ςτα γραπτά τοφ χριςτιανοφ ιςτορικοφ του
5ου αιϊνα Σωκράτθ τοφ Σχολαςτικοφ ωσ εξισ ςε απόδοςθ : «Πλοι οι άνκρωποι τθν
ςεβόταν και τθν καφμαηαν για τθν απλι ταπεινοφροςφνθ του μυαλοφ τθσ. Ωςτόςο,
πολλοί με πείςμα τθν ηιλευαν και επειδι ςυχνά ςυναντοφςε και είχε μεγάλθ οικειότθτα με τον Ορζςτθ, ο λαόσ τθν κατθγόρθςε ότι αυτι ιταν θ αιτία που ο Επίςκοποσ
και ο Ορζςτθσ δεν γινόταν φίλοι. Με λίγα λόγια, οριςμζνοι πειςματάρθδεσ και
απερίςκεπτοι κοκορόμυαλοι με υποκινθτι και αρχθγό τουσ τον Ρζτρο, ζναν οπαδό
αυτισ τθσ Εκκλθςίασ, παρακολουκοφςαν αυτιν τθν γυναίκα να επιςτρζφει ςπίτι τθσ
γυρνϊντασ από κάπου. Τθν κατζβαςαν με τθ βία από τθν άμαξά τθσ, τθν μετζφεραν
ςτθν Εκκλθςία που ονομαηόταν Caesarium, τθν γφμνωςαν εντελϊσ, τθσ ζςκιςαν το
δζρμα και ζκοψαν τισ ςάρκεσ τοφ ςϊματόσ τθσ με κοφτερά κοχφλια μζχρι που
ξεψφχθςε, διαμζλιςαν το ςϊμα τθσ, ζφεραν τα μζλθ τθσ ςε ζνα μζροσ που ονομαηόταν Κίναρον και τα ζκαψαν.»

Θ Υπατία τελικά δολοφονικθκε, ςφμφωνα με τον Σωκράτθ Σχολαςτικό, από πλικοσ
φανατικϊν χριςτιανϊν, με τθν φαιδρι δικαιολογία, ότι ιταν υπαίτια για τθν μθ
ςυμφιλίωςθ του Επάρχου Ορζςτθ και του Επιςκόπου Αλεξανδρείασ Κφριλλου.
Ο εκκλθςιαςτικόσ ιςτορικόσ Σωκράτθσ ο Σχολαςτικόσ αναφζρει : « ῏Ην τισ γυνὴ ἐν τῇ
Ἀλεξανδρείᾳ͵ τοὔνομα Ὑπατία· αὕτθ Θζωνοσ μὲν τοῦ φιλοςόφου κυγάτθρ ἦν· ἐπὶ
τοςοῦτον δὲ προὔβθ παιδείασ͵ ὡσ ὑπερακοντίςαι τοὺσ κατϋ αὐτὴν φιλοςόφουσ͵ τὴν
δὲ Πλατωνικὴν ἀπὸ Πλωτίνου καταγομζνθν διατριβὴν διαδζξαςκαι͵ καὶ πάντα τὰ
φιλόςοφα μακιματα τοῖσ βουλομζνοισ ἐκτίκεςκαι· διὸ καὶ οἱ πανταχόκεν φιλοςοφεῖν βουλόμενοι κατζτρεχον παρϋ αὐτιν. Διὰ τὴν προςοῦςαν αὐτῇ ἐκ τῆσ παιδεφςεωσ ςεμνὴν παρρθςίαν καὶ τοῖσ ἄρχουςι ςωφρόνωσ εἰσ πρόςωπον ἤρχετο· καὶ οὐκ
ἦν τισ αἰςχφνθ ἐν μζςῳ ἀνδρῶν παρεῖναι αὐτιν· πάντεσ γὰρ διϋ ὑπερβάλλουςαν
ςωφροςφνθν πλζον αὐτὴν ᾐδοῦντο καὶ κατεπλιττοντο. Κατὰ δὴ ταφτθσ τότε ὁ
φκόνοσ ὡπλίςατο· ἐπεὶ γὰρ ςυνετφγχανε ςυχνότερον τῷ Ὀρζςτῃ͵ διαβολὴν τοῦτϋ
ἐκίνθςε κατϋ αὐτῆσ παρὰ τῷ τῆσ ἐκκλθςίασ λαῷ͵ ὡσ ἄρα εἴθ αὕτθ ἡ μὴ ςυγχωροῦςα
τὸν Ὀρζςτθν εἰσ φιλίαν τῷ ἐπιςκόπῳ ςυμβῆναι. Καὶ δὴ ςυμφρονιςαντεσ ἄνδρεσ τὸ
φρόνθμα ἔνκερμοι͵ ὧν ἡγεῖτο Πζτροσ τισ ἀναγνϊςτθσ͵ ἐπιτθροῦςι τὴν ἄνκρωπον
ἐπανιοῦςαν ἐπὶ οἰκίαν ποκζν· καὶ ἐκ τοῦ δίφρου ἐκβαλόντεσ͵ ἐπὶ τὴν ἐκκλθςίαν ᾗ
ἐπϊνυμον Καιςάριον ςυνζλκουςιν͵ ἀποδφςαντζσ τε τὴν ἐςκῆτα ὀςτράκοισ ἀνεῖλον·
καὶ μελθδὸν διαςπάςαντεσ͵ ἐπὶ τὸν καλοφμενον Κιναρῶνα τὰ μζλθ ςυνάραντεσ πυρὶ
κατθνάλωςαν. Σοῦτο οὐ μικρὸν μῶμον Κυρίλλῳ καὶ τῇ Ἀλεξανδρζων ἐκκλθςίᾳ
εἰργάςατο· ἀλλότριον γὰρ παντελῶσ τῶν φρονοφντων τὰ Χριςτοῦ φόνοι καὶ μάχαι
καὶ τὰ τοφτοισ παραπλιςια. Καὶ ταῦτα πζπρακται τῷ τετάρτῳ ἔτει τῆσ Κυρίλλου
ἐπιςκοπῆσ͵ ἐν ὑπατείᾳ Ὁνωρίου τὸ δζκατον͵ καὶ Θεοδοςίου τὸ ἕκτον͵ ἐν μθνὶ
Μαρτίῳ͵ νθςτειῶν ουςϊν.»
Ο φανατιςμζνοσ χριςτιανικόσ όχλοσ τθν ξεγφμνωςε, τθν κατζκοψε με κραφςματα
αγγείων ι κοφτερά όςτρακα και μετά ζκαψαν τα ςκορπιςμζνα και αιμόφυρτα μζλθ
τθσ, πρακτικι που ακολουκοφςε ο χριςτιανικόσ όχλοσ τθσ περιοχισ και ςε άλλεσ
περιπτϊςεισ, όπωσ ςτθν περίπτωςθ του Ρατριάρχθ Ρροτζριου. Για τα κίνθτρα τθσ
δολοφονίασ τθσ, αλλά και τθν ενεργι ανάμιξθ του Κυρίλλου Αλεξανδρείασ ζχουν
εκφραςτεί πολλζσ αναφορζσ και απόψεισ. Σφμφωνα με τον Σωκράτθ τον Σχολαςτικό, μακθτι τισ Υπατίασ «ό φόνοσ οφτοσ προςιψεν οφ μικρόν μϊμον είσ τόν
Κφριλλον».
Θ διλωςθ του κτθνϊδουσ Κυρίλλου, «Οι κεοί ςου κα γίνουν ςκόνθ κάτω από το
πόδι τοφ κριαμβευτι Χριςτοφ», οδθγεί ςτθν γεμάτθ πάκοσ απάντθςθ τισ Υπατίασ :
«Λάκοσ, Κφριλλε. Ζουν ςτθν ψυχι μου. Όχι όπωσ τουσ βλζπεισ εςφ, με εφιμερθ
μορφι, με ανκρϊπινα πάκθ ακόμα και ςτον ουρανό, να λατρεφονται από τον
αξιοκαταφρόνθτο όχλο, αλλά όπωσ τουσ ζχουν δει τα υπζροχα πνεφματα ςτον
αςτρικό χϊρο όπου δεν υπάρχουν κατοικίεσ: Δυνάμεισ του ςφμπαντοσ, γεμάτεσ
εςωτερικι αρετι, αρμονικι ζνωςθ τθσ γθσ και του ουρανοφ που χαροποιοφν τθν
ςκζψθ, τα μάτια και τα αφτιά, που προςφζρουν ζνα εφικτό ιδεϊδεσ ςε όλουσ τουσ
ςυνετοφσ και μια ορατι όψθ τθσ ομορφιάσ τθσ ψυχισ. Αυτοί είναι οι δικοί μου Θεοί»
Η Τπατία εκπροςωπεί «το πνεφμα του Πλάτωνα και το ςϊμα τθσ Αφροδίτθσ». Αν και
μόλισ είκοςι πζντε ετϊν, δίνει διαλζξεισ ςτο Μουςείο ςχετικά με τθν πλατωνικι και
τθ νεοπλατωνικι φιλοςοφία. Σθν περιβάλλει πλικοσ νζων, γνωρίηει όλουσ τουσ
ςθμαντικοφσ ανκρϊπουσ τθσ πόλθσ θ ίδια είναι άτομο με μεγάλθ επιρροι. Γράφει
ςχόλια ςτα ζργα του Πλωτίνου και, μαηί με τον πατζρα τθσ Θζωνα, μελετά τα
γραπτά των αρχαίων ςοφϊν μακθματικϊν και γεωμετρϊν. Η παγανιςτικι ευρυ-

μάκεια τθσ, όμωσ, αποτελεί πρόκλθςθ για τουσ χριςτιανικοφσ κφκλουσ τθσ Αλεξάνδρειασ. Ο πατριάρχθσ Κφριλλοσ επιδιϊκει να μθν παρακολουκοφν τισ διαλζξεισ τθσ
οι νεαροί χριςτιανοί, δεν κζλει να εκτεκοφν, κάτω από τθν διαβολικι επιρροι τθσ,
ςτθν ελλθνικι επιςτιμθ και τθν φιλοςοφία. Όταν ο νεαρόσ μοναχόσ Φιλάμμων
εκφράηει τθν επικυμία να τθν ακοφςει, ο Κφριλλοσ χαρακτθρίηει τθν Τπατία «χειρότερθ από ερπετό, γνϊςτθ όλων των τεχναςμάτων τθσ λογικισ» και τον προειδοποιεί:
«Θα γίνεισ καταγζλαςτοσ και κα κρυφτείσ από ντροπι».
Πμορφθ, ςοφι και άψογθ, θ ερωτικι Υπατία εμφανίηει μερικά χαρακτθριςτικά:
βακφ μίςοσ προσ τον χριςτιανιςμό και βολταιρικι επιμονι, αντί νεοπλατωνικισ προςινειασ. Ρεριφρονεί απόλυτα τουσ μοναχοφσ και τον κλιρο, ενϊ φζρεται με υπεροψία ςτο δόγμα που είναι εχκρικό προσ τον πολιτιςμό τθσ. Χαρακτθρίηει τουσ μοναχοφσ «μιςαλλόδοξουσ, άγρια κθρία τθσ εριμου και φανατικοφσ δολοπλόκουσ οι
οποίοι, χρθςιμοποιϊντασ τα λόγια εκείνου που αποκαλοφν κφριό τουσ, ςχεδιάηουν
να μετατρζψουν τον ουρανό και τθν γθ ςε παιδί τθσ κόλαςθσ». Ο Φιλάμμων είναι
ζνασ από εκείνουσ που περιφρονεί θ Υπατία. Μεγάλωςε ςτθν ζρθμο και βρίςκεται
ολοκλθρωτικά κάτω από τθν επιρροι του πατριάρχθ. Ραρακινοφμενοσ από περιζργεια και ενδιαφζρον για τθν φιμθ τθσ Υπατίασ, παρακολουκεί μία από τισ διαλζξεισ τθσ ςκοπεφοντασ να αποδοκιμάςει τθν διδαςκαλία τθσ και να τθν προςθλυτίςει. Αντίκετα όμωσ, γίνεται ζνασ από τουσ πιο αφοςιωμζνουσ και πιςτοφσ μακθτζσ
τθσ. Ανακαλφπτει ςτθν Υπατία μια βακιά κρθςκευτικότθτα που υπερβαίνει τθν απλι
πίςτθ ςτισ ομθρικζσ κεότθτεσ και τελικά θ φιλία τουσ, ςε ςυνδυαςμό με κάποιεσ ερωτικζσ προεκτάςεισ, διαρκεί μζχρι τθν φρικτι δολοφονία τθσ από τουσ χριςτιανοφσ.
Μετά τον κάνατό τθσ, ο Ζηρα απαιτεί από τον Κφριλλο να κατονομάςει τουσ ενόχουσ. Πταν εκείνοσ αρνείται, ο αφαιλ τον προειδοποιεί ότι το βαςίλειο του Κεοφ
που επιδιϊκει να ιδρφςει μπορεί να αποδειχτεί βαςίλειο του Σατανά και πωσ κα
είναι καταραμζνοσ. Θ ανάμνθςθ του εγκλιματοσ κατά τθσ Υπατίασ μζνει ηωντανι
ςτθν Αλεξάνδρεια. Θ επιςτιμθ και θ φιλοςοφία όμωσ μαραίνονται - και μαηί τουσ
χάνεται θ πνευματικι ηωι τθσ πόλθσ, «Είκοςι χρόνια μετά τον κάνατο τθσ Υπατίασ θ
φιλοςοφία τρεμόςβθνε, θ δολοφονία τθσ ιταν το τελειωτικό κτφπθμα κατά του
πνεφματοσ», αναφζρει ςε κάποιο ςθμείο ο Κίνγκςλι.
Θ νεαρι χριςτιανικι εκκλθςία τισ Αιγφπτου βυκίηεται ςτθν καταιςχφνθ και χάνεται
μζςα ςε αςιμαντεσ ςχιςματικζσ διενζξεισ και διαφωνίεσ μεταξφ των κλθρικϊν τθσ,
Το βιβλίο τοφ Κίνγκςλι μεταφράςτθκε ςε πολλζσ ευρωπαϊκζσ γλϊςςεσ και αρκετοί
Γερμανοί ιςτορικοί ζγραψαν διατριβζσ με βάςθ αυτό το κζμα.
HYPATIA ►

Είναι ςαφισ και ξεκάκαρθ θ κατθγορία κατά του πατριάρχθ και των χριςτιανϊν τισ
Αλεξάνδρειασ που αναφζρεται ςτο ζργο του Δαμαςκίου Λςιδϊρου βίοσ. Ρριν από
τθν ςυγγραφι και ξεχωριςτι δθμοςίευςθ αυτοφ του βιβλίου, χρθςιμοποιικθκε το
ακόλουκο απόςπαςμα ςαν ειςαγωγι για τθν Υπατία ςτο λεξικό του Σουίδα.
Σφμφωνα με αυτι τθν περιγραφι, ο Κφριλλοσ επεδίωξε τθν εκπλιρωςθ των φιλοδοξιϊν του με τθν δολοφονία τθσ Υπατίασ. Οι κτθνϊδεισ οπαδοί του διζπραξαν το
ζγκλθμα και ζμειναν ατιμϊρθτοι. Ο φόνοσ περιγράφεται ςαν μια ςκθνι του δρόμου, ςτθν οποία μετζχει και ο ίδιοσ ο πατριάρχθσ:
*…+ Κακϊσ ο Κφριλλοσ, επίςκοποσ τθσ αντίπαλθσ παράταξθσ, περνοφςε από το ςπίτι
τθσ Υπατίασ ςυνάντθςε ζνα μεγάλο πλικοσ ςτθν πόρτα τθσ, ζναν κυκεϊνα αλόγων
και, ανκρϊπων. Οριςμζνοι ζρχονταν και οριςμζνοι ζφευγαν, ενϊ άλλοι παρζμεναν
εκεί. ϊτθςε ποιοσ ιταν ο ςκοπόσ τθσ ςυγκζντρωςθσ και γιατί γινόταν θ φαςαρία.
Οι ακόλουκοι του απάντθςαν ότι ιταν θ κατοικία τθσ φιλοςόφου Υπατίασ και ότι το
πλικοσ είχε ςυγκεντρωκεί για να τθν χαιρετίςει. Θ πλθροφορία τον πλιγωςε τόςο
πολφ ϊςτε οργάνωςε εναντίον τθσ μια δολοφονικι επίκεςθ του χειρότερου είδουσ.
Πταν θ Υπατία βγικε από το ςπίτι τθσ, μερικοί βάρβαροι που δεν φοβοφνταν οφτε
τθν κεία δίκθ οφτε τθν ανκρϊπινθ τιμωρία, όρμθςαν ξαφνικά πάνω τθσ και τθν
ςκότωςαν, φζρνοντασ ςτθν χϊρα τουσ απζραντο όνειδοσ και το κρίμα του αίματοσ
ενόσ ακϊου. Ρραγματικά, θ αυτοκρατορία τραυματίςτθκε βαρφτατα από αυτό το
γεγονόσ και οι δολοφόνοι κα είχαν αςφαλϊσ τιμωρθκεί αν ο Αιδζςιοσ δεν εξαγόραηε τουσ φίλουσ τοφ αυτοκράτορα. Ο τελευταίοσ δεν επζβαλε ποινζσ, αλλά τόςο ο
ίδιοσ όςο και οι ςυγγενείσ του τιμωρικθκαν από τθν κεία δίκθ όταν ο ανιψιόσ του
πλιρωςε ακριβά τθν πράξθ του.*…+
Ο Ζντουαρντ Γκίμπον γράφει για τον Κφριλλο, τθν εκκλθςία τθσ Αλεξάνδρειασ και
για τθν Υπατία τα εξισ :
*…+ Εκείνοσ *ο Κφριλλοσ+ παρακίνθςε και αποδζχτθκε τθν κυςία μιασ νζασ γυναίκασ
που πίςτευε ςτθν κρθςκεία των Ελλινων .. Θ Υπατία, κόρθ του μακθματικοφ
Κζωνοσ, είχε διδαχτεί τθν επιςτιμθ του πατζρα τθσ, τα εφςτοχα ςχόλιά τθσ αποςαφινιςαν τθν γεωμετρία του Απολλωνίου και του Διοφάντου, ενϊ δίδαξε δθμόςια,
τόςο ςτθν Ακινα όςο και ςτθν Αλεξάνδρεια, τθν φιλοςοφία του Ρλάτωνα και του
Αριςτοτζλθ. Στο αποκορφφωμα τθσ ομορφιάσ και ςτθν ωριμότθτα τθσ ςοφίασ τθσ, θ
κοπζλα αποποιικθκε τουσ εραςτζσ τθσ και αςχολικθκε με τθν διδαςκαλία των
οπαδϊν τθσ, άτομα που διακρίνονταν για τθν κζςθ ι τθν αξία τουσ ανυπομονοφςαν
να επιςκεφκοφν τθν νεαρι φιλόςοφο, ο Κφριλλοσ παρατθροφςε με ηθλόφκονο
βλζμμα τισ τεράςτιεσ πομπζσ αλόγων και ςκλάβων που ςυνωςτίηονταν ςτθν είςοδο
τθσ ακαδθμίασ τθσ. Μεταξφ των χριςτιανϊν κυκλοφόρθςε θ φιμθ ότι θ κόρθ του
Κζωνοσ ιταν το μοναδικό εμπόδιο για τθν ςυμφιλίωςθ τοφ αρχιεπίςκοπου με τον
ζπαρχο και το εμπόδιο αυτό ζπρεπε να παραμεριςτεί. Μια μοιραία θμζρα, ςτθν
διάρκεια τθσ Σαρακοςτισ, θ Υπατία ςφρκθκε ζξω από τθν άμαξά τθσ, γυμνϊκθκε,
μεταφζρκθκε ςτθν εκκλθςία και δολοφονικθκε απάνκρωπα από τα χζρια του
Ρζτρου του Αναγνϊςτθ και από μια ομάδα άγριων και ανάλγθτων φανατικϊν. Οι
ςάρκεσ τθσ αποκολλικθκαν από τα κόκαλα με κοφτερά όςτρακα και τα αςπαίροντα
μζλθ τθσ παραδόκθκαν ςτθν φωτιά. Θ δικαςτικι διαδικαςία τθσ ζρευνασ και τθσ
τιμωρίασ ςταμάτθςε χάρθ ςε μεγάλα δϊρα. Ο φόνοσ όμωσ τθσ Υπατίασ άφθςε ζνα
ανεξίτθλο ςτίγμα ςτο χαρακτιρα και ςτθν κρθςκεία του Κυρίλλου από τθν Αλεξάνδρεια.*…+

ΣΟ ΣΕΛΟ ΣΗ ΛΟΓΙΚΗ
Θ προςωπικότθτα τθσ Υπατίασ αποτελεί το ςφμβολο ενόσ πολιτιςμοφ που χάνεται,
το τελευταίο κφμα τθσ πάλθσ για τθν ςωτθρία του ΤΕΛΕΛΟΥ ΕΛΛΘΝΛΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
ΤΘΣ ΑΜΟΝΛΑΣ ΤΘΣ ΤΕΧΝΘΣ και τθσ μεταφυςικισ, του κείου και τθσ φλθσ, τθσ
ψυχισ και του ςϊματοσ.
Ρολφ περιςςότερο από τισ περιγραφζσ του Τόλαντ, του Βολταίρου, του Μπαρζσ και
του Λεκόντ ντε Λιλ, το βιβλίο τοφ Κίνγκςλι προϊκθςε και ενίςχυςε τθν άποψθ ότι οι
ελλθνικζσ αξίεσ χάκθκαν μαηί με τον κάνατο τθσ τελευταίασ Ελλθνίδασ φιλοςόφου.
Στο δεφτερο μιςό του 19ου αιϊνα οι Αμερικανοί και Βρετανοί κετικιςτζσ παρουςίαςαν τθν Υπατία κυρίωσ ςαν επιςτιμονα, τθν τελευταία λόγια τθσ Ελλθνικισ Ανατολισ. Ο Αμερικανόσ επιςτιμων Τη. Γ. Ντρζιπερ τθν περιγράφει ωσ «ςκεναρι υποςτθρίκτρια τθσ επιςτιμθσ απζναντι ςτθν κρθςκεία» και τθν κεωρεί μια θρωικι μορφι
ςτθν διαμάχθ μεταξφ δφο δυνάμεων τθσ Ευρωπαϊκισ ιςτορίασ : τθν ελεφκερθ
πνευματικι ζρευνα για τθν ανεφρεςθ τθσ αλικειασ ςτον υλικό κόςμο εναντίον τθσ
δειςιδαίμονασ κρθςκευτικισ ( όπωσ εκφράηεται από τθν εκκλθςία ) καταπιεςτικισ
παραλογικισ.
Αυτι θ προοπτικι αποδίδει πολφ απλοϊκά τθν ιςτορία του ευρωπαϊκοφ πνεφματοσ :
από τον κάνατο τθσ Υπατίασ μζχρι τθν εποχι τθσ Αναγζννθςθσ θ Ευρϊπθ ιταν βυκιςμζνθ ςτο ςκοτάδι, θ Αναγζννθςθ, ( με τθν επανάςταςι τθσ εναντίον τθσ εκκλθςιαςτικισ εξουςίασ, τθσ αποκάλυψθσ και του δόγματοσ ) διζλυςε τα ςκοτάδια και
απελευκζρωςε τον κακαρό ουρανό τθσ γνϊςθσ. Ο κάνατοσ τθσ Υπατίασ ιταν κατά
τον Ντρζιπερ, «μια από εκείνεσ τισ ςτιγμζσ κατά τισ οποίεσ οι μεγάλεσ γενικζσ αρχζσ
ταυτίηονται με τα Άτομα. Θ Ελλθνικι φιλοςοφία εκπροςωπείται επαξίωσ από τθν
Υπατία και οι εκκλθςιαςτικζσ ςκοτεινζσ φιλοδοξίεσ από τον Κφριλλο».
Μετά από τθν παραςτατικι περιγραφι του φρικτοφ κανάτου τθσ, ο Ντρζιπερ προςκζτει : « Μολονότι ο ( Άγιοσ ) Κφριλλοσ και οι φίλοι του χαίρονταν κρυφά για το
τζλοσ τθσ ανταγωνίςτριασ τουσ, θ μνιμθ τθσ ζμεινε ςτουσ μεταγενζςτερουσ ςαν
υπόδειγμα θκικισ αξιοπρζπειασ. Ζτςι, το 414 μ.κ.ε. θ κζςθ τθσ φιλοςοφίασ ςτθν
πνευματικι μθτρόπολθ του κόςμου κρίκθκε οριςτικά και από τθν ςτιγμι εκείνθ θ
επιςτιμθ βυκίςτθκε ςτθν αφάνεια και ςτθν υποτζλεια. Θ δθμόςια φπαρξι τθσ δεν
ιταν πλζον ανεκτι ».
Ο Μπζρτραντ άςελ, εκφράηοντασ παρόμοια ςυναιςκιματα, αρχίηει τθν Λςτορία του
Δυτικοφ Ευρωπαϊκοφ Ρνεφματοσ με τον χαρακτθριςμό του Κυρίλλου : « Ο βαςικόσ
λόγοσ για τον οποίο ζγινε γνωςτόσ είναι το λιντςάριςμα τθσ Υπατίασ, μιασ διακεκριμζνθσ γυναίκασ θ οποία, ςτθν εποχι τθσ μιςαλλοδοξίασ, ιταν αφοςιωμζνθ ςτθν
νεοπλατωνικι φιλοςοφία και αφιζρωςε το ταλζντο τθσ ςτα μακθματικά … Μετά
από αυτιν, θ Αλεξάνδρεια δεν ενοχλικθκε πλζον από φιλοςόφουσ».
Στο κεφάλαιο «Υπατία και οι τελευταίοι παγανιςτικοί αγϊνεσ» του βιβλίου του για
τουσ μεγάλουσ άνδρεσ τθσ ιςτορίασ, ο Κάρλο Ραςκάλ επαναλαμβάνει τθν άποψθ
που ςυνδζει τον κάνατο τθσ Υπατίασ με τθν πτϊςθ τθσ φιλοςοφίασ και του μεςογειακοφ πολιτιςμοφ γενικότερα. Ο Ραςκάλ, πάντωσ, παρουςιάηει ζνα νζο ςτοιχείο
ςτθν λογοτεχνικι παράδοςθ τθσ Υπατίασ, του οποίου ο απόθχοσ φτάνει μζχρι τισ
θμζρεσ μασ : ο κάνατόσ τθσ αντιμετωπίηεται ςαν φρικτι πράξθ εναντίον όλων των
γυναικϊν. «Οι διϊξεισ κατά τθσ Υπατίασ προζρχονταν από αυτι τθν προςβλθτικι
και δειςιδαίμονα αντιανκρϊπινθ τάςθ». Το αποτζλεςμα ιταν να επζλκει μια ςθμαντικι αλλαγι ςτθν μετα-χείριςθ των γυναικϊν. Ελεφκερεσ, πνευματικά ανεξάρτθτεσ
και παραγωγικζσ μζχρι τότε, εξαφανίςτθκαν πλζον ςτθν ςιωπι.

