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1

Υπατία, ένα αθώο θύμα στη 
σύγκρουση εθνικών και χριστιανών1

 Η θυγατέρα του Θέωνα του Αλεξανδρέα, η Υπατία (ca. 370-415), πέρασε 

όλη της τη ζωή στην Αλεξάνδρεια, πόλη γνωστή τόσο για τον πνευματικό 

ασκητισμό όσο και για τον άκρατο αισθησιασμό. Σ’ αυτό το σταυροδρόμι 

πολλών πολιτισμών συνυπάρχουν και επιβιώνουν Έλληνες, Ιουδαίοι, ειδω-

λολάτρες, χρι στιανοί κ.ά., ενώ ο κίνδυνος που θα ξεκινήσει από την αραβική 

χερσόνησο δεν είναι ακόμα ορατός στον ορίζοντα.2 Στα τέλη του 4ου αιώνα ο 

ύστερος αρ χαι οελληνικός πολιτισμός ζει τις τελευταίες αναλαμπές του.3 Η 

πόλη του Μεγάλου Αλεξάνδρου υποκατέστησε την Αθήνα,4  η οποία δεν δια-

1  Το κείμενο αυτό έχει δημοσιευτεί στο περιοδικό της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών 
Voprosii Istorii estestvoznanija i techniki, No 2, 2002, σσ. 211-230 (στα ρωσικά). Νωρίτερα τα 
αποτελέσματα των ερευνών μου σχετικά με το Θεοδοσιανό Κώδικα και τη δολοφονία της 
Υπατίας είχαν παρουσιαστεί στο Πανεπιστήμιο της Σαραγόσα (Ισπανία) στα πλαίσια του 
IV ∆ιεθνούς Συνεδρίου Caldeano, με θέμα Πολιτική και Μαθηματικά, τον Σεπτέμβριο του 
1999.
2  J. Marlow, The Golden Age of Alexandria. From its Foundation by Alexander the Great in 
331 BC to its capture by the Arabs in 642 AD London 1871.

3  Βλ. A. Cameron, The Mediteranean World in Late Antiquity. A.D. 395-600 Routledge N. 
York 1993. R. MacMullen, Christianizing the Roman Empire A.D. 100-400, Yale University 
Press, New Haven and London 1984. O. Grabar (ed), Late Antiquity. A Guide to the Postclassical 
World. Harvard University Press. Cambridge. Massachusetts and London 1999. G.W. Bowersock, 
Hellenism in Late Antiquity. Ann Arber 1990. Ο ελληνισμός στην ύστερη αρχαιότητα. επιμ. 
Α. Φιλιπποπούλου, μετ. Μ. Γιόση ΜIΕΤ 1996. Βλ. επίσης ∆. Αγγελή, Ιδεολογικά Ρεύματα της 
Ύστερης Αρχαιότητας. Οι εκδόσεις των Φίλων Αθήνα 2004.
4  Χαρακτηριστική είναι η γνώμη του Συνέσιου, ο οποίος αναφέρει στον αδελφό του πως η 
Αθήνα είναι η πόλη των μεγάλων ονομάτων αλλά τίποτα πια δεν υπάρχει, μονάχα οι σφή-
κες κεντρίζουν τον επισκέπτη. A. Fitzgerald, The Letters of Synesius of Cyrene. London 1926. 
Επ. 136. «πάλαι μὲν ἧν ἡ πόλις ἑστία σοφῶν, τὸ δὲ νῦν ἔχον, σεμνύσουσιν αὐτάς οἱ μελιτ-
τουργοί». Βλ. επίσης D. Roques, Études sur la correspondance de Synésios de Cyrène, Bruxelles 
1989 καθώς και Synesii Cyrensis Epistolae, ed. A. Garzya Roma 1972, Opere di Sinesio di 
Cirene Epistole. Torino 1989.
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Υπατία, ένα αθώο θύμα στη σύγκρουση εθνικών και χριστιανών 3 

 Ποιο όμως ήταν το ιστορικό και πολιτικό πλαίσιο στη διάρκεια της ζω ής 

της Υπατίας;

