
Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ ΥΠΑΤΙΑΣ 

 

 
Οι αρχαιολάτρεσ κατθγοροφν τθν Εκκλθςία μασ γι’ αυτό. Ζχουν δίκιο; 

Πρωτοπρεςβφτεροσ, Γεώργιοσ Μεταλληνόσ. 

Ομότιμοσ Καθηγητήσ Θεολογικήσ Σχολήσ Πανεπιςτημίου Αθηνών. 

Ευχαριςτϊ πολφ πάτερ Ραναγιϊτθ, ςεβαςτοί πατζρεσ, αγαπθτοί αδελφοί. 

Ευχαριςτϊ που για μιά ακόμθ φορά βρίςκομαι ςε αυτόν τον ναό και τιμϊ τθν διακονία 

που γίνεται ςε αυτόν τον χϊρο από τουσ ςεβαςτοφσ ςυναδελφοφσ εν Χριςτϊ και ευχαρι-

ςτϊ επίςθσ γιατί μου ηθτιςατε να μιλιςω για ζνα κζμα ςθμαντικότατο. 

Λζγω ςθμαντικότατο γιατί όπωσ κα δοφμε και ςτθ ςυνζχεια, γίνεται χριςθ, με τθν επις-

τθμονικι ςθμαςία του όρου, γίνεται χριςθ και αυτοφ του κζματοσ ςε ζναν αδιζξοδο 

αγϊνα αντιπαράκεςθσ. Μάλλον, μιασ διαρκοφσ επίκεςθσ των νζο ειδωλολατρϊν ι νεο 

παγανιςτϊν -και όποιοσ κζλει επ’ αυτοφ να δϊςω απάντθςθ τι ςθμαίνει, το κάνουμε 

μετά ςτθ ςυηιτθςθ- για να κατθγορθκεί, όπωσ κα δοφμε και από τα ιςτορικά κείμενα, θ 

Ορκοδοξία και μάλιςτα μεγάλεσ μορφζσ τθσ Ρίςτεωσ και Ραραδόςεϊσ μασ. 

Δφο λόγια ιςτορικά, βιογραφικά. 

Η φιλόςοφοσ Υπατία κατ’ άλλουσ γεννικθκε το 355 και κατ’ άλλουσ το 370. Αυτό, ζχει 

μεγάλθ ςθμαςία διότι προςδιορίηεται ζτςι θ θλικία τθσ όταν το 415 ζγινε θ φριχτι πρά-

γματι δολοφονία τθσ· αν ιταν νεότερθ, διότι ακόμθ και θ θλικία και θ ομορφιά τθσ εντά-

χκθκαν μζςα ς’ αυτιν τθν εκςτρατεία μειϊςεωσ και καταςυκοφαντιςεωσ μεγάλων μορ-

φϊν τθσ Εκκλθςίασ. 

Το 415 ζχουμε τθν δολοφονία τθσ. Ήταν κυγατζρα του μακθματικοφ Θζωνοσ, αςτρονό-

μου επίςθσ, και αυτι θςχολείτο με τα μακθματικά και προπάντων με τθν αςτρονομία. 

Ήταν όμωσ και Νεοπλατωνικι φιλόςοφοσ. Ο Νεοπλατωνιςμόσ του Ρλωτίνου, ιταν κρθς-

κευτικό ςφςτθμα όπωσ και ο Ρλατωνιςμόσ ιταν κρθςκευτικό ςφςτθμα. Δεν ιταν απλϊσ 
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μία φιλοςοφικι εναςχόλθςθ με κάποια προβλιματα, αλλά και ο Ρλατωνιςμόσ και ο Νζο-

πλατωνιςμόσ, είχαν κακαρά ζναν κρθςκευτικό χαρακτιρα, γι’ αυτό ζχουμε ζναν αςκθτι-

ςμό εισ τον Ρλωτίνο, ςτουσ Νεοπλατωνικοφσ, που πολλζσ φορζσ ςυγχζεται με τον αςκθ-

τιςμό τθσ Εκκλθςίασ. 

Και κα ςασ πω ζνα χαρακτθριςτικό. Κατθγοροφν κάποιοι, ακόμθ και κεολόγοι κακθγθτζσ 

ςτθ Δφςθ, κατθγοροφν τουσ Ορκοδόξουσ Ρατζρεσ ωσ Νεοπλατωνικοφσ, διότι, υπάρχουν 

όροι οι οποίοι όμωσ ζχουν προςλάβει ςτον Χριςτιανιςμό εντελϊσ διαφορετικι ςθμαςία. 

Ξζρετε, όπωσ για να γίνει κανείσ Χριςτιανόσ βαπτίηεται και αυτό ςθμαίνει πεκαίνει ο 

παλαιόσ άνκρωποσ και ανίςταται νζοσ άνκρωποσ, καινόσ εν Χριςτό άνκρωποσ, καινι 

κτίςισ, κα ζλεγα κάτι ανάλογο ςυμβαίνει και ςτθν ςχζςθ του Χριςτιανιςμοφ με τθν Ελλθ-

νικι φιλοςοφία. Ο όροσ νουσ επί παραδείγματι, τί ςθμαίνει εισ τον Ρλάτωνα και ςτον 

Ρλωτίνο; Είναι κακαρά μία διανοθτικι διεργαςία, ενϊ ςτον Χριςτιανιςμό ζχει εντελϊσ 

διαφορετικι ςθμαςία. Αρκεί ν’ ανοίξει κανείσ φιλοκαλικά κείμενα και κα κατάλάβει ποία 

ζννοια ζχει ο νουσ. Είναι ο οφκαλμόσ τθσ ψυχισ προσ τα πάνω που ςυγκεντρϊνεται, ςυν-

ελίςςεται όπωσ λζνε οι άγιοι, μζςα ςτθν καρδιά, και είναι ο οφκαλμόσ τθσ ψυχισ που 

τελικά φκάνει ςτθν κζα του Θεοφ, ςτθν κεοπτία. Άλλο το ζνα, άλλο το άλλο. Και όμωσ, 

μιλοφν για ςχζςθ μεταξφ Χριςτιανιςμοφ και Νεοπλατωνιςμοφ. 

Ξζρετε, ς’ ζνα ςυνζδριο, κεολογικό ςυνζδριο, ςτον διάλογο με τουσ Λουκθρανοφσ που 

ιμουνα πολλά χρόνια, κάποιοσ Ορκόδοξοσ κεολόγοσ από τθν Βουλγαρία, Κακθγθτισ 

Δογματικισ του Ρανεπιςτθμίου τθσ Σόφιασ, μιλοφςε για Ρατζρεσ Νζοπλατωνικοφσ. Και 

του λζγω ςε μία ςτιγμι -γιατί μου ζκανε ζνα νόθμα ο παπα-Γιάννθσ ο ωμανίδθσ, Θεόσ 

ςυγχωρζςτον, ο μεγαλφτεροσ Ορκόδοξοσ δογματολόγοσ του 20ου αιϊνοσ .. και χαμογε-

λοφςε ςα να μου ζλεγε: δε κα πεισ τίποτα;- και του λζγω, με ςυγχωρείτε κφριε ςυνάδ-

ελφε για ποιόν ομιλείτε; Λζει, για τον Ιερό Αυγουςτίνο. Λζω, υπάρχει κάποιοσ άλλοσ 

Ρατζρασ που μπορεί να κατθγορθκεί; Χαμογζλαςε και ο κακθγθτισ γιατί τα ιξερε, μου 

λζει, όχι. 

Θζλω να πω λοιπόν ότι τζτοια λάκθ γίνονται και όλα αυτά ςυγκεντρϊνονται ςτθν προ-

ςζγγιςθ του προςϊπου τθσ Υπατίασ και τθσ δολοφονίασ τθσ. Επικρατεί λοιπόν μία φαν-

ταςιακι εικόνα τθν οποίαν ζχουμε καταςκευαςμζνθ για τθν φιλόςοφο Υπατία, κυρίωσ 

μζςω τθσ αυκαιρεςίασ τθσ λογοτεχνίασ. Οι περιςςότερεσ πθγζσ οι οποίεσ χρθςιμοποιοφν-

ται είναι πολφ νεότερεσ, από τον 19ον αιϊνα και εξισ, που ζχουνε κάποια ιςτορικά ςτοι-

χεία αλλά είναι λογοτεχνικζσ πθγζσ. Δεν γράφεται θ ιςτορία με φανταςτικζσ διθγιςεισ 

που δεν ςτθρίηονται ςτισ πθγζσ. Θα επανζλκω ς’ αυτό. 