Η Νεοπλατωνικι Φιλοςοφία τισ Τπατίασ
Σφμφωνα με πθγζσ, εκτόσ από φιλόςοφοσ, μακθματικόσ και αςτρονόμοσ, κατείχε
και τθν προεδρία τισ Νεοπλατωνικισ Σχολισ τθσ Αλεξάνδρειασ και ιταν ζνα άτομο
άξιο ςεβαςμοφ, που αςκοφςε επιρροι ςτουσ ςθμαντικοφσ άρχοντεσ τθσ Αλεξάνδρειασ αλλά και τθσ Μεςογείου. Ζνασ από αυτοφσ ιταν και ο Ορζςτθσ, ο ωμαίοσ
ζπαρχοσ. Συναντιόντουςαν πολφ ςυχνά και μιλοφςαν κυρίωσ για πολιτικά ηθτιματα.
Θ Υπατία αςκοφςε επιρροι * δθλαδι γυναίκα που αςκοφςε επιρροι και ξζρουμε τι
απόψεισ ζχουν οι χριςτιανοί για τισ γυναίκεσ + όχι μόνον ςτθν Αλεξάνδρεια, αλλά και
ςτθν Κωνςταντινοφπολθ, ςτθν Συρία και ςτθν Κυρινθ. Δυςτυχϊσ, τα ζργα τθσ
Υπατίασ τα ‘χουν εξαφανίςει. Μερικοί αναλυτζσ πιςτεφουν ότι τα ζργα τθσ ιταν
γραμμζνα ςτα Αραβικά, άλλοι ςτα Ελλθνικά, ενϊ άλλοι υποςτθρίηουν ότι θ δουλειά
τθσ αποτελοφνταν από μακθματικζσ φόρμουλεσ που θ ίδια είχε δθμιουργιςει.
Θ Υπατία είναι ςθμαντικι για τον ρθτορικό κανόνα, γιατί αποδεικνφει ότι και οι
γυναίκεσ ςυμμετείχαν ςτισ κοινωνικζσ και πνευματικζσ δραςτθριότθτεσ του αρχαίου
κόςμου. Θ Υπατία δίδαςκε δθμόςια για τον Ρλάτωνα και τον Αριςτοτζλθ, αποδεικνφοντασ τθν εκπαίδευςι τθσ ςτθν φιλοςοφία και ςτθν ρθτορικι. Υπάρχουν
πολλά κείμενα που επικυρϊνουν τθν εναςχόλθςι τθσ ωσ διδάςκουςα εκτόσ από τα
μακθματικά φιλοςοφία και ρθτορεία. Θ Υπατία μάλλον ζκανε δφο είδθ μακθμάτων.
Ζνα ιδιαίτερο, για τθν ελίτ των μακθτϊν τθσ και τα δθμόςια κθρφγματα τθσ, ςτα
οποία αςκοφςε επιρροι ςτουσ Αλεξανδρινοφσ υπαλλιλουσ. Ιταν αγαπθτι απ’ όλο
τον κόςμο και οι διάφοροι επικεφαλισ τθν ςυμβουλεφονταν πολφ ςυχνά.
Θ Υπατία ςχολίαςε τθν Αρικμθτικι του Διόφαντου, ζγραψε τον Αςτρονομικό Κανόνα
και τελειοποίθςε τον Κϊνο του Απολλϊνιου. Επίςθσ ςυνεργάςτθκε με τον πατζρα
τθσ για τον ςχολιαςμό του 3ου τόμου τθσ Αλμαγζςτθσ και επίςθσ βοικθςε τον
μακθτι τθσ Συνζςιο ςτθν καταςκευι ενόσ αςτρολάβου και ενόσ υδρομζτρου.
Βζβαια, αν και δεν μποροφμε να αρνθκοφμε ότι ιταν μια ςπουδαία μακθματικόσ
και φιλόςοφοσ τθσ εποχισ τθσ, θ Υπατία ζμεινε γνωςτι πιο πολφ για τθν διδαςκαλία
τθσ. Θ Υπατία ιταν μια ςεβαςτι και επιφανισ δαςκάλα, αρκετά χαριςματικι και
αγαπθτι ςτουσ μακθτζσ τθσ.
Ρθγζσ αναφζρουν ότι είχε φυςικι ομορφιά και φοροφςε απλά ροφχα.
Ζδινε δθμόςιεσ διαλζξεισ και ίςωσ διατθροφςε κάποιου είδουσ δθμόςιο γραφείο. Θ
Υπατία δίδαςκε και ζγινε γνωςτι τόςον για τθν φιλοςοφία όςον και για τα μακθματικά. Θ φιλοςοφία που ανζπτυξε θ Υπατία είναι γνωςτι ωσ Νεοπλατωνικι. Αν και
υπιρχαν διάφορεσ εκδοχζσ του Νεοπλατωνιςμοφ, λζγεται ότι θ Υπατία κιρυξε ζνα
δικό τθσ, διαφορετικό. Οι επιςτολζσ και τα ποιιματα παρζχουν ςυμπεράςματα για
τθ Νεοπλατωνικι φιλοςοφία τθσ Υπατίασ αλλά δεν παρζχουν ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ. Επιπλζον, ενϊ τα γραπτά των φιλοςόφων διαδόχων τθσ Υπατίασ ζρχονται
για να ρίξουν φωσ ςχετικά με τισ ςυνειςφορζσ τθσ ςτο Νεοπλατωνιςμό, δεν υπάρχουν δικά τθσ ςωηόμενα μακθματικά ζργα.
Π,τι γνωρίηουμε για τα Μακθματικά τθσ είναι μόνο ζνα μικρό υποςφνολο του ζργου
τθσ. Σε μεγάλο βακμό κεωρείται ωσ δάςκαλοσ και λόγιοσ. Επιμελικθκε ζργα
Γεωμετρίασ, Άλγεβρασ και Αςτρονομίασ και ιξερε πϊσ να κάνει αςτρολάβουσ και
υγροςκόπια. Αν και το ζργο τθσ χάκθκε, θ παράδοςθ ςτθν οποία εργάςτθκε και τα
κείμενα που ςχολίαςε αποδείχτθκε ότι ιταν θ ακριβισ βάςθ για το επόμενο βιμα
ςτθν ιςτορία των μακθματικϊν. Πταν τον 17ο αιϊνα ο Vieta και ο Φερμά άρχιςαν
να διερευνοφν τισ κωνικζσ τομζσ τα ζργα του Διόφαντου και του Απολλϊνιου ιταν
ηωτικισ ςθμαςίασ. Οι ςυνειςφορζσ τθσ ςτθν Αλεξανδρινι φιλοςοφία και θ εξερεφ-

νθςι τθσ για τθν πικανι επζκταςθ και δθμιουργία προχωρθμζνων μακθματικϊν τθσ
αρχαιότθτασ αξίηουν προςεκτικι μεταχείριςθ.
Κεωρείται ότι υπάρχει μια ςφνδεςθ ανάμεςα ςτθν Νεοπλατωνικι Φιλοςοφία και τα
Μακθματικά. Θ φφςθ των μακθματικϊν είναι το να δθμιουργοφν ιδζεσ παρμζνεσ
από υλικά αντικείμενα. Ζτςι είναι θ Γεωμετρία. Ραρόλο που ζχει προζλευςι τθσ
ςτον κόςμο τθσ πρακτικισ τοπογραφίασ και των επικεωρθτϊν των βαρϊν και των
μζτρων, ξεπερνά αυτζσ τισ αρχζσ. Τα Στοιχεία αςχολοφνται με ζναν κόςμο που δεν
είναι πλζον ο κόςμοσ τθσ πρακτικισ, αλλά ο κόςμοσ των ιδεϊν. Ζτςι, τα Μακθματικά κα μποροφςαν να κεωρθκοφν ωσ ζνα παράδειγμα τθσ εν λόγω υπζρβαςθσ
πάνω από το υλικό που ο Νεοπλατωνιςμόσ κάλεςε.
Το γεγονόσ ότι θ Υπατία ιταν μακθματικόσ δεν επιδζχεται αμφιςβιτθςθ. Θ Υπατία
ζμακε μακθματικά από τον πατζρα τθσ τον Κζωνα. Κατάφερε να τον ξεπεράςει ςε
αυτόν τον τομζα και να διδάξει ςε πολλοφσ μακθτζσ. Μία πθγι αναφζρει ότι
«Λςίδωροσ επιςκίαςε ςε μεγάλο βακμό θ Υπατία, όχι μόνο επειδι ιταν ζνασ άντρασ
και μια γυναίκα εκείνθ, αλλά με τον τρόπο που μια πραγματικι φιλόςοφοσ κα
ανερχόταν ςε απλι γεωμζτρθσ. » Ραρ’ όλα αυτά θ γνϊμθ αυτι δεν κζρδιςε τον
ζπαινο οφτε από τισ γυναίκεσ, οφτε από τουσ μακθματικοφσ. Επιπλζον από το λεξικό
του Σουίδα ( βυηαντινό λεξικό που ιταν ςτθριγμζνο ςτα ζργα του Δαμαςκίου ), τθσ
αποδίδεται θ ςυγγραφι τριϊν ζργων. Τα μόνα που είναι γνωςτό ότι ζχει γράψει
ςυνδζονται με τα μακθματικά και τθν αςτρονομία. Κεωρείται ότι ζχει βαςίςει τα
βιβλία τθσ ςτθ Νεοπλατωνικι Φιλοςοφία.
Ο Αςτρονομικόσ Κανϊν
Το λεξικό του Σοφδα αποκαλφπτει ότι θ Υπατία ζγραψε ζνα τόμο με τίτλο «Ο
Αςτρονομικόσ Κανϊν» κακϊσ επιδίωκε να μελετιςει και να εμβακφνει περιςςότερο
ςτουσ τομείσ των μακθματικϊν του πατζρα τθσ, απ’ ότι ζκανε αυτόσ. Μερικοί
μελετθτζσ πιςτεφουν ότι ο «Αςτρονομικόσ Κανϊν» ιταν απλά μια ςυλλογι από
αςτρονομικοφσ πίνακεσ άλλοι πάλι κεωροφν ότι ιταν ζνα ςχόλιο ςχετικά με τον
Ρτολεμαίο. Ζνα από τα ςθμαντικά βιβλία του Ρτολεμαίου είναι θ Αλμαγζςτθ. Σχόλια
πάνω ςτο Βιβλίο Τρία ζχει κάνει ο Κζων, όπου λζει ότι το ζργο είναι «ςτθν κριτικι
ανακεϊρθςθ τθσ φιλοςόφου Υπατίασ, θ κόρθ μου. Υπάρχει θ υπόκεςθ ότι θ Υπατία
είχε γράψει μζρθ από αυτά τα ςχόλια.
Επιπλζον ςθμείωμα ςτο λεξικό του Σοφδα αναφζρει τουσ τίτλουσ τϊν ζργων τισ
Υπατίασ, ενϊ ζχουν χακεί τμιματα αυτϊν όπου θ Υπατία ανζλυε τουσ κϊνουσ του
Απολλϊνιου και τθν αρικμθτικι του Διόφαντου. Και τα δφο ζργα αντιμετωπίηουν
παραςτάςεισ τθσ ανϊτερθσ τάξθσ των εξιςϊςεων αλλά επειδι θ προςζγγιςθ του
Απολλϊνιου ιταν αρικμθτικι και του Διόφαντου γεωμετρικι, καταλαβαίνουμε ότι θ
Υπατία ιταν εξοικειωμζνθ τόςο με τισ αλγεβρικζσ όςο και με τισ γεωμετρικζσ
αναπαραςτάςεισ υψθλότερθσ τάξθσ εξιςϊςεων.
Οι Απολλϊνιοι κϊνοι: Οι κϊνοι του Απολλϊνιου κεωροφνται από τα πιο δφςκολα
ζργα τθσ αρχαιότθτασ και ιταν αυτοί που ζκεςαν τα κεμζλια για πολλά από αυτά
που ςτο μζλλον ζγιναν γνωςτά ωσ προβολικι γεωμετρία.
Τα αλγεβρικά ζργα του Διόφαντου ιταν πολφ πιο εξελιγμζνα από τα προθγοφμενα.
Σε κάκε περίπτωςθ οι μακθματικοί τθσ Αλεξάνδρειασ του τζταρτου και πζμπτου
αιϊνα ανζπτυξαν τα μακθματικά που κα χρθςιμοποιοφςαν για τθν λφςθ ανϊτερθσ
τάξεωσ ςυςτθμάτων εξιςϊςεων. Ο μακθματικόσ κόςμοσ του ςιμερα οφείλει ςτθν
Υπατία ζνα μεγάλο χρζοσ, διότι χωρίσ εκείνθ κα είχαμε πολφ λιγότερα από τα ζργα

του Διόφαντου. Μζςα από αυτοφσ τουσ Σχολιαςμοφσ κα ιταν δυνατόν να δοφμε
ποιό ζργο, ανάμεςα ςε όλα τα άλλα, είναι δικό τθσ. Αυτι θ ςκζψθ μασ δθμιουργείται κακϊσ λζγεται ότι ζνασ γραφζασ προςπάκθςε να αναμείξει αρχικό κείμενο
του Διόφαντου με τα δικά τθσ ζργα. Ραρ’ όλα αυτά πιο πικανό είναι ότι οι παρεμβολζσ τθσ Υπατίασ είναι δφο «αςκιςεισ φοιτθτϊν» ςτθν αρχι του Βιβλίο ΛΛ. Θ πρϊτθ
ηθτά για τθν λφςθ του ηεφγουσ ταυτόχρονεσ εξιςϊςεισ : x – y= a, x2 – y2 = (x – y) + b,
όπου a, b είναι γνωςτό. Θ επόμενθ είναι μια μικρι γενίκευςθ. Απαιτεί τθν λφςθ τοφ
ηεφγουσ των ταυτόχρονων εξιςϊςεων : x – y = a, x2 – y2 = m (x – y) + b, όπου a, b και
m είναι γνωςτζσ. Υπάρχουν κάποια ςτοιχεία που ςυνδζουν αυτό το πρόβλθμα με
τθν Υπατία: μια εννζα λζξθ-φράςθ ςτθν αρχικι ελλθνικι ταυτίηεται με ζνα από τα
Στοιχεία του Ευκλείδθ, που ο πατζρασ τθσ είχε επεξεργαςτεί.
Ο Αςτρολάβοσ
Μία άλλθ πθγι πλθροφοριϊν για τισ μακθματικζσ δραςτθριότθτεσ τισ Υπατίασ είναι
θ αλλθλογραφία του Συνζςιου που αποκαλφπτει ότι ςποφδαςε φιλοςοφία και
αςτρονομία κάτω από τθν κακοδιγθςθ τθσ Υπατίασ και αναφζρει τθν δθμιουργία
κάποιων επιςτθμονικϊν οργάνων όπωσ ο αςτρολάβοσ και το υγρόμετρο. Υπάρχει
μια κεωρία τθσ ςτερεογραφικισ προβολισ, ότι ο δρόμοσ είναι ανοικτόσ για τθν
καταςκευι μιασ πιο πρακτικισ διςδιάςτατθσ ςυςκευισ. Αυτό μασ δίνεται από τθν
ιςτορία του Συνζςιου Αςτρολάβου, ο οποίοσ γράφοντασ για τον Ραίωνα δθλϊνει ότι
είχε ςχεδίαςε ο ίδιοσ τον αςτρολάβο με τθν βοικεια τθσ Υπατίασ και είχε δθμιουργθκεί από τα καλφτερα υλικά τθσ αργυροχοΐασ. Το ςυμπζραςμα είναι ότι θ κεωρία
του αςτρολάβου και οι λεπτομζρειεσ τισ καταςκευισ του είχαν περάςει κάτω από
τον Ρτολεμαίο, μζςω του Κζωνα, για να φτάςουν ςτθν Υπατία, θ οποία με τθν ςειρά
τθσ δίδαξε τον Συνζςιο.
☻ Θω Αναγνϊςτου / mia stala.com 2009
ΗΜΕΡΑ : ΟΙ ΚΣΗΝΩΔΙΕ ΣΩΝ ΣΕΡΑΣΩΝ
Β. Μια άλλθ ανάλυςθ - άποψθ
Αμετανόθτθ θ χριςτιανικι εκκλθςία για τθν δολοφονία τισ Τπατίασ.
Θ Ορκόδοξθ και θ Κακολικι Εκκλθςία, τθν ίδια ςτιγμι που κθρφττουν τθ μετάνοια
αρνοφνται να παραδεχκοφν πωσ ζνασ Άγιόσ τουσ, ο πάπασ Αλεξανδρείασ Κφριλλοσ,
τθν εποχι που ιταν ενωμζνεσ, βαρφνεται με τθν θκικι αυτουργία τθσ κατακρεοφργθςθσ τθσ Υπατίασ. Ιταν λζνε απϊν τθν ϊρα του εγκλιματοσ. Αςφαλϊσ, όπωσ και
θ Φρειδερίκθ τθν ϊρα που δολοφονοφςαν οι παρακρατικοί τον Λαμπράκθ. Λζνε
ψζματα όςοι τον κατθγοροφν; Ροιόσ όμωσ ζςτθςε τον μθχανιςμό των πατριαρχικϊν
ςωματοφυλάκων των «παραβολάνων» και των μοναχϊν που τρομοκρατοφςαν τθν
κοςμοπολίτικθ Αλεξάνδρεια, τθν κάποτε δοξαςμζνθ πόλθ τθσ βιβλιοκικθσ, των
ποιθτϊν, των φιλοςόφων, των αςτρονόμων, των χθμικϊν και των μακθματικϊν;
Ροιοσ ευλογοφςε τθν δράςθ τουσ; Ροιοσ ιταν ο επίςκοπόσ τουσ; Ραραπζρα, τι ποινι
τουσ επζβαλε για τθν πράξθ τουσ ; Ρωσ εκφράςτθκε ο αποτροπιαςμόσ του για το
γδάρςιμο και το κομμάτιαςμα μιασ ακϊασ γυναίκασ και μάλιςτα γυμνωμζνθσ μζςα
ςτθν εκκλθςία ; Ρου καταγράφθκε θ αποδοκμαςία του ; Ρου κατατζκθκε θ αίτθςθ
ςυγνϊμθσ του ; Ροιοφ ο κείοσ και προκάτοχοσ, ο ςκλθρόσ πατριάρχθσ Κεόφιλοσ,
ζκαψε τα υπολείμματα τθσ αλεξανδρινισ βιβλιοκικθσ, διαπράττοντασ ζγκλθμα
κατά τθσ ανκρωπότθτασ ; Ροιόσ μνθμονεφεται τιμθτικά «Ακαναςίου και Κυρίλλου
πατριαρχϊν Αλεξανδρείασ …» ςε κάκε λειτουργία;

Ο ορκόδοξοσ λόγιοσ Νικθφόροσ Κάλλιςτοσ Ξανκόπουλοσ ζηθςε εννζα αιϊνεσ μετά.
Τι και αν ιταν παπάσ τθσ Αγίασ Σοφίασ, τι και αν λζγεται πωσ ζγινε μοναχόσ με το
όνομα Νείλοσ, δεν είναι κατά τουσ ορκόδοξουσ και κακολικοφσ απολογθτζσ αξιόπιςτοσ όταν πιςτϊνει ςτον άγιο Κφριλλο τθν θκικι ευκφνθ για το ζγκλθμα. Ρωσ
τόλμθςε όμωσ να ιςχυριςτεί τζτοιο ψζμα για ζναν κορυφαίο Άγιο τθσ Ορκοδοξίασ;
Απλοφςτατα θ Εκκλθςία δεν είχε τότε κανζνα λόγο να αμφιςβθτιςει τθν ιδιότθτα
τοφ φονιά από ζναν Άγιο τθσ. Δεν λογοδοτοφςε πουκενά και ςτθν βυηαντινοορκόδοξθ κουλτοφρα ο δολοφόνοσ και ο βαςανιςτισ του αιρετικοφ ι του παγανιςτι
ιταν αξιζπαινοσ.
Σιμερα θ Εκκλθςία παριςτάνει πωσ δεν ξζρει ό,τι δεκάδεσ άγιοί τθσ ( Κφριλλοσ
Αλεξανδρείασ, Κωνςταντίνοσ, Ελζνθ, Κεοδόςιοσ, Λουςτινιανόσ, Κεοδϊρα Α, Κεοδϊρα Β, Πλγα, Ειρινθ θ Ακθναία, Βλαδίμθροσ, Ρορφφριοσ Γάηασ, Νικόλαοσ, τςάροσ
Νικόλαοσ, τςαρίνα Αλεξάνδρα, Βόρισ, Νίκων, Ρουλχερία, κλπ κλπ ) ιταν κοινοί
χαςάπθδεσ, φονιάδεσ, βάνδαλοι και βαςανιςτζσ. Οι κακολικζσ πθγζσ που υπεραςπίηονται και αυτζσ τον κοινό με τουσ ορκόδοξουσ άγιό τουσ Κφριλλο ςτθν προςπάκειά τουσ να μειϊςουν τθν αξία τθσ μαρτυρίασ του Νικθφόρου τον λζνε κουτοπόνθρα «ςχιςματικό», αφινοντασ να εννοθκεί πωσ ανικε ςε κάποια περίεργθ ςζχτα.
Ιταν όμωσ όχι τυχαίοσ ςχιςματικόσ, αλλά Ορκόδοξοσ και είχε κάκε λόγο να τιμά
ζναν Άγιο τθσ Ορκοδοξίασ όπωσ ο Κφριλλοσ. Με τον ίδιο τρόπο απαξιϊνουν τουσ
προτεςτάντεσ ιςτορικοφσ, τον Βολταίρο κ.λ.π. άκεοι, αιρετικοί, άρα αναξιόπιςτοι
«δεν δικαιοφνται δια να ομιλοφν». Ζτςι βζβαια δεν ανατρζπεται θ επιςτθμονικι
αξία κανενόσ. Μαηί με τον Νικθφόρο, άλλοσ ζνασ ορκόδοξοσ, πολφ πιο κοντά από
αυτόν ςτον κάνατο τθσ Υπατίασ (415) ο χρονογράφοσ Λωάννθσ Μαλάλασ ( 6οσ αιϊν )
που ζγραψε Λςτορία μζχρι τθν εποχι του Λουςτινιανοφ βαςιςμζνθ ςε χαμζνα ςιμερα ςυγγράμματα, λζει : « κατ’ εκείνον δε τον καιρόν παρρθςίαν λαβόντεσ υπό του
επιςκόπου οι Αλεξανδρείσ ζκαυςαν φρυγάνοισ αυκεντιςαντεσ Υπατίαν τθν περιβόθτον φιλόςοφον » ( ΧΟΝΟΓΑΦΛΑ -Λόγοσ Δϋ, 359.8 ). Ο πιςτόσ Μαλάλασ που
δείχνει τον αίτιο, όχι μόνο δεν κατακρίνει το ζγκλθμα, αλλά βρίηει και το κφμα και
βζβαια δεν ζχει πρόβλθμα να αναφζρει τον θκικό αυτουργό τον επίςκοπο τθσ
πόλθσ, ιδθ άγιο τθσ Εκκλθςίασ, κεωρϊντασ τθν πράξθ του -όπωσ και θ Εκκλθςίακεάρεςτθ. Το ίδιο ατάραχοσ και ο Αιγφπτιοσ μονοφυςίτθσ Λωάννθσ επίςκοποσ
Νικίου ςτο Χρονικό του κατθγορεί τθν Υπατία για μάγιςςα αλλά μια χαρά περιγράφει το ζγκλθμα.
Σφγχρονθ μαρτυρία, χριςτιανικι, υπάρχει. Είναι ο Σωκράτθσ ο ςχολαςτικόσ, που
ενδεχομζνωσ ιταν Νοβατιανόσ ( Ο Κφριλλοσ καταδίωξε και τουσ Νοβατιανοφσ ) του
οποίου θ «Εκκλθςιαςτικι ιςτορία» κεωείται νθφάλια, τεκμθριωμζνθ και αξιόπιςτθ.
Αυτόσ αναφζρει πωσ ο φόνοσ τθσ Υπατίασ ζγινε με πρωτοβουλία του αναγνϊςτθ
Ρζτρου και πωσ « ου μικρόν μϊμον ( ψόγο, ντροπι ) Κυρίλλω και τθν Αλεξανδρζων
εκκλθςία ειργάςατο». Ο ίδιοσ μαρτυρεί πωσ ο άγιοσ δολοφόνοσ Κφριλλοσ τιμοφςε
ωσ μάρτυρα το φανατικό μοναχό Αμμϊνιο που κανατϊκθκε αφοφ επιτζκθκε ςτον
φίλο και προςτάτθ τθσ Υπατίασ τον ζπαρχο Ορζςτθ! Θ φρίκθ τθσ δολοφονίασ
ανάγκαςε ζνα χρόνο μετά τον αυτοκράτορα Κεοδόςιο Β’ να υπαγάγει τουσ «παραβολάνουσ» τουσ 500 δθλαδι παρακρατικοφσ τραμποφκουσ του δολοφόνου επιςκόπου Αλεξανδρείασ, που μαηί με τουσ καλόγερουσ τθσ εριμου Νιτρίασ δολοφόνθςαν
τθν Υπατία, κάτω από τον ζπαρχο Αλεξανδρείασ.
Ο εκνικόσ νεοπλατωνικόσ φιλόςοφοσ Δαμάςκιοσ ο τελευταίοσ ςχολάρχθσ τθσ Φιλοςοφικισ Σχολισ τθσ Ακινασ που αναγκάςτθκε από τον άγιο Λουςτινιανό να ηθτιςει

