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ΚΕΙΜΕΝΟ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗΣ.  
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΡΑΜΙΤΙΝΟΣ

Ο 
ι φίλοι τής φίλης και συνερ-
γάτιδός µας, Σοφίας Καθα-
ρείου, γνωρίζουν πολύ καλά 
την αφοσίωσή της στην 

Υπατία (370-415 ή 416 µ.Χ.), την 
Ελληνίδα νεοπλατωνική φιλόσοφο, 
αστρονόµο και µαθηµατικό, για την 
οποία αφιέρωσε ένα µεγάλο κοµµά-
τι τής ζωής της σε έρευνες, δοκίµια 
και ένα θεατρικό έργο. Η ζωή και 
το τραγικό τέλος τής Υπατίας συγκί-
νησε τη Σοφία Καθαρείου από νεα-
νική ηλικία µε την ενθάρρυνση τού 
καθηγητή Θεολογίας πατέρα της και 
τής µητέρας της που τής χάρισαν όλα 
τα εφόδια για το µέλλον της σαν επι-
στήµων σε καίριες επαγγελµατικές 
θέσεις, αλλά και σαν άνθρωπος τού 
πνεύµατος µε πλούσιο συγγραφικό 
έργο σε όλους σχεδόν τους τοµείς τής 
λογοτεχνίας και µε πλούσια κοινωνι-
κή δράση.
Την περασµένη Παρασκευή, η Σοφία 
Καθαρείου είχε την ευκαιρία να προ-
βάλει την Υπατία «της», στο Πανεπι-
στήµιο ΝΝΟ  µε πρωτοβουλία τού 
Τµήµατος Ελληνικών Σπουδών και 
τού Ιδρύµατος Ελληνικών Σπουδών, 
µπροστά σε ένα µεγάλο µεικτό ακρο-
ατήριο. Στην οµιλία της, η εκλεκτή 
λογοτέχνις µίλησε µε πολλή τρυφε-
ρότητα για τους µέντορες γονείς της 
και ευχαρίστησε την κοσµήτορα τού 
Τµήµατος Τεχνών και Κοινωνικών 
Επιστηµών στο Πανεπίστηµιο ΝΝΟ, 
Professor Eileen Baldry, τον πρόεδρο 
τού Ιδρύµατος Ελληνικών Σπουδών, 
Κώστα Βερτζάγια, που χρηµατοδό-
τησε τη σηµαντική αυτή πνευµατική 
εκδήλωση, την ∆ρ Ευφροσύνη ∆ελη-
γιάννη, που είναι και η ∆ιευθύντρια 
των Ελληνικών Σπουδών του Πανε-
πιστηµίου Νέας Νότιας Ουαλίας και 
είχε την εποπτεία  για την οργάνωση 
τής εκδήλωσης, την κυρία Σού Κού-
ζιου, ∆ιευθύντρια του Παραρτήµατος 
της Bank of Sydney, τα τυπογραφεία 
Blink Print, την Παρούλα και την 
κόρη της Νικόλ Θέρµπαν που χορο-
γράφησαν µια άψογη παρουσίαση 
τού χορευτικού τους συγκροτήµατος, 
καθώς την Αθανασία Κώστα, για την 
εντυπωσιακή απαγγελία χορικού 
από το θεατρικό έργο της Καθαρείου 
ΥΠΑΤΙΑ.  Η Αθανασία Κώστα είναι 
βραβευµένο σπάνιο ταλέντο ηθοποι-
ίας στο παροικιακό θεατρικό στερέ-
ωµα που, δυστυχώς, δεν έχουµε την 
ευκαιρία να απολαµβάνουµε συχνά.
Η οµιλία της Σοφίας Καθαρείου 