Ρριν από μερικά χρόνια είχα πλθροφορθκεί ότι ςτθν τθλεόραςθ προεβλικει μία ταινία 

για τθν φιλόςοφο Υπατία, και επειδι ικελα να τθν δω για να ζλκω εδϊ πζρα, παρεκά-

λεςα κάποιον γνωςτό μου και μου μαγνθτοςκόπθςε το dvd που ιταν ςε κάποιο αρχείο 

και μάλιςτα είναι ςτθν αγγλικι κόπια. Τθν είδα, και διαπίςτωςα ότι είναι κζραμοι και 

πλίνκοι. Κάποια ιςτορικά ςτοιχεία, και τα περιςςότερα ςε κρίςιμα προβλιματα του 



κζματοσ που πρζπει να ζχουμε άμεςθ και ςωςτι πλθροφόρθςθ/ απάντθςθ είναι όλα 

φανταςτικά και ςτθρίηονται ςτθν λογοτεχνία. 

Ο μφκοσ αυτόσ ο οποίοσ πλάςτθκε ςχετικά με τθν Υπατία, τροφοδότθςε και τροφοδοτεί 

τθν αντιχριςτιανικι και μάλιςτα τθν αντι-Ορκόδοξθ φιλολογία των θμερϊν μασ. Ζτςι 

ζχουν επικρατιςει κζςεισ όπωσ θ ακόλουκθ. Για να κάνω και ‘γϊ ορκι χριςθ των πραγ-

μάτων, ζχει δθμοςιευκεί, τθν παραπομπι μπορϊ να τθ δϊςω, ςτο περιοδικό Δαυλόσ 

που δεν εκδίδεται ςιμερα -δεν ξζρω αν επανεξεδόκει- αλλά λυποφμαι που δεν εκδίδε-

ται, διότι κα πρζπει να υπάρχουν, να κατατίκενται πάτερ Ραναγιϊτθ, όλεσ οι απόψεισ, 

είτε μασ αρζςουν είτε δεν μασ αρζςουν. Αυτό είναι θ επιςτιμθ. Το μόνο μου παράπονο 

για τον Δαυλό και τον διευκυντι του τον κφριο Λάμπρου, πιςτεφω ότι ηει και να ‘ναι 

καλά ο άνκρωποσ, είναι ότι δθμοςίευαν εναντίον μου κριτικζσ αλλά ποτζ δεν δθμοςί-

ευςαν απαντιςεισ που ζχω ςτείλει. Αυτό είναι καταλαβαίνετε, ασ μθν το χαρακτθρίςω 

επειδι είμαι και παπάσ και είμαςτε μζςα εισ τον ναόν. 

 

Τι γράφει ο Δαυλόσ το 1993. 

«Το 415 μ.Χ. κατακρεουργήθηκε η Νεοπλατωνική φιλόςοφοσ Υπατία από το μαινόμενο 

Χριςτιανικό πλήθοσ τησ Αλεξάνδρειασ.» 

‘Χριςτιανικό πλικοσ’. Ξζρετε, καταλαβαίνουμε κάποιον που δεν ζχει ςχζςθ με τθν Ορκο-

δοξία και γενικά με τον Χριςτιανιςμόν. Η φράςισ που λζγεται και από δθμοςιογράφουσ, 

‘χριςτεπϊνυμον πλικοσ’, ‘χριςτιανικό πλικοσ’, είναι γελοία. Εμείσ λζμε το ςϊμα του 

Χριςτοφ, χριςτιανικό ςϊμα κλπ αλλά ποτζ χριςτεπϊνυμο πλικοσ ι χριςτιανικό πλικοσ. 

Εδϊ ιςχφει θ μιςι αλικεια που είναι χειρότερθ από το ψζμα. Αλλά όταν πρζπει να επεν-

δυκεί δικεν ιςτορικά το μίςοσ, ποιόσ ενδιαφζρεται για τθν αλικεια ; Επίςθσ βαρφνει 

ςτθν περίπτωςθ αυτι θ ανεπαρκισ γνϊςθ των πθγϊν και τθσ βιβλιογραφίασ αλλά και θ 

αποςπαςματικι ανάγνωςι τουσ, των πθγϊν. Ξζρετε, ιςτορία χωρίσ πθγζσ δεν μπορεί να 

γραφεί. Ιςτορία ίςον πθγζσ. Οι παλαιότερεσ είναι γραπτζσ πθγζσ, οι νεότερεσ μπορεί να 

είναι ακόμθ και προφορικζσ και μαγνθτοςκοπθμζνεσ διαλζξεισ, καλι ϊρα αυτό που μαγ-

νθτοςκοπείτε τϊρα μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ πθγι. Επομζνωσ, χωρίσ πθγζσ δεν μπο-

ρεί να γραφεί ιςτορία. Και δεφτερον, δεν μπορεί να γίνει χωρίσ αντικειμενικι κζαςθ των 

πραγμάτων και αντικειμενικι κρίςθ, διότι τότε επικρατεί μία ςυνκθματολογία που δεν 

μπορεί να κεωρθκεί ιςτορία. 

Ασ παρακολουκιςουμε λοιπόν τισ μαρτυρίεσ των πθγϊν. 

Ρρο ετϊν ζχει κυκλοφορθκεί και ςτα Ελλθνικά μίαν διδακτορικι διατριβι για τθν φιλό-

ςοφο Υπατία, τθσ Ρολωνίδοσ επιςτιμονοσ Μαρίασ Ντηιζλςκα [ Maria Dzielska ]. Ζχει 

μεταφραςτεί «Υπατία θ Αλεξανδρινι» από τον κφριο Γιϊργο Κουςουνζλο.  

Δεν δθλϊνεται το ζτοσ αλλά πρζπει να είναι 10-15 .. χρόνια. .. Η ςυγγραφζασ, θ κυρία 

Ντηιζλςκα, απομονϊνει όλεσ τισ λογοτεχνικζσ μαρτυρίεσ για το πρόςωπο τθσ Υπατίασ και 

τονίηει ότι αγνοοφνται οι ιςτορικζσ πθγζσ και μάλιςτα, ο μόνοσ ςυγγραφζασ, ιςτορικόσ 



Σωκράτθσ -όχι ο αρχαίοσ, ζηθςε τον 5ο αίϊνα μ.Χ., Σχολαςτικόσ  ονομάηετο, ιτανε δικθγ-

όροσ δθλαδι ..- το 450 περίπου ζγραψε εκκλθςιαςτικι ιςτορία. Συνεχίηει τον Ευςζβιο* 

πάτερ Ελευκζριε. Λοιπόν, τελείωςε θ ιςτορία του το 439**, μζχρι τότε γράφει.  

Ρεριλαμβάνει λοιπόν ςτθν ιςτορία του, με μία εκτενι αναφορά, και τθν περίπτωςθ τθσ 

Υπατίασ. 

Άρα, το επαναλαμβάνω. Η μόνθ επιςτθμονικι ιςτορικι πθγι τθν οποίαν ζχουμε κοντά 

ςτα γεγονότα, είναι του ιςτορικοφ Σωκράτοσ. Από εκεί και πζρα περνάνε αιϊνεσ για να 

εμφανιςτοφν νζεσ πλθροφορίεσ. Κάποια πράγματα είχαν ενςωματω-κεί ςτθν παράδοςθ 

αλλά μία παράδοςθ θ οποία δεν μπορεί να κεμελιωκεί κάπου. Ο βαςικόσ λοιπόν μάρ-

τυρασ των γεγονότων είναι ο Σωκράτθσ. Από ‘κει και πζρα βλζπετε, και ςτθν ταινία αυτι 

που είδα, υπάρχουν οι βαςικζσ κζςεισ του Σωκράτουσ για κζματα του ιςτορικοφ περι-

βάλλοντοσ, τθσ εποχισ δθλαδι, αλλά για όςα αφοροφν εισ τθν δολοφονία -βλζπετε το 

επαναλαμβάνω ςυνεχϊσ, ‘ςτθν δολοφονία’- τθσ Υπατίασ, είναι όλα μυκιςτορθματικζσ 

αφθγιςεισ ι ςτοιχεία τα οποία ζχουν ςυνταχκεί με πρόκεςθ. Αυτό ςτθ Γερμανία το λζνε 

tendenz. Tendenz ςθμαίνει τάςθ. Πταν λοιπόν ζχει τάςθ κάποιοσ και γράφει κάτι για να 

καταδικάςει ζνα πρόςωπο ι ζνα γεγονόσ, τότε αυτι θ τάςθ είναι όχι μόνο παραποίθςθ 

τθσ ιςτορίασ αλλά μυκιςτοριοποίθςθ τθσ ιςτορίασ. Και όπωσ μου αρζςει να λζγω, είναι 

τα παραταξιακά και λοιπά κζματα τα οποία υπειςζρχονται ςτθν ζρευνα οπότε ζχουμε 

παραταξιακι κεϊρθςθ τθσ ιςτορίασ και ιςτορικό αναχρονιςμό. Τι ςθμαίνει αυτό ; Πτι 

βλζπουμε τα γεγονότα του 5ου αιϊνοσ μ.Χ., 415, με κριτιρια του παρόντοσ. 