 Το διάταγμα της ανεξιθρησκίας των Μεδιολάνων το οποίο θέσπισε ο 

Μέγας Κωνσταντίνος (285-337) για ευνόητους λόγους δεν ισχύει πια. Οι διά-

φορες αιρέσεις που μαστίζουν την αυτοκρατορία απειλούν ένα σοβαρό κίν-

δυνο για το χριστιανισμό,10 ενώ διάφοροι επιδρομείς απειλούν την ακεραι-

ότητα του καινούργιου κράτους. Το 378 οι Γότθοι πλησιάζουν την Κωνστα-

ντινούπολη και λεηλατούν τη Θράκη, τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία.11  Όλες 

οι εξωτερικές και εσωτερικές συνθήκες ωθούν τον Θεοδόσιο Α΄ τον Μέγα να 

εκδώσει αυτοκρατορικό διάταγμα,12 με το οποίο επιτάσσει πως όλοι οι υπή-

κοοι της αυτοκρατορίας πρέπει να τηρούν το δόγμα που πρεσβεύεται από 

τον επίσκοπο Ρώμης ∆άμασον και τον επίσκοπο Αλεξανδρείας Πέτρο.

 «Εμείς, οι Αυτοκράτορες Γρατιανός, Βαλεντινιανός και Θεοδόσιος Αύ -
γου στοι: ∆ιάταγμα προς το λαό της πόλης της Κωνσταντινούπολης.
 Βούλησή Μας είναι ότι όλοι οι λαοί, οι οποίοι κυβερνώνται από την 
διοίκηση της επιείκειάς Μας θα πρέπει να έχουν τη θρησκεία την οποίαν ο 
θεϊκός Πέτρος μεταβίβασε στους Ρωμαίους, ως την θρησκεία την οποίαν 
εισή γαγε... Είναι φανερό πως αυτή είναι η θρησκεία που ακολουθείται από 
τον ποντίφικα ∆άμασον και τον Πέτρο, επίσκοπο Αλεξανδρείας, άτομο 
αποστο λικής αξιοσύνης. ∆ηλαδή, σύμφωνα με την αποστολική υπακοή και 
το ευαγ γελικό δόγμα, πρέπει να πιστεύουμε στην μοναδική θεότητα του 
Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, υπό την έννοια της ίσης μεγα-
λειότητας και του Αγίου Πνεύματος». 
 Ο χριστιανισμός13 γίνεται ο συνδετικός κρίκος μεταξύ πληθυσμών, που η 

10  Πβ. «Τοῦ βασιλέως Κωνσταντίνου τελευτήσαντος οἱ περὶ Εὐσέβιον τὸν Νικομηδέα καὶ 
Θέογνιν Νικαίας ἐπίσκοπον, καιροῦ δεδράχθαι εὐκαίρου νομίσαντες, ἀγῶνα ἔθεντο τὴν τοῦ 
“ὁμοουσίου” πίστιν ἐκβαλεῖν, ἀντεισάγειν δε τὴν Ἀρειανίζουσαν». Σωκράτους Σχο λα στικοῦ, 
Εκκλησιαστικὴ Ιστορία 2.2.
11  Το 382 ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος ο Μέγας αναγκάζεται να συνάψει ειρήνη μαζί τους.
12  J. Harries, Law and Empire in Late Antiquity. Cambridge University Press. Cambridge 2001. 
Θεοδοσιανός Κώδικας XVI.I.2 (28 Φεβρουαρίου 380).
13  J. Herrin, The Formation of Christendom Phoenix Press London 1987. see. ed. 2001, καθώς και 
Γ. Φλορόφσκι, Χριστιανισμός και πολιτισμός, μετάφρ. Ν. Πουρναρά. Εκδ. Π. Πουρναρά. Θεσ-
σαλονίκη 1982. Βλ. επίσης Μητροπολίτου Περγάμου, Ιωάννου Ζηζιούλα, Ελληνισμός και Χρι-
στιανισμός. Η συνάντηση των δύο κόσμων. Εκδόσεις Αποστολικής ∆ιακονοίας Αθήνα 2003.
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ανομοιογένειά τους αποτελεί έναν αδιάλειπτο κίνδυνο για την αυτοκρατο-

ρία.