άςυλο ςτθν αυλι του Ρζρςθ βαςιλιά, μακθτισ του πατζρα τθσ Υπατίασ του ςοφοφ
δάςκαλου Κζωνα, ζναν αιϊνα μετά αποδίδει τθ δολοφονία ςτον φκόνο του
Κφριλλου.
Δεν ζχει νόθμα να απαρικμιςουμε μαρτυρίεσ. Οι ορκόδοξοι απολογθτζσ κα βρουν
κάτι να πουν για όλουσ. Το κζμα είναι πωσ ο Κφριλλοσ ιταν όπωσ και ο κείοσ του
από τον οποίο κλθρονόμθςε τον κρόνο, ζνασ φανατικόσ δολοφόνοσ, υπεφκυνοσ για
τισ βιαιότθτεσ του ποιμνίου του κατά Εβραίων, αιρετικϊν και εκνικϊν, ο οποίοσ
μιςοφςε ακόμθ και τον ζπαρχο Ορζςτθ. Θ Υπατία ιταν * κατ’ αρχάσ γυναίκα + μια
πολυςχιδισ προςωπικότθτα, φιλόςοφοσ, μακθματικόσ, αςτρονόμοσ, δθμοφιλισ
δαςκάλα πολλϊν λαμπρϊν νζων, ορκολογίςτρια που προκαλοφςε τον παραλογιςμό τθσ πίςτθσ, ανεξάρτθτθ και ιςχυρι προςωπικότθτα, μια όμορφθ γυναίκα
που φυςικό ιταν να προκαλζςει τον φκόνο των φανατικϊν κρετίνων χριςτιανϊν,
που τα πρότυπά τουσ για το άλλο φφλο κινιόντουςαν ςτουσ αντίποδεσ και εξ ίςου
φυςικό να μπει ςτο μάτι του Κφριλλου. Ροιόσ ξζρει τι ςεξουαλικά απωκθμζνα προκαλοφςε ςυν τοισ άλλοισ θ ωραία αυτι γυναίκα ςτουσ διαςτροφικοφσ βδελυροφσ
Αιγφπτιουσ καλόγερουσ τθσ εριμου και ςτον άπλυτο πατριάρχθ τουσ.
Ο Κφριλλοσ και ο κείοσ του ζςτθςαν το κλίμα και τον μθχανιςμό τθσ βίασ. Τα
υπόλοιπα ιταν φυςικό επακόλουκο.
Θ Εκκλθςία όχι μόνο δεν ηιτθςε ςυγγνϊμθ αλλά κορυβθμζνθ από το φρικιαςτικό
ζγκλθμα προςπάκθςε να κολϊςει τα νερά, φτάνοντασ ςτθν γελοία απόπειρα να
ταυτίςει τθν Υπατία με τθν Αγία Αικατερίνθ. Ξζχωρα από αυτό, πλαςτογραφείται
*ξζρουν οι χριςτιανοί κρετίνοι από πλαςτογραφίεσ+ μια δικεν διλωςι τθσ ςτον
μακθτι τθσ Συνζςιο. Ο επίςκοποσ Συνζςιοσ τθσ Ρτολεμαϊδασ, νεοπλατωνικόσ φιλόςοφοσ που ζγραψε και το «Φαλάκρασ εγκϊμιον» (ςτθν ταινία εμφανίηεται μακρυμάλλθσ ! Τίποτα βζβαια δεν αποκλείει να του ζπεςαν τα μαλλιά αργότερα διαβάηοντασ τισ αναλφςεισ του Γεωργίου Μεταλλθνοφ ) δεν ιταν φυςικά κάποιοσ φανατικόσ χριςτιανόσ. Το πικανότερο ιταν να επζλεξε επαγγελματικά τθν ιερωςφνθ ςε
εκείνθ τθν ταραγμζνθ εποχι.
Οφτε ο πρϊτοσ κα ιταν οφτε ο τελευταίοσ. Ο επίςκοποσ τισ Τρωάδοσ Ρθγάςιοσ
παλιότερα αλλά και ο ςυμπατριϊτθσ του Συνζςιου και ςφγχρονόσ του, ο φωτιςμενοσ φιλόςοφοσ και ποιθτισ Κφροσ ο Ρανοπολίτθσ, ο δεφτεροσ μετά τον αυτοκράτορα ςτθν κρατικι Λεραρχία, αυτόσ που ειςιγαγε πρϊτοσ το δθμόςιο φωτιςμό των
πόλεων, κατθγορικθκε ωσ εκνικόσ και εξαναγκάςτθκε να γίνει επίςκοποσ και να
εξοριςτεί ςτο φοβερό Κοτυάειον ( Κιουτάχεια ) όπου οι φανατικοί χριςτιανοί δολοφονοφςαν τουσ επιςκόπουσ τουσ. Εκεί είδε και ζπακε για να γλυτϊςει το λυντςάριςμα.
Ο Συνζςιοσ λοιπόν κατθγορεί τουσ μοναχοφσ ( «Επιςτολι 154» και «Δίων» 4-11 ),
που τουσ κεωρεί βαρβάρουσ, φανατικοφσ και αμακείσ. Πμωσ ο Γιϊργοσ Μεταλλθνόσ
ςτο βιβλίο του «Ραγανιςτικόσ Ελλθνιςμόσ ι Ελλθνορκοδοξία -Αρμόσ 2003», όπωσ
τουλάχιςτον αυτό μεταφζρεται χωρίσ διάψευςθ από πιςτοφσ του ςτο Διαδίκτυο,
ιςχυρίηεται χωρίσ να παραπζμπει ςε κάποια πθγι, [ποκϊ γαρ Χριςτιανι αποκανείν»
, φζρεται να του είπε + ςτον Συνζςιο. Ικελε λοιπόν θ Υπατία να γίνει χριςτιανι ςαν
τθν τελευταία αγράμματθ γυναικοφλα τθσ Αλεξάνδρειασ και ο Μεταλλθνόσ αμελεί
να μασ πει που ακριβϊσ γράφτθκε αυτό. Θ περίεργθ πλθροφορία από το πουκενά
πολλαπλαςιάηεται από τα πνευματικά του τζκνα που αναβακμίηουν τον Συνζςιο ςε
κακθγθτι τθσ Υπατίασ και αρκετοί παραλείπουν ακόμθ και τθν ενοχλθτικι επιφφλαξθ του δρα εκείνο το «φζρεται».

Βζβαια δεν φαίνεται να υπάρχει καμία επιςτολι του Συνζςιου προσ τθν Υπατία που
ζςτω να υπονοεί πωσ θ Υπατία ικελε να πεκάνει χριςτιανι ! Άλλωςτε κάτι τζτοιο κα
ιταν φυςικά αδιανόθτο για προφανείσ λόγουσ αλλά και κα κακιςτοφςε τθν δολοφονία τθσ ανεξιγθτθ. Ζψαξα και εγϊ ςε όλα τα ορκόδοξα μπλογκσ.
Επαναλαμβάνουν όλα μονότονα τον ιςχυριςμό του δροσ Μαϊντανοφ χωρίσ πουκενά
να μνθμονεφεται θ πθγι από τθν οποία ο δρ (ο δικεν αυτικοοσ από τον Ραφλο
Μπακογιάννθ τθσ δικεν ριςθσ του Κίςιγκερ περί ελλθνιςμοφ ) αντλεί τθν πλθροφορία.
Αντιγράφω από τθν ορκόδοξθ ναυαρχίδα του Διαδικτφου τθν ΟΟΔΕ. « Θ Υπατία
ιταν χριςτιανι, ο Συνζςιοσ ιταν κακθγθτισ τθσ (!!!), θ πθγι τθσ επιςτολισ δεν
βρίςκεται πουκενά, οφτε θ επιφφλαξθ «φζρεται» του Μεταλλθνοφ, θ Υπατία
πικανόν δεν ιταν άλλθ από τθν ( μυκολογικι ) αγία Αικατερίνθ (!!!) : « Ο Συνζςιοσ
κακθγθτισ και καυμαςτισ τθσ Υπατίασ, μζςα από τθν αλλθλογραφία του με τθν
Υπατία άφθςε τθν πλθροφορία ότι είχε εκφράςει τθν επικυμία τθσ να γίνει Χριςτιανι: «ποκϊ γαρ Χριςτιανι αποκανείν». Πχι μόνο λοιπόν δεν υπιρχαν κρθςκευτικοί
λόγοι του φόνου τθσ αλλά ο φόνοσ αυτόσ εργάςκθκε κατά τθσ Εκκλθςίασ, επειδι θ
καυμάςια αυτι γυναίκα, αγαποφςε τον Χριςτό. Αλλά οι ψευδείσ ςυκοφάντεσ τοφ
Νεοπαγανιςμοφ, προςπακοφν να παρουςιάςουν τθν πολιτικι αυτιν δολοφονία ωσ
κρθςκευτικι. Φωνάηει ο κλζφτθσ αν φοβάται ο νοικοκφρθσ ! Γι’ αυτό, επειδι θ
Υπατία ιταν Χριςτιανι προςφλθτθ, θ Εκκλθςία ςφμφωνα με κάποιεσ μελζτεσ, τθν
τιμά ωσ Χριςτιανι, και μάλιςτα ωσ ΑΓΛΑ, επειδι είχε τθν πρόκεςθ να βαπτιςκεί και
δεν πρόλαβε λόγω τθσ δολοφονίασ τθσ. Τιμάται με το όνομα : Αγία Αικατερίνθ. (δεσ
το βιβλίο τθσ Μ. Dzielska, ςς. 209/210. Ρρβλ. R. Richardson, The Starlovers, N.Y.
1967. Επίςθσ, το βιβλίο «Ραγανιςτικόσ Ελλθνιςμόσ ι Ελλθνορκοδοξία ; » π. Γεωργίου Μεταλλθνοφ, Εκδ. Αρμόσ 2003 ). Μια ταφτιςθ όμωσ, για τθν οποία δεν είναι
όλοι πεπειςμζνοι, κεωρϊντασ ότι θ Αικατερίνθ είναι διαφορετικό πρόςωπο ».
Θ περιςποφδαςτθ απολογία τθσ ΟΟΔΕ για τον Κφριλλο καταλιγει με μια κουτοπόνθρθ επιφφλαξθ : «Το βζβαιο πάντωσ είναι ότι θ φρικτι δολοφονία τισ Υπατίασ
είναι αναμφίβολα αντίκετθ με το πνεφμα τοφ Χριςτιανιςμοφ και καταδικαςτζα από
τθν Εκκλθςία. Οφείλουμε να ζχουμε πάντα υπόψιν ότι ζνασ άγιοσ δεν γεννιζται,
αλλά γίνεται. Ζτςι ο Κφριλλοσ, ακόμθ και αν είχε ζνα μερίδιο ευκφνθσ για τον
κάνατο τισ Υπατίασ, ζγινε άγιοσ μετζπειτα ςτθν πορεία. Ρολλοί άγιοι ιταν ακόμθ
και εγκλθματίεσ προτοφ αποκθρφξουν τθν αμαρτωλι τουσ ηωι και αφιερωκοφν
ςτον Κεό».
Ρότε μετάνιωςε ο Κφριλλοσ, πότε θ Εκκλθςία αποκιρυξε τθν δολοφονία τισ Υπατίασ, αυτά δεν μασ το λζνε οι Απολογθτζσ. Oι νζοι του «Λάοσ» όμωσ δεν αποροφν.
Με το αλάνκαςτο ζνςτικτό τουσ παραδζχονται τθν εκδοχι του Μεταλλθνοφ : « Ο
Συνζςιοσ ο Κυρθναίοσ κακθγθτισ τθσ Υπατίασ !!! Ριςτεφω ςτθν εκδοχι που αναφζρει ο ςεβαςτόσ Ρατιρ Γεϊργιοσ Μεταλλθνόσ. Δθλαδι κεωρϊ πωσ θ Υπατία κατατάςςεται ςτουσ Αγίουσ τθσ Εκκλθςίασ μασ». Αδίςτακτθ θ Εκκλθςία τιμάει ζναν
αιμοςταγι κακοφργο. *δεν είναι άλλωςτε θ πρϊτθ οφτε θ τελευταία φορά+. Ξζρει
πωσ το θκικό και νοθτικό επίπεδο των πιςτϊν τθσ δεν κα τθν φζρει ποτζ ςτθν
δφςκολθ κζςθ να δϊςει εξθγιςεισ : «Ο Άγιοσ Κφριλλοσ Αλεξανδρείασ υπιρξε το
ιςχυρό κεολογικό πνεφμα, που χαριτϊκθκε από τον Κεό να αντιμετωπίςει, με
τεράςτιεσ δυςκολίεσ αλλά και με επιτυχία, το κεμελιϊδεσ πρόβλθμα τθσ χριςτολογίασ». Από τζτοια κακάρματα και δολοφόνουσ λοιπόν, κεμελιϊκθκε θ ορκόδοξθ
δογματικι.

Ράνε πολλά χρόνια που θ Μακθματικι Εταιρεία ηιτθςε από τον ωμιό ποιμζνα τθσ
Αλεξάνδρειασ που βόςκει τθν κατϊτερθ φυλι τϊν Νζγρων ορκοδόξων, να ηθτιςει
ςυγνϊμθ για το ζγκλθμα. Οι καιροί τϊρα αλλάξανε και ο βυηαντινόσ Αλεξανδρινόσ
επίςκοποσ, αυτόσ που ξεδιάντροπα αποκαλείται «τρίτοσ και δζκατοσ των
Αποςτόλων και Μζγασ Κριτισ τθσ Οικουμζνθσ» εκπρόςωποσ αργόςχολων ψιλϊν
επιςκόπων ( χωρίσ ποίμνιο ςτθν Αίγυπτο όπου τα εκατομμφρια τϊν ικαγενϊν
ορκόδοξων αποςχίςτθκαν και ανικουν ςτθν Κοπτικι Εκκλθςία ), ςυναντιζται με τον
Τςί... οι οποίοι επαινοφν το ςκοταδιςτικό ζργο που επιτελεί θ Επιςκοπι του. Τι και
αν αυτι ςτιριξε τον ρατςιςμό ςτθν Ν. Αφρικι, φμνθςε τθν Δικατορία ςτθν Ελλάδα,
κατθγορικθκε για οικονομικά και ςεξουαλικά ςκάνδαλα και αποκοιμίηει με
ψευτοελεθμοςφνεσ, δειςιδαιμονίεσ και μαγικά ξόρκια δυό-τρεισ εκατοντάδεσ
χιλιάδεσ δυςτυχιςμζ-νουσ Αφρικανοφσ ;
☻ Αναγνϊςτθσ Λαςκαράτοσ
Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΣΗ ΤΠΑΣΙΑ ►
( Video - πατιρ Γεϊργοσ Μεταλλθνόσ )
Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΣΗ ΤΠΑΣΙΑ ►
( Απομαγνθτοφϊνθςθ Video - πατιρ Γεϊργοσ Μεταλλθνόσ )
ΤΠΑΣΙΑ Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΗ ►
( e book - Maria Dzielska )

Γ. Τπατία θ Αλεξανδρινι ►
http://www.ekivolos.gr/Ypatia.htm
Θ μοναδικι γυναίκα φιλόςοφοσ και επιςτιμονασ τθσ φςτερθσ αρχαιότθτασ, τθσ
οποίασ ο θκικόσ αυτουργόσ τθσ δολοφονίασ τθσ, τιμάται ωσ «άγιοσ» (!) από τθν
Εκκλθςία.
«Παρρθςίασ λαβόντεσ υπό του επιςκόπου ( Κφριλλου ) οι Αλεξανδρείσ ζκαυςαν
φρυγάνοισ αυκεντιςαντεσ, Τπατίαν τθν περιβόθτθν φιλόςοφον, περί θσ μεγάλα
εφζρετο· θν δε παλαιά γυνι».
Λωάννθσ Μαλάλασ ( «Χρονογραφία», Λόγοσ 14οσ )

«τθν Τπατία, που ςτθν λάμψθ ςου, ςτα λόγια ςου κλίνω γόνυ και υψϊνω το
βλζμμα μου προσ τον ζναςτρο ουρανό του πνεφματόσ ςου. Γιατί προσ τον ουρανό
τοξεφει θ πράξθ ςου, προσ τον ουρανό οδθγεί των λόγων ςου θ ομορφιά, κεϊκι
Τπατία. Ω ςυ των πνευματικϊν επιςτθμϊν υπζρλαμπρο αςτζρι».
Ραλλαδάσ ( «Φμνοσ εισ τθν Υπατίαν» ).
Θ Υπατία, θ φιλόςοφοσ και μακθματικόσ τθσ Αλεξανδρείασ δεν είναι γνωςτι - όςο
ίςωσ κα ζπρεπε - ςτθν χϊρα μασ.
Μια προςωπικότθτα ολοκλθρωμζνθ, γεμάτθ θκικζσ αρετζσ κάρρουσ, δφναμθσ,
δικαιοςφνθσ, ειλικρίνειασ, ςεβαςμοφ και αφοςίωςθσ ςτα ιδανικά, τισ αξίεσ και τα
πιςτεφω τθσ. Από τισ ςπάνιεσ γυναικείεσ μορφζσ, που θ εναςχόλθςι τθσ με τισ κατ’
εξοχιν για τθν εποχι, ανδρικζσ επιςτιμεσ, ζπαιξε ςθμαντικό ρόλο ςτθν πνευματικι
κλθρονομιά τθσ φςτερθσ αρχαιότθτασ… Αυτι θ πρϊτθ Ελλθνίδα που κζλθςε ν’
ακολουκιςει το δρόμο τθσ ανεξαρτθςίασ ενάντια ςτισ προκαταλιψεισ, αρνοφμενθ
υποταγι ςε ζνα ανδροκρατοφμενο κατεςτθμζνο και ςτο κρθςκευτικό φανατιςμό,
δζχτθκε τθν ευτζλεια και τον διωγμό. Μζςα ςτθν καρραλζα μοναξιά και με όπλο τισ
γνϊςεισ τθσ, αντιςτάκθκε επιβάλλοντασ τθν γυναικεία φωνι ακόμθ και μετά τθν
δολοφονία τθσ. Ωσ τθν τελευταία θμζρα, ωσ τθν τελευταία ανάςα τθσ, αντιμετϊπιςε
με κάρροσ και επίγνωςθ ακόμθ και τον ίδιο τον κάνατό τθσ.
Θ Αλεξάνδρεια του 4ου αιϊνα μ.Χ. ιταν ο χϊροσ μιασ μικρισ επιςτθμονικισ
αναγζννθςθσ και αυτι φωτίςτθκε από τθν πιο διάςθμθ ανάμεςα ςτισ γυναίκεσ
επιςτιμονεσ και φιλοςόφουσ. Για δεκαπζντε αιϊνεσ θ Υπατία κεωρείται ότι ιταν θ
μόνθ γυναίκα επιςτιμονασ ςτθν ιςτορία. Ακόμα και ςιμερα ςυχνά είναι θ μόνθ
γυναίκα που αναφζρεται ςτθν ιςτορία των μακθματικϊν και τθσ αςτρονομίασ. Αυτι
θ ευγενισ γυναίκα ξεχωρίηει ςτισ ςελίδεσ τθσ ιςτορίασ ςαν θ μεγαλφτερθ από τουσ
μάρτυρεσ παγανιςτζσ.
Η ηωι τισ Τπατίασ
Πταν γεννικθκε θ Υπατία γεννικθκε τθν 25θ Νοεμβρίου του 364 μΧ, θ διανοθτικι
ηωι τθσ Αλεξάνδρειασ βριςκόταν ςε κατάςταςθ επικίνδυνθσ ςφγχυςθσ. Θ ωμαϊκι
Αυτοκρατορία γινόταν χριςτιανικι και όλο και πιο ςυχνά δεν ιταν μόνο ο χριςτιανόσ ηθλωτισ που ζβλεπε αιρζςεισ και ςατανιςμό ςτα μακθματικά και ςτθν επιςτιμθ
: «οι μακθματικοί ζπρεπε να καταςπαραχκοφν από κθρία ι να καοφν ηωντανοί» (
McCabe ). Μερικοί από τουσ χριςτιανοφσ Ρατζρεσ αναβίωςαν τισ κεωρίεσ τισ
επίπεδθσ γθσ και του ςφμπαντοσ ωσ ςτερζωμα. Στθν Αλεξάνδρεια ο Κεόφιλοσ,
Ρατριάρχθσ Αλεξάνδρειασ, υποκινοφςε βίαιεσ ςυγκροφςεισ μεταξφ παγανιςτϊν,
Εβραίων και Χριςτιανϊν. Δεν ιταν μια και τόςο ευμενισ εποχι για να είναι κανείσ
επιςτιμονασ, ι φιλόςοφοσ.
Ο πατζρασ τθσ Υπατίασ, ο Κζων, ιταν μακθματικόσ και αςτρονόμοσ ςτο Μουςείο.
Επζβλεπε από κοντά κάκε πλευρά τθσ εκπαίδευςθσ τθσ κόρθσ του. Ο Κζων ζκανε
εξαιρετικά ςχόλια ςτα ζργα δφο παλαιοτζρων ςπουδαίων αλεξανδρινϊν μακθματικϊν και φιλοςόφων, του Ρτολεμαίου και του Ευκλείδθ. Ο Κζων ιταν ο τελευταίοσ
λόγιοσ που καταγράφεται ωσ μζλοσ του Αλεξανδρινοφ Μουςείου. Αξίηει να ςθμειϊςουμε πωσ τόςο ο Κζωνασ όςο και θ κόρθ του Υπατία, είχαν αλεξανδρινι υπθκοότθτα, κάτι που εκείνθ τθν εποχι ιταν δφςκολο κανείσ να αποκτιςει, μιασ και τθν
υπθκοότθτα τθν παραχωροφςε ο ίδιοσ ο βαςιλιάσ (ςε περιοριςμζνο αρικμό ατόμων
κυρίωσ ελλθνικισ καταγωγισ ). Σφμφωνα με το μφκο, ιταν αποφαςιςμζνοσ να γίνει
θ κόρθ του ζνα «τζλειο ανκρϊπινο ον» ( ιταν θ εποχι που οι γυναίκεσ κεωροφνταν