δόθηκε στα Αγγλικά.  Με την ευκαι-
ρία, να τονίσω πως θα πρέπει να 
δίδονται στα Αγγλικά περισσότε-
ρες οµιλίες που αφορούν στην Ελ-
λάδα, τον πολιτισµό της, αλλά και 
στα εθνικά προβλήµατά της, Μα-
κεδονικό και Κυπριακό, όχι µόνο 
για τα παιδιά και εγγόνια µας που 
πρώτη γλώσσα τους είναι τα Αγ-
γλικά, αλλά και ξενόγλωσσους που 
θέλουµε να ελκύσουµε κοντά στην 
πατρίδα µας. Ειδικά µε την οικονο-
µική και κοινωνική κρίση που ζουν 
τ’ αδέρφια µας στην πατρίδα, είναι 
απαραίτητο να ενηµερώνουµε τούς 
«ξένους» µε την πραγµατικότητα µε 
οµιλίες στα Αγγλικά και σε δικούς 
τους ευπρόσιτους χώρους.
Μελετηµένη, µε ευγλωττία και µε 
τέλεια γνώση τής Αγγλικής, η Σο-
φία Καθαρείου, παρουσίασε την 
Υπατία σαν τη σπουδαία γυναίκα 
επιστήµονα, απελευθερωµένη από 
µισογυνικές παραδόσεις, που δι-
έπρεψε διδάσκοντας δηµόσια για 
τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, 
αποδεικνύοντας  την εκπαίδευσή 
της στη φιλοσοφία και στη ρητορι-
κή.
 
Για τους αναγνώστες µας που έχα-
σαν την ευκαιρία ν’ ακούσουν τη 
Σοφία Καθαρείου ή να διαβάσουν 
δοκίµιά της, η Υπατία ήταν κόρη 
του µαθηµατικού και αστρονόµου 
Θέωνα, που έλαβε µε τις φροντί-
δες του πατέρα της πολύ καλή εκ-
παίδευση αρχικά στα Μαθηµατικά 
και αργότερα  στη Φιλοσοφία όταν 
ταξίδεψε στην Αθήνα και στην Ιτα-
λία. Στην Αθήνα παρακολούθησε 
µαθήµατα στη νεοπλατωνική σχο-
λή του Πλούταρχου του Νεότερου 
και της κόρης του Ασκληπιγένειας 
αλλά µαθήτευσε και κοντά στον Ιε-
ροκλή. Επιστρέφοντας στην Αλε-
ξάνδρεια, επικεφαλής της εκεί σχο-
λής των Πλατωνιστών (400 µ.Χ.), 
δίδαξε φιλοσοφία και µαθηµατικά 

και αποτέλεσε πόλο έλξης για τους 
διανοούµενους της εποχής. ∆υστυ-
χώς παρότι η ίδια η Υπατία υπήρ-
ξε πολυγραφότατη κανένα από τα 
έργα της δεν σώζεται και έχουµε 
µόνο αναφορές για αυτά. Πολ-
λοί από τους µαθητές της ανήκαν 
στους ανώτατους κύκλους της αρι-
στοκρατίας της πόλης και έγιναν 
σηµαντικές προσωπικότητες, όπως 
ο Πρίγκιπας Κυρήνης Συνέσιος, 
µετέπειτα Επίσκοπος Πτολεµαΐδας 
και ο έπαρχος της Αλεξανδρείας 
Ορέστης. 
Με τον Συνέσιο διατηρούσε στα-
θερή αλληλογραφία, τµήµατα της 
οποίας έχουν σωθεί και αποκαλύ-
πτουν τον τεράστιο θαυµασµό που 
έτρεφε ο Επίσκοπος για την Υπα-
τία. “… Ακόµα και αν υπάρχει από-
λυτη λήθη στον Άδη, ακόµα και 
εκεί θα σε θυµάµαι αγαπητή Υπα-
τία”, έγραφε στις επιστολές του. 
«Υπατία». Η Υπατία ήταν εξίσου 
σεβαστή και από τους Χριστιανούς, 
οι οποίοι την χρησιµοποιούσαν 
ως παράδειγµα αγνότητας. Η ίδια 
επηρεάστηκε φιλοσοφικά από τους 
νεοπλατωνικούς Πλωτίνο και Ιάµ-
βλιχο.
Για τον θάνατό της υπάρχουν πολ-
λές θεωρίες για το ποιος ήταν 
υπεύθυνος και ποια ήταν τα κίνη-
τρα. Η δολοφονία της είναι ίσως 
και ο λόγος που η Υπατία έµεινε 
αθάνατη στο πέρασµα των αιώνων. 
Πολλοί θεωρούν υπαίτιο για τον 
θάνατό της τον Πατριάρχη Αλεξαν-
δρείας Κύριλλο και τις διαταγές του 
για την «κάθαρση» της Αλεξάνδρει-
ας από τους Ειδωλολάτρες/Παγα-
νιστές. Η πιο αξιόπιστη πηγή για 
τον θάνατό της είναι από τον Σω-
κράτη τον Σχολαστικό, που έγραψε 
για την περίπτωση αυτή, 25 περί-
που χρόνια αργότερα. Εκείνη την 
περίοδο, υπήρχε πολύ ένταση και 
µίσος µεταξύ των Εβραίων και των 
Χριστιανών της Αλεξάνδρειας· εί-