 Το 391 ο Θεοδόσιος, θέλοντας να εμποδίσει οριστικά πια κάθε επι στρο φή 

στο παρελθόν, απαγορεύει διά νόμου κάθε παγανιστική λατρεία,14 κάνο ντας 

ειδική αναφορά για την Αίγυπτο (16 Ιουνίου 391) και προετοιμάζοντας το 

έδαφος για την αξιοποίηση και τη χρησιμοποίηση των υλικών της κατεδά-

φισης.

 Οι ίδιοι Αύγουστοι προς τον Ευάγκριο, αυτοκρατορικό έπαρχο και 

Ρωμανό της Αιγύπτου: «Ουδείς έχει το δικαίωμα να εκτελεί θυσίες. Ουδείς 
μπορεί να πηγαίνει σε ναούς. Ουδείς πρέπει να σέβεται τους βωμούς. Όλοι 
πρέπει να γνωρίζουν ότι αποκλείονται από την βέβηλη είσοδο των ναών σε 
αντίθεση με το νόμο μας, ώστε, αν κάποιος επιχειρήσει να πράξει οτιδήποτε 
σχετικά με θεούς ή με θυσίες, αντίθετα με την απαγόρευσή Μας, θα πρέπει 
να γνωρίζει ότι δεν θα εξαιρεθεί από την τιμωρία με κάποια ειδική αυτο-
κρατορική εύνοια. Επίσης αν οποιοσδήποτε υπήκοος επαρχίας, κατά την 
διάρκεια της διοίκησής του, βασισθεί στο προνόμιο της εξουσίας του και 
κάποιος ιερόσυλος παραβάτης του νόμου εισέλθει σε μιασμένα μέρη θα εξα-
ναγκασθεί να πληρώσει στο θησαυροφυλάκιό Μας 15 χρυσά νομίσματα 
καθώς και οι επιτελείς θα δώσουν το ίδιο ποσόν, εκτός αν με συνδυασμένη 
δύναμη έχουν αντιτεθεί».15 

 Οι ίδιοι Αύγουστοι προς τον Ευτυχιανό, πραιτωριανό έπαρχο. 
 «Αν υπάρχουν ναοί σε διαμερίσματα της χώρας, πρέπει να γκρεμισθούν 
χωρίς ταραχές ή θόρυβο. Όταν γκρεμισθούν και μεταφερθούν, θα πρέπει τα 
βασικά υλικά για θέματα δεισιδαιμονίας να καταστραφούν».16 

 Η αφθονία όμως όλων αυτών των υλικών που προέρχονταν από την 

καταστροφή των ναών των εθνικών,17 αναγκάζει τη διοίκηση της αυτοκρα-

14  A. Momigliano, The conflict between Paganism and Christianity in the Fourth Century. Ox ford 
University Press 1963, καθώς και R.L. Fox, Pagans and Christians. Harper. San Fransisco 1986.
15  Θεοδοσιανός Κώδικας XVI.10. II 16 Ιουνίου 391.
16  Idem. XVI.10.16. (399).
17  H. Saradi-Mendelovici, Christian Attitudes towards Pagan Monuments in Late Antiquity and 
their Legacy in Later Byzantine centuries, Dambarton Oaks Papers 44. 1990. Πβ. και τον 
Κανόνα πδ´ της εν Καρθαγένη Συνόδου: «... οὐ μόνον τὰ τῶν εἰδώλων ξόανα δεῖ συντρίβε-
σθαί τε καἰ ἐξαλείφεσθαι, καὶ τοὺς βωμοὺς αὐτῶν καταστρέφεσθαι, ἀλλὰ καὶ εἰ τι λείψανον 
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Υπατία, ένα αθώο θύμα στη σύγκρουση εθνικών και χριστιανών 5 