κάτι παρακάτω από άνκρωποι )! Θ Υπατία ιταν πραγματικά μια ξεχωριςτι νζα.
Ταξίδεψε ςτθν Ακινα και τθν Λταλία και εντυπωςίαηε όςουσ ςυναντοφςε με τθν
εξυπνάδα και τθν ομορφιά τθσ. Ζτςι λοιπόν δίπλα ςτον πατζρα τθσ θ Υπατία ζλαβε
εξαιρετικι μόρφωςθ, τθν οποία ανζπτυξε και καλλιζργθςε ςε τζτοιο βακμό, ϊςτε
τελικά τον ξεπζραςε.
Σποφδαςε ςτθν νεοπλατωνικι ςχολι του Ρλοφταρχου του Νεότερου και τθσ κόρθσ
του Αςκλθπιγζνειασ ςτθν Ακινα και ανατράφθκε ςτισ κεμελιϊδεισ αρχζσ τθσ Ρλατωνικισ Σχολισ. Τθν εποχι εκείνθ υπιρχε διάκριςθ μεταξφ των νεοπλατωνικϊν
ςχολϊν τθσ Αλεξάνδρειασ και τθσ Ακινασ. Θ ςχολι τθσ Ακινασ τόνιηε περιςςότερο
τθν μαγεία και τθν απόκρυφθ επιςτιμθ. Αλλά για τουσ Χριςτιανοφσ, όλοι οι Ρλατωνιςτζσ ιταν επικίνδυνοι αιρετικοί. Οι νεοπλατωνικοί ιταν αςκθτικοί και παρζπεμπαν ςτον Ρυκαγόρα, ο οποίοσ είχε διδάξει ότι θ ςοφία επιτυγχάνεται μζςω τθσ
αποχισ. Αν και θ Υπατία τθροφςε πιςτά αυτζσ τισ αρχζσ, δεν απαιτοφςε από τουσ
μακθτζσ τθσ, που ιταν διαφόρων κρθςκειϊν, ανάλογουσ περιοριςμοφσ. Ππωσ κάκε
φιλόςοφοσ τθσ αρχαιότθτασ, ζτςι και θ Υπατία προςπακοφςε να βοθκιςει τουσ μακθτζσ τθσ να αντιλθφκοφν τθν πραγματικι ομορφιά τθσ ηωισ και τθν αλθκινι
γνϊςθ.
Ραρακολοφκθςε όμωσ και μακιματα ςτθν ςχολι του Ρρόκλου και επθρεάςτθκε
βακφτατα από τθν διδαςκαλία του. Ραραδίδεται ότι ο Ρρόκλοσ διζκρινε μεταξφ των
μακθτϊν του τθν Υπατία, όχι μόνο για τθν διαλεκτικι τθσ οξφτθτα, αλλά και για τθν
ςτζρεθ μακθματικι τθσ ςκζψθ. Ολοκλιρωςε τισ ςπουδζσ τθσ ςτθν ςχολι του Λεροκλζουσ, όπωσ προκφπτει από μαρτυρίεσ υςτζρων ςυγγραφζων. Θ φιμθ τθσ ωσ
ςπουδαίασ φιλοςόφου διαδόκθκε μεταξφ των νζων ςυμμακθτϊν, ςτουσ οποίουσ
άρχιςε κατ’ ιδίαν να διδάςκει τθν κεωρία του Ρλωτίνου και τθν μζκοδο του διδαςκάλου τθσ Ρρόκλου, τθν οποία είχε βακφτατα αφομοιϊςει. Και ςτισ δφο ςχολζσ
ζγινε αντικείμενο λατρείασ - κατά τουσ ιςτορικοφσ- για το εξαίςιο κάλλοσ, όχι μόνο
το πνευματικό, αλλά και το ςωματικό. Ιταν τόςο ωραία ςτθν μορφι και το ικοσ,
ϊςτε, κακϊσ λζει ζνασ βιογράφοσ τθσ, « εραςκιναι τινά των προςφοιτϊντων ».
Το κάρροσ, παρρθςία, διαλεκτικι δφναμθ και θ ςπάνια αναλυτικι ικανότθτα τθν
κακιζρωςαν ςτισ ςυνειδιςεισ των ςυγχρόνων τθσ.
Θ Υπατία ςυνζχιςε το ζργο του πατζρα τθσ, διδάςκοντασ φιλοςοφία, μακθματικά
και αςτρονομία.
Θ φιμθ τθσ εξαπλϊκθκε γριγορα, ζχοντασ ωσ αποτζλεςμα, από όλα τα μζρθ τθσ
αυτοκρατορίασ να καταφκάνουν ςτθν Αλεξάνδρεια για να ςπουδάςουν φιλοςοφία.
Το Μουςείο είχε χάςει τθν υπεροχι του και θ Αλεξάνδρεια τϊρα είχε ξεχωριςτά
ςχολεία για παγανιςτζσ, για Εβραίουσ και για Χριςτιανοφσ. Ωςτόςο, θ Υπατία
δίδαςκε ςε ανκρϊπουσ κάκε κρθςκείασ και μετά τον πατζρα τθσ ανζλαβε μια Ζδρα
Φιλοςοφίασ ςτθν πόλθ. Σφμφωνα με τον βυηαντινό εγκυκλοπαιδιςτι Σουίδα, «ιταν
επίςθμα διοριςμζνθ να ερμθνεφει το δόγμα του Ρλάτωνα, του Αριςτοτζλθ κ.ά.».
Ρολλοί μακθτζσ ερχόταν ςτθν Αλεξάνδρεια ειδικά για να παρακολουκιςουν τισ
διαλζξεισ τθσ για τα μακθματικά, τθν αςτρονομία, τθν φιλοςοφία και τθν μθχανικι.
Το ςπίτι τθσ ζγινε κζντρο διανοουμζνων και ςυγκζντρωνε ςχολαςτικιςτζσ που
ςυηθτιςουν επιςτθμονικά και φιλοςοφικά ερωτιματα.
Θ φιμθ τθσ δραςκζλιςε τα τοπικά ςφνορα τθσ αλεξανδρινισ ςχολισ και ζφταςε ωσ
τθν ςχολι τθσ Αντιοχείασ, τθν οποία ςε μεγάλο βακμό επθρζαςε. Αλλά και όλθ τότε
θ φιλοςοφικι και γενικότερα θ πνευματικι κίνθςθ δζχτθκε μεγάλθ ϊκθςθ από τθν
επιςτθμονικι πρωτοτυπία τθσ ςκζψθσ τθσ.

Θ Υπατία δεν παντρεφτθκε ποτζ και για αιϊνεσ οι ιςτορικοί αναρωτιόταν για τθν
αγνότθτά τθσ. Χωρίσ εξαίρεςθ, οι ελάχιςτεσ ιςτορικζσ αναφορζσ ςε αυτιν τθν
παρκζνο φιλόςοφο βεβαιϊνουν τθν αρετι τθσ, τθν ακεραιότθτά τθσ και τθν απόλυτθ αφοςίωςι τθσ ςτα ιδεϊδθ τθσ Αλικειασ και του Δίκαιου.
Οι ςυνκικεσ τισ εποχισ
Θ εποχι κατά τθν οποία ζηθςε θ Υπατία δεν ευνοοφςε τθν ευδοκίμθςθ τζτοιων
πνευμάτων και ροπϊν. Φαίνεται ωσ περίεργο, αλλά θ μακρινι αυτι εποχι παρουςιάηει πολλζσ ομοιότθτεσ με τθν εποχι μασ, διότι αναδεικνφει γνωρίςματα, τα
οποία ςυναντά κάποιοσ ςτουσ καιροφσ μασ: τότε, όπωσ και ςιμερα, βριςκόταν ο
κόςμοσ ςε πολιτικι ταραχι και ςφγχυςθ. Επικρατοφςε ανταγωνιςμόσ των φφλων.
Κυριαρχοφςε κρθςκευτικόσ και πολιτικόσ φανατιςμόσ, αδιαφάνεια και ζλλειψθ
ιδεολογικισ κακαρότθτασ επεςκίαηε τισ ψυχζσ και τα πνεφματα. Ράκθ και μίςοσ και
φόνοι δεν ιταν κάτι το άγνωςτο.
Ο 4οσ αιϊνασ χαρακτθρίςτθκε από τθν προςπάκεια των αυτοκρατόρων, με εξαίρεςθ τον Λουλιανό, να επιβάλουν τον χριςτιανιςμό ωσ κυρίαρχθ κρθςκεία ςτθν ωμαϊκι Αυτοκρατορία. Για τον λόγο αυτόν θ νζα κρθςκεία ιρκε αντιμζτωπθ με τισ υπόλοιπεσ κρθςκευτικζσ και φιλοςοφικζσ τάςεισ που υπιρχαν μζςα ςτο ρωμαϊκό
κράτοσ. Ο νεοπλατωνιςμόσ μάλιςτα, αποτελοφςε τον μεγαλφτερο «εχκρό», μιασ και
αποτελοφςε τθν πιό ςοβαρι εναλλακτικι λφςθ ζναντι του Χριςτιανιςμοφ. Ζτςι οι
αυτοκράτορεσ, με μια ςειρά διατάξεων προςπάκθςαν να περιορίςουν τισ ελευκερίεσ λατρείασ των εκνικϊν και ςτθν ςυνζχεια με μια πλθκϊρα νομοκετθμάτων
ςτράφθκαν να εξαλείψουν τθν αρχαία ελλθνικι κρθςκεία κλείνοντασ τα ιερά,
απαγορεφοντασ τισ κυςίεσ και αφαιρϊντασ τισ περιουςίεσ τουσ. Ρροσ το τζλοσ
μάλιςτα του 4ου αιϊνα, οι ναοί των εκνικϊν άρχιςαν να καταςτρζφονται (ιδιαίτερα
ςτθν Ανατολι ), ενϊ θ εκνικι λατρεία ποινικοποιικθκε. Μάταια, ο ςπουδαίοσ
ριτορασ και ςοφιςτισ Λιβάνιοσ ζκανε ζκκλθςθ ςτον αυτοκράτορα Κεοδόςιο να
μεριμνιςει, ϊςτε να εμποδιςτοφν οι φανατικοί χριςτιανοί να καταςτρζφουν τα ιερά
των εκνικϊν.
Το 386 ο επίςκοποσ Μάρκελλοσ τθσ Απάμειασ κατζςτρεψε το ναό του Δία Βιλου
ςτθν Απάμεια, ενϊ το 392 καταςτράφθκε το Σεραπείο τθσ Αλεξάνδρειασ, ζνασ από
τουσ ςθμαντικότερουσ ναοφσ τθσ αυτοκρατορίασ, από τον χριςτιανικό όχλο, που
κακοδθγείτο από τον πατριάρχθ Κεόφιλο. Θ καταςτροφι του Σεραπείου ιταν
ςθμαντικι γιατί κτίςτθκε από τον Ρτολεμαίο Α και ςυμβόλιηε τθν ςυνφπαρξθ, τθν
αλλθλοκατανόθςθ και τον αλλθλοςεβαςμό των τριϊν ςθμαντικότερων πλθκυςμιακϊν ομάδων τθσ Αλεξάνδρειασ, των Ελλινων, των Αιγυπτίων και των Λουδαίων.
Ζτςι, θ ορκόδοξθ χριςτιανικι κρθςκεία μπόρεςε να απορρίψει τελείωσ τθν κλαςςικι ελλθνικι παιδεία, γεγονόσ που ζμεινε γνωςτό με τθν ριςθ «χείλθ υμνοφντα
τον Χριςτόν δεν δφνανται τον Δίαν να υμνιςουν».
Ο αυτοκράτορασ Ουάλθσ ( 364-378 ), με αφορμι τθν αποκάλυψθ μια υποτικζμενθσ
ςυνομωςίασ για τθν ανατροπι του από εκνικοφσ, αποδφκθκε ςε ζνα «κυνιγι μαγιςςϊν», εξαπολφοντασ απθνι διωγμό, κυρίωσ εναντίον των εκνικϊν διανοοφμενων.
Για λόγουσ αυτοπροςταςίασ, πολλοί ζκαψαν τα βιβλία και τισ βιβλιοκικεσ τουσ,
αφοφ ιταν δυνατό να κεωρθκοφν ότι κρφβουν μαγείεσ και επωδοφσ. Τα κφματα
των διωγμϊν ιταν πολλά, ενϊ αρκετοί, για να αποφφγουν τυχϊν τιμωρία τουσ,
διζφευγαν ζξω από τα όρια τθσ αυτοκρατορίασ. Ζτςι, το 391 τερματίςκθκε και θ
λειτουργία του Αλεξανδρινοφ Μουςείο, με το διάταγμα του Κεοδοςίου, το οποίο
επζβαλλε τθν καταςτροφι όλων των εκνικϊν ναϊν τθσ πόλθσ.

Ο μαρτυρικόσ τθσ κάνατοσ
Κατά τθν περίοδο 412-415 αυτοκρατορικόσ ζπαρχοσ τθσ Αιγφπτου ιταν ο χριςτιανόσ
Ορζςτθσ, ο οποίοσ όμωσ, όπωσ και άλλοι πολιτικοί επιςκεπτόταν τθν Υπατία για να
τθν ςυμβουλευτεί για κζματα πολιτείασ, αλλά και για να παρακολουκιςει τα μακιματά τθσ. Στο πατριαρχικό κρόνο εν τω μεταξφ ο Κφριλλοσ διαδζχκθκε τον αποβιϊςαντα Κεόφιλο. Αμζςωσ ο Κφριλλοσ άρχιςε ζναν αγϊνα για τθν «κακαρότθτα
τθσ πίςτθσ», εκδιϊκοντασ από τθν πόλθ όλουσ τουσ μθ ορκόδοξουσ χριςτιανοφσ.
Φυςικά αυτόσ ο διωγμόσ ζλαβε χϊρα και για τθν επζκταςθ τθσ κρθςκευτικισ του
δικαιοδοςίασ ςτισ υποκζςεισ τθσ κρατικισ διοίκθςθσ.
Ρρϊτα κφματα αυτισ τθσ τακτικισ του ιταν οι Νοβατιανοί ► και κατόπιν θ εβραϊκι
κοινότθτα τθσ Αλεξάνδρειασ. Μόλισ ο Ορζςτθσ αντζδραςε, οριςμζνοι μοναχοί υπό
τθν παρότρυνςθ του Κυρίλλου αποπειράκθκαν να τον δολοφονιςουν, τραυματίηοντάσ τον ςτο κεφάλι. Ο Ορζςτθσ βρικε ςτθν Υπατία ζναν ςφμμαχο, αλλά το
γεγονόσ αυτό μαηί με το ότι θ Υπατία ιταν εκτιμϊμενο πρόςωπο τθσ πόλθσ, ανθςφχθςε τον Κφριλλο. Ρροκειμζνου λοιπόν να τθν κατθγοριςει και να τθν αποξενϊςει
από τον απλό λαό, ο Κφριλλοσ τθν κατθγόρθςε ότι αςκοφςε μαφρθ μαγεία !
Θ κατθγορία τθσ μαγείασ άλλωςτε για εκείνθ τθν εποχι ιταν κφριο όπλο τθσ
χριςτιανικισ ελίτ κάκε φορά που επεδίωκε φυςικι και θκικι εξόντωςθ κάποιου
αντιπάλου τθσ.
Αγνοϊντασ τισ εκκλιςεισ του Ορζςτθ, ο οποίοσ εκτόσ από μακθτισ τθσ ιταν και
καλόσ τθσ φίλοσ, θ Υπατία αρνικθκε να απαρνθκεί τισ ιδζεσ τθσ και να αςπαςκεί το
Χριςτιανιςμό.
Το ότι θ Υπατία ανακατεφτθκε ςτα πολιτικά κζματα τθσ Αλεξάνδρειασ είναι αδιαμφιςβιτθτο. Ο μακθτισ τθσ Θςφχιοσ ο Εβραίοσ ζγραφε: «Κρατϊντασ τον μανδφα του
φιλοςόφου και περπατϊντασ μζςα ςτθν πόλθ, εξθγοφςε δθμόςια τα γραπτά του
Ρλάτωνα και του Αριςτοτζλθ και άλλων φιλοςόφων ςε όλουσ όςουσ ικελαν να
ακοφςουν… Οι ικελαν να ςυμβουλευκοφν αυτιν πρϊτα για τα κζματα διοίκθςθσ
τθσ πόλθσ».
Τθν ςαρακοςτι λοιπόν του 415, ενϊ θ Υπατία επζςτρεφε ςτθν κατοικία τθσ, μετά
από τον ςυνθκιςμζνο περίπατό τθσ ςτθν πόλθ, μια ομάδα χριςτιανϊν ( Ραραβαλάνοι, ομάδα νεαρϊν που λειτουργοφςαν ωσ ςτρατιωτικό ςϊμα του Ρατριάρχθ )
αφοφ ζκαψαν το ςπίτι τθσ, τθν ζςυραν ςτθν εκκλθςία Καιςάρειον, όπου ξζςχιςαν τα
ροφχα τθσ και κομμάτιαςαν το ςϊμα τθσ με όςτρακα. Ζπειτα, αφοφ ζςυραν τα κομμάτια τθσ ςε ολόκλθρθ τθν πόλθ, τα κάψανε ςτθν πυρά ζξω από τθν Αλεξάνδρεια,
ςτθν κζςθ Κίναρον.
Ο φόνοσ τισ Τπατίασ
περιγράφεται ςτα γραπτά του χριςτιανοφ ιςτορικοφ του 5ου αιϊνα Σωκράτθ του
Σχολαςτικοφ :
Πλοι οι άνκρωποι τθν ςεβόταν και τθν καφμαηαν για τθν απλι ταπεινοφροςφνθ του
μυαλοφ τθσ. Ωςτόςο, πολλοί με πείςμα τθν ηιλευαν και επειδι ςυχνά ςυναντοφςε
και είχε μεγάλθ οικειότθτα με τον Ορζςτθ, ο λαόσ τθν κατθγόρθςε ότι αυτι ιταν θ
αιτία που ο Επίςκοποσ και ο Ορζςτθσ δεν γινόταν φίλοι. Με λίγα λόγια, οριςμζνοι
πειςματάρθδεσ και απερίςκεπτοι κοκορόμυαλοι με υποκινθτι και αρχθγό τουσ τον
αναγνϊςτθ Ρζτρο, ζναν οπαδό αυτισ τθσ Εκκλθςίασ, παρακολουκοφςαν αυτιν τθν
γυναίκα να επιςτρζφει ςπίτι τθσ γυρνϊντασ από κάπου. Τθν κατζβαςαν με τθ βία
από τθν άμαξά τθσ, τθν μετζφεραν ςτθν Εκκλθςία που ονομαηόταν Καιςάρειον, τθν

γφμνωςαν εντελϊσ, τθσ ζςκιςαν το δζρμα και ζκοψαν τισ ςάρκεσ του ςϊματόσ τθσ
με κοφτερά κοχφλια μζχρι που ξεψφχθςε, διαμζλιςαν το ςϊμα τθσ, ζφεραν τα μζλθ
τθσ ςε ζνα μζροσ που ονομαηόταν Κίναρον και τα ζκαψαν.
Οι δολοφόνοι τθσ Υπατίασ, όπωσ αναφζρκθκε, ιταν Παραβαλάνοι ►, φανατικοί
μοναχοί τθσ Εκκλθςίασ του Αγίου Κυρίλλου τθσ Λερουςαλιμ, πικανϊσ υποβοθκοφμενοι από Νιτριανοφσ μοναχοφσ. Το αν ο Κφριλλοσ διζταξε ο ίδιοσ τον φόνο παραμζνει ανοικτό ερϊτθμα. Ράντωσ, δθμιοφργθςε το λιγότερο το πολιτικό κλίμα που
επζτρεψε μια τζτοια κθριωδία. Ο Κφριλλοσ αργότερα ονομάςτθκε άγιοσ και τιμάται
από τθν Εκκλθςία ςτισ 18 Λανουαρίου.
Ο Κφριλλοσ, ο οποίοσ αργότερα αναγορεφτθκε ο πατζρασ τουσ δόγματοσ τισ
Χριςτιανικισ Τριάδασ και αγιοποιικθκε όπωσ είπαμε για τον ηιλο του, ζβλεπε ςτθν
Υπατία μια ςυνεχι απειλι για τθ διάδοςθ τθσ Χριςτιανικισ πίςτθσ. Ο Κφριλλοσ,
τουλάχιςτον ζμμεςα, ιταν θ αιτία του τραγικοφ τθσ κανάτου. Ραρά κάκε επόμενθ
προςπάκεια να τον απαλλάξουν από το ςτίγμα του δολοφόνου, το αδιαμφιςβιτθτο
γεγονόσ παραμζνει ότι δεν ζκανε καμία προςπάκεια να αποτρζψει το αποτρόπαιο
και βίαιο ζγκλθμα. Το μόνο ελαφρυντικό που μπορεί κανείσ να προςφζρει ςαν
υπεράςπιςι του είναι το ότι, τυφλωμζνοσ από τθν μανία του φανατιςμοφ, ο Κφριλλοσ κεωροφςε τθν Υπατία ωσ μάγιςςα εκπρόςωπο του Κακοφ.
Ο Ορζςτθσ ανζφερε τθν δολοφονία και ηιτθςε από τθ ϊμθ να ξεκινιςει ζρευνεσ.
Αργότερα παραιτικθκε και ζφυγε από τθν Αλεξάνδρεια. Θ ζρευνα αναβλικθκε
πολλζσ φορζσ λόγω «ζλλειψθσ μαρτφρων» και με όργιο δωροδοκιϊν και τελικά ο
Κφριλλοσ ιςχυρίςκθκε ότι θ Υπατία ιταν ηωντανι και ηοφςε ςτθν Ακινα.
Αν λάβει κάποιοσ υπ’ όψθ τισ ειδικότερεσ πολιτιςτικζσ ςυνκικεσ και τθν χαμθλι
ςτάκμθ του πολιτιςμοφ, αν προςτεκεί ς’ αυτό ζνασ οξφσ κρθςκευτικόσ φανατιςμόσ
και αν τζλοσ ςυνειδθτοποιθκεί ο ςυγκρθτιςμόσ δοξαςιϊν, λαϊκϊν αντιλιψεων,
κακϊσ και οι από τισ αιρζςεισ και διαμάχεσ και τισ ςυηθτιςεισ προκφπτουςεσ
ςυγκροφςεισ, τότε μόνο μπορεί να κατανοιςει κάποιοσ, πϊσ είναι δυνατόν μία
φωτιςμζνθ φιλόςοφοσ να παραδοκεί ςτθν αλόγιςτθ και ανεξζλεγκτθ μανία ενόσ
αφθνιαςμζνου πλικουσ, το οποίο τθν οδιγθςε ς’ ζνα τραγικό και μαρτυρικό τζλοσ.
Ζτςι χάκθκε το 415 θ μεγαλφτερθ γυναίκα μφςτθσ του αρχαίου κόςμου και μαηί τθσ
ζπεςε και θ Νεοπλατωνικι Σχολι τισ Αλεξάνδρειασ. Θ μνιμθ τθσ Υπατίασ πικανϊσ
τιμάται από τθν ωμαιοκακολικι Εκκλθςία ςτο πρόςωπο τθσ Αγ. Αικατερίνθσ τθσ
Αλεξάνδρειασ. Κατά άλλουσ αυτι είναι διαφορετικό πρόςωπο, μια άλλθ χριςτιανι
Αλεξανδρινι διανοοφμενθ που δολοφονικθκε ζνα μινα πριν τθν Υπατία.
Με τθν εξάπλωςθ του Χριςτιανιςμοφ, θ ζρευνα ζδωςε τθν κζςθ τθσ ςτθν εμφάνιςθ
πολλϊν κρθςκευτικϊν λατρειϊν και μεγάλο κρθςκευτικό χάοσ και ενδιαφζρον για
τθν αςτρολογία και το μυςτικιςμό. Το 640 ειςζβαλαν οι Άραβεσ ςτθν Αλεξάνδρεια
και ό,τι είχε απομείνει από το Μουςείο καταςτράφθκε. Αλλά αν και θ Ευρϊπθ είχε
μπει ςτουσ ςκοτεινοφσ χρόνουσ του Μεςαίωνα, θ ελλθνικι επιςτιμθ επρόκειτο να
επιβιϊςει ςτο Βυηάντιο και να ανκίςει ςτον Αραβικό κόςμο.
Σο ζργο τθσ
Με επιχειριματα και δθμόςια αναγνϊριςθ και ςεβαςμό θ Υπατία επιςκίαηε κάκε
αντίπαλο των Χριςτιανικϊν δογμάτων τθσ Βόρειασ Αιγφπτου. Ιταν φθμιςμζνθ για το
βάκοσ τθσ γνϊςθσ τθσ και τθ γοθτεία τθσ προςωπικότθτάσ τθσ και αγαπθμζνθ των
πολιτϊν τθσ Αλεξάνδρειασ. Συχνά τθν καλοφςαν ωσ ςφμβουλο οι άρχοντεσ τθσ
πόλθσ.