Πςοι ζχετε αςχολθκεί, και πιςτεφω ότι οι περιςςότεροι ανικετε ς’ αυτιν τθν ομάδα, με 

κζματα ερευνθτικά, κα ξζρετε αςφαλϊσ ότι όταν γράφουμε μία μονογραφία, μία εργα-

ςία όπωσ είναι θ διδακτορικι διατριβι, για κάποια εποχι ι για κάποιο πρόςωπο που ηει 

και κινείται μζςα ςε μία ςυγκεκριμζνθ εποχι τί κάνουμε; Ρρϊτα παρακζτουμε ζνα ειςα-

γωγικό κεφάλαιο που αναφζρεται ςτθν εποχι. Δθλαδι, ερευνοφμε τθν εποχι και δίνου-

με το ιςτορικό κλίμα μζςα ςτο οποίον αναπτφςςονται κάποια πράγματα τα οποία εμείσ 

κζλουμε να φωτίςουμε. Διαφορετικά, εάν βλζπω μία εποχι με τα δεδομζνα τθσ δικισ 

μου εποχισ, τότε υποπίπτω εισ το ζγκλθμα για τθν ιςτορία του ιςτορικοφ αναχρονιςμοφ. 

Είναι αδφνατον λοιπόν να κατανοιςουμε τθν περίπτωςθ τθσ δολοφονίασ τθσ φιλοςόφου 

Υπατίασ, χωρίσ να γνωρίηουμε το ιςτορικό κλίμα ςτθν Αλεξάνδρεια ςτισ αρχζσ του 5ου 

αιϊνα μ.Χ.. 

Με βάςθ τισ πθγζσ και τθν πλοφςια βιβλιογραφία, ο ιςτορικόσ τθσ ςχολισ μασ ο κφριοσ 

Βλάςιοσ Φειδάσ ςτθν «Εκκλθςιαςτικι Ιςτορία – Τόμοσ Α» δίνει τθν ακόλουκθ εικόνα για 

τον Πατριάρχθ Κφριλλο, τον οποίον φκάνουν να κατθγοριςουν ωσ δολοφόνο εντόσ εις-

αγωγικϊν ι θκικό αυτουργό τθσ δολοφονίασ τθσ Υπατίασ. Λοιπόν ζχουμε ζναν κεολόγο, 

γνωςτό, ζναν επιςτιμονα τον Βλάςθ τον Φειδά, εκλεκτό ςυνάδελφο και αγαπθτότατο, ο 

οποίοσ, ςτθν εκκλθςιαςτικι ιςτορία που διδάςκονται οι κεολόγοι ςτο πανεπιςτιμιο μασ 

κατακζτει τθν προςωπικι του άποψθ για το κζμα, και κα δείτε ότι όχι μόνο αυςτθρόσ 



είναι αλλά διζπεται από τθ διάκεςθ να μθν ςυγκαλφψει τίποτε. Αυτό κα πει επιςτιμων. 

Άμα ςυγκαλφπτουμε είμαςτε κομματικοί παράγοντεσ και όχι επιςτιμονεσ. 

 

Λζγει ο Φειδάσ : 

Ο Κφριλλοσ, παρά τθν ευρφτθτα τθσ παιδείασ του όπωσ μασ δείχνουν διάφορα ςτοιχεία 

τθσ βιβλιογραφίασ, διακρινόταν για τθν ορμθτικότθτά του, τον υπερβολικό του ηιλο και 

το αγωνιςτικό του πάκοσ, τα οποία, παρά τισ παρεμβάςεισ του ςυγγενοφσ του και πνευ-

ματικοφ του ςυμβοφλου, του αγίου Ιςιδώρου Πθλουςιώτου -μεγάλθ μορφι ο άγιοσ 

Ιςίδωροσ, ιτανε πνευματικόσ πατζρασ του Κυρίλλου- τον οδιγθςαν (τα ςτοιχεία που είχε 

ςτθν προςωπικότθτά του) οριςμζνεσ φορζσ ςε ακραίεσ ι περιττζσ ενζργειεσ όπωσ λόγου 

χάριν ςτισ διϊξεισ εναντίον των ςχιςματικϊν, επίςθσ, εισ τθν ςτάςθ του απζναντι ςτουσ 

ειδωλολάτρεσ και τουσ Εβραίουσ. 

Ο κακθγθτισ Φειδάσ λοιπόν είναι αντικειμενικόσ και αυςτθρόσ κριτισ και αναφζρει τθν 

προςωπικότθτα, μίαν ορμθτικι προςωπικότθτα που δεν αλλάηει, κάκε άνκρωποσ ζχει 

τον χαρακτιρα του. Θα ςασ πω ζνα παράδειγμα ςτθν εποχι μασ, τον Μακαριςτό και 

καυμαςτό απ’ όλουσ μασ, τον πατζρα Αυγουςτίνο Καντιϊτθ. Ροιόσ μποροφςε να αλλάξει 

τον χαρακτιρα του πατρόσ Αυγουςτίνου Καντιϊτθ; Αλλά δεν ζκανε κανζνα ζγκλθμα, 

μάλλον είναι ευεργζτθσ του Ζκνουσ και τθσ Ρίςτεϊσ μασ. Ο Κφριλλοσ λοιπόν είχε αυτόν 

τον χαρακτιρα και όπωσ ζλεγαν οι ιςτορικοί φιλόςοφοι ου ράδιον φφςιν μεταβαλείν, 

δεν είναι εφκολο ν’ αλλάξεισ τθν φφςθ ςου, τον χαρακτιρα ςου. Πχι όμωσ ότι ενζχεται 

και για ζγκλθμα. 

Επομζνωσ, αυτά που γράφει ο κακθγθτισ Φειδάσ ςτθρίηονται εισ τισ μαρτυρίεσ περί Κυρ-

ίλλου τθσ εποχισ, των ςυγχρόνων, πωσ τον ζηθςαν. 

Αντί να είναι ο κεολόγοσ Φειδάσ επιεικζςτεροσ απζναντι ςτον Κφριλλο, επιεικζςτεροι 

αποδεικνφονται οι φιλόλογοι ιςτορικοί που γράφουν για τον Κφριλλο και για το γεγονόσ 

τθσ Υπατίασ. Ζχουμε τον Βυηαντινολόγο Κακθγθτι του Ρανεπιςτθμίου Ιωαννίνων, είναι 

ομότιμοσ νομίηω ςιμερα, τον κφριο Απόςτολο Καρπόηθλο, εκλεκτό ςυνάδελφο.  

Στο ζργο του «Βυηαντινοί Ιςτορικοί» μασ λζει ότι όςα αρνθτικά καταγράφονται εναντίον 

του Κυρίλλου, προζρχονται από το λεξικόν θ Σοφδα και επίςθσ προζρχονται από τον βίο 

του Νεοπλατωνικοφ φιλοςόφου Ιςιδϊρου, ο οποίοσ βίοσ ανικει εισ το κλίμα Αρειανϊν. 

Θα ‘πρεπε, δεν ζχω ϊρα, κα ζπρεπε κανείσ να προςεγγίςει τα κεολογικά προβλιματα 

τθσ εποχισ. Ο άγιοσ Κφριλλοσ είναι θ κυρίαρχθ μορφι ςτθν Γ’ Οικουμενικι Σφνοδο το 

431, όχι μόνοσ βζβαια αλλά θ κυρίαρχθ μορφι, και ςτθ Δ’ το 451, όπου κρίνεται το κζμα 

τθσ ςχζςεωσ των δφο φφςεων εισ τον Χριςτόν. Το πρϊτο πρόβλθμα με τουσ Αρειανοφσ 

παλαιότερα τον 4ον αιϊνα ιταν οι ςχζςεισ των προςϊπων τθσ Αγίασ Τριάδοσ μεταξφ 

τουσ, θ Αγία Τριάσ δθλαδι τί είναι, και τϊρα ζχουμε τθν ςχζςθ τθσ Θείασ και ανκρωπίνθσ 

φφςεωσ εισ τον Ιθςοφν Χριςτόν. 



Αυτό λοιπόν είναι ςθμαντικότατο και ο Κφριλλοσ αναδεικνφεται, όχι κεολόγοσ διανοθτι-

κόσ αλλά αλλά κεολόγοσ τθσ πράξεωσ και τθσ αςκιςεωσ. Είχαν λοιπόν κάκε ςυμφζρον οι 

αντίπαλοι, Αρειανοί, αρειανίηοντεσ, μεταγενζςτεροι αιρετικοί, να μιλιςουν εναντίον του 

Κυρίλλου. Αυτά λοιπόν λαμβάνονται υπόψθ από τουσ νεοτζρουσ οι οποίοι κζλουν όπωσ-

διποτε να δϊςουν μίαν εικόνα του Κυρίλλου που να ‘ναι εντελϊσ αρνθτικι για να δικαι-

ολογθκεί ότι είναι θκικόσ αυτουργόσ τθσ δολοφονίασ τθσ Υπατίασ. 