τορίας να εκδώσει το 397 καινούργιο νόμο, με τον οποίο τα υλικά αυτά θα 

καλύψουν τις ανάγκες του κράτους: «∆ιατάσσουμε πως όλα αυτά τα υλικά 
τα οποία προέρχονται από την καταστροφή των ναών θα εκχωρισθούν για 
τις προαναφερόμενες ανάγκες, στη συμπλήρωση κατασκευών».18,19

 Σύμμορφος με το αυτοκρατορικό διάταγμα, ο πατριάρχης Αλεξανδρείας 

Θεόφιλος αρχίζει την εκστρατεία κατά των εθνικών.20 «Κατὰ δὲ τὸν χρόνον 

τόνδε καὶ ἐν τῇ Ἀλεξάνδρεια τοιοῦτο πάθος ἐγένετο. Τῇ τοῦ ἐπισκόπου Θεο-

φίλου σπουδῆ βασιλέως ἐκέλευε πρόσταγμα λύεσθαι τοὺς ἐν Ἀλεξάνδρεια τῶν 

Ἑλλήνων ναούς, καὶ τοῦτο γίνεσθαι τῇ Θεοφίλου φροντίδι. Ταύτης τῆς ἐξου-

σίας δραξάμενος ὁ Θεόφιλος, παντοῖος ἐγένετο καθυβρίσαι τὰ τῶν Ἑλλήνων 

μυστήρια καὶ ἀποκαθαίρει μὲν τὸ Μιθρεῖον, καταστρέφει δὲ τὸ Σεραπεῖον».21  

Έτσι, το 391 ή το 392 καταστρέφονται από τους χριστιανούς το λα τρευτικό 

κέντρο της Αλεξάνδρειας, ο ναός του Σεράπιδος,22 η βιβλιοθήκη του, καθώς 

και το καταπληκτικό άγαλμα του θεού Σεράπιδος, έργο του γλύπτη Βρυ  ά-

ξιδος. Οι ευρισκόμενοι στην Αλεξάνδρεια Έλληνες23 «φόβος ἐκ τῶν γεγο νότων 

εἶχε», «καὶ μάλιστα οἱ φιλοσοφεῖν ἐπαγγελλόμενοι, τὴν λύπην οὐκ ἤνε γκαν».24 

τῆς εἰδωλολατρείας ὑπελείφθη, ἢ ἐν τόποις, ἢ ἄλσεσιν, ἢ δένδροις (τι γὰρ ὅτι τινὰ τούτων 
ἐτίμων οἱ ἕλληνες, ἢ ἐμαντεύοντο ἐν αὐτοῖς, καὶ τῆς πλάνης ἀπελαθείσης, ἢ ὁ τρίπους, ἢ τὸ 
μαντεῖον ἐναπέπειμεν;) ἀφανιζέσθω καὶ τοῦτο, ὡς μηδὲ μνήμην αὐτῷ ὑπεῖναι». Γ. Ράλλης – 
Μ. Ποτλής, Σύνταγμα τῶν θείων καὶ ἱερῶν κανόνων, τομ. Γ΄, 1853, σ. 511.
18  Πβ. «τὰ δὲ ἀγάλματα τῶν θεῶν μετεχωνεύετο εἰς λεβήτια, καὶ εἰς ἑτέρας χρείας τῶν Ἀλε-
ξανδρέων ἐκκλησίας, τοῦ βασιλέως χαρισαμένου τοὺς θεοὺς εἰς δαπανήματα τῶν πτυχῶν» 
Σωκράτους του Σχολαστικού, Εκκλησιαστική Ιστορία. 5.16.
19  Θεοδοσιανός Κώδικας XV.1.36.