Αν και τα γραπτά τθσ καταςτράφθκαν ςτθν πυρκαγιά τθσ βιβλιοκικθσ τθσ Αλεξάνδρειασ, μποροφμε να ςχθματίςουμε μια εικόνα του περιεχομζνου τουσ από τα
ςχόλια ςφγχρονϊν τθσ ςυγγραφζων. Θ Υπατία ζγραψε ςχόλια για τθν Αρικμθτικι
του Διόφαντου, επίςθσ για τον Αςτρονομικό Κανόνα του Ρτολεμαίου και ακόμα για
τισ Κωνικζσ Τομζσ του Απολλϊνιου τθσ Ρζργα.
Τα περιςςότερα από τα γραπτά τθσ Υπατίασ ξεκίνθςαν ςαν ςθμειϊςεισ για τουσ
μακθτζσ τθσ. Κανζνα δεν ζχει διαςωκεί ολοκλθρωμζνο, αν και είναι πικανό τμιματα
του ζργου τθσ να ζχουν ενςωματωκεί ςτισ εκτενείσ πραγματείεσ του Κζωνα.
Μερικζσ πλθροφορίεσ για τα επιτεφγματά τθσ προζρχονται από δαςωμζνα γράμματα του μακθτι και φίλου τθσ Συνζςιου του Κυρθναίου, που αργότερα ζγινε ο
πλοφςιοσ και ιςχυρόσ Επίςκοποσ τθσ Ρτολεμαϊδασ. Κάποτε ο Συνζςιοσ, Επίςκοποσ
και γνωςτόσ για τθν μόρφωςι του, τθσ ζγραψε ηθτϊντασ τθν βοικειά τθσ ςτθν
καταςκευι ενόσ αςτρολάβου και ενόσ υδροςκοπίου, αναγνωρίηοντασ τθν μοναδικι
υπεροχι του νου τθσ.
Το ςθμαντικότερο ζργο τθσ Υπατίασ ιταν ςτθν άλγεβρα. Ζγραψε ςχόλια ςτθν
Αρικμθτικι του Διόφαντου ςε 13 βιβλία. Ο Διόφαντοσ ζηθςε και εργάςκθκε ςτθν
Αλεξάνδρεια τον τρίτο αιϊνα και ζχει ονομαςκεί «πατζρασ τθσ άλγεβρασ».
Ανζπτυξε τισ απροςδιόριςτεσ ( ι Διοφαντικζσ ) εξιςϊςεισ, δθλαδι εξιςϊςεισ με
πολλαπλζσ λφςεισ. ( Ζνα ςυνθκιςμζνο παράδειγμα προβλθμάτων αυτοφ του τφπου
είναι το πϊσ μποροφμε να μετατρζψουμε ζνα κατοςτάρικο ςε νομίςματα χρθςιμοποιϊντασ διαφορετικά νομίςματα, 50άρικα, 20άρικα κλπ.). Εργάςκθκε επίςθσ με
δευτεροβάκμιεσ εξιςϊςεισ. Τα ςχόλια τθσ Υπατίασ περιελάμβαναν εναλλακτικζσ
λφςεισ και πολλά νζα προβλιματα που προζκυπταν ςαν ςυνζπεια ςτα χειρόγραφα
του Διόφαντου.
Θ Υπατία ζγραψε επίςθσ μια διατριβι Ρερί των Κωνικϊν του Απολλϊνιου ςε οκτϊ
βιβλία. Ο Απολλϊνιοσ ο Ρζργασ ιταν ζνασ αλεξανδρινόσ γεωμζτρθσ του 3ου π.Χ.
αιϊνα, που προςπάκθςε να εξθγιςει τισ αςυνικιςτεσ τροχιζσ των πλανθτϊν. Το
κείμενο τθσ Υπατίασ ιταν μια εκλαΐκευςθ τθσ εργαςίασ του. Ππωσ οι ζλλθνεσ πρόγονοί τθσ, θ Υπατία γοθτευόταν από τισ κωνικζσ τομζσ (τα γεωμετρικά ςχιματα που
ςχθματίηονται όταν ζνα επίπεδο τζμνει ζνα κϊνο). Μετά το κάνατό τθσ, οι κωνικζσ
τομζσ αγνοικθκαν μζχρι τθν αρχι του 17ου αιϊνα όταν οι επιςτιμονεσ ςυνειδθτοποίθςαν ότι πολλά φυςικά φαινόμενα, όπωσ οι τροχιζσ πλανθτϊν, περιγραφόταν με
τον καλφτερο τρόπο με τισ καμπφλεσ που προκφπτουν από κωνικζσ τομζσ.
Ο Κζων, ο πατζρασ τθσ Υπατίασ, ανακεϊρθςε και εξζλιξε τα Στοιχεία τθσ γεωμετρίασ
του Ευκλείδθ και είναι θ δικι του ζκδοςθ που χρθςιμοποιείται ακόμα και ςιμερα.
Ρικανότατα θ Υπατία εργάςκθκε μαηί του ςε αυτιν τθν ανακεϊρθςθ. Αργότερα
ζγραψε μαηί του τουλάχιςτον μία διατριβι για τον Ευκλείδθ. Θ Υπατία επίςθσ
ζγραψε τουλάχιςτον ζνα βιβλίο από τθν εργαςία του Κζωνα για τον Ρτολεμαίο. Ο
Ρτολεμαίοσ είχε ςυςτθματοποιιςει όλθ τθν ςφγχρονθ μακθματικι και αςτρονομικι
γνϊςθ ςε ζνα ζργο 13 βιβλίων, το οποίο μετριόφρονα ονόμαςε Μακθματικι
Ρραγματεία. Άραβεσ Σχολαςτικιςτζσ το μετονόμαςαν ςε Almagest («Μζγα Βιβλίο»).
Το ςφςτθμα του Ρτολεμαίου παρζμεινε το κυρίαρχο αςτρονομικό ζργο μζχρι τον
Κοπζρνικο τον 16ο αιϊνα. Οι πίνακεσ τθσ Υπατίασ για τισ κινιςεισ των ουράνιων
ςωμάτων, ο Αςτρονομικόσ Κανϊν, ίςωσ ιταν μζροσ των ςχολίων του Κζωνα ςτον
Ρτολεμαίο, ι ιταν ξεχωριςτό ζργο.
Εκτόσ από τθν φιλοςοφία και τα μακθματικά, θ Υπατία είχε ενδιαφζρον για τθν
μθχανικι και τθν πρακτικι τεχνολογία. Τα γράμματα του Συνζςιου περιζχουν ςχζ-

δια για αρκετά επιςτθμονικά όργανα περιλαμβάνοντασ ζναν αςτρολάβο (Ο αςτρολάβοσ χρθςιμοποιοφταν για τθ μζτρθςθ των κζςεων του άςτρων, πλανθτϊν και του
ιλιου και για τον υπολογιςμό τθσ ϊρασ και του ανερχόμενου ηωδίου του ηωδιακοφ).
Θ Υπατία ανζπτυξε ακόμα μια ςυςκευι για τθ διφλιςθ του νεροφ, ζνα όργανο για τθ
μζτρθςθ τθσ ςτάκμθσ του νεροφ και ζνα διαβακμιςμζνο υδρόμετρο από μπροφτηο
για τθν μζτρθςθ τθσ ειδικισ βαρφτθτασ ( πυκνότθτασ ) ενόσ υγροφ.
Θ Υπατία ιταν ο τελευταίοσ παγανιςτισ επιςτιμονασ του δυτικοφ κόςμου και ο
κάνατόσ τθσ ςυνζπεςε με τα τελευταία χρόνια τθσ ωμαϊκισ Αυτοκρατορίασ. Και
αφοφ από τότε δεν υπιρξαν ςθμαντικζσ πρόοδοι ςτα μακθματικά, τθν αςτρονομία
και τθν φυςικι ςε όλο τθν Δφςθ για άλλα 1000 χρόνια, θ Υπατία ζγινε ςφμβολο του
τζλουσ τθσ αρχαίασ επιςτιμθσ. Μετά τθν Υπατία ιρκε το χάοσ και ο βαρβαριςμόσ
των Σκοτεινϊν Χρόνων.
Αρκετοί ςυγγραφείσ μνθμονεφουν τισ διδαςκαλίεσ τισ Υπατίασ ςαν Χριςτιανικζσ ςτο
πνεφμα. Ρραγματικά, θ Υπατία αφαίρεςε το πζπλο μυςτθρίου με το οποίο είχε
καλυφκεί αυτι θ νζα κρθςκεία, ςυηθτϊντασ με τζτοια ευκρίνεια για τισ πιο πολφπλοκεσ αρχζσ τθσ ϊςτε πολλοί νεοφϊτιςτοι ςτθν Χριςτιανικι πίςτθ εγκατζλειψαν το
Χριςτιανιςμό για να γίνουν μακθτζσ τθσ. Θ Υπατία αποδείκνυε λογικά τθν παγανιςτικι καταγωγι τθσ Χριςτιανικισ πίςτθσ, αλλά και εξζκετε τα υποτικζμενα καφματα
που οι Χριςτιανοί πρόβαλαν ςαν ςθμάδια «κείασ προτίμθςθσ», αναλφοντασ τουσ
φυςικοφσ νόμουσ που διζπουν τα φαινόμενα.
υνοπτικά, οι τίτλοι των κυριοτζρων ζργων τθσ είναι:
«Υπόμνθμα εισ Διόφαντον», ο οποίοσ υπιρξε περίφθμοσ προγενζςτερόσ τθσ
μακθματικόσ.
«Υπόμνθμα ςτα κωνικά» του Απολλωνίου του Ρεργαίου, που ιταν επίςθσ διαπρεπισ μακθματικόσ.
«Αςτρονομικόσ κανϊν».
Γνωςτά, επίςθσ, είναι:
«Σχόλια» ςτο αςτρονομικό ςφςτθμα του Ρτολεμαίου και ςτο Απολλωνίου του
Ρεργαίου.
Το ζργο, όμωσ, τθσ Υπατίασ χάκθκε και πολλοί ερευνθτζσ το αναηθτοφν ςτα ςυγγράμματα τα παραδοκζντα υπό το όνομα του Διονυςίου του Αεροπαγίτου.
Και ςυγκεκριμζνα:
Κεία ονόματα. ( Ρερί των Κείων ονομάτων ).
Ρερί τθσ ουρανίασ ιεραρχίασ.
Ρερί τθσ εκκλθςιαςτικισ ιεραρχίασ.
Ρερί τθσ μυςτικισ κεολογίασ.
Δζκα επιςτολαί.
Υπάρχουν ακόμθ ςυγγραφζσ, που μνθμονεφονται ςτα διαςωκζντα ζργα, οι οποίεσ
όμωσ δεν παραδόκθκαν ι δεν ζχουν ανακαλυφκεί μζχρι τϊρα:
- Κεμελειϊδεισ Κεολογικαί κατευκφνςεισ.
- Συμβολικι Κεολογία.
- Ρερί του πνευματικοφ και αιςκθτοφ.
- Ρερί τθσ ψυχισ.
- Ρερί του Κείου προςϊπου.
- Ρερί των Κείων φμνων.

Συγγράμματα, ςτα οποία παραπζμπουν οι άλλοι ςυγγραφείσ, τα οποία όμωσ δεν
παραδόκθκαν μζχρισ θμϊν:
- Σχόλιο ςτα Κωνικά του Απολλωνίου.
- Σχόλιο ςτθν Άλγεβρα του Διοφάντου.
- Σχόλιο ςτον αςτρονομικό κανόνα του Ρτολεμαίου.
Ζργα άλλων ςυγγραφζων, τα οποία πικανόν περιζχουν ςκζψεισ τθσ Υπατίασ:
- Οι ςυγγραφζσ, οι επιςτολζσ και οι φμνοι του μακθτοφ τθσ και φίλου Συνεςίου του
εκ Κυρινθσ- κυρίωσ :
Οι Αιγφπτιοι ι περί τθσ προνοίασ.
Δίων ο Χρυςόςτομοσ.
Ρερί των ονείρων.
Ο εγκϊμιοσ Φμνοσ και το δεθτικό άςμα ςτθν τριαδικι ενότθτα.
Θ «εςωτερικι Κεολογία» του Ρρόκλου.
Σε ποιό βακμό, τϊρα, οι ςκζψεισ τθσ και οι φιλοςοφικζσ τθσ αντιλιψεισ επζδραςαν
πάνω ςτα ςυγγράμματα του Κυρίλλου και άλλων ςυγχρόνων τθσ διανοθτϊν, τοφτο
είναι κζμα μιασ περαιτζρω εμπεριςτατωμζνθσ και προςεκτικισ ζρευνασ των πθγϊν,
με μζκοδο αυςτθρϊσ ςυγκριτικι, δθλαδι με λεπτομερι και ακριβι αντιπαραβολι,
εξζταςθ και ερμθνεία των κειμζνων.
Η διδαςκαλία τθσ
Να αναπαραςτιςει κάποιοσ με ακρίβεια τισ αντιλιψεισ τισ κοςμοκεωρθτικζσ τθσ
Υπατίασ δεν είναι εφκολο ζργο, διότι λείπει από μασ θ δυνατότθτα να παρακολουκιςουμε τθν εξελικτικι πορεία των φιλοςοφικϊν τθσ ιδεϊν.
Ζτςι θ ερϊτθςθ :
Τι μποροφμε με βεβαιότθτα να γνωρίηουμε ςχετικά με τθ φιλοςοφία τθσ Υπατίασ,
παραμζνει μετζωρθ περίπου.
Θ μζκοδοσ, που οι ερμθνευτζσ ακολουκοφν, είναι θ μελζτθ τθσ νεοπλατωνικισ
φιλοςοφίασ γενικότερα και ειδικότερα των διδαςκάλων τθσ Υπατίασ πρϊτον και
δεφτερον θ ςχολαςτικι ζρευνα των ςυγγραμμάτων ι των απόψεων των μακθτϊν
τθσ. Λδιαίτερα ο Συνζςιοσ ο εκ Κυρινθσ, ο οποίοσ ζγινε το 411 μ.Χ. επίςκοποσ
Ρτολεμαίδοσ, φαίνεται να ευρίςκεται ςε πνευματικι ςχζςθ με τθν Υπατία ανάλογθ
περίπου μεταξφ του Σωκράτουσ και του Ρλάτωνοσ. Αυτό φαίνεται από τισ επιςτολζσ
του Συνεςίου, από τισ οποίεσ ζξι απευκφνει ςτθν Υπατία. Είναι χαρακτθριςτικό ότι
ςε μία επιςτολι του προσ τθν Υπατία τθν παρακαλεί να καταςκευάςει προσ χάρθ
του «υδροςκόπιο» και να του το αποςτείλει. Ρροκαλεί εξ’ άλλου βακιά εντφπωςθ ο
προςκυνθματικόσ τόνοσ των επιςτολϊν τοφ Συνεςίου και θ προςφϊνθςθ τθσ
Υπατίασ ωσ «δεςποίνθσ ςεβαςμίασ».
Λδιαίτερα, ωςτόςο, αποκαλυπτικι είναι θ 136 επιςτολι του Συνεςίου προσ τον
αδελφό του, ςτθν οποία υπογραμμίηει τουσ γλυκοφσ καρποφσ από τθν φιλοςοφικι
διδαςκαλία τθσ Υπατίασ και τθν ακμι ςτθν οποία αναβίβαςε τθν ςχολι τθσ Αλεξανδρείασ, που διθφκυνε θ φιλόςοφοσ. Ο Συνζςιοσ προχωρεί ςτθν εν λόγω επιςτολι
του ςε μια ςφγκριςθ ανάμεςα ςτον πνευματικό πλοφτο τθσ αλεξανδρινισ ςχολισ και
ςτθν πενία τθσ φιλοςοφικισ διδαςκαλίασ τθσ ακθναϊκισ ςχολισ. Ο Συνζςιοσ
αναφζρει επί λζξει τα εξισ : « νυν μζνουν εν τοισ κακ’ θμάσ χρόνοισ Αίγυπτοσ τρζφει
τασ Υπατίασ δεξαμζνθσ γονάσ, αι δε Ακιναι πάλαι μεν θν θ πόλισ εςτία ςοφϊν, το δε
νυν ζχον ςεμνφουςιν αυτάσ οι μελιςςουργοί: τϊρα μεν ςτουσ ιδικοφσ μασ χρόνουσ,

θ Αίγυπτοσ δζχεται και τρζφει τα ςπζρματα τθσ διδαςκαλίασ τθσ Υπατίασ, αλλά θ
Ακινα ςτθν παλαιά εποχι ιταν θ πόλθ θ εςτία των ςοφϊν, αλλά ςτο παρόν τθν
δοξάηουν μόνο οι ςυλλζγοντεσ το μζλι».
Ο αυτόσ Συνζςιοσ ςτθν 105 επιςτολι του προσ τον αδελφό του Ευόπτιο υπογραμμίηει τρία βαςικά ςθμεία, ςτα οποία αντικατοπτρίηεται με ςαφινεια και κακαρότθτα θ βαςικι φιλοςοφικι γραμμι τθσ Υπατίασ:
Ρρϊτον, θ ανάςταςθ τθσ ψυχισ προ του ςϊματοσ και άνευ ςϊματοσ.
Δεφτερον, διαρκισ αναδθμιουργία του κόςμου.
Τρίτον, άρνθςθ τθσ εγζρςεωσ τθσ ςαρκόσ, υπό τθ χοϊκι-επίγεια μορφι τθσ.
Πλοι οι νεοπλατωνικοί είναι τθσ γνϊμθσ ότι μόνο το πνεφμα είναι ακάνατο. Ρολλοί
και ςθμαντικοί ερευνθτζσ πιςτεφουν ότι ο μζγασ χριςτιανόσ κεολόγοσ Ωριγζνθσ
επθρζαςε όλουσ τουσ διανοθτζσ προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ.
Αναλυτικότερα, οι κεμελιϊδεισ γνωςιολογικζσ, οντολογικζσ – μεταφυςικζσ και αξιολογικζσ ιδζεσ τθσ Υπατίασ είναι οι κάτωκι και κινοφνται επάνω ςτισ βαςικζσ γραμμζσ
τθσ φιλοςοφίασ του Ρλωτίνου:
α) Θ γνωςιολογία τισ Υπατίασ είναι επθρεαςμζνθ από όλθ τθν προθγοφμενθ φιλοςοφικι κεματικι, ςυγχρόνωσ και από τισ χριςτιανικζσ αντιλιψεισ. Ο ανκρϊπινοσ
λόγοσ είναι εικόνα του κείου λόγου ( αποτελεί τρόπον τινά προςωπικό αντίγραφο
του πατζρα κεοφ, αν και είναι κατά πολφ υποδεζςτεροσ από τον ίδιο το κεό ( οι
γνϊςεισ μασ πθγάηουν από τθ λογικι, με αυτι ςυλλαμβάνουμε και ερμθνεφουμε
τον κόςμο και με αυτιν οικοδομοφμε τισ επιςτιμεσ. Βζβαια, θ φιλόςοφοσ Υπατία
αποκροφει τθν παντοδυναμία τθσ ανκρϊπινθσ λογικισ και τθσ ανκρϊπινθσ γνϊςεωσ
και κεωρεί ότι όλα τελοφν κάτω από ζνα «ςχζδιο» τθσ προνοίασ του Δθμιουργοφ.
Χωρίσ, ωςτόςο, τθν παρουςία του λόγου κα ιταν αδφνατθ θ γνϊςθ του κόςμου και
ο προςανατολιςμόσ μζςα ς’ αυτόν. Κεωρεί φβρθ και αμαρτία τθν πεποίκθςθ ότι οι
γνωςτικζσ μασ δυνατότθτεσ είναι απεριόριςτεσ και αςφνορθ θ γνϊςθ. Αςφαλϊσ, θ
Υπατία πιςτεφει ότι ο ζςω άνκρωποσ ζχει προτεραιότθτα και ότι θ ψυχι με τθν
λογικι τθσ και ευρφτερα με τθν ςυνείδθςι τθσ μορφϊνει, ςχθματοποιεί, ςμιλεφει
τον κόςμο. Ο λόγοσ ζχει και τισ υπθρετικζσ του δυνάμεισ. Πλα τελοφν υπό τθν ςκζπθ
του. Ακόμθ και όταν φαίνεται ότι κατά το κυμοειδζσ ι κατά το επικυμθτικό ενεργοφμε, δεν απουςιάηει και τότε θ κατευκφνουςα δφναμθ του λόγου. Θ ζκπτωςθ, εν
τοφτοισ, του ανκρϊπου οφείλεται και ςτθν υπερβολικι πίςτθ ςτον λόγο, θ οποία
τον οδθγεί ςε κατάχρθςθ τθσ ελευκερίασ του και τθσ ελευκερίασ τθσ βουλιςεϊσ
του.
β) Οντολογικζσ-μεταφυςικζσ. Ο κόςμοσ είναι, βζβαια, δθμιοφργθμα του κεοφ και γι’
αυτό ο υλικόσ κόςμοσ είναι καλόσ. Αλλά θ διεςτραμμζνθ βοφλθςθ πολλζσ φορζσ του
ανκρϊπου τον οδθγεί ςε υπερεκτίμθςθ του υλικοφ ςτοιχείου και τον αλυςοδζνει
ςτθ ςάρκα και ςτισ διάφορεσ θδονζσ του. Τα όντα και ο κόςμοσ ζχουν κάτι από τθν
ουςία του κείου, αφοφ ο κεόσ είναι αιϊνιοσ και ο δθμιουργόσ του κόςμου. Τα όντα
ςφγκεινται και διαποτίηονται από αυτιν τθν κεία ουςία ι κατά τον τρόπο του
Ρλάτωνοσ, τον οποίο ςθμειωτζον ακολουκεί πολλζσ φορζσ πιςτότερα από τον
Ρλωτίνο θ Υπατία : ο κόςμοσ των ιδεϊν είναι ο αλθκινόσ κόςμοσ, το υλικό ςτοιχείο
είναι απείκαςμα του νοθτοφ, θ απομάκρυνςθ από το τελευταίο (το νοθτό) φζρει
προσ τθν φλθ. Ρρόκειται για μία πορεία από το φωσ προσ το ςκότοσ. Ζτςι θ φλθ ςτθν
φιλοςοφία τθσ Υπατίασ ζχει περιςςότερο θκικι ζννοια και ολιγότερο οντολογικι
ςθμαςία.

Το ερϊτθμα πϊσ εξελίςςεται ο κόςμοσ, μθχανοκρατικά ι τελολογικά δεν τθν
απαςχολεί βακφτερα, διότι πιςτεφει ότι ο κεόσ ωσ τζλειο και υπζρτατο ον κυβερνά,
ςυντθρεί και προνοεί για τον κόςμο. Υπάρχει ζνα ειλθμμζνο ςχζδιο μζςα ςτο νου
του Κεοφ. Ρζρα από τισ απαιτιςεισ, που, όπωσ αναφζραμε, δίνει θ Υπατία ςτο
οντολογικό και κοςμολογικό ερϊτθμα του μεταφυςικοφ προβλιματοσ, αςχολείται
και με το ψυχολογικό-ανκρωπολογικό ερϊτθμα, αφοφ δεν υπάρχει κανείσ χϊροσ
για το κεολογικό ερϊτθμα (πιςτεφει ςτθν φπαρξθ του κεοφ και ο λόγοσ τθσ είναι
ζνκεοσ ). Ο άνκρωποσ αποτελείται από δφο ςτοιχεία: τθν ψυχι και το ςϊμα,
αυςτθρϊσ ιεραρχθμζνα κατά τον τρόπο τθσ αντιςτοιχίασ πνεφματοσ- φλθσ. Το
πνεφμα φζρεται επί τθσ φλθσ και τθν κατευκφνει, θ ψυχι κυβερνά το ςϊμα και τθν
ψυχι πρζπει να κυβερνά ο λόγοσ. Το πολυτιμότερο μζςα ςτθ ηωι και ςτθν πράξθ
του ανκρϊπου είναι θ πίςτθ και όχι θ γνϊςθ. Θ Υπατία δεν περιφρονεί τθ γνϊςθ,
αφοφ άλλωςτε θ πίςτθ και θ γνϊςθ είναι αποκάλυψθ του κείου λόγου και επειδι
κατάγονται και οι δφο από το κεό καμία αντίκεςθ δεν υφίςταται μεταξφ τουσ.
γ) Αξιολογία. Θ Υπατία κεωρεί τισ κρθςκευτικζσ αξίεσ ωσ το κεμζλιο όλων των
άλλων αξιϊν και ς’ αυτζσ υποτάςςει τισ αιςκθτικζσ και θκικζσ αρχζσ και αξίεσ. Το
πρϊτο κριτιριο τθσ αλικειασ του ανκρϊπου και του κόςμου είναι θ πίςτθ ςτθν
Αποκάλυψθ (το δεφτερο κριτιριο είναι θ αυκεντία τθσ εκκλθςίασ και το τρίτο θ
επίγνωςθ του ανκρϊπου ότι οι εςωτερικζσ του εμπειρίεσ οδθγοφν ςε όςο το δυνατό
βζβαιεσ απόψεισ και αντιλιψεισ.
Επθρεαςμζνθ από τον Σωκράτθ και τον Ρλάτωνα θ Υπατία ιςχυρίηεται ότι μία
ανκρϊπινθ πράξθ είναι ορκι, μόνο όταν ςτθρίηεται ςτθν αυκεντικι και γνιςια
γνϊςθ. Θ αμαρτία, θ αςτοχία και το ολίςκθμα είναι το αποτζλεςμα ελλειπτικισ
γνϊςεωσ, κακισ εκτιμιςεωσ ι ςυγκινθςιακισ επιρειασ. Το κάλλοσ για τθν Υπατία
ιταν ζνασ κανόνασ ηωισ, θ άγνοια είναι θ αςχιμια, θ ωραιότθτα είναι κάτι παραπάνω από τθν απλι ςυμμετρία, ζχει μία βακιά εςωτερικι ςχζςθ προσ τθν ιδεατι
πραγματικότθτα, όπωσ τθν ανζπτυξε ο Ρλάτων. Ρρόκειται για μια υψθλότερθ,
ανϊτερθ απεικόνιςθ των ιδεϊν του Ρλάτωνοσ από όςο είναι οι παραςτάςεισ των
αιςκθτθριακϊν αντιλιψεων. Το φυςικό κάλλοσ υπερβαίνεται από το ψυχικό και το
ψυχικό από το πνευματικό κάλλοσ. Θ φψιςτθ ομορφιά, επομζνωσ, ταυτίηεται με τθν
φψιςτθ πραγματικότθτα. Θ Υπατία διακρίνει και εκείνθ κατά τον τρόπο του Ρλωτίνου τισ αρετζσ. Τθν πρϊτθ βακμίδα κατζχουν οι πολιτικζσ αρετζσ : οι αρετζσ
δθλαδι τθσ πρακτικισ ςοφίασ, κάρροσ, μετριοφροςφνθ, δικαιοςφνθ.
Τθν δεφτερθ βακμίδα τθν ςυνιςτοφν οι λεγόμενεσ κακαρτικζσ τθσ ςάρκασ αρετζσ,
ενϊ τθν τρίτθ και φψιςτθ βακμίδα τθν ςυγκροτοφν οι ανϊτερεσ αρετζσ, εκείνεσ
δθλαδι που μασ ανάγουν προσ το κείο και μασ βοθκοφν να φφγουμε από τθν φλθ
και εν ςυνεχεία να καταφφγουμε ςτο κεό, από τον οποίο ο ίδιοσ ο άνκρωποσ απζκοψε τον εαυτό του και απϊλεςε τθν ευδαιμονία του. Οι ανϊτερεσ αρετζσ: Ρίςτθ,
αγάπθ, ελπίδα αντιπροςωπεφουν και ςυγχρόνωσ εμπραγματϊνουν τουσ φψιςτουσ
και ζςχατουσ ςκοποφσ τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ ( θ άμεςθ επαφι με το αγακό διαςφαλίηει τθν εςωτερικι ευτυχία και δίνει νόθμα ουςιαςτικό ςτθν ηωι.
Οι γνωςιολογικζσ, οντολογικζσ-μεταφυςικζσ και αξιολογικζσ απόψεισ τθσ Υπατίασ
δεν ζλαβαν πολλζσ φορζσ ακριβϊσ υπ’ όψθ τα δόγματα τθσ χριςτιανικισ κρθςκείασ.
Το φιλοςοφικό τθσ ενδιαφζρον γφρω από τα διαιϊνια προβλιματα : Τθσ φλθσ, τθσ
ιδζασ, τθσ ηωισ, τθσ ουςίασ τθσ υπάρξεωσ και του όντοσ υπερζβαιναν τουσ ςτενοφσ
ορίηον-τεσ ενόσ αδυςϊπθτου κάποτε κεολογικοφ προβλθματιςμοφ, ενϊ ο μεγάλοσ
καυμαςμόσ τθσ Υπατίασ προσ το παραδεδομζνο φιλοςοφικό αγακό, θ λατρεία τθσ