Ξζρετε, αυτό είναι μία κλιβερι πραγματικότθτα, όταν επιδιϊκεται θ πλαςτογράφθςθ τισ 

ιςτορίασ. Είναι μεγάλο πρόβλθμα. Ζχουμε ζναν ιςτορικό, το λζγω γιατί δεν υπάρχει ςι-

μερα εν ηωι, είναι ο γνωςτόσ ςε πολλοφσ από ςασ ο Κυριάκοσ ο Σιμόπουλοσ, ο οποίοσ 

είναι ςπουδαίοσ ερευνθτισ και μασ δίδει πολλζσ πθγζσ οι οποίεσ είναι χρθςιμότατεσ ς’ 

όλουσ εμάσ, αλλά είναι ιςτορικόσ τθσ μιασ όψεωσ. .. 

Η ςθμαντικότερθ λοιπόν ςφγχρονθ πθγι είναι ο ιςτορικόσ Σωκράτθσ ο οποίοσ μασ περι-

γράφει πρϊτον τθ ςχζςθ των Χριςτιανϊν και των Ιουδαίων. Ήταν πάντοτε τεταμζνεσ. Η 

Αλεξάνδρεια ςτθν εποχι αυτι είναι θ δεφτερθ μεγάλθ πόλθ τθσ Αυτοκρατορίασ. Η πρϊτθ 

είναι θ ϊμθ, θ δεφτερθ είναι θ Αλεξάνδρεια. Εάν είχε ενάμιςθ εκατομμφριο κόςμο θ 

Αλεξάνδρεια ι λίγο λιγότερο, είχαμε μοιραςμζνο τον πλθκυςμό, με διθρθμζνουσ όπωσ 

ςυνικωσ εμάσ τουσ Ζλλθνεσ. Είχαμε, Ζλλθνεσ Χριςτιανοφσ και Ζλλθνεσ Εκνικοφσ, ειδωλο-

λάτρεσ. Είχαμε μετά και τουσ Εβραίουσ. Αυτά τα τρία ςτοιχεία ςυνεκροφοντο ςυνεχϊσ 

ϊςτε να λζγει ο Σωκράτθσ ότι δεν μποροφςαν να ηιςουν οι Αλεξανδρινοί χωρίσ κακθμε-

ρινιν ςτάςθ, επανάςταςθ δθλαδι. Και εάν δεν είχαν κφματα δεν τελείωναν. Αυτό λοιπόν 

είναι το κλίμα ςτο οποίον εξελίςςονται τα γεγονότα. « Ο Αλεξανδζων Δήμοσ, πλζον τών 

άλλων Δήμων, χαίρει ταίσ ςτάςεςι. Δίχα αίματοσ δζ, οφ παφεται ή ορμή. » Αν δε χυκεί 

αίμα, δεν ςταματοφςαν. 

Επίςθσ μασ μιλεί για τον διοικθτι τθσ πόλεωσ τον Ορζςτθ. Είναι μία αινιγματικι μορφι 

διότι παρουςιάηεται ωσ Χριςτιανόσ και διεκιρυττε ότι είναι Χριςτιανόσ αλλά είχε άριςτεσ 

ςχζςεισ με τουσ Εβραίουσ, οι οποίοι Εβραίοι -τϊρα δεν κάνω αντιςθμιτιςμό, ιςτορία 

κάνω- οι οποίοι Εβραίοι ιςαν πάντοτε πίςω από κάκε ατυχι περίπτωςθ που ςυνδζεται 

με τουσ Χριςτιανοφσ, από το μαρτφριον του Αγίου Ρολυκάρπου γφρω ςτο 160-165 μ.Χ. 

φυςικά, μζχρι τθν εκτζλεςθ του Αγίου Ρατριάρχου Γρθγορίου του Ε’ και του Αγίου Κοςμά 

του Αιτωλοφ. Εκείνοι που είχαν ςτα χζρια τουσ τα πράγματα ιταν οι Εβραίοι, για διαφόρ-

ουσ λόγουσ και κυρίωσ για το μίςοσ απζναντι ςτον Ιθςοφ Χριςτό. Οπότε λοιπόν οι Εβραίοι 

ιςαν εκείνοι οι οποίοι διζβαλλαν τουσ μεν ςτουσ δε και μεισ θλικίωσ, αιωνίωσ θλικίωσ -

παιδάκια είμαςτε, αεί παίδεσ οι Ζλλθνεσ ζλεγε και ο Ρλάτων όπωσ το ζλεγαν και οι ξζνοι- 

εμείσ είμαςτε ςε μία μόνιμθ ςφγκρουςθ και πζφταμε κφματα των διαβολϊν αυτϊν για 

να μθν ζχει ειρινθ, να μθν μπορεί να ειρθνεφςει ποτζ ο Χριςτιανιςμόσ. 

Ζτςι λοιπόν, βριςκόμαςτε ςτθν κορφφωςθ αυτϊν των ςυγκροφςεων. Ζνασ μοναχόσ ονό-

ματι Αμμϊνιοσ, χτφπθςε με λίκο το κεφάλι του Ορζςτθ, του διοικθτι. Μζςα ς’ αυτζσ τισ 

ςυγκροφςεισ. Ξζρετε, όταν χάνει κανείσ τθν ψυχραιμία, δεν ζχει ςθμαςία αν είναι δεξιόσ 



ι αριςτερόσ. Τί είναι τα Δεκεμβριανά τί είναι ο εμφφλιοσ πόλεμοσ. Σθμαςία ζχει ότι οι 

μεν πρζπει να εξοντϊςουν τουσ δε. Συγνϊμθ για τον παραλλθλιςμό αλλά για να το 

καταλάβουμε καλφτερα. Ο Ορζςτθσ είπαμε, ζλεγε ότι είναι βαπτιςμζνοσ Χριςτιανόσ.  

Ο Αμμϊνιοσ τον χτφπθςε με πζτρα ςτο κεφάλι, ο μοναχόσ ςυνελιφκθ και βαςανίςτθκε 

από τουσ αντιπάλουσ και υπεχϊρθςε εισ τα τραφματά του και πζκανε. Τότε ο Κφριλλοσ, 

κακϊσ ποιϊν, ενκουςιϊδθσ χαρακτιρασ και αγανακτιςμζνοσ, πιρε τον μοναχόν αυτόν 

και τον κιδεψε ωσ μάρτυρα τθσ Ρίςτεωσ. Αυτό ζριξε λάδι ςτθ φωτιά, άςτοχθ ενζργεια, 

γιατί υπιρχαν οι μοναχοί τθσ Νιτρίασ - ζχω πάει ςτθ Νιτρία τθσ Αιγφπτου, ζρθμοσ- .. οι 

οποίοι ιςαν μόνιμα ζτοιμοι για να πουλιςουν τθν δφναμθ και τον ενκουςιαςμό τουσ 

υπζρ του Κυρίλλου. Είναι λοιπόν Χριςτιανοί οφ κατ’ επίγνωςιν, με ηιλον οφ κατ’ επίγνω-

ςιν. Και ςυμβαίνουν τζτοια πολλά παραδείγματα. Επιτρζψτε μου ςεβαςτοί πατζρεσ, ςτθ 

κθτεία μου ςτον χϊρο τθσ Θεολογίασ και τθσ επιςτιμθσ ζχω μάκει να κάνω διάκριςθ 

μεταξφ καλογιρων και μοναχϊν. Άλλο καλογθριςμόσ και άλλο μοναχιςμόσ. Οι μοναχοί 

είναι όλοι οι Άγιοι Ρατζρεσ μασ. Είναι μοναχοί αλλά, ηουν μζςα ςτθν προςευχι, ςτθν μετ-

άνοια, ςτθν άςκθςθ. Αγωνίηονται υπζρ τθσ ορκισ Ρίςτεωσ άνευ τθσ οποίασ δεν μπορεί 

να υπάρξει ςωτθρία, αλλά δεν φκάνουν ποτζ ςτισ ακρότθτεσ ςτισ οποίεσ φτάνουν οι 

μόνον καλόγθροι και όχι μοναχοί. 