20  Βλ. και Γ. Παμπούκης, Στην τροχιά του ενός Θεού. Απόπειρα προσέγγισης των πραγμα-
τι κών γεγονότων στις μονοθεϊστικές θρησκείες. Ε.Λ.Ι.Α. Αθήνα 1999.
21   Σωκράτους Σχολαστικού, οp. cit.
22  Τα ιερογλυφικά τα οποία ευρέθησαν όταν απογυμνώθηκε ο ναός από τα στολίδια ήσαν 
«οἱ χαρακτῆρες σταυρῶν ἔχοντες τύπους. Τούτους ὁρῶντες χριστιανοί τε καὶ Ἕλληνες τῇ 
ἴδια ἑκάτεροι θρησκεία προσαρμόζοντο. Χριστιανοὶ μὲν γὰρ σημεῖον σου κατὰ Χριστὸν 
σωτη ριώδους πάθους εἶναι λέγοντες τὸν σταυρόν, οἰκεῖον εἶναι τὸν χαρακτῆρα ἐνόμιζον. 
Ἕλληνες δὲ τὶ κοινὸν Χριστῷ καὶ Σεράπιδι ἔλεγον: ... τινὲς τῶν Ἑλλήνων τῷ Χριστιανισμῷ 
προσελ θόντες, τὰ ἱερογλυφικά τε γράμματα ἐπιστάμενοι, διερμηνεύοντας τὸν σταυροειδῆ 
χαρακτῆρα ἔλεγον σημαίνει ζωὴν ἐπερχομένην». Σωκράτους Σχολαστικού οp. cit.
23  Βλ. Ν. Χρόνης, Ο μετασχηματισμός της φιλοσοφίας από των ελληνιστικών μέχρι των 
πρωτ οχριστιανικών χρόνων. Βιβλιοθήκη Σ. Ν. Σαριπόλου Αθήνα 1988.
24  Σωκράτους του Σχολαστικού, Εκκλησιαστική Ιστορία 5.16.
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θέτει πια παρά μόνο τη φήμη της. Ο Συνέσιος,5 ο επίσκοπος Κυρήνης, στις 

Επιστολές του περιγράφει την κατάσταση, υπογραμμίζοντας τη συμβολή της 

Υπατίας στην πνευματική άνθηση της Αλεξάνδρειας. «Αἴγυπτος τρέφει τὰς 

Ὑπατίας δεξαμένης γονάς».6 
 Ο χριστιανισμός7 έχει πια εξαπλωθεί στις ανατολικές επαρχίες και η 

ελληνική γλώσσα έχει αναδειχθεί8 στο ιδεώδες όργανο για να αποδώσει τις 

έννοιες της καινούργιας θρησκείας.9 Μετά το 395 η Αίγυπτος γίνεται επαρχία 

της Βυζα ντινής Αυτοκρατορίας και διοικείται από τον έπαρχο (praefectus 

Augu stialis), όμως η κυρίαρχη μορφή είναι ο επίσκοπος Αλεξανδρείας, ο 

οποίος από το 381 φέρει τον τίτλο του Πατριάρχη. Η Αλεξάνδρεια είναι η 

τρίτη με  γα λύτερη πόλη της αυτοκρα τορίας, η πνευματική και θρησκευτική 

πρω τεύου σα της Αιγύπτου αλλά και το μεγαλύτερο λιμάνι της Μεσογείου. 

Στην πραγματικότητα, το ένδοξο παρελθόν της Αλεξάνδρειας αποτελεί από 

μόνο του έναν αυτόνομο αλλά και συνάμα κλειστό «μικρόκοσμο». Το Μου-

σείο, φορέας της παράδοσης του Ευκλείδη, η Βιβλιοθήκη με τους πολύτιμους 

παπύρους, οι ναοί των εθνικών, οι χριστιανικοί ναοί και η συναγωγή, όλα 

αυτά αποτελούν το πολυπολιτιστικό και θρησκευτικό πρόσωπο της πόλης, 

το οποίο σύντομα θα υποχωρήσει μπρο στά στη δύναμη της θεοκεντρικής 

δι δα σκαλίας του χριστιανισμού.