προσ τθν προθγοφμενθ φιλοςοφικι παράδοςθ και γενικότερα προσ τθν ελλθνικι
γραμματεία, ζδωςαν λαβι ςε επικίνδυνεσ παρερμθνείεσ. Ζτςι, φανατικοί, άκριτοι
και ρθχοί ωσ προσ τθν ςκζψθ τισ απζδωςαν το ςτοιχείο του παγανιςμοφ, μομφι θ
οποία τθν οδιγθςε ςτθν μαρτυρικι τθσ κανάτωςθ.
Θ Υπατία υπιρξε θ πρϊτθ διαπρεπισ φιλόςοφοσ και μακθματικόσ, θ οποία παρζςυρε αρχαίουσ φραγμοφσ αναφορικά με τθν κζςθ τθσ γυναίκασ ςτθν κοινωνία και
τθν ςυνδρομι τθσ ςτισ επιςτιμεσ και μάλιςτα ςτθν φιλοςοφία. Εμείσ, όμωσ, ςτο
πρόςωπο τθσ Υπατίασ κζλουμε να βλζπουμε μίαν αυκεντικι φιλόςοφο, ζναν ακόμθ
πατζρα τθσ εκκλθςίασ και οπωςδιποτε μία μάρτυρα τθσ γνϊςθσ.
Επίλογοσ
Το γεγονόσ ότι το όνομά τθσ δεν είχει λθςμονθκεί ολότελα, οφείλεται ςε κάποιουσ
ςυγγραφείσ αλλά και ςτον Άγγλο ιςτορικό Gibbon του 18ου αιϊνα. Στθν Γαλλία ζνα
άρκρο ςτθν «Εγκυκλοπαίδεια» τθσ οποίασ ςυνεκδότθσ υπιρξε ο Βολταίροσ, εξφμνθςε τθν Υπατία ωσ πρόδρομο του Διαφωτιςμοφ. Ο Φρειδερίκοσ Σίλερ ςχεδίαςε
ζνα κεατρικό ζργο πάνω ςτισ ςυνκικεσ τθσ δολοφονίασ τθσ και ςτθν Αγγλία εκδόκθκε ςτα μζςα του περαςμζνου αιϊνα το πολυδιαβαςμζνο μυκιςτόρθμα «Υπατία»
του Charles Kingsley, με το οποίο θ αρχαία φιλόςοφοσ ζγινε για πρϊτθ φορά
ευρφτερα γνωςτι. Από τότε όμωσ δεν εκδόκθκε κανζνα νζο μεγαλφτερο ζργο γιϋ
αυτιν και λείπει ακόμθ μία καινοφργια ςυνοπτικι επεξεργαςία του ιςτορικοφ
υλικοφ για το πρόςωπο και το περιβάλλον τθσ.
Ραρά το μίςοσ των χριςτιανϊν κατά τθσ Υπατίασ, ςτθν ιςτορία του πολιτιςμοφ καταγράφτθκε ωσ θ πρϊτθ γυναίκα που δίδαξε δθμόςια και μάλιςτα ςτο επιςτθμονικό
πεδίο τθσ υψθλισ κετικισ διανόθςθσ, ςυμβολίηοντασ τθν ελευκερία τθσ ςκζψθσ και
του λόγου, ςτοιχεία που ερχόντουςαν αντίκετα με τισ διδαχζσ του χριςτιανιςμοφ
και ιδιαίτερα εκείνθσ τθσ πρωτοχριςτιανικισ κοινωνίασ που ζβλεπε τθν τυφλι
υποταγι και τθν βία ωσ μοναδικι διζξοδο προσ το Κείο. Θ ιςτορία τθσ Υπατίασ
πρζπει να διδάξει όλουσ μασ, ανεξαρτιτωσ φφλου, θλικίασ και εκνικό-τθτασ. Ρριν
ξεςτομίςουμε τθν κλαςςικι ριςθ του νεοζλλθνα «ζτςι τα βρικα, ζτςι κα πάω»,
ςκεφτείτε! Κυμθκείτε τουσ διωγμοφσ των προγόνων μασ και δείτε τον χριςτιανιςμό
απλά ωσ μία ακόμθ κρθςκεία αυτοφ του πλανιτθ. Τίποτε περιςςότερο και τίποτε
λιγότερο. Αυτά, για όςουσ νομίηουν πωσ «τηιχάντ» (=ιερόσ πόλεμοσ) ςυμβαίνει μόνο
ςτον καιρό μασ από ακραίουσ ιςλαμιςτζσ!
Σθμείωςθ: κακϊσ θ θκικι αυτουργία του Κφριλλου ςτθν δολοφονία τθσ Υπατίασ δεν
είναι αποδεκτι από τθν Εκκλθςία (πωσ κα μποροφςε άλλωςτε, απ’ τθν ςτιγμι που
τον ζχει αγιοποιιςει ; ), χάριν πολυφωνίασ παρατίκεται και θ αντίκετθ άποψθ ς’
αυτιν εδϊ τθν παρουςίαςθ.
Πθγζσ
mathsforyou.gr
minimalist-minimalist.blogspot.com
esoterica.gr
nespa.pblogs.gr
live-pedia.gr
blogs.sch.gr
Αγιομάχων Μεκοδίεσ ►
( Ειρινθ Ατρζμθ : Κεολόγοσ-φιλόλογοσ )

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΟΤ ΑΓΙΟΤ ΚΤΡΙΛΛΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ►
ΒΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΕΙΑ ΣΟΤ ΑΓΙΟΤ ΚΤΡΙΛΛΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ►
Δ. ΤΠΑΣΙΑ ( Αλεξάνδρεια, 364 – 415 ) & ΝΕΟΠΛΑΣΩΝΙΜΟ
ΒΑΣΛΛΕΛΟΣ ΓΚΛΚΑΣ, ΑΚΑΔΘΜΑΛΚΟΣ Ν.Υ.
τθν Τπατία, που ςτθν λάμψθ ςου, ςτα λόγια ςου κλίνω γόνυ και υψϊνω το βλζμμα
μου προσ τον ζναςτρο ουρανό του πνεφματόσ ςου. Γιατί προσ τον ουρανό τοξεφει θ
πράξθ ςου, προσ τον ουρανό οδθγεί των λόγων ςου θ ομορφιά, κεϊκι Τπατία. Ω ςυ
των πνευματικϊν επιςτθμϊν υπζρλαμπρο αςτζρι.
Ραλλάδα Επιγραμματοποιοφ, Φμνοσ εισ τθν Υπατίαν.
Στθν Αλεξάνδρεια του 4ου αιϊνα μ.Χ. ςυνζβθ μία περιοριςμζνθ Επιςτθμονικι
Επανάςταςθ, ςτθν οποία πρωταγωνίςτθςε θ πιό διάςθμθ Γυναίκα Φιλόςοφοσ και
Επιςτιμονασ, θ Υπατία. Είναι θ κορυφαία Γυναίκα που αναφζρεται ςτθν Λςτορία των
Μακθματικϊν και τθσ Αςτρονομίασ. Ωσ Ραγανίςτρια που αςπάςτθκε τθν Ελλθνικι
Επιςτθμονικι Σκζψθ και ωσ Ρολιτικό Ρρόςωπο μ’ επιρροι, θ Υπατία βρζκθκε ςε
πολφ επικίνδυνθ κζςθ ςε μιά όλο και πιό Χριςτιανικι πόλθ.
Θ Υπατία ιταν Φιλόςοφοσ και Μακθματικόσ τθσ Αλεξάνδρειασ. Μία προςωπικότθτα
ολοκλθρωμζνθ, γεμάτθ Θκικζσ Αρετζσ Αφοςίωςθσ, Δφναμθσ, Δικαιοςφνθσ, Ειλικρίνειασ, Κάρρουσ και Σεβαςμοφ ςτα Λδανικά, τισ Αξίεσ και τα πιςτεφω τθσ. Από τισ
ςπάνιεσ Γυναικείεσ Μορφζσ, που θ εναςχόλθςι τθσ με τισ κατ’ εξοχιν γιά τθν εποχι,
ανδρικζσ Επιςτιμεσ, ζπαιξε ςθμαντικό ρόλο ςτθν Ρνευματικι Κλθρονομιά τθσ
Φςτερθσ Αρχαιότθτασ. Κζλθςε ν’ ακολουκιςει τον δρόμο τθσ Ανεξαρτθςίασ ενάντια
ςτισ προκαταλιψεισ, αρνοφμενθ υποταγι ς’ ζνα Ανδροκρατοφμενο Κατεςτθμζνο
και ςτον Κρθςκευτικό Φανατιςμό, γι’ αυτό δζχτθκε τθν ευτζλεια και τον διωγμό.
Μζςα ςτθν καρραλζα μοναξιά και με όπλο τισ Γνϊςεισ τθσ, αντιςτάκθκε επιβάλλοντασ τθν γυναικεία φωνι ακόμθ και μετά τθν δολοφονία τθσ. Ωσ τθν τελευταία
ανάςα τθσ αντιμετϊπιςε με κάρροσ κι επίγνωςθ και τον κάνατό τθσ. Θ Αλεξάνδρεια
του 4ου αιϊνα μ.Χ. ιταν ο χϊροσ μίασ μικρισ Επιςτθμονικισ Αναγζννθςθσ και αυτι
φωτίςτθκε από τθν πιό διάςθμθ ανάμεςα ςτισ Γυναίκεσ Επιςτιμονεσ και Φιλοςόφουσ. Γιά 16 αιϊνεσ θ Υπατία κεωρείται ότι ιταν θ μόνθ Γυναίκα Επιςτιμονασ ςτθν
Αρχαία Λςτορία. Ακόμα και ςιμερα ςυχνά είναι θ μόνθ Γυναίκα που αναφζρεται
ςτθν Λςτορία των Μακθματικϊν και τθσ Αςτρονομίασ. Ξεχωρίηει δε ςτισ ςελίδεσ τθσ
Λςτορίασ και ωσ θ μεγαλφτερθ από τουσ Μάρτυρεσ Ραγανιςτζσ. Πταν γεννικθκε τθν
25θ /11/ 364 μ.Χ., θ Διανοθτικι Ηωι τθσ Αλεξάνδρειασ βριςκόταν ςε κατάςταςθ
επικίνδυνθσ ςφγχυςθσ. Θ Βυηαντινι Αυτοκρατορία γινόταν Χριςτιανικι και όλο και
πιό ςυχνά δεν ιταν μόνον ο Χριςτιανόσ Ηθλωτισ που ζβλεπε Αιρζςεισ και Σατανιςμό
ςτα Μακθματικά και ςτθν Επιςτιμθ : οι Μακθματικοί ζπρεπε να καταςπαραχκοφν
από κθρία ι να καοφν ηωντανοί, Maccabeus. Μερικοί από τουσ Χριςτιανοφσ
Ρατζρεσ αναβίωςαν τισ Κεωρίεσ τθσ Επίπεδθσ Γθσ και του Σφμπαντοσ ωσ Στερζωμα.
Στθν Αλεξάνδρεια ο Κεόφιλοσ, Ρατριάρχθσ Αλεξάνδρειασ, υποκινοφςε βίαιεσ
ςυγκροφςεισ μεταξφ Ραγανιςτϊν, Εβραίων και Χριςτιανϊν. Δεν ιταν ευμενισ εποχι
γιά να είναι κάποιοσ Επιςτιμονασ ι Φιλόςοφοσ. Ο Κζων, πατζρασ τθσ Υπατίασ, ιταν
Μακθματικόσ και Αςτρονόμοσ ςτο Αλεξανδρινό Μουςείο.
Επζβλεπε από κοντά κάκε πλευρά τθσ Εκπαίδευςθσ τθσ κόρθσ του.

Ο Θζων
Ζκανε εξαιρετικά Σχόλια ςτα ζργα δφο ςπουδαίων Αλεξανδρινϊν Μακθματικϊν και
Φιλοςόφων, του Ρτολεμαίου και του Ευκλείδθ. Ιταν ο τελευταίοσ λόγιοσ που καταγράφεται ωσ μζλοσ του Αλεξανδρινοφ Μουςείου. Τόςον ο Κζων, όςο και θ κόρθ του
Υπατία, είχαν Αλεξανδρινι Υπθκοότθτα, κάτι που εκείνθ τθν εποχι ιταν δφςκολο
κάποιοσ ν’ αποκτιςει, μιάσ και τθν Υπθκοότθτα τθν παραχωροφςε ο ίδιοσ ο Αυτοκράτορασ ςε περιοριςμζνο αρικμό ατόμων, κυρίωσ Ελλθνικισ Καταγωγισ.
Συμφϊνωσ προσ τον Μφκο, ιταν αποφαςιςμζνοσ να γίνει θ κόρθ του ζνα Τζλειο
Ανκρϊπινο Ον, ς’ εποχι που οι Γυναίκεσ κεωροφνταν κάτι παρακάτω από Άνκρωποι. Θ Υπατία ιταν πραγματικά μία ξεχωριςτι νζα. Ταξίδεψε ςτθν Ακινα και τθν
Λταλία και εντυπωςίαηε όςουσ ςυναντοφςε με τθν εξυπνάδα και τθν ομορφιά τθσ.
Ζτςι λοιπόν δίπλα ςτον πατζρα τθσ ζλαβε εξαιρετικι μόρφωςθ, τθν οποία ανζπτυξε
και καλλιζργθςε ςε τζτοιο βακμό, ϊςτε τελικϊσ τον ξεπζραςε. Σποφδαςε ςτθν
Νεοπλατωνικι Σχολι του Ρλοφταρχου του Νεότερου και τθσ κόρθσ του Αςκλθπιγζνειασ ςτθν Ακινα και ανατράφθκε ςτισ Κεμελιϊδεισ Αρχζσ τθσ Ρλατωνικισ Σχολισ.
Τθν εποχι εκείνθ υπιρχε διάκριςθ μεταξφ των Νεοπλατωνικϊν Σχολϊν τθσ
Αλεξάνδρειασ και τθσ Ακινασ. Θ Σχολι τθσ Ακινασ τόνιηε περιςςότερο τθν Μαγεία
και τθν Απόκρυφθ Επιςτιμθ. Αλλά γιά τουσ Χριςτιανοφσ, όλοι οι Ρλατωνιςτζσ ιταν
επικίνδυνοι Αιρετικοί. Οι Νεοπλατωνικοί ιταν Αςκθτικοί και παρζπεμπαν ςτον
Ρυκαγόρα, ο οποίοσ είχε διδάξει ότι θ Σοφία επιτυγχάνεται μζςω τθσ Αποχισ. Αν
και θ Υπατία τθροφςε πιςτά αυτζσ τισ Αρχζσ, δεν απαιτοφςε από τουσ Μακθτζσ τθσ,
που ιταν διαφόρων Κρθςκειϊν, ανάλογουσ περιοριςμοφσ. Ππωσ κάκε Φιλόςοφοσ
τθσ Αρχαιότθτασ, ζτςι και θ Υπατία προςπακοφςε να βοθκιςει τουσ Μακθτζσ τθσ ν’
αντιλθφκοφν τθν πραγματικι ομορφιά τθσ Ηωισ και τθν Αλθκινι Γνϊςθ Ραρακολοφκθςε Μακιματα και ςτθν Σχολι του Ρρόκλου κι επθρεάςτθκε βακφτατα από
τθν Διδαςκαλία του. Λζγεται ότι ο Ρρόκλοσ διζκρινε μεταξφ των Μακθτϊν του τθν
Υπατία, όχι μόνο για τθ Διαλεκτικι τθσ οξφτθτα, αλλά και για τθ Στερει Μακθματικι
τθσ Σκζψθ. Ολοκλιρωςε τισ Σπουδζσ τθσ ςτθν Σχολι του Λεροκλζουσ, όπωσ προκφπτει από μαρτυρίεσ Φςτερων Συγγραφζων. Θ φιμθ τθσ ωσ ςπουδαίασ Φιλοςόφου
διαδόκθκε μεταξφ των νζων Συμμακθτϊν, ςτουσ οποίουσ άρχιςε κατ’ ιδίαν να
διδάςκει τθν Κεωρία του Ρλωτίνου και τθν Μζκοδο του Δαςκάλου τθσ Ρρόκλου,
τθν οποία είχε βακφτατα αφομοιϊςει. Και ςτισ δφο Σχολζσ ζγινε αντικείμενο
λατρείασ- κατά τουσ Λςτορικοφσ- για το εξαίςιο κάλλοσ, όχι μόνον το Ρνευματικό,
αλλά και το Σωματικό. Ιταν τόςο ωραία ςτθν μορφι και το ικοσ, ϊςτε, κακϊσ λζει
ζνασ Βιογράφοσ τθσ, εραςκιναι τινά των προςφοιτϊντων. Το Κάρροσ, θ Ραρρθςία,
θ Διαλεκτικι Δφναμθ και θ ςπάνια Αναλυτικι Λκανότθτά τθσ τθν κακιζρωςαν ςτισ
ςυνειδιςεισ τϊν ςυγχρόνων τθσ. Συνζχιςε το ζργο του πατζρα τθσ, διδάςκοντασ
Αςτρονομία, Μακθματικά και Φιλοςοφία. Θ φιμθ τθσ ξεπζραςε τα τοπικά ςφνορα
τθσ Αλεξανδρινισ Σχολισ και ζφταςε ωσ τθν Σχολι τθσ Αντιοχείασ, τθν οποία ςε
μεγάλο βακμό επθρζαςε. Αλλά και όλθ τότε θ Φιλοςοφικι και γενικότερα θ
Ρνευματικι Κίνθςθ δζχτθκε μεγάλθ ϊκθςθ από τθν Επιςτθμονικι Ρρωτοτυπία τθσ
Σκζψθσ τθσ, ζχοντασ ωσ αποτζλεςμα, να καταφκάνουν απ’ όλα τα μζρθ τθσ
Αυτοκρατορίασ ςτθν Αλεξάνδρεια για να ςπουδάςουν Φιλοςοφία. Μ’ επιχειριματα
και δθμόςια αναγνϊριςθ και ςεβαςμό θ Υπατία επιςκίαηε κάκε αντίπαλο των
Χριςτιανικϊν Δογμάτων τθσ Βόρειασ Αιγφπτου. Ιταν φθμιςμζνθ γιά το βάκοσ τθσ
Γνϊςθσ τθσ και τθν γοθτεία τθσ Ρροςωπικότθτάσ τθσ, αγαπθμζνθ των πολιτϊν τθσ
Αλεξάνδρειασ. Συχνά τθν καλοφςαν ωσ Σφμβουλο οι Άρχοντεσ τθσ πόλθσ.

Το Μουςείο είχε χάςει τθν υπεροχι του και θ Αλεξάνδρεια είχε πλζον ξεχωριςτά
Σχολεία γιά Ραγανιςτζσ, γιά Εβραίουσ και γιά Χριςτιανοφσ. Θ Υπατία δίδαςκε ςε
ανκρϊπουσ κάκε Κρθςκείασ και μετά τον πατζρα τθσ ανζλαβε μιά Ζδρα Φιλοςοφίασ ςτθν πόλθ. Σφμφωνα με τον Βυηαντινό Εγκυκλοπαιδιςτι Σουίδα, ιταν επίςθμα διοριςμζνθ να ερμθνεφει το Δόγμα του Ρλάτωνοσ, του Αριςτοτζλθ κ.ά. Ρολλοί
Μακθτζσ ερχόταν ςτθν Αλεξάνδρεια ειδικά γιά να παρακολουκιςουν τισ Διαλζξεισ
τθσ για τθν Αςτρονομία, τα Μακθματικά, τθν Μθχανικι και τθν Φιλοςοφία.
Το ςπίτι τθσ ζγινε Κζντρο Διανοουμζνων και ςυγκζντρωνε Σχολαςτικιςτζσ που
ςυηθτιςουν Επιςτθμονικά και Φιλοςοφικά Ερωτιματα. Θ Υπατία δεν παντρεφτθκε
ποτζ και γιά αιϊνεσ οι Λςτορικοί αναρωτιόταν γιά τθν Αγνότθτά τθσ. Χωρίσ εξαίρεςθ,
οι ελάχιςτεσ Λςτορικζσ Αναφορζσ ςε αυτιν τθν Ραρκζνο Φιλόςοφο βεβαιϊνουν τθν
Αρετι τθσ, τθν Ακεραιότθτά τθσ και τθν απόλυτθ αφοςίωςι τθσ ςτα Λδεϊδθ τθσ
Αλικειασ και του Δίκαιου. Πμωσ, θ εποχι κατά τθν οποία ζηθςε θ Υπατία δεν
ευνοοφςε τθν ευδοκίμθςθ τζτοιων Ρνευμάτων και οπϊν. Θ μακρινι αυτι εποχι
παρουςιάηει πολλζσ ομοιότθτεσ με τθν εποχι μασ, διότι αναδεικνφει γνωρίςματα,
τα οποία ςυναντά κάποιοσ ςτουσ καιροφσ μασ : τότε, όπωσ και ςιμερα, βριςκόταν ο
Κόςμοσ ςε Ρολιτικι Αναταραχι και Σφγχυςθ. Επικρατοφςε Ανταγωνιςμόσ των
Φφλων. Κυριαρχοφςε Κρθςκευτικόσ ( πριν ποφμε τθν εφκολθ και βολικι ριςθ ζτςι
τα βρικα, ζτςι κα πάω, ασ ςκεφτοφμε τουσ Διωγμοφσ των Ρρογόνων μασ –Χριςτιανϊν από Εκνικοφσ και αργότερα Εκνικϊν από Χριςτιανοφσ- και κα δοφμε τον
Χριςτιανιςμό απλϊσ ωσ μιά ακόμθ Κρθςκεία αυτοφ του Κόςμου. Τηιχάντ ( = Λερόσ
Ρόλεμοσ ) δεν ςυμβαίνει μόνον ςτον καιρό μασ από Ακραίουσ Λςλαμιςτζσ, υπάρχει
από τότε που υπάρχει Λερατείο) και Ρολιτικόσ Φανατιςμόσ, αδιαφάνεια και ζλλειψθ
Λδεολογικισ Κακαρότθτασ επιςκίαηε τισ ψυχζσ και τα πνεφματα. Ράκθ, μίςοσ και
φόνοι δεν ιταν κάτι το άγνωςτο. Ο 4οσ αιϊνασ χαρακτθρίςτθκε από τθν προςπάκεια των Αυτοκρατόρων, μ’ εξαίρεςθ τον Λουλιανό, να επιβάλουν τον Χριςτιανιςμό ωσ Κυρίαρχθ Κρθςκεία ςτθν ωμαϊκι Αυτοκρατορία. Γι’ αυτόν τον λόγο θ νζα
Κρθςκεία ιρκε αντιμζτωπθ με τισ υπόλοιπεσ Κρθςκευτικζσ και Φιλοςοφικζσ Τάςεισ
που υπιρχαν μζςα ςτο ωμαϊκό Κράτοσ. Ο Νεοπλατωνιςμόσ αποτελοφςε τον
μεγαλφτερο εχκρό, μιά και αποτελοφςε τθν πιό ςοβαρι εναλλακτικι λφςθ ζναντι
του Χριςτιανιςμοφ. Ζτςι, οι Αυτοκράτορεσ, με μία ςειρά Διατάξεων προςπάκθςαν
να περιορίςουν τισ Ελευκερίεσ Λατρείασ των Εκνικϊν και ςτθ ςυνζχεια με μία πλθκϊρα Νομοκετθμάτων ςτράφθκαν να εξαλείψουν τθν Αρχαία Ελλθνικι Κρθςκεία
κλείνοντασ τα Λερά, απαγορεφοντασ τισ κυςίεσ και αφαιρϊντασ τισ Ρεριουςίεσ τουσ,
όπωσ ζγινε επί ςειρά αιϊνων πριν από τουσ Εκνικοφσ ςε βάροσ των Χριςτιανϊν.
Ρροσ το τζλοσ του 4ου αιϊνα, οι Ναοί των Εκνικϊν άρχιςαν να καταςτρζφονται
(ιδιαιτζρωσ ςτθν Ανατολι ), ενϊ θ Εκνικι Λατρεία Ροινικοποιικθκε. Μάταια, ο
ιτορασ και Σοφιςτισ Λιβάνιοσ ζκανε ζκκλθςθ ςτον Αυτοκράτορα Κεοδόςιο να
μεριμνιςει, ϊςτε να εμποδιςτοφν οι Φανατικοί Χριςτιανοί να καταςτρζφουν τα
Λερά των Εκνικϊν. Το 386 ο Επίςκοποσ Μάρκελλοσ τθσ Απάμειασ κατάςτρεψε τον
Ναό του Δία Βιλου ςτθν Απάμεια, ενϊ το 392 καταςτράφθκε το Σεραπείο τθσ
Αλεξάνδρειασ, ζνασ από τουσ ςθμαντικότερουσ Ναοφσ τθσ Αυτοκρατορίασ, από τον
Χριςτιανικό Πχλο, που κακοδθγείτο από τον Ρατριάρχθ Κεόφιλο. Θ καταςτροφι
του Σεραπείου ιταν ςθμαντικι διότι κτίςτθκε από τον Ρτολεμαίο Αϋ και ςυμ-βόλιηε
τθν Συνφπαρξθ, τθν Αλλθλοκατανόθςθ και τον Αλλθλοςεβαςμό των τριϊν ςθμαντικότερων Ρλθκυςμιακϊν Ομάδων τθσ Αλεξάνδρειασ : των Ελλινων, των Αιγυπτίων
και των Λουδαίων. Ζτςι, θ Ορκοδοξία μπόρεςε ν’ απορρίψει τελείωσ τθν Κλαςικι