Ζτςι λοιπόν θλεκτρίςτθκε το κλίμα ακόμθ περιςςότερο. Τότε θ Υπατία μία απ’ αυτζσ τισ 

θμζρεσ, θ οποία είχε ςτενι ςχζςθ -όχι μθν πάει ο νουσ ςασ ςτο πονθρό, ιτανε παρκζνοσ 

θ Υπατία, πζκανε αγνοτάτθ- θ Υπατία λοιπόν είχε ςτενζσ φιλικζσ ςχζςεισ με τον διοικθτι 

τον Ορζςτθ, ο οποίοσ κατά κάποιουσ εμφανίηεται ωσ μακθτισ τθσ, και ζτςι λοιπόν ανεβο-

κατζβαινε ςτο μζγαρο, το διοικθτιριον κα λζγαμε, που ιταν ο Ορζςτθσ. Οπότε είχε 

καταςτεί φποπτθ για τθν ομάδα των μοναχϊν αυτϊν, οι οποίοι αφορμι ηθτοφςαν για να 

δείξουν τθν πίςτθ τουσ και τον αγϊνα τουσ υπζρ τθσ Ρίςτεωσ. Ρροςζξτε, δεν ιτανε μίςοσ, 

το κζμα, το κρινόμενο κζμα ιταν θ πίςτισ αλλά πίςτισ θ οποία αντιμετωπιηόταν με ζναν 

ηιλο που είπα, οφ κατ’ επίγνωςιν. Πταν λοιπόν μία απ’ αυτζσ τισ θμζρεσ είδαν τθν Υπατία 

να κατεβαίνει από το μζγαρο του διοικθτοφ, από το διοικθτιριον, τθν ςυνζλαβαν, τθν 

οδιγθςαν εισ τθν εκκλθςία, τθν Χριςτιανικι δυςτυχϊσ, και εκεί αφοφ τθν χτφπθςαν, τθν 

γφμνωςαν, τθν χτφπθςαν και λοιπά, τθν προςζβαλλαν δθλαδι, και εν ςυνεχεία τθν ζςυ-

ραν εισ τον δρόμο και τθν ςκότωςαν, τθν κατακρεοφργθςαν με όςτρακα. 

Ειδεχκεςτάτθ πράξθ. Ροιόσ μπορεί να τθν επαινζςει; Αλλά δεν ιτανε κάτι που προετοι-

μάςτθκε ειδικά. Καταλαβαίνετε που είναι το λεπτό ςθμείο. Άλλο να κεωριςεισ κάποιον 

θκικόν αυτουργό λόγω του ότι δεν μπόρεςε να προλάβει τθν εξζλιξθ των γεγονότων. 

Ρόςα ςυμβαίνουν; Ήτανε όπωσ ο Αυτοκράτορασ Θεοδόςιοσ. Ο Αυτοκράτορασ Θεοδόςιοσ 

όταν ζγινε το μακελειό εισ τον ιππόδρομο τθσ Θεςςαλονίκθσ ιτανε ςτα Μεδιόλανα, ςτο 

Μιλάνο, εκεί ιταν θ ζδρα τθσ Αυτοκρατορίασ. Για να πάει θ είδθςθ από τθν Θεςςαλονίκθ 

που ζγινε το πράγμα.. ςτο Μιλάνο και να ζλκει πάλι θ απάντθςθ, ικελεσ τρεισ μινεσ 

τουλάχιςτον. Οπότε, όταν ζμακε ότι εςταςίαςαν μζςα ςτο ςτάδιο για μία αιτία θ οποία 



ασ μθν χαρακτθριςτεί εδϊ, ςυνζςτθςε να τιμωρθκοφν οι πρωταίτιοι και ο διοικθτισ τθσ 

πόλεωσ, τθσ Θεςςαλονίκθσ, μπικε μζςα ςτθν πόλθ και ζςφαξε τουσ ςυμμετζχοντεσ 

παρατθρθτζσ των ακλθμάτων, κατ’ άλλουσ ζςφαξε 7 χιλιάδεσ, κατ’ άλλουσ 15 χιλιάδεσ. 

Αλλά ο Θεοδόςιοσ δεν είχε τθν ευκφνθ, θ ευκφνθ του όπωσ είπε ο άγιοσ Αμβρόςιοσ ιταν 

ότι δεν μπόρεςε να καταλάβει ποιεσ εξελιξεισ μποροφςε να ζχει το πράγμα. Επομζνωσ, θ 

θκικι αυτουργία είναι αν γίνει μία ταραχι ζξω και είμαι διοικθτισ αςτυνομίασ ξζρω ‘γϊ 

ι εγϊ ο παπάσ, λζγω ςτον άλλον πιγαινε και ςκότωςζ τουσ, ι πιγαινε και τιμϊρθςζ τουσ 

αυςτθρότατα, αυτι είναι θ θκικι αυτουργία, αλλά όταν δεν μπορϊ να προλάβω κάτι δεν 

μπορεί να κεωρθκεί θκικι αυτουργία. 

Άλλωςτε, ζχουμε τθν αλλθλογραφία τθσ Υπατίασ με τον άλλον μακθτι τθσ τον Συνζςιο, ο 

οποίοσ Συνζςιοσ ζγινε ο πρϊτοσ εκνομάρτθσ τθσ Ραραδόςεϊσ μασ. Δθλαδι είναι ο παπ-

άσ που λαμβάνει μζροσ εναντίον των βανδάλων εισ τθν Βόρειο Αφρικι και πζφτει κφμα, 

ςκοτϊκθκε ςε αυτιν τθν αντίκρουςθ και αντιμετϊπιςθ των ειςβολζων.  

Ο Συνζςιοσ λοιπόν, ζνασ ςπουδαίοσ άνκρωποσ, όπωσ ζλεγε ζνασ πατρολόγοσ, ο Εκνικόσ 

με τθ Χριςτιανικι καρδιά, ζγινε Χριςτιανόσ, ζγινε και Επίςκοποσ Ρτολεμαΐδοσ ςτθ Βόρειο 

Αφρικι. Μόνο που κράτθςε όπωσ ηιτθςε τθν γυναίκα του, άλλωςτε ακόμθ δεν είχε επιβ-

λθκεί θ υποχρεωτικι αγαμία -δεν είχε επιβλθκεί οφτε κα επιβλθκεί ποτζ· είναι ο Επίςκο-

ποσ να προζρχεται από το μοναςτιρι για να ζχουμε άνκρωπο αςκιςεωσ ωσ προαςπιςτι 

τθσ Ορκοδόξου Ρίςτεωσ. Συγνϊμθ τϊρα ςασ μπζρδεψα διότι διαπλζκονται πολλά πράγ-

ματα τα οποία δεν πρζπει να τα αναλφςω περιςςότερο. 

Ο Συνζςιοσ λοιπόν ιτανε πολφ ςυνδεδεμζνοσ φιλικά, ωσ μακθτισ, με τθν δαςκάλα του 

τθν Υπατία θ οποία ζχαιρε γενικισ εκτιμιςεωσ από όλουσ τουσ άλλουσ. Από τον Συνζςιο 

γνωρίηουμε τον χαρακτιρα και τθν ακεραιότθτα τθσ Υπατίασ. Ζγινε αυτό το ζγκλθμα το 

οποίον βζβαια κανείσ δεν χειροκροτεί οφτε το δζχεται αλλά κα μου επιτρζψετε να ανα-

φζρω τθν κριτικι για τθν Υπατία και το γεγονόσ αυτό τθσ διδάκτοροσ, ςιμερα είναι 

κακθγιτρια, τθσ Μαρίασ Ντηιζλςκα. Η Ντηιζλςκα, ελζγχει τισ κζςεισ των νεοπαγανιςτϊν 

που ςτόχο είχαν τον άγιο Κφριλλο και τθν Ορκοδοξία. Συμπεραίνει δε τα εξισ. Γράφει : 

Ζχοντασ μελετιςει (τα λόγια τθσ) τθν ιςτορία τθσ Υπατίασ, όπωσ ζχει διαμορφωκεί από 

ιςτορικά αποςπάςματα, μποροφμε να δοφμε κακαρά από πριν τον κοινό παρανομαςτι 

των λογοτεχνικϊν δθμιουργθμάτων και των προςωπογραφιϊν τθσ φιλοςόφου όπωσ δια-

μορφϊκθςαν τουσ δφο τελευταίουσ αιϊνεσ. *19ον και 20ον αιϊνα+. 

Λζγει λοιπόν θ Ντηιζλςκα το εξισ, ότι όλοι ζχουν χρθςιμοποιιςει τθν προςωπικότθτα τθσ 

Υπατίασ για να κακορίςουν τθν ςτάςθ τουσ απζναντι ςτον Χριςτιανιςμό και ειδικότερα 

ςτον Ρατριάρχθ, τον Αρχιεπίςκοπο δθλαδι όπωσ είναι ο ςωςτόσ τίτλοσ, Κφριλλο. Ο κρφ-

λοσ κα ςυνεχίςει να ακολουκεί, λζει θ Ντηιζλςκα, τθ δικι του πορεία ανάλογα με τισ δια-

κζςεισ και τισ γνϊμεσ, όπωσ διαπιςτϊνουμε από τα τελευταία ιςτορικά μυκιςτοριματα 

για τθν Υπατία. Δθλαδι θ πθγι όςων ςπεφδουν να κατθγοριςουν τουσ Χριςτιανοφσ, 

είναι μυκιςτορθματικζσ πθγζσ. Αλλοίμονο να πζςει μία ιςτορικι μορφι εισ τα νφχια τθσ 



λογοτεχνίασ. Δεν είμαι εναντίον των λογοτεχνϊν, αλλά καταλαβαίνετε όταν θ λογοτεχνία 

ζχει και τθν tendenz, ζχει τθν τάςθ τθ ςυγκεκριμζνθ, να καταλιξει ςε οριςμζνα ςυμπερά-

ςματα ο αναγνϊςτθσ. 