5  Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. H. L. Marrow, Synesius of Cyrene, and Alexandrian 
Neopla tonism στο Conflict between Paganism and Christianity in the Fourth Century (ed. A. 
Monigliano) Oxford. Clarendon Press 1963 σσ. 126-150 και D. Roques, Synésios de Cyrène et 
la Cyrénaïque du Bas Empire. Études d’antiquités africaines. Paris 1987.
6  Idem.
7  Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. το βιβλίο του R.Stark, Η εξάπλωση του χριστιανισμού. 
Πώς το άσημο και περιθωριακό κίνημα του Χριστού εξελίχθηκε σε κυρίαρχη θρησκευτική 
δύναμη στο ∆υτικό Κόσμο μέσα σε λίγους αιώνες, μετάφρ. Μ. Λουκά. Εκδ. Άρτος Ζωής, 
Αθήνα 2005. 
8  Η Παλαιά ∆ιαθήκη μεταφράστηκε από τους Eβδομήκοντα, γιατί η ελληνική γλώσσα ήταν 
οικεία στους Ιουδαίους. Πβ. και Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον, ιβ´ 20: «ἦσαν δὲ Ἕλληνες τινὲς 
ἐκ τῶν ἀναβαινόντων ἵνα προσκυνήσωσιν ἐν τῇ ἑορτῇ».
9  Η Καινή ∆ιαθήκη έχει γραφεί στα ελληνικά, μονάχα το Κατά Ματθαίου Ευαγγέλιο έχει 
γραφτεί στα αραμαϊκά. Ο χριστιανισμός εμφανίζεται στην Αλεξάνδρεια τον 1ο μ.Χ. αιώνα 
ως ένα αδύναμο κίνημα. Κατά τον 4ο αιώνα όμως είναι πια πανίσχυρος και κυρίαρχος, 
καθώς είναι η επίσημη θρησκεία της αυτοκρατορίας.
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Αυτή η καταστροφή προκαλεί μια έντονη γενική αναταραχή στην πόλη, οι 

εθνικοί επιτίθενται κατά των χρι στιανών και οι χριστιανοί αμύνονται «καὶ 

πᾶν κακὸν ἐπηκολούθει κακῷ· ἕως τε τοσούτου ἐξετάθη ἡ μάχη, ἕως οὗ κόρος 

τῶν φόνων τὸ γινόμενον ἔπαυσεν».25 Από αυτές τις διαμάχες οι χριστιανοί 

είχαν τα περισσότερα θύματα. «Οἱ δὲ τραυματίαι ἐξ ἑκατέρω μέρους ἦσαν 

ἀναρίθμητοι».26 Οι εθνικοί καταλαβαίνουν πως από εδώ και πέρα η ζωή τους 

στην Αλεξάνδρεια δεν θα είναι πια εύκολη, άλλοι κρύβονται ώσπου να κατα-

λαγιάσουν τα πάθη «πολλοὶ δὲ καὶ ἐκ τῆς Ἀλεξανδρείας ἔφυγαν κατὰ τὰς 

πόλεις μεριζόμενοι».27 Την ίδια περίπου εποχή ο Θεοδόσιος, επικαλούμενος 

τη βοήθεια του Θεού, νικά τους εθνικούς στη μάχη του ποταμού Φρίγδου, 

γεγονός που προμηνύει την απόλυτη κυριαρχία των χριστιανών, αλλά και 

το διωγμό των μη-χριστιανών. «∆εινὰ πεπονθέναι τὴν Ἑλλήνων θρησκείαν», 

όπως χαρα κτηριστικά προφήτευσε ο Αμμώνιος ο γραμ μα τικός.28

 Έτσι, μετά την πτώση του Σεραπείου29 μια έντονη θρησκευτική ένταση 

κυριαρχεί στην Αλεξάνδρεια. Η Υπατία, ξακουστή για τις γνώσεις της κρατά 

μια ουδέτερη στάση και δεν συντάσσεται με τους οπαδούς του Σεραπείου. 