ναι η εποχή όπου ο έπαρχος Ορέ-
στης και ο Πατριάρχης Κύριλλος 
(γνωστός από τον σκληρό τρόπο µε 
τον οποίο διαχειρίστηκε τον αιρετι-
κό Νεκτάριο) βρίσκονταν σε αντι-
παράθεση. Περίπου 500 µοναχοί 
έφτασαν στην πόλη για να ταχθούν 
στο πλευρό του Πατριάρχη Κύριλ-
λου. Κατηγόρησαν τον Ορέστη (ο 
οποίος ήταν βαπτισµένος χριστια-
νός) ότι είναι ειδωλολάτρης και ότι 
έκανε θυσίες στους Έλληνες θεούς 
σε αντίθεση µε τον νόµο του Θεο-
δοσίου που απαγόρευε κάθε είδος 
ειδωλολατρίας. Όταν ένας µοναχός 
ονόµατι Αµµώνιος θανατώθηκε, 
επειδή είχε πετάξει µία πέτρα στον 
έπαρχο, ο Κύριλλος και οι φανα-
τικοί υποστηριχτές του, στράφη-
καν ενάντια στην Υπατία, η οποία 
εξακολουθούσε να διδάσκει τις 
θεωρίες του Πλάτωνα και του Αρι-
στοτέλη.  Αποκαλώντας την ειδω-
λολατρική µάγισσα και ιέρεια, την 
έγδυσαν και την έσυραν µέχρι τον 
Καθεδρικό ναό, όπου την σκότω-
σαν γδέρνοντάς και διαµελίζοντας 
την µε κοφτερά όστρακα. Το δια-
λυµένο σώµα της το µετέφεραν στο 
Κυνάριον όπου την έκαψαν.
* Ο αστεροειδής 238 Υπατία, που 
ανακαλύφθηκε το 1884, πήρε το 
όνοµά του από την ιστορική αυτή 
µορφή.
Στην πνευµατική εκδήλωση µίλη-
σαν η Professor Eileen Baldry και 
ο πρόεδρος τού Ιδρύµατος Ελληνι-
κών Σπουδών, Κώστας Βερτζάγιας 
και έληξε µε τον επίλογο τής ∆ρ 
Ευφροσύνης ∆εληγιάννη, διευθύ-
ντριας των Ελληνικών Σπουδών 
στο Πανεπιστήµιο ΝΝΟ, η οποία 
έπλεξε το εγκώµιο τής Σοφίας Κα-
θαρείου και ευχαρίστησε τους συ-
ντελεστές τής εκδήλωσης.
Μετά τις οµιλίες ακολούθησε κο-
κτέιλ πάρτι µέσα σε µια ευχάριστη 
ατµόσφαιρα.
Θερµά συγχαρητήρια στη Σοφία 
Καθαρείου για την πολύ ενδιαφέ-
ρουσα οµιλία της, στην Professor 
Eileen Baldry, στον πρόεδρο τού 
Ιδρύµατος Ελληνικών Σπουδών, 
Κώστα Βερτζάγια, στη ∆ρ Ευφρο-
σύνη ∆εληγιάννη, την Παρούλα 
και Νικόλ Θέρµπαν µε το χορευ-
τικό συγκρότηµά τους, στην Αθα-
νασία Κώστα, την Bank of Sydney 
και τη διευθύντρια στο παράρτηµα 
Kingsford Ms Sue Couzios και το 
καλλιτεχνικό τυπογραφείο του Ν. 
Βαλή, Blink Print.       
(Φωτογραφικό ρεπορτάζ στη σελίδα 23).
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