Συνεχίηει θ Ντηιζλςκα. Ζχουμε εξακριβϊςει ότι θ φιλόςοφοσ εγεννικθ γφρω ςτο 355 μ.Χ. 

και όχι όπωσ άλλοι υποςτιριξαν γφρω ςτο 370. Πταν πζκανε το 415, είχε αρκετά προχω-

ρθμζνθ θλικία. Ήταν περίπου 60 ετϊν. Η λογοτεχνία, προςπακεί να ρίξει μζςα πάντοτε 

και το ςεξουαλικό ςτοιχείο και επομζνωσ όταν είναι μία γυναίκα γφρω ςτα 40-45 ωραιο-

τάτθ και λοιπά, οδθγεί ςε διάφορεσ φανταςιϊςεισ. Αλλα θ Υπατία είχε περάςει τα 60 

όταν γίνεται το γεγονόσ. Και ξζρετε, μία γυναίκα 60 ετϊν τότε, και ζνασ άντρασ, δεν ιταν 

ςτθν νεότθτά τουσ, να μθν πω ότι ιταν γριά και γζροσ. Σιμερα μπορεί να είςτε 90 ετϊν 

και να είςτε νεότατεσ. 

Ζνα άλλο γεγονόσ είναι ότι φαίνεται ότι δεν υπάρχει λογικι βάςθ για τθν εικόνα τθσ Υπα-

τίασ, λζει θ Ντηιζλςκα, τθν ϊρα του φριχτοφ κανάτου τθσ. Δεν υπάρχει εικόνα ςαφισ, ωσ 

μιασ νζασ κοπζλασ με κορμί αντάξιο τθσ Αφροδίτθσ που μποροφςε να κεντρίςει τον ςαδι-

ςμό και τον πόκο των δολοφόνων τθσ. Βλζπετε, ςτα μυκιςτοριματα υπειςζρχεται το 

ςαρκικό, το ςεξουαλικό ςτοιχείο. 

Υψθλά θκικά χαρίςματα είχε θ Υπατία. ‘Ηταν πρότυπο ςωφροςφνθσ, κάρρουσ, δικαιοςφ-

νθσ, ειλικρίνειασ, και ζμεινε ιςόβια παρκζνοσ. Νεοπλατωνικόσ αςκθτιςμόσ όπωσ είπα 

πριν. 

Τθν φόνευςαν άτομα, λζει θ Ντηιζλςκα, που βρίςκονταν ςτθν υπθρεςία του Κυρίλλου, 

ιταν μία πολιτικι δολοφονία που προκλικθκε από τισ μακροχρόνιεσ διαμάχεσ ςτθν 

Αλεξάνδρεια. 

Άρα δεν είναι πνευματικοφ περιεχομζνου τα κίνθτρα. Δεν είναι ο πόλεμοσ των ειδωλο-

λατρϊν, των Εκνικϊν πζςτε τα όπωσ κζλετε, με τουσ Χριςτιανοφσ, οπότε οι Χριςτιανοί 

βγάηουν το μίςοσ τουσ χτυπϊντασ τθν Υπατία, αλλά είναι κακαρά πολιτικι δολοφονία 

και αυτό δζχονται όλοι οι ερευνθτζσ, οι επιςτιμονεσ. Ο κάνατοσ τθσ Υπατίασ, ςυνεχίηει θ 

Ντηιζλςκα, δεν είχε καμμία ςχζςθ με τθν αντιπαγανιςτικι πολιτικι που ακολουκοφςε ο 

Κφριλλοσ και θ Εκκλθςία εκείνθ τθν εποχι. 

Τελειϊνει θ ϊρα. Είχαμε ςυνεχείσ προκλιςεισ τισ οποίεσ δεν μποροφμε να καταλάβουμε 

ςιμερα. Μόνο όταν ζχουμε ζνα διθρθμζνο Ζκνοσ, ςε περίπτωςθ εμφυλίου ςπαραγμοφ, 

τότε καταλαβαίνουμε πϊσ ο φακόσ μεγενκφνει τα πράγματα, είτε από τθ μία πλευρά είτε 

από τθν άλλθ. Και το μικρό, γίνεται μεγάλο. Δυςτυχϊσ φτάςαμε ςτθν ςφγκρουςθ κομμά-

των ςτθν εποχι μασ που ζχουν αυτόν τον εμφυλιακό χαρακτιρα και ο Θεόσ να βοθκιςει 

γιατί δεν είναι καλό για τθν ιςτορικι μασ ςυνζχεια και ςυνοχι. 

Ο Κφριλλοσ λζγει *θ Ντηιζλςκα+, δεν καταδίωξε τουσ ειδωλολάτρεσ ςτθν Αλεξάνδρεια. 

Μόνο μεταξφ 420 και 430, αρκετό χρόνο μετά τθν δολοφονία τθσ Υπατίασ -και μάλιςτα θ 

Ντηιζλςκα λζει ‘κάνατο’ τθσ Υπατίασ- άρχιςε επίκεςθ κατά τθσ παγανιςτικισ ςκζψθσ. 



Άρα το ςυμπζραςμα .. Δεν ζχουμε ςφγκρουςθ μεταξφ Ελλινων ειδολολατρϊν ι εκνικϊν 

και μεταξφ Ελλινων χριςτιανϊν. Δεν υπάρχει τζτοια ςφγκρουςθ. Υπάρχει μία πολιτικι 

ςφγκρουςθ επειδι το κεντρικό πρόςωπο τθσ Αλεξάνδρειασ, ο Ορζςτθσ, ζπαιηε διπλό 

παιχνίδι κατά τθ δικι μου εκτίμθςθ. Ρροςεποιείτο ότι ιταν Χριςτιανόσ και από τθν άλλθ 

πλευρά ιταν υπό τισ εντολζσ των Εβραίων. Και άμα λζω Εβραίων, λζω των ςιωνιςτϊν τθσ 

τότε εποχισ. Να εξθγοφμεκα. Δεν μασ φταίνε οι Εβραίοι που πιςτεφουν ςτον Θεό με το 

δικό τουσ τρόπο. Το πρόβλθμα δεν είναι οι Εβραίοι. Η Άννα Φρανκ δεν είναι το πρόβλθ-

μά μασ. Κλαίω τθν Άννα Φρανκ -κα ξζρετε όλοι ποια ιταν θ Άννα Φρανκ- όπωσ κα ζκλαι-

γα αν θ κυγατζρα μου ιτανε ςτθν κζςθ τθσ. Είναι, οι κορυφζσ του κόςμου που κατευκφ-

νουν τθν παγκόςμια πολιτικι, που τουσ ονομάηουμε -και ζτςι ονομάηονται και οι ίδιοι- 

ςιωνιςτζσ. 

Μια ςπουδαία όψθ του προβλιματοσ, είναι θ τονιςκείςα ςχζςθ τθσ Υπατίασ με τθν Αγία 

Αικατερίνθ. Γι’ αυτό πιραμε αφορμι, επειδι ιταν 25 Νοεμβρίου τθσ Αγίασ Αικατερίνθσ, 

να μιλιςουμε .. για αυτό το κζμα. Υπάρχουν πολλοί που ταυτίηουν τθν Υπατία με τθν 

Αγία Αικατερίνθ, μολονότι, θ απόςταςθ θ χρονικι είναι 100 χρόνια και περιςςότερο. 

Σπεφδω να πω από τθν αρχι ότι προςωπικά, επειδι και ‘γϊ αςχολοφμαι με τθν ζρευνα, 

δεν ζχω πειςκεί ότι ζχουμε ταφτιςθ των δφο γυναικϊν. Ζχουμε όμωσ πολλά ςτοιχεία 

κοινά, τα οποία μποροφν να οδθγιςουν ςε μία παραπλανθτικι εκτίμθςθ των πραγμά-

των. Επομζνωσ, δεν ςθμαίνει ότι αυτά ςασ τα λζω για να υποςτθρίξω ότι θ Υπατία και θ 

Αγία Αικατερίνθ ςυμπίπτουν μεταξφ τουσ, είναι το ίδιο πρόςωπο. Κάκε άλλο. Αλλά, 

πρζπει να δοφμε ποιεσ εκδοχζσ υπάρχουν εισ τθν αντιμετϊπιςθ του φαινομζνου τθσ 

δολοφονίασ τθσ Υπατίασ. 