Στη διαμάχη παγανιστών και χριστιανών η κόρη του Θέωνα κρατά ίσες απο-

στάσεις. Φαίνεται ότι δεν είχε επαφή με τον Αμμώνιο και τον Ελλάδιο, δασκά-

λους της ελληνικής γλώσσας και φιλολογίας30, και του νεοπλατωνικού φιλο-

σόφου Ολυμπίου, πιθανόν ιερέα του Σεράπιδος. Αυτοί, συναισθανόμενοι την 

εχθρική ατμόσφαιρα εναντίον των εθνικών31, εγκαταλείπουν την Αλεξάν-

δρεια. Ίσως η Υπατία να μη συμμετείχε σε λατρευτικές παγανιστικές τελετές, 

το επιστημονικό περιβάλλον που κληρονόμησε από τον πατέρα της και που 

και η ίδια διατήρησε ήταν ο υψηλός κύκλος της διανόησης, ο οποίος εντρυ-

25  Idem.
26  Idem.
27  Idem.
28  Idem.
29  Θ.Ν. Παπαθανασίου, (Αὐτο) κριτική ἑρμηνεία τῆς καταστροφῆς παγανιστικῶν ἱερῶν ἀπὸ 
χριστιανούς. Σύναξις τεύχ. 69 1999 σσ. 49-65.
30  Ο Σωκράτης ο Σχολαστικός στην Εκκλησιαστική του Ιστορία αναφέρει πως, όταν ήταν 
νέος στην Κωνσταντινούπολη, σπούδασε δίπλα τους. Σωκράτους Σχολαστικού, op. cit. 5.16.
31  Καθώς στις πόλεις υπερτερούσαν οι χριστιανοί, ο όρος paganus χωρικός έγινε συνώνυμο 
με τον μη χριστιανό.
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φούσε στη φιλοσοφική έρευνα. Η Υπατία ήταν λοιπόν οπαδός της ελληνικής 

πνευματικής κληρονομιάς πέραν του δωδεκάθεου.

 Οι οπαδοί της παλιάς θρησκείας αντικρίζουν το μέλλον των αρχαίων 

πολιτιστικών αξιών με αγωνία, η οποία πηγάζει από το Θεοδοσιανό Κώδικα. 

Το 394 καταργεί δια νόμου τους Ολυμπιακούς Αγώνες.32 Οι αυστηροί νόμοι 

της αυτοκρατορίας εναντίον των εθνικών επικρέμονταν ως δαμόκλειος σπάθη 

στα κεφάλια τους, αφού, αν συμμετείχαν σε οποιαδήποτε ειδωλολατρική 

εκδήλωση (θυσίες, λατρεία ειδώλων κ.ά.), αντιμετώπιζαν τη θανατική ποινή. 

Αλλά δεν περιοριζόταν μόνο σ’ αυτά. Σ’ αυτό το αυστηρό και ευσεβές πλαί-

σιο τα μαθη ματικά και ιδιαίτερα η αστρονομία (την οποία ταύτιζαν με την 

αστρολογία) εκδιώκονταν. Ήδη από το 370 είχε εκδοθεί νόμος εναντίον τους, 

ο οποίος αργότερα ενσωματώθηκε στο Θεοδοσιανό Κώδικα33 ως το άρθρο 

XV. 16.8.

 «Ἂς παύσῃ ἡ πραγματεία τῶν μαθηματικῶν. ∆ιότι, ἂν τις δημοσίᾳ ἢ κατ’ 
ἰδίαν, καθ’ ἡμέραν ἢ νύκτωρ συλληφθῇ ἀνατρεφόμενος ἐν τῇ ἀπαγορευμένῃ 
πλάνη, ἀμφότεροι ἂς πληγοῦν διὰ κεφαλικῆς ποινῆς. ∆ιότι δὲν εἶναι διάφο-
ρον ἁμάρτημα τὸ διδάσκεσαι κεκωλυμένα ἢ τὸ διδάσκειν». Αυτός ο νόμος 

πρέπει να ήταν και η κύρια αιτία του χαμού της Υπατίας.