Ελλθνικι Ραιδεία, γεγονόσ που ζμεινε γνωςτό με τθριςθ “χείλθ υμνοφντα τον
Χριςτόν δεν δφνανται τον Δίαν να υμνιςουν”. Ο Αυτοκράτορασ Ουάλθσ (364-378),
με αφορμι τθν αποκάλυψθ μίασ Συνομωςίασ (;) γιά τθν ανατροπι του από Εκνικοφσ, αποδφκθκε ς’ ζνα Κυνιγι Μαγιςςϊν, εξαπολφοντασ απθνι Διωγμό, κυρίωσ
εναντίον των Εκνικϊν Διανοοφμενων. Γιά λόγουσ αυτοπροςταςίασ, πολλοί ζκαψαν
τα βιβλία και τισ Βιβλιοκικεσ τουσ, αφοφ ιταν δυνατό να κεωρθκοφν ότι κρφβουν
μαγείεσ και επωδοφσ. Τα κφματα των Διωγμϊν ιταν πολλά, ενϊ αρκετοί, για ν’
αποφφγουν τυχϊν τιμωρία τουσ, διζφευγαν ζξω από τα όρια τθσ Αυτοκρατορίασ.
Ζτςι, το 391 τερματίςτθκε και θ λειτουργία του Αλεξανδρινοφ Μουςείο, με το
Κεοδοςιάνειο Διάταγμα, το οποίο επζβαλλε τθν καταςτροφι όλων των Εκνικϊν
Ναϊν τθσ πόλθσ. Κατά τθν περίοδο 412 – 415 Αυτοκρατορικόσ Ζπαρχοσ τθσ
Αιγφπτου ιταν ο Χριςτιανόσ Ορζςτθσ, ο οποίοσ όμωσ, όπωσ και άλλοι Ρολιτικοί,
επιςκεπτόταν τθν Υπατία γιά να τθν ςυμβουλευτεί γιά κζματα Ρολιτείασ, αλλά και
γιά να παρακολουκιςει τα Μακιματά τθσ. Εν τω μεταξφ ςτον Ρατριαρχικό Κρόνο
τον αποβιϊςαντα Κεόφιλο διαδζχκθκε ο Κφριλλοσ. Αμζςωσ ο Κφριλλοσ άρχιςε ζναν
αγϊνα για τθν Κακαρότθτα τθσ Ρίςτθσ, εκδιϊκοντασ από τθν πόλθ όλουσ τουσ μθ
Ορκόδοξουσ Χριςτιανοφσ. Αυτόσ ο Διωγμόσ ζλαβε χϊρα και γιά τθν επζκταςθ τθσ
Εκκλθςιαςτικισ του Δικαιοδοςίασ ςτισ Υποκζςεισ τθσ Κρατικισ Διοίκθςθσ. Ρρϊτα
κφματα αυτισ τθσ τακτικισ του ιταν οι Νοβατιανοί και κατόπιν θ Εβραϊκι Κοινότθτα τθσ Αλεξάνδρειασ. Μόλισ ο Ορζςτθσ αντζδραςε, οριςμζνοι Μοναχοί, υπό τθν
παρότρυνςθ του Κυρίλλου, αποπειράκθκαν να τον δολοφονιςουν, τραυματίηοντάσ
τον ςτο κεφάλι. Ο Ορζςτθσ βρικε ςτθν Υπατία ζναν Σφμμαχο, αλλά το γεγονόσ αυτό
μαηί με το ότι θ Υπατία ιταν εκτιμϊμενο πρόςωπο τθσ πόλθσ, ανθςφχθςε τον
Κφριλλο. Ρροκειμζνου λοιπόν να τθν κατθγοριςει και να τθν αποξενϊςει από τον
Λαό, τθν κατθγόρθςε ότι αςκοφςε Μαφρθ Μαγεία, θ κατθγορία τθσ Μαγείασ άλλωςτε γιά εκείνθ τθν εποχι ιταν κφριο όπλο τθσ Χριςτιανικισ Ελίτ κάκε φορά που
επεδίωκε Φυςικι και Θκικι εξόντωςθ κάποιου αντιπάλου τθσ. Τ’ ότι θ Υπατία
ανακατεφτθκε ςτα Ρολιτικά Κζματα τθσ Αλεξάνδρειασ είναι αδιαμφιςβιτθτο. Ο
Μακθτισ τθσ Θςφχιοσ ο Εβραίοσ ζγραφε: “κρατϊντασ το μανδφα του Φιλοςόφου
και περπατϊντασ μζςα ςτθν πόλθ, εξθγοφςε δθμόςια τα γραπτά του Ρλάτωνα και
του Αριςτοτζλθ και άλλων Φιλοςόφων ςε όλουσ όςουσ ικελαν να ακοφςουν…
ικελαν να ςυμβουλευτοφν αυτιν πρϊτα για Κζματα Διοίκθςθσ τθσ πόλθσ ”. Αγνοϊντασ τισ εκκλιςεισ του Ορζςτθ, ο οποίοσ εκτόσ από μακθτισ τθσ ιταν και καλόσ τθσ
φίλοσ, θ Υπατία αρνικθκε ν’ απαρνθκεί τισ Λδζεσ τθσ και ν’ αςπαςκεί τον
Χριςτιανιςμό.
Τθν Σαρακοςτι του 415, ενϊ θ Υπατία επζςτρεφε ςτθν κατοικία τθσ, μετά από τον
ςυνθκιςμζνο περίπατό τθσ ςτθν πόλθ, μιά Ομάδα Χριςτιανϊν, Ραραβαλάνοι (
Ομάδα νεαρϊν που λειτουργοφςαν ωσ Στρατιωτικό Σϊμα του Ρατριάρχθ ), αφοφ
ζκαψαν το ςπίτι τθσ, τθν ζςυραν ςτον Ναό Καιςάρειον, όπου ξζςχιςαν τα ροφχα τθσ
και κομμάτιαςαν το ςϊμα τθσ με όςτρακα. Ζπειτα, αφοφ ζςυραν τα κομμάτια τθσ ςε
ολόκλθρθ τθν πόλθ, τα ζκαψαν ςτθν πυρά ζξω από τθν Αλεξάνδρεια, ςτθν κζςθ
Κίναρον. Ο φόνοσ τθσ Υπατίασ περιγράφεται ςτα γραπτά του Χριςτιανοφ Λςτορικοφ
του 5ου αιϊνα Σωκράτθ του Σχολαςτικοφ : “όλοι οι άνκρωποι τθν ςεβόταν και τθν
καφμαηαν για τθν απλι ταπεινοφροςφνθ του μυαλοφ τθσ. Ωςτόςο, πολλοί με
πείςμα τθν ηιλευαν και επειδι ςυχνά ςυναντοφςε και είχε μεγάλθ οικειότθτα με
τον Ορζςτθ, ο λαόσ τθν κατθγόρθςε ότι αυτι ιταν θ αιτία που ο Επίςκοποσ και ο
Ορζςτθσ δεν γινόταν φίλοι. Με λίγα λόγια, οριςμζνοι πειςματάρθδεσ και απερίς-

κεπτοι κοκορόμυαλοι με υποκινθτι και αρχθγό τουσ τον αναγνϊςτθ Ρζτρο, ζναν
οπαδό αυτισ τθσ Εκκλθςίασ, παρακολουκοφςαν αυτιν τθν γυναίκα να επιςτρζφει
ςπίτι τθσ γυρνϊντασ από κάπου. Τθν κατζβαςαν με τθ βία από τθν άμαξά τθσ, τθν
μετζφεραν ςτθν Εκκλθςία που ονομαηόταν Καιςάρειον, τθν γφμνωςαν εντελϊσ, τθσ
ζςκιςαν το δζρμα και ζκοψαν τισ ςάρκεσ του ςϊματόσ τθσ με κοφτερά κογχφλια
μζχρι που ξεψφχθςε, διαμζλιςαν το ςϊμα τθσ, ζφεραν τα μζλθ τθσ ςε ζνα μζροσ
που ονομαηόταν Κίναρον και τα ζκαψαν”. Ζτςι, το 415 χάκθκε θ μεγαλφτερθ
Γυναίκα Μφςτθσ του Αρχαίου Κόςμου και μαηί τθσ ζπεςε και θ Νεοπλατωνικι Σχολι
τθσ Αλεξάνδρειασ. Αν λάβει κάποιοσ υπ’ όψθ τισ ειδικότερεσ Ρολιτιςτικζσ Συνκικεσ
και τθν χαμθλι ςτάκμθ του Ρολιτιςμοφ, αν προςτεκεί ς’ αυτό ζνασ οξφσ Κρθςκευτικόσ Φανατιςμόσ και αν, τζλοσ, ςυνειδθτοποιθκεί ο Συγκρθτιςμόσ Δοξαςιϊν,
Λαϊκϊν Αντιλιψεων, τισ από τισ Αιρζςεισ και Διαμάχεσ και τισ ςυηθτιςεισ προκφπτουςεσ ςυγκροφςεισ, τότε μόνο μπορεί να κατανοιςει κάποιοσ, πϊσ είναι
δυνατόν μία Φωτιςμζνθ Φιλόςοφοσ να παραδόκθκε ςτθν αλόγιςτθ και ανεξζλεγκτθ
μανία ενόσ αφθνιαςμζνου Ρλικουσ, τ’ οποίο τθν οδιγθςε ς’ ζνα τραγικό και
μαρτυρικό τζλοσ. Θ Μνιμθ τθσ Υπατίασ πικανϊσ τιμάται από τθν ωμαιοκακολικι
Εκκλθςία ςτο πρόςωπο τθσ Αγίασ Αικατερίνθσ τθσ Αλεξάνδρειασ. Κατά άλλουσ αυτι
είναι διαφορετικό πρόςωπο, μιά άλλθ, Χριςτιανι όμωσ, Αλεξανδρινι Διανοοφμενθ,
που δολοφονικθκε ζνα μινα πριν τθν Υπατία. Οι δολοφόνοι τθσ Υπατίασ, όπωσ
αναφζρκθκε, ιταν Ραραβαλάνοι, φανατικοί Μοναχοί τισ Εκκλθςίασ του Αγίου
Κυρίλλου τθσ Λερουςαλιμ, πικανϊσ υποβοθκοφμενοι από Νιτριανοφσ Μοναχοφσ. Το
αν ο Κφριλλοσ διζταξε το φόνο παραμζνει ανοικτό ερϊτθμα. Ράντωσ, δθμιοφργθςε
το λιγότερο το Ρολιτικό Κλίμα που επζτρεψε μία τζτοια κθριωδία. Ο Κφριλλοσ
αργότερα ονομάςτθκε Άγιοσ και τιμάται από τθν Εκκλθςία ςτισ 18 Λανουαρίου. Ο
Κφριλλοσ, ο οποίοσ αργότερα αναγορεφτθκε Ρατζρασ τουσ Δόγματοσ τθσ Χριςτιανικισ Τριάδασ και Αγιοποιικθκε γιά τον ηιλο του, ζβλεπε ςτθν Υπατία μία ςυνεχι
απειλι γιά τθν διάδοςθ τθσ Χριςτιανικισ Ρίςτθσ. Ο Κφριλλοσ, τουλάχιςτον ζμμεςα,
ιταν θ αιτία του τραγικοφ τθσ κανάτου. Ραρά κάκε επόμενθ προςπάκεια να τον
απαλλάξουν από το ςτίγμα του δολοφόνου, το αδιαμφιςβιτθτο γεγονόσ παραμζνει
ότι δεν ζκανε καμία προςπάκεια ν’ αποτρζψει το αποτρόπαιο και βίαιο ζγκλθμα. Το
μόνο ελαφρυντικό που μπορεί κανείσ να προςφζρει ωσ υπεράςπιςι του είναι το
ότι, ιταν τυφλωμζνοσ από τθν μανία του Φανατιςμοφ, αφοφ κεωροφςε τθν Υπατία
ωσ Μάγιςςα, Εκπρόςωπο του Κακοφ. Ο Ορζςτθσ ανζφερε τθν δολοφονία και ηιτθςε
από τθν Κωνςταντινοφπολθ να ξεκινιςει Ζρευνεσ. Αργότερα παραιτικθκε και ζφυγε
από τθν Αλεξάνδρεια. Θ Ζρευνα αναβλικθκε πολλζσ φορζσ λόγω ζλλειψθσ Μαρτφρων και με όργιο δωροδοκιϊν. Τελικϊσ ο Κφριλλοσ ιςχυρίςκθκε ότι θ Υπατία ιταν
ηωντανι και ηοφςε ςτθν Ακινα. Με τθν εξάπλωςθ του Χριςτιανιςμοφ, θ Ζρευνα
ζδωςε τθν κζςθ τθσ ςτθν εμφάνιςθ πολλϊν Κρθςκευτικϊν Λατρειϊν, μεγάλο
Κρθςκευτικό Χάοσ και ενδιαφζρον γιά τθν Αςτρολογία και τον Μυςτικιςμό. Το 640
ειςζβαλαν οι Άραβεσ ςτθν Αλεξάνδρεια και ό,τι είχε απομείνει από το Μουςείο
καταςτράφθκε. Αλλά αν και θ Ευρϊπθ είχε μπει ςτουσ Σκοτεινοφσ Χρόνουσ του
Μεςαίωνα, θ Ελλθνικι Επιςτιμθ επρόκειτο να επιβιϊςει ςτο Βυηάντιο και ν’ ανκίςει
ςτον Αραβικό Κόςμο. Αν και τα γραπτά τθσ καταςτράφθκαν ςτθν πυρκαγιά τθσ
Βιβλιοκικθσ τθσ Αλεξάνδρειασ, μποροφμε να ςχθματίςουμε μιά εικόνα του περιεχομζνου τουσ από τα Σχόλια Σφγχρονϊν τθσ Συγγραφζων. Θ Υπατία ζγραψε Σχόλια
γιά τθν Αρικμθτικι του Διόφαντου, γιά τον Αςτρονομικό Κανόνα του Ρτολεμαίου
και ακόμα γιά τισ Κωνικζσ Τομζσ του Απολλϊνιου τθσ Ρζργα. Τα περιςςότερα από

τα Γραπτά τθσ Υπατίασ ξεκίνθςαν ωσ Σθμειϊςεισ για τουσ Μακθτζσ τθσ. Κανζνα δεν
ζχει διαςωκεί ολοκλθρωμζνο, αν και είναι πικανό τμιματα του Ζργου τθσ να ζχουν
ενςωματωκεί ςτισ εκτενείσ Ρραγματείεσ του Κζονοσ. Μερικζσ πλθροφορίεσ γιά τα
επιτεφγματά τθσ προζρχονται από διαςωςμζνα γράμματα του μακθτι και φίλου τθσ
Συνζςιου του Κυρθναίου, που αργότερα ζγινε ο πλοφςιοσ και ιςχυρόσ Επίςκοποσ
τθσ Ρτολεμαΐδασ. Κάποτε ο Συνζςιοσ, Επίςκοποσ και γνωςτόσ γιά τθν μόρφωςι του,
τθσ ζγραψε ηθτϊντασ τθν βοικειά τθσ ςτθν καταςκευι ενόσ Αςτρολάβου και ενόσ
Υδροςκοπίου, αναγνωρίηοντασ τθν μοναδικι υπεροχι του Νου τθσ.
Το ςθμαντικότερο Ζργο τθσ Υπατίασ ιταν ςτθν Άλγεβρα. Ζγραψε Σχόλια ςτθν
Αρικμθτικι του Διόφαντου ςε 13 βιβλία. Ο Διόφαντοσ ζηθςε κι εργάςκθκε ςτθν
Αλεξάνδρεια τον 3ο αιϊνα κι ζχει ονομαςκεί Ρατζρασ τθσ Άλγεβρασ. Ανζπτυξε τισ
Απροςδιόριςτεσ (ι Διοφαντικζσ ) Εξιςϊςεισ, δθλαδι Εξιςϊςεισ με πολλαπλζσ λφςεισ
(ζνα ςυνθκιςμζνο παράδειγμα προβλθμάτων αυτοφ του τφπου είναι το πϊσ
μποροφμενα μετατρζψουμε ζνα κατοςτάρικο ςε νομίςματα χρθςιμοποιϊντασ διαφορετικά νομίςματα, 50άρικα, 20άρικα κλπ. ). Εργάςκθκε επίςθσ με Δευτεροβάκμιεσ Εξιςϊςεισ. Τα Σχόλια τθσ Υπατίασ περιλάμβαναν εναλλακτικζσ λφςεισ και
πολλά νζα Ρροβλιματα που προζκυπταν ωσ ςυνζπεια ςτα χειρόγραφα του Διόφαντου. Θ Υπατία ζγραψε επίςθσ μία Διατριβι Ρερί των Κωνικϊν του Απολλϊνιου
ςε 8 βιβλία. Ο Απολλϊνιοσ ο Ρζργασ ιταν ζνασ Αλεξανδρινόσ Γεωμζτρθσ του 3ου
π.Χ. αιϊνα, που προςπάκθςε να εξθγιςει τισ αςυνικιςτεσ τροχιζσ των Ρλανθτϊν.
Το Κείμενο τθσ Υπατίασ ιταν μιά Εκλαΐκευςθ τθσ Εργαςίασ του. Ππωσ οι ‘Ζλλθνεσ
Ρρόγονοί τθσ, θ Υπατία γοθτευόταν από τισ Κωνικζσ Τομζσ ( τα Γεωμετρικά Σχιματα
που ςχθματίηονται όταν ζνα Επίπεδο τζμνει ζναν Κϊνο). Μετά το κάνατό τθσ, οι
Κωνικζσ Τομζσ αγνοικθκαν μζχρι τθν αρχι του 17ου αιϊνα, όταν ο Κζων, ο
πατζρασ τθσ Υπατίασ, ανακεϊρθςε και εξζλιξε τα Στοιχεία τθσ Γεωμετρίασ του
Ευκλείδθ και είναι θ δικι του Ζκδοςθ που χρθςιμοποιείται ακόμα και ςιμερα.
Ρικανότατα θ Υπατία εργάςκθκε μαηί του ςε αυτι τθν Ανακεϊρθςθ. Αργότερα
ζγραψε μαηί του τουλάχιςτον μία Διατριβι γιά τον Ευκλείδθ. Θ Υπατία επίςθσ
ζγραψε τουλάχιςτον ζνα βιβλίο από τθν Εργαςία του Κζονοσ γιά τον Ρτολεμαίο. Ο
Ρτολεμαίοσ είχε ςυςτθματοποιιςει όλθ τθν Σφγχρονθ Μακθματικι και Αςτρονομικι
Γνϊςθ ςε ζνα ζργο 13 βιβλίων, τ’ οποίο μετριόφρονα ονόμαςε Μακθματικι
Ρραγματεία. Άραβεσ Σχολαςτικιςτζσ το μετονόμαςαν ςε Almagest, Μζγα Βιβλίο. Το
Σφςτθμα του Ρτολεμαίου παρζμεινε το Κυρίαρχο Αςτρονομικό Ζργο μζχρι τον
Κοπζρνικο τον 16ο αιϊνα. Οι Ρίνακεσ τθσ Υπατίασ γιά τισ Κινιςεισ των Ουράνιων
Σωμάτων, ο Αςτρονομικόσ Κανϊν, ίςωσ ιταν μζροσ των Σχολίων του Κζονοσ ςτον
Ρτολεμαίο ι ιταν ξεχωριςτό ζργο. Εκτόσ από τθν Φιλοςοφία και τα Μακθματικά, θ
Υπατία είχε ενδιαφζρον γιά τθν Μθχανικι και τθν Ρρακτικι Τεχνολογία. Τα
Γράμματα του Συνζςιου περιζχουν Σχζδια γι’ αρκετά Επιςτθμονικά Πργανα, περιλαμβάνοντασ ζναν Αςτρολάβο ( ο Αςτρολάβοσ χρθςιμοποιοφταν γιά τθν μζτρθςθ
των κζςεων του Άςτρων, Ρλανθτϊν και του Ιλιου, γιά τον υπολογιςμό τθσ ϊρασ και
του ανερχόμενου Ηωδίου του Ηωδιακοφ Κφκλου). Θ Υπατία ανζπτυξε ακόμα μία
Συςκευι γιά τθν διφλιςθ του νεροφ, ζνα Πργανο γιά τθν μζτρθςθ τθσ ςτάκμθσ του
νεροφ και ζνα διαβακμιςμζνο Υγρόμετρο από μπροφτηο γιά τθν μζτρθςθ τθσ ειδικισ
βαρφτθτασ (πυκνότθτασ) ενόσ υγροφ. Αρκετοί Συγγραφείσ μνθμονεφουν τισ Διδαςκαλίεσ τθσ Υπατίασ ςαν Χριςτιανικζσ ςτο Ρνεφμα. Ρραγματικά, θ Υπατία αφαίρεςε
το πζπλο μυςτθρίου με το οποίο είχε καλυφκεί αυτι θ νζα Κρθςκεία, ςυηθτϊντασ
με τζτοια ευκρίνεια γιά τισ πιό πολφπλοκεσ Αρχζσ τθσ, ϊςτε πολλοί Νεοφϊτιςτοι

ςτθν Χριςτιανικι Ρίςτθ εγκατζλειψαν τον Χριςτιανιςμό γιά να γίνουν Μακθτζσ τθσ.
Θ Υπατία αποδείκνυε Λογικά τθν Ραγανιςτικι Καταγωγι τθσ Χριςτιανικισ Ρίςτθσ,
αλλά και εξζκετε τα Καφματα που οι Χριςτιανοί πρόβαλαν ωσ Σθμάδια Κείασ
Ρροτίμθςθσ, αναλφοντασ τουσ Φυςικοφσ Νόμουσ που διζπουν τα Φαινόμενα.
Θ Υπατία ιταν ο τελευταίοσ Ραγανιςτισ Επιςτιμονασ του Δυτικοφ Κόςμου και ο
κάνατόσ τθσ ςυνζπεςε με τα τελευταία Χρόνια τθσ ωμαϊκισ Αυτοκρατορίασ και
αφοφ από τότε δεν υπιρξαν ςθμαντικζσ Ρρόοδοι ςτθν Αςτρονομία, τα Μακθματικά
και τθν Φυςικι ςε όλο τθν Δφςθ γι’ άλλα 1000 χρόνια, θ Υπατία ζγινε Σφμβολο του
Τζλουσ τθσ Αρχαίασ Επιςτιμθσ. Μετά τθν Υπατία ιρκε το Χάοσ και ο Βαρβαριςμόσ
των Σκοτεινϊν Χρόνων. Σε ποιό βακμό οι Σκζψεισ τθσ και οι Φιλοςοφικζσ τθσ
Αντιλιψεισ επζδραςαν πάνω ςτα Συγγράμματα του Κυρίλλου και άλλων ςυγχρόνων
τθσ διανοθτϊν, τοφτο είναι κζμα μιασ περαιτζρω εμπεριςτατωμζνθσ και προςεκτικισ ζρευνασ των Ρθγϊν, με Μζκοδο αυςτθρϊσ Συγκριτικι, δθλαδι με λεπτομερι
και ακριβι αντιπαραβολι, εξζταςθ και ερμθνεία των Κειμζνων Ρεργαίου. Πμωσ, το
ζργο τθσ χάκθκε και πολλοί Ερευνθτζσ το αναηθτοφν ςτα Συγγράμματα τα παραδοκζντα υπό το όνομα του Διονυςίου του Αρεοπαγίτου και ςυγκεκριμζνα: Κεία
Ονόματα. ( Ρερί των Κείων Ονομάτων ). Ρερί τθσ Ουρανίασ Λεραρχίασ. Ρερί τθσ
Εκκλθςιαςτικισ Λεραρχίασ. Ρερί τθσ Μυςτικισ Κεολογίασ. & Δζκα Επιςτολαί.
Υπάρχουν ακόμθ Συγγραφζσ, που μνθμονεφονται ςτα διαςωκζντα ζργα, οι οποίεσ
όμωσ δεν παραδόκθκαν ι δεν ζχουν ανακαλυφκεί μζχρι τϊρα : – Κεμελιϊδεισ
Κεολογικαί Κατευκφνςεισ. – Συμβολικι Κεολογία. – Ρερί του Ρνευματικοφ και Αιςκθτοφ. – Ρερί τθσ Ψυχισ. – Ρερί του Κείου Ρροςϊπου. και – Ρερί των Κείων Φμνων.
Συγγράμματα, ςτα οποία παραπζμπουν οι άλλοι Συγγραφείσ, τα οποία όμωσ δεν
παραδόκθκαν μζχρι εμάσ : – Σχόλιο ςτα Κωνικά του Απολλωνίου. – Σχόλιο ςτθν
Άλγεβρα του Διόφαντου. και – Σχόλιο ςτον Αςτρονομικό Κανόνα του Ρτολεμαίου.
Ζργα άλλων Συγγραφζων, τα οποία πικανόν περιζχουν ςκζψεισ τισ Υπατίασ : – Οι
Συγγραφζσ, οι Επιςτολζσ και οι Φμνοι του Μακθτοφ τθσ και φίλου Συνεςίου του εκ
Κυρινθσ- κυρίωσ : Οι Αιγφπτιοι ι περί τθσ Ρρονοίασ. Δίων ο Χρυςόςτομοσ. Ρερί των
Ονείρων. Ο Εγκϊμιοσ Φμνοσ και το Δεθτικό Άςμα ςτθν Τριαδικι Ενότθτα. και θ
“Εςωτερικι Κεολογία” του Ρρόκλου. Σε ποιό βακμό οι Σκζψεισ τθσ και οι Φιλοςοφικζσ τθσ Αντιλιψεισ επζδραςαν πάνω ςτα Συγγράμματα του Κυρίλλου και
άλλων Συγχρόνων τθσ Διανοθτϊν, τοφτο είναι κζμα μίασ περαιτζρω εμπεριςτατωμζνθσ και προςεκτικισ Ζρευνασ των πθγϊν, με μζκοδο αυςτθρϊσ ςυγκριτικι,
δθλαδι με λεπτομερι και ακριβι αντιπαραβολι, εξζταςθ και ερμθνεία των
Κειμζνων. Θ αναπαράςταςθ με ακρίβεια τισ Κοςμοκεωρθτικζσ Αντιλιψεισ τθσ
Υπατίασ δεν είναι εφκολο ζργο, διότι λείπει από εμάσ θ δυνατότθτα να παρακολουκιςουμε τθν Εξελικτικι Ρορεία των Φιλοςοφικϊν τθσ Λδεϊν. Θ μζκοδοσ, που
οι Ερμθνευτζσ ακολουκοφν, είναι, πρϊτον θ Μελζτθ τθσ Νεοπλατωνικισ Φιλοςοφίασ γενικότερα και ειδικότερα των Δαςκάλων τθσ και δεφτερον θ Σχολαςτικι
Ζρευνα των Συγγραμμάτων ι των Απόψεων των Μακθτϊν τθσ. Λδιαιτζρωσ ο
Συνζςιοσ ο εκ Κυρινθσ, ο οποίοσ εγίνετο 411 μ.Χ. Επίςκοποσ Ρτολεμαίδοσ, φαίνεται
να ευρίςκεται ςε Ρνευματικι Σχζςθ με τθν Υπατία ανάλογθ περίπου μεταξφ του
Σωκράτθ και του Ρλάτωνα. Αυτό φαίνεται από τισ Επιςτολζσ του Συνεςίου, από τισ
οποίεσ 6 απευκφνει ςτθν Υπατία. Είναι χαρακτθριςτικό ότι ςε μιά Επιςτολι του προσ
τθν Υπατία τθν παρακαλεί να καταςκευάςει προσ χάρθ του Υδροςκόπο και να του το
αποςτείλει. Ρροκαλεί εξ’ άλλου βακιά εντφπωςθ ο Ρροςκυνθματικόσ τόνοσ τϊν
Επιςτολϊν του Συνεςίου και θ προςφϊνθςθ τθσ Υπατίασ ωσ Δεςποίνθσ Σεβαςμίασ.