Η Αγία Αικατερίνθ εμαρτφρθςε το 305, θ Υπατία το 415. Άρα ζχουμε 110 χρόνια απόςτα-

ςθ. Η αρχαιότερθ μαρτυρία για τθν Αγία Αικατερίνθ όμωσ είναι τον 7ον αιϊνα. Δεν ζχου-

με παλαιότερεσ πθγζσ για τθν Αγίαν Αικατερίνθ αλλά είχαμε μία προφορικι, ςτακερι 

προφορικι παράδοςθ. Αν μου επιτρζπεται να το πω, ςτα νιάτα μου, βρικα ςτα χειρόγρ-

αφα που φυλάςςονται ςτθ βιβλιοκικθ τθσ Μεςςινθσ, Μεςάνα ςτθν κορυφι τθσ Σικελί-

ασ, βρικα ζνα χειρόγραφο και το εξζδωςα. Είναι του λεγομζνου Αναςταςίου Ρρωταςθκ-

ριτισ. Ρρϊτο α ςεκρζτισ. Αρχιγραμματζωσ δθλαδι, ι του αυτοκράτορωσ ι του Ρατριάρχ-

ου, και μιλεί για το πρόςωπο και το μαρτφριο τθσ Αγίασ Αικατερίνθσ. Είναι από τα αρχαι-

ότερα, 9οσ αιϊνασ, από τα αρχαιότερα που ζχουμε. Επομζνωσ, επειδι δεν υπάρχουν 

παλαιότερεσ πθγζσ παρά μόνον θ προφορικι παράδοςθ για τθν Αγία Αικατερίνθ, γι’ 

αυτό κάποιοι κάνουν αυτι τθ ςφγχυςθ. 

Το λείψανό τθσ μεταφζρκθκε ςτο Σινά, δεν ξζρουμε ακριβϊσ πότε, και ςυνδζκθκε με τθ 

ςτάςθ τθσ Ορκοδόξου Εκκλθςίασ ζναντι τθσ Υπατίασ. Υπάρχει μία μελζτθ, 1926, ενόσ 

κεολόγου Βαςιλείου Μυρςιλίδου, Μικραςιάτου, «Βιογραφία τθσ Φιλοςόφου Ελλθνίδοσ 

Υπατίασ.» Το ίδιο κζμα μελζτθςε ο επίςθσ Μικραςιάτθσ Χριςτοσ Ενιςλείδθσ, κα τον 

κυμόνται κάποιοι, 1954, «Αικατερίνα θ Αγία και Ράνυ Ωραία Υπατία». .. Ταυτίηει δθλαδι 



κακαρά τισ δφο γυναίκεσ. Ζχουμε λοιπόν μία παράδοςθ που φαίνεται ςτουσ δφο ςυγ-

γραφείσ, ότι ςτθν περιοχι τθσ Λαοδικείασ εταφτιηαν τθν Αγία Αικατερίνθ με τθν Υπατία, 

ςτθν Μικραςία. Κατά τθν διλωςθ του Μυρςιλίδθ, το 1897, ζλαβε μζροσ ςε γιορτι εισ 

τιμιν και μνιμθν Υπατίασ τθσ φιλοςόφου και μάρτυροσ. Τιμοφςαν Υπατία· φιλόςοφο και 

μάρτυρα, εισ τθν Μικραςία τισ 25 Νοεμβρίου. Ο Μυρςιλίδθσ μασ δθμοςιεφει .. και τθν 

ακολουκία τθσ Αγίασ Υπατίασ. Βζβαια, ξζρουμε κάτι, ότι ο Συνζςιοσ ο μακθτισ τθσ είχε 

δθλϊςει ςτθν Σφνοδο ςτθν Αλεξάνδρεια ότι θ Υπατία του είχε πει, βοφλομαι καγώ 

Χριςτανή αποθανείν, κζλω και ‘γϊ να πεκάνω Χριςτιανι. Και αυτό εβάρυνε πάρα πολφ 

γιατί ζνασ που ιξερε περιςςότερο απ’ όλουσ τθν Υπατία ιτανε ο καλφτεροσ μακθτισ τθσ, 

ο Επίςκοποσ μετά, Συνζςιοσ. 

Η Υπατία ενιργθςε για τθν ςυμφιλίωςθ του Κυρίλλου με τον Ορζςτθ και ζγινε ςφγκλθςθ 

Συνόδου το 414. Η ςφγκλθτοσ ςυνεκλικει 25 Νοεμβρίου κατά τθν οποίαν ο Συνζςιοσ πα-

ρουςίαςε τθν επιςτολι τθσ Υπατίασ που εξζφραηε τθν επικυμία να πεκάνει ωσ Χριςτιανι. 

Η Σφνοδοσ απεφάςιςε τθν ανακφρυξθ τθσ Υπατίασ (το ζτοσ εδϊ είναι το 414 που κεωρεί-

ται το ζτοσ τθσ δολοφονίασ τθσ) .. ωσ μάρτυσ τθσ Ρίςτεωσ. 

Η ταφτιςθ τϊρα με τθν Αγία Αικατερίνθ πωσ προιλκε; 

Ρρϊτον ζχουμε ότι ζγινε λόγοσ εισ τθν Αλεξάνδρεια να τιμθκεί ωσ μάρτυσ τθσ Ρίςτεωσ 

εφόςον εξζφραςε τθν επικυμία να γίνει Χριςτιανι. Ζχουμε διλωςθ για τθν Χριςτιανικι 

ταυτότθτα τθσ Υπατίασ. Ρροςζξτε όμωσ, γιατί ταυτίςτθκε τόςο εφκολα με τθν Αικατερίνθ; 

Κατά πολλοφσ, το όνομα Αικατερίνθ προζρχεται από το Ελλθνικό κακαρόσ που ςτα Αρα-

βικά λζγεται κατάρ. Κακαρόσ, κακαρι δθλαδι, παρκζνοσ, άμεμπτοσ θ Υπατία, και επομζ-

νωσ και το Αικατερίνα λζνε προζρχεται από το κακαρόσ και άρα ζχουμε τθν αναφορά ςε 

μία γυναίκα που εμαρτφρθςε και θ οποία ιταν κακαρά, δθλαδι ςεμνι παρκζνοσ και 

λοιπά. 

Κάτι άλλο ακόμθ πιο περίεργο. Στο Συναξάριο τθσ Κωνςταντινουπόλεωσ ςτισ 12 Ιουλίου 

και κατά τον Συναξαριςτι του Αγίου Νικοδιμου, υπιρχε ςτο Βόςπορο και κοντά ςτθν 

Μονι τθσ Οςίασ Ματρϊνθσ μοναςτιρι τθσ Αγίασ Υπατίασ. Υπάτιοσ υπάρχει. Άνοιξα και 

‘γϊ από παλαιά που αςχολικθκα με το κζμα το αγιολόγιο. Άμα ανοίξετε το αγιολόγιο κα 

βρείτε δφο, τρεισ, τζςςερισ αγίουσ με το όνομα Υπάτιοσ. Υπατία όμωσ δεν είναι γνωςτι 

καμμία αγία τθσ Ρίςτεϊσ μασ. Κι όμωσ εκεί ςτθ Μικραςία ετιμάτο από παλαιότερα ωσ 

Αγία Υπατία, και τθσ είχε αφιερωκεί και ζνα μοναςτιρι. 

Μία άλλθ ςπουδαία μαρτυρία για τθν ταφτιςθ, χωρίσ να ςθμαίνει ότι τθν αποδζχομαι, 

προςφζρει ο αείμνθςτοσ δάςκαλόσ μασ, Κακθγθτισ τθσ Ραιδαγωγικισ ο Κωνςταντίνοσ 

Σπετςιζρθσ, «Εικόνεσ Ελλινων Φιλοςόφων τθσ Εκκλθςίασ». Ο Σπετςιζρθσ ταυτίηει τθν 

Υπατία με μία γυναικεία μορφι θ οποία υπάρχει μεταξφ των φιλοςόφων και ζχει υπόψθ 

του τθ Μονι τθσ Μεγίςτθσ Λαφρασ. 

Εδϊ πρζπει να εξθγιςω. Ήδθ ο Κλιμθσ ο Αλεξανδρεφσ, Ζλλθνασ από τθν Ακινα που ζηθ-

ςε και ζδραςε ωσ κακθγθτισ, κα λζγαμε κοςμιτορασ κατά τα ςθμερινά, τθσ Θεολογικισ 



Σχολισ τθσ Αλεξανδρείασ -2οσ 3οσ αίωνασ, πζκανε το 335 περίπου ι το 350 κατ’ άλλουσ- 

λζγει το εξισ : “Οι μετά Λόγου βιώςαντεσ Χριςτιανοί ειςί καν άθεοι ενομίςθηςαν “.  