 Στα 16 χρόνια της βασιλείας του Θεοδοσίου του Μεγάλου34 οι εθνικοί 

συνετρίβησαν, όμως η βασιλεία του γιου του Αρκάδιου δεν είχε την ανάλογη 

επιτυχή πορεία. Όταν πέθανε το 408 ο γιος του Θεοδόσιος, ο μικρός ήταν 

οκτώ μόνο ετών και η κόρη του Πουλχερία 16 χρόνων. Η ευσεβής Πουλχερία 

ακο λουθεί τα βήματα του παππού της και στηρίζεται στην Εκκλησία και την 

ενότητά της. Η έντονη θρησκευτική ιδιοσυγκρασία της συμβάλλει στην πραγ-

μα το ποίηση των ιδανικών της. Από το 408 κηδεμονεύει τον αδελφό της, που 

την ανα κηρύσσει Αυγούστα, δίνοντάς της το δικαίωμα να συμβασιλεύει. Ο 

αδύ ναμος χα ρα κτήρας του Θεοδόσιου του μικρού, είχε ως αποτέλεσμα για 

32  Νωρίτερα είχαν κλείσει τα μουσεία. Γενικά ο Θεοδόσιος καταργεί τα υπό λοι πα ελεύθερου 
πολιτειακού βίου και αφαιρεί τα προνόμια των Αθηνών.
33  Ο Θεοδοσιανός Κώδικας αποτελείται από ένα απάνθισμα νόμων και διαταγμάτων που 
εκδόθηκαν από το 313 μέχρι το 438.  Ο Μέγας Κωνσταντίνος είναι ο πρώτος αυτοκράτορας 
του οποίου τα διατάγματα αποτέλεσαν κώδικα.
34  A. Lippold, Theodosius der Grosse und seine Zeit, München, 1990.
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σαράντα χρόνια η Πουλχερία να έχει όλη την εξουσία στα χέρια της, αφιερώ-

νοντας τη ζωή της στην υπεράσπιση της αυτοκρατορίας από τους εισβολείς 

και στη διαφύλαξη της Εκκλησίας. Ο απόηχος του Ιουλιανού του Παρα-

βάτη35 (332-363) πάντα θύμιζε τους κινδύνους που απειλούσαν τον καινούρ-

γιο κόσμο.

 Έτσι, λοιπόν, η ζωή της Υπατίας κύλησε κάτω από την κυριαρχία δύο 

αυστηρών μοναρχών: του Θεοδόσιου Α΄ και της Πουλχερίας, οι οποίοι, ανα-

γκασμένοι από τις ιστορικές και πολιτικές συνθήκες, έγιναν φανατικοί πο λέ-

μιοι του παλιού κόσμου.36

 Η Υπατία αποτελεί μια ξεχωριστή περίπτωση, καθώς γυναίκα φιλό σοφος 

και μαθηματικός δεν ήταν κάτι το συνηθισμένο. Ο πατέρας της Θέων ο Αλε-

ξανδρέας έζησε στα τέλη του τέταρτου αιώνα. Μάλιστα, ο ίδιος δήλωνε πως 

παρακολούθησε μια έκλειψη ηλίου στην Αλεξάνδρεια το 365 (ή 364, όπως 

κάποιοι άλλοι θεωρούν) και οι σημειώσεις του για τους χρονολογικούς πίνα-

κες του Πτολεμαίου εκτείνονται ως το 372. Έγραψε κριτικές σημειώσεις σε 

έντεκα βιβλία σχετικά με τη Μαθηματική Σύνταξι, την Μεγίστη)37 του Πτο-

λεμαίου. Ακόμα επιμελήθηκε τα Στοιχεία, τα Οπτικά, και ίσως και τα Κατο-
πτρικά του Ευκλείδη και παράλληλα δίδασκε, εξέδιδε, σχολίαζε και κοινω-

νούσε την ελληνική κληρονομιά. Ωστόσο ενδιαφερόταν και για τα ορφικά 

θεο λογικά κείμενα, καθώς και για τα κείμενα του Ερμή του Τρισμέγιστου.38

 Ο Θέων είναι συνδεδεμένος με το Μουσείο της Αλεξάνδρειας και είναι 

μάλλον ένα από τα τελευταία μέλη του. Άτομο με μεγάλη παιδεία, ασχολείται 

35  Πβ. Ἰουλιανός, Εἰς τὸν βασιλέα