Λδιαιτζρωσ αποκαλυπτικι είναι θ 136θ Επιςτολι του Συνεςίου προσ τον αδελφό του,
ςτθν οποία υπογραμμίηει τουσ γλυκοφσ καρποφσ από τθν Φιλοςοφικι Διδαςκαλία
τθσ Υπατίασ και τθν Ακμι ςτθν οποία αναβίβαςε τθν Σχολι τθσ Αλεξάνδρειασ, που
διθφκυνε θ Φιλόςοφοσ. Ο Συνζςιοσ προχωρεί ςτθν εν λόγω Επιςτολι του ςε μία
ςφγκριςθ ανάμεςα ςτον Ρνευματικό Ρλοφτο τθσ Αλεξανδρινισ Σχολισ και ςτθν
Ρενία τθσ Φιλοςοφικισ Διδαςκαλίασ τθσ Ακθναϊκισ Σχολισ.
Νεοπλατωνιςμόσ, O όροσ Νεοπλατωνιςμόσ χρθςιμοποιείται από τθν Λςτορία τθσ
Φιλοςοφίασ γιά να ςθματοδοτιςει μία καινοτόμα Χρονικι Ρερίοδο ςτθ Σκζψθ και
τισ Λδζεσ του Ρλατωνιςμοφ κατά τθν Ρερίοδο τθσ Φςτερθσ Αρχαιότθτασ (3οσ – 6οσ
αιϊνασ). Ο Νεοπλατωνιςμόσ αποτζλεςε Μεταφυςικι, Θκικι και Μυςτικιςτικι
Φιλοςοφικι Σχολι και γι’ αυτόν τον λόγο κατζχει, ανάμεςα ςτα άλλα, Κεντρικό όλο
ςτθν Λςτορία των Κρθςκειϊν και του Αποκρυφιςμοφ. Ο Νεοπλατωνιςμόσ ςχθματίςτθκε ςτθν Αλεξάνδρεια κατά τον 3ο αιϊνα από τον Φιλόςοφο Αμμϊνιο, τον επικαλοφμενο Σακκά, που δίδαςκε εκεί. Σθμαντικοί Μακθτζσ του υπιρξαν ο Ωριγζνθσ
(διάφοροσ από τον ομϊνυμο Χριςτιανό Συγγραφζα), ο Ερζννιοσ και ο Λογγίνοσ,
αλλά τθν περαιτζρω Ανάπτυξθ, Συςτθματοποίθςθ και Διάδοςθ τθσ Κίνθςθσ αυτισ
πραγματοποίθςε ο Μακθτισ του Ρλωτίνοσ ( 204 – 270 ). Ο Ρλωτίνοσ επανερμινευςε τον Ρλάτωνα Μονιςτικά ( Θ Νεοπλατωνικι Σχολι ϊμθσ : Κεντρικόσ Εκπρόςωπόσ τθσ ιταν ο Ρορφφριοσ, Συγγραφζασ πολυάρικμων ςχετικϊν Φιλοςοφικϊν και
Επιςτθμονικϊν Συγγραμμάτων) και Ρανκεϊςτικά ( Θ Νεοπλατωνικι Σχολι Συρίασ ι
Συριανι Σχολι : Κφριοσ Εκπρόςωπόσ τθσ ιταν ο Λάμβλιχοσ ο οποίοσ πζκανε το 330.
Μακθτισ του υπιρξε ο Σϊπατροσ ( που ο Μζγασ Κωνςταντίνοσ τον είχε ορίςει
Επόπτθ των τελετϊν ςτα εγκαίνια τθσ Κωνςταντινοφπολθσ ). Επίςθσ ςτουσ Μακθτζσ
του ςυγκαταλζγονται ο Κεόδωροσ εξ Αςίνθσ και ο Δζξιπποσ, ενϊ υπιρξε Υπζρμαχοσ
του Μυςτικιςμοφ και τθσ Ατομικισ Βφκιςθσ, μζςω του Διαλογιςμοφ και τθσ
Ενδοςκόπθςθσ, ςτθν Ενιαία Κεία Δφναμθ, ςτον Αιϊνιο Κόςμο των Λδεϊν. Ζτςι
προςζφερε μία Λυτρωτικι Φιλοςοφία, που δεχόταν τθν δυνατότθτα Ανφψωςθσ του
Ανκρϊπινου Ρνεφματοσ ςτο Τζλειο, μία πλιρθσ Διδαςκαλία, που ςυνταίριαηε τθν
Ελλθνικι Φιλοςοφία με τθν Τυπολατρικι Ελλθνορωμαϊκι Λατρευτικι Ραράδοςθ,
ερμθνευμζνθ εκ νζου μζςω Αφαιρετικϊν Σχθμάτων και Μεταφορϊν και με τισ
Μυςτθριακζσ Κρθςκείεσ τθσ Ανατολισ. Μετά τον κάνατο του Ρλωτίνου το
Σφγγραμμά του “Εννεάδεσ”, που εξζδωςε ο Μακθτισ του Ρορφφριοσ (232 – 301),
απετζλεςε το Κεμζλιο του όλου Φιλοςοφικοφ Συςτιματοσ των Νεοπλατωνικϊν
Φιλοςόφων. Γριγορα άρχιςαν να ιδρφονται Νεοπλατωνικζσ Σχολζσ ςε πλείςτα μζρθ
τθσ ωμαϊκισ – Βυηαντινισ Αυτοκρατορίασ, κερδίηοντασ τθν προτίμθςθ τθσ Ελίτ του
ωμαϊκοφ Κόςμου και δεν άργθςαν να διαφοροποιθκοφν μεταξφ τουσ. Ο Νεοπλατωνιςμόσ αποτζλεςε μία πολφτιμθ γζφυρα μεταξφ του Αςκθτικοφ, Μυςτικιςτικοφ
και ιηοςπαςτικοφ εφματοσ τθσ Λαϊκισ Διανόθςθσ, που εξαπλϊκθκε ευρφτατα
κατά τον 3ο αιϊνα ςτθν ωμαϊκι Αυτοκρατορία και τθσ Φιλοςοφικισ Ραιδείασ των
Καλλιεργθμζνων Αςτϊν και Αριςτοκρατϊν, τθν ςτιγμι που τα περιςςότερα
παρεμφερι Φιλοςοφικά και Κρθςκευτικά Κινιματα υπόςχονταν ςτισ Κατϊτερεσ
Τάξεισ Σωτθρία, δίχωσ τθν ανάγκθ μελζτθσ τθσ Κλαςικισ Ελλθνορωμαϊκισ Ραιδείασ.
Ο Νεοπλατωνιςμόσ υπιρξε το μαχθτικό προπφργιο τθσ Συντθρθτικισ ωμαϊκισ
Αριςτοκρατίασ, θ οποία γριγορα εγκατζλειψε γιά χάρθ του τον Στωικιςμό και τον
Επικουριςμό, ςε Μεταφυςικζσ Διαμάχεσ με τον Γνωςτικιςμό, τον Χριςτιανιςμό και
κάκε Δια-νοθτικό εφμα ι Μυςτθριακι Λατρεία που απαρνοφνταν τθν μακρόβια

Ελλθνορωμαϊκι Ραράδοςθ ι υιοκετοφςε μία ηοφερι, απορριπτικι οπτικι απζναντι
ςτθν Φλθ, κεωρϊντασ τθν βδελυρι και ταυτίηοντάσ τθν με το Κακό, μιά οπτικι θ
οποία δε ςυμφωνοφςε με τισ Τυπικζσ Ελλθνικζσ Ρρακτικζσ, αλλά ζβριςκε απιχθςθ
ςτα λιγότερο ευνοθμζνα Κοινωνικά Στρϊματα. Ο Νεοπλατωνιςμόσ, ωσ Φιλοςοφικό
Κίνθμα, άκμαςε ςτθν Αλεξάνδρεια όπου γεννικθκε αλλά, ακόμα περιςςότερο, ςτθν
Λταλία και τθν Ελλάδα, κακϊσ εκεί ςυνάντθςε κακολικι αποδοχι ωσ ςφγχρονθ μετεξζλιξθ τθσ Κλαςικισ Ρλατωνικισ Φιλοςοφίασ και τθσ Ελλθνικισ Λατρευτικισ
Κρθςκείασ, μίασ ηωντανισ Ραράδοςθσ με γερζσ ρίηεσ αιϊνων ςτισ εν λόγω Ρεριοχζσ.
Ωσ τισ αρχζσ του 4ου αιϊνα ο Νεοπλατωνιςμόσ ςχεδόν ταυτίςτθκε με τον Ελλθνιςμό, κακϊσ αυτόσ ιταν που ανζλαβε να υπεραςπίςει το Ελλθνορωμαϊκό Ράνκεον
και τθν Ελλθνικι Φιλοςοφία & Ραιδεία από Διανοθτικά εφματα, που είτε απζρριπταν ( όπωσ ο Χριςτιανιςμόσ ) είτε υποκακιςτοφςαν ( όπωσ ο Γνωςτικιςμόσ ) τθν
Ελλθνορωμαϊκι Ραράδοςθ, εφματα που θ Συντθρθτικι Αριςτοκρατία αποδοκίμαηε ωσ Βαρβαρικά. Κυριολεκτικά θ Αρχαία Ελλθνικι Κρθςκεία ςυςπειρϊκθκε
γφρω από τον Νεοπλατωνιςμό, ςε μιά εποχι που ο διαδεδομζνοσ Χριςτιανιςμόσ,
γιά διάφορουσ λόγουσ, άρχιηε να κερδίηει τθν προτίμθςθ των ωμαίων Αυτοκρατόρων, κυρίωσ ωσ Ενοποιθτικόσ Μθχανιςμόσ του απζραντου Κράτουσ τουσ. Στθν
Δφςθ, ο Νεοπλατωνιςμόσ ρίηωςε με τον Λερό Αυγουςτίνο και τον Φιλόςοφο Βοικιο,
ο οποίοσ κανατϊκθκε ςτθν φυλακι το 525 κατά Διαταγι του Βαςιλιά των Οςτρογότκων, κατθγοροφμενοσ γιά προδοςία. Αντικζτωσ, ςτθν Ανατολι ο Νεοπλατωνιςμόσ, ταυτιςμζνοσ ςχεδόν με τον Ραγανιςμό,
διϊχτθκε ϊςπου οι τελευταίεσ Φιλοςοφικζσ Σχολζσ ζκλειςαν με Αυτοκρατορικό
Διάταγμα το 529, αλλά τισ Νεοπλατωνικζσ Αρχζσ διζςωςε ο Ψευδό-Διονφςιοσ ο
Αρεοπαγίτθσ μζςα από τα Συγγράμματά του. Κατά τον 11ο αιϊνα ςθμειϊκθκε ςτο
Βυηάντιο αναβίωςθ των Νεοπλατωνικϊν Αντιλιψεων, ςε Χριςτιανικό Ρλαίςιο, όπου
πρωταγωνίςτθςε ο Μιχαιλ Ψελλόσ και κατά τον 15ο αιϊνα ο Γεϊργιοσ Γεμιςτόσ ι
Ρλικων. Θ Νεοπλατωνικι Σκζψθ ςυνεχίςτθκε ςτθν Μεςαιωνικι και Νεότερθ
Φιλοςοφία. Θ επιρροι τθσ αντανακλάται αρχικά ςτθν Αναγεννθςιακι Φιλοςοφία
τθσ Φλωρεντινισ Ακαδθμίασ, του Μαρςίλιο Φιτςίνο, του Ρίκο ντελά Μιραντόλα,
κακϊσ και μεταγενζςτερα ςτα κείμενα του Τόμασ Τζιλορ και τισ Επιςτθμονικζσ
Μελζτεσ του Σλαϊερμάχερ ςτισ αρχζσ του 19ου αιϊνα. Βαςικζσ Αρχζσ του Νζοπλατωνιςμοφ είναι: 1.Υπζρτατθ Οντολογικι Αρχι είναι το Εν ( το Μοναδικό ), που
τοποκετείται υπεράνω Φπαρξθσ, όπου και καλείται Υπεροφςιον. Από το Υπεροφςιον
Εν απορρζουν διαδοχικά μζςω υπερχείλιςθσ τθσ Ουςίασ του ο Νουσ -δθλαδι ο
Νοθτόσ Κόςμοσ των Λδεϊν- και θ Ψυχι. Θ τελευταία, παρομοίωσ με τον Στωικό
Λόγο, εμπλζκεται με τθν προχπάρχουςα, αδιαμόρφωτθ Ρρωταρχικι Φλθ και ζτςι
δίνει μορφι ςτον Αιςκθτό Φυςικό Κόςμο, τθν Κατϊτερθ Υπόςταςθ τθσ Ρραγματικότθτασ. Επομζνωσ ςε κάκε Φυςικό Σϊμα εμπεριζχεται ζνα απειροελάχιςτο τμιμα τθσ
Ψυχισ, θ ατομικι Ψυχι του, θ οποία ςυντθρεί τθν μορφι του με βάςθ τα πρότυπα
που παρζχουν οι Λδζεσ του Νου.
2. Τα τζςςερα προαναφερκζντα Μεταφυςικά Επίπεδα, αν και ςαφϊσ προςανατολιςμζνα από το Ανϊτερο (το Εν) ςτο Κατϊτερο (τον Φυςικό Κόςμο), είναι άλλθλζνδετα και δεν υπάρχουν “Κοςμικά Χάςματα” μεταξφ τουσ. Θ δθμιουργία του
Κόςμου δεν είναι μία ςτιγμιαία πράξθ αλλά, κατά κάποιον τρόπο, ςυμβαίνει
ςυνεχϊσ, με κάκε Οντολογικι Υπόςταςθ να υποςτθρίηει διαρκϊσ τθν φπαρξθ των
Κατωτζρων τθσ.

3. Θκικόσ Ρροοριςμόσ του Ανκρϊπου είναι θ Επανφψωςθ τθσ Ζκπτωτθσ Ατομικισ
Ψυχισ του ςτθν Αρχικι τθσ Αφετθρία, δθλαδι θ ζνωςι τθσ με το αρχικό Εν, μζςω
Μυςτικιςτικισ Ζκςταςθσ. Πμωσ, βαςικι προχπόκεςθ γιά τθν εκπλιρωςθ αυτισ τθσ
επαναςφνδεςθσ, είναι θ Κάκαρςθ, που επιτυγχάνεται με τον Ενάρετο Βίο.
Ωσ προσ τθν Οργάνωςθ του Ρολιτικοφ Βίου οι Νεοπλατωνιςτζσ πίςτευαν ςτισ Αντιλιψεισ του Ρλάτωνα περί Λδεϊδουσ Ρολιτείασ. Λζγεται πωσ ο Ρλωτίνοσ είχε ηθτιςει
από τον ωμαίο Αυτοκράτορα Γαλλιθνό, Άνκρωπο του φιλικοφ του Κφκλου ςτθν
ϊμθ, να του παραχωριςει μιά από τισ κατεςτραμμζνεσ πόλεισ τθσ Καμπανίασ
προκειμζνου να ιδρφςει πόλθ ςφμφωνα με τισ Νεοπλατωνικζσ Κεωρίεσ, τθν Ρλατωνόπολθ. Αξιοςθμείωτθ επίςθσ είναι θ Αντίλθψθ του Λάμβλιχου και του Ρρόκλου,
ςυμφϊνωσ προσ τθν οποία θ Κίνθςθ του Κόςμου τελείται κατά Τριαδικό Εξελικτικό
Σχιμα, με πρϊτθ Φάςθ τθν Μονι, δεφτερθ τθν Ρρόοδο και τρίτθ τθν Επαναφορά ι
Επιςτροφι. Θ εν λόγω Κίνθςθ αφοροφςε τθν διαδοχικι απορροι Υποςτάςεων τθσ
Ρραγματικότθτασ από το Εν ( θ Ρρόοδοσ ) και τθν αντίςτροφθ Εγγενι Τάςθ που
παρουςιάηουν οι Υποδεζςτερεσ Υποςτάςεισ να επιςτρζψουν ςτθν Ρθγι τουσ ( θ Επαναφορά).
Θ Επαναφορά αποτελεί και τθν αιτία τθσ Ανάγκθσ τθσ Ατομικισ Ανκρϊπινθ Ψυχισ
γιά Φψωςθ και Υπζρβαςθ του Φυςικοφ Κόςμου, τθσ Κατϊτατθσ Υπόςταςθσ.
χολζσ :
Μετά τον Ρλωτίνο και τθν ζκδοςθ των Εννεάδων από τον Ρορφφριο, θ ορμι του
Νεοπλατωνιςμοφ ξεχφκθκε ςε πολλαπλζσ διαφορετικζσ πόλεισ και Χϊρεσ. Κάκε
Σχολι ςτθν ωμαϊκι – Βυηαντινι Επικράτεια είχε τον δικό τθσ προςανατολιςμό και
χαρακτιρα.
Οι βαςικότερεσ Σχολζσ ιταν οι :
1. Η Νεοπλατωνικι χολι Ρϊμθσ : Κεντρικόσ Εκπρόςωπόσ τθσ ιταν ο Ρορφφριοσ,
Συγγραφζασ πολυάρικμων ςχετικϊν Φιλοςοφικϊν και Επιςτθμονικϊν Συγγραμμάτων.
2. Η Νεοπλατωνικι χολι υρίασ ι υριανι χολι :
Κφριοσ Εκπρόςωπόσ τθσ ιταν ο Λάμβλιχοσ, ο οποίοσ πζκανε το 330. Μακθτισ του
υπιρξε ο Σϊπατροσ (που ο Μζγασ Κωνςταντίνοσ τον είχε ορίςει Επόπτθ των τελετϊν
ςτα Εγκαίνια τθσ Κωνςταντινοφπολθσ). Επίςθσ ςτουσ Μακθτζσ του ςυγκαταλζγονται
ο Κεόδωροσ ( εξ Αςίνθσ ) και ο Δζξιπποσ.
3. Η Νεοπλατωνικι χολι Περγάμου ι Περγαμθνι χολι :
Κφριοσ Εκπρόςωποσ τθσ ιταν ο Αιδζςιοσ ο οποίοσ και τθν ίδρυςε, Μακθτισ του
Λάμβλιχου. Σε αυτιν ανικαν ο Ευςζβιοσ, ο Μάξιμοσ, ο Χρυςάνκιοσ, ο Ευνάπιοσ κι ο
Αυτοκράτορασ Λουλιανόσ (ο Ραραβάτθσ, κατά τουσ χριςτιανοφσ ).
4. Η Νεοπλατωνικι χολι Ακθνϊν :
που εμφανίςτθκε ςτισ αρχζσ του 5ου αιϊνα:
Κφριοσ Εκπρόςωπόσ τθσ ιταν ο Ακθναίοσ Ρλοφταρχοσ, ο οποίοσ πζκανε το 431 και
τον διαδζχκθκε ο Συριανόσ. Τον τελευταίο διαδζχκθκε ο ςθμαντικότεροσ των
Ακθναίων Νεοπλατωνιςτϊν, ο Ρρόκλοσ (410 – 485). Διάδοχοι δε αυτοφ κατά ςειρά
ιταν ο Μαρίνοσ, ο Λςίδωροσ και ο Δαμάςκιοσ, που κατά τθν Σχολαρχεία του το 529 ο
Λουςτινιανόσ ζκλειςε με Διάταγμα τθ Φιλοςοφικι αυτι Σχολι των Ακθνϊν. Επίςθσ
του Δαμάςκιου Μακθτισ υπιρξε ο Σχολιαςτισ των Αριςτοτελικϊν Συγγραμμάτων
Σιμπλίκιοσ.

5. Η Νεοπλατωνικι χολι Αλεξάνδρειασ ι Αλεξανδρινι χολι :
Κφριοσ Εκπρόςωπόσ τθσ ιταν θ Υπατία, θ οποία το 415 ζπεςε κφμα τθσ κθριωδίασ
του αμόρφωτου Χριςτιανικοφ Πχλου, ςτθν Αλεξάνδρεια. Μακθτισ τθσ υπιρξε ο
Συνζςιοσ, ο μετζπειτα Επίςκοποσ τθσ Ρτολεμαΐδασ. Επίςθσ ςτον Κλάδο αυτό του
Νεοπλατωνιςμοφ ςυγκαταλζγονται ο Μακθματικόσ και Λατρόσ Αςκλθπιόδοτοσ, ο
Ολυμπιόδωροσ και ο Λεροκλισ. Από τθν τελευταία επίςθσ Σχολι προζρχεται και ο
Χριςτιανόσ Λωάννθσ ο Φιλόπονοσ. Τελευταίοσ Εκπρόςωποσ τθσ Αλεξανδρινισ Σχολισ
ιταν ο Στζφανοσ ο Αλεξανδρινόσ, που επί Αυτοκράτορα Θράκλειτου δίδαξε τθν
Φιλοςοφία αυτι ςτθν Κωνςταντινοφπολθ δθμιουργϊντασ ζτςι τθν Νεοπλατωνικι
Σχολι Κωνςταντινοφπολθσ.
Ο Νεοπλατωνιςμόσ είχε αναμφιςβιτθτα ευρεία διάδοςθ και ςθμαντικι επίδραςθ.
Με αυτόν θ Δυτικι και θ Ανατολικι Εκκλθςία γνϊριςαν τισ προ Χριςτοφ, Χριςτιανικζσ Λδζεσ του Ρλάτωνα και μυικθκαν ςε αυτζσ, δανειηόμενεσ Φιλοςοφικι Ορολογία γιά να περιγράψουν τθν Κεολογία τουσ. Θ Ανατολικι Εκκλθςία ςιμερα με τον
όρο Υπεροφςιον ονομάηει τον Κεό και τον Χριςτό (…τον υπεροφςιον τίκτει).
Ο Αυγουςτίνοσ πίςτευε ότι ο Χριςτιανιςμόσ ιταν μία τελειοποιθμζνθ Εκδοχι του
Νεοπλατωνιςμοφ και ζτςι, υπό το Νεοπλατωνικό του Ρρίςμα, ταφτιςε μεταξφ τουσ
τον Νοθτό Χϊρο των Λδεϊν, τθν Διανόθςθ, τθν Ψυχι και το Ρνεφμα. Στα Νεότερα
Χρόνια, επθρεαςμζνοι από τισ Νεοπλατωνικζσ Λδζεσ φζρονται ο Κομζνιοσ, ο
Σπινόηα, ο Λάϊμπνιτσ, ο Γκαίτε, ο Ζγκελσ, ο Γάλλοσ Φιλόςοφοσ Μπερξόν, κακϊσ και
όλα τα Σφγχρονα Μυςτικιςτικά Φιλοςοφικά εφματα. Επίςθσ με το τριαδικό ςχιμα
τθσ μονισ-προόδου-επαναφοράσ οι Νεοπλατωνιςτζσ επθρζαςαν τθν Κεωρία περί
Διαλεκτικισ Κίνθςθσ, που ανζπτυξε μεταγενζςτερα ο Ζγελοσ, ο οποίοσ δίδαςκε ότι θ
Εξζλιξθ ορμϊμενθ από τθν Κζςθ, προχωρά ςτθν Αντίκεςθ και καταλιγει ςτθν
Σφνκεςθ. Αυτό ακριβϊσ το Εξελικτικό Σχιμα είναι που δζχκθκε και παρζλαβε από
τον Ζγελο ο Λδρυτισ του Κομμουνιςμοφ ( Επιςτθμονικοφ Σοςιαλιςμοφ ) Κάρολοσ
Μαρξ.
Ιόλαοσ