Αυτοί που ζηθςαν με το ςπζρμα, τον ςπερματικό λόγο του Λόγου του Θεοφ μζςα τουσ, 

είναι Χριςτιανοί. Και αναφζρει τον Σωκράτθ, αναφζρει τον Ηράκλειτο, αναφζρει από 

τουσ Εβράιουσ τον Αβραάμ, τουσ τρεισ παίδεσ και λοιπά. Πλοι αυτοί λζει ζηθςαν προςδο-

κϊντασ τον Ιθςοφν Χριςτόν. Γι’ αυτόν τον λόγο, ο Διονφςιοσ ο εκ Φουρνά, κεωρθτικόσ 

και πρακτικόσ τθσ αγιογραφίασ μασ .. λζγει ότι οι άνκρωποι αυτοί ζηθςαν τον Χριςτόν 

προ τθσ ςαρκϊςεϊσ Του και μασ δίδει τουσ φιλοςόφουσ ωσ προειπόντασ τθν ζλευςιν 

Χριςτοφ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ποιζσ διαςυνδζςεισ υπάρχουν. 

Μία παρατιρθςθ. Σε πολλά μοναςτιρια υπάρχουν οι φιλόςοφοι, από τθν μια πλευρά, 

τθν αριςτερι, και από τθ δεξιά πλευρά είναι προφιται. Ζχουμε φιλοςόφουσ που προεί-

πον τθν ζλευςθ Χριςτοφ, κυρίωσ Ζλλθνεσ, και ζχουμε και τουσ προφιτεσ τθσ Ραλαιάσ 

Διακικθσ. Πλοι προείπαν, ζηθςαν και προείπαν, τθν ζλευςιν του Χριςτοφ. Αν ζλκετε ςτον 

πανεπιςτθμιακό ναό τθσ Οδοντιατρικισ Σχολισ ςτον Άγιον Αντφπα, πριν από 25-30 

χρόνια φζραμε ζναν αγιορείτθ και ςτον πρόναο ςτον νάρκθκα μασ ζχει φιλοςόφουσ και 

προφιτεσ. Για να είμαςτε και εμείσ πιςτοί ςυνεχιςτζσ αυτισ τθσ παραδόςεωσ. 

Το όνομα τθσ γυναίκασ τϊρα που εικονίηεται, μόνθ, μεταξφ των φιλοςόφων είναι Αιαλια 

(α, ι, ι). Αιαλια. Λζγει ο Σπετςιζρθσ, κανζνα όνομα γυναίκασ δεν ξζρουμε ςτα Ελλθνικά 

που ονομάηεται Αιαλια. Και λζγει αυτόσ ότι για να μθν προκαλεί τουσ Χριςτιανοφσ ότι 

μία Νεοπλατωνικι φιλόςοφοσ περιλαμβάνεται μεταξφ των αγίων γυναικϊν και μεταξφ 

των φιλοςόφων, το Αιαλια είναι ακουςτικά Υπατία, Αιαλια. Αυτι είναι θ άποψθ του 

Σπετςιζρθ, του δαςκάλου μασ, που αυτιν τθν ςτιγμι δεν ςθμαίνει ότι τθν δζχομαι. Δφο 

λόγια και τελειϊνω. Στθν Βυηαντινι Γραμματεία ζηθςε θ μνιμθ τθσ Υπατίασ με πολλι 

ευλάβεια. Αναφζρεται ωσ Εραςμία Ραρκζνοσ θ «πρὸσ δὲ τῷ διδαςκαλικῷ καὶ ἐπ’ ἄκρον 

ἀναβᾶςα τῆσ πρακτικῆσ ἀρετῆσ, δικαία τε καὶ ςώφρων γεγονυῖα,..».  

Πχι μόνο καλι δάςκαλοσ αλλά και θκικι προςωπικότθτα. Η Βυηαντινι Γραμματεία 

μιλοφςε ςυνεχϊσ για αυτιν ϊςτε να αποβεί ζνα κρυλικό πρόςωπο. 

Στθν Ελλθνικι Ανκολογία που είναι πολλά επιγράμματα των Αρχαίων Ελλινων και μετα-

γενεςτζρων, ζχουμε ζνα επίγραμμα του Παλλαδά, Αλεξανδρινοφ ποιθτοφ. Ακοφςτε: 

Εισ τθν φιλόςοφον Υπατίαν, τθν Θζωνοσ κυγατζρα. 

«ὅταν βλζπω ςε, προςκυνῶ, καὶ τοφσ λόγουσ, 

τῆσ παρθζνου τὸν οἶκον ἀςτρῷον βλζπων· 

εἰσ οὐρανὸν γάρ ἐςτί ςοῦ τὰ πράγματα, 

Ὑπατία ςεμνή, τῶν λόγων εὐμορφία, 

ἄχραντον ἄςτρον τῆσ ςοφῆσ παιδεφςεωσ.» 

Μοιάηει με τροπάριο. Καταλάβατε;  

Αυτό όμωσ δεν ςθμαίνει ταφτιςθ Υπατίασ και Αικατερίνθσ αλλά δείχνει τον ςεβαςμόν τον 

οποίον ζδειξε ο Χριςτιανικόσ κόςμοσ απζναντι ςτθν Υπατία. 



Για τθν ςυςχζτιςθ Υπατίασ με τθν μάρτυρα Αικατερίνθ υπάρχει αναφορά και ςτθν Ντηιζ-

λςκα, ςε δφο ςελίδεσ, και ςε ζναν Richardson και άλλουσ ςυγγραφείσ, Δυτικοφσ.  

Το όνομα Κατερίνα, αεί Κακαρίνα, πάντα κακαρι. 

 

Η παιδεία των δφο γυναικών. 

Ηςχολοφντο με τα ίδια πράγματα. Στο κείμενο που δθμοςιεφω και ζνα μάλιςτα μεταγε-

νζςτερο του 15ου αιϊνοσ που και αυτό δθμοςίευςα, εξζδωςα δθλαδι για πρϊτθ φορά, 

ςτο κείμενο αυτό φαίνεται ο διάλογοσ τθσ Αικατερίνθσ με τουσ φιλοςόφουσ. .. Και ςτον 

διάλογον αυτόν φαίνεται θ δεινότθτα τθσ Αικατερίνθσ, τθν ίδια δεινότθτα όμωσ είχε και 

θ Υπατία. Φιλόςοφεσ γυναίκεσ και οι δφο, αςτρονόμοι και οι δφο, μακθματικοί και οι 

δφο, παρκζνεσ κακαρζσ και οι δφο, δεν εμολφνκθςαν ποτζ, διατιρθςαν αλϊβθτθ τθν 

παρκενία όχι μόνο του ςϊματοσ αλλά και τθσ ψυχισ. Γι’ αυτά όλα τα ςτοιχεία κεϊρθςαν 

κάποιοι ότι πρζπει να ταυτίςουμε τα δφο πρόςωπα. 

Για να τελειϊςω λοιπόν, τελευταία φράςθ. 

Δεν είναι βζβαιον ότι ταυτίηονται τα δυο πρόςωπα. Η Αγία Αικατερίνθ είναι για εμάσ 

αυτό που ςθμαίνει ςιμερα, και θ Υπατία είναι αυτό που μζςα από τον Συνζςιο και τουσ 

άλλουσ ςυγγραφείσ διαπιςτϊνουμε.  Μία εξαίρετθ μορφι, ζνασ εξαίρετοσ εκπρόςωποσ 

του Ελλθνιςμοφ. Η ταφτιςθ τϊρα γιατί ζγινε και τί ςθμαίνει; Σθμαίνει ότι ο ςεβαςμόσ 

πολλϊν Ορκοδόξων Χριςτιανϊν προχϊρθςε τόςο πολφ ϊςτε να ταυτίςουν τθν Υπατία με 

τθν Αγία Αικατερίνθ. Αυτό είναι που μασ μζνει. Για να τθν ταυτίςουν με τθν Αγία Αικατε-

ρίνθ ςθμαίνει ότι είχαν ςε πολφ μεγάλο φψοσ ςτθ ςυνείδθςι τουσ τθν Υπατία. Νομίηω ότι 

αυτό είναι θ καλφτερθ απάντθςθ ςτουσ νεοπαγανιςτζσ που προςπακοφν να βρουν το 

παραμικρό για να χτυπιςουν τουσ αγίουσ μασ και τθν Ορκοδοξία. 

Ευχαριςτϊ για τθν υπομονι ςασ. 

Σθμειώςεισ: 

* Ευςζβιοσ Καιςαρείασ, ο πατζρασ τθσ Εκκλθςιςτικισ Ιςτορίασ 

** Η χρονικι περίοδοσ που καλφπτει ιςτορικά ο Σωκράτθσ ο Σχολαςτικόσ, φτάνει μζχρι 

το 439 

Απομαγνθτοφϊνθςθ Φαίθ/Αβζρωφ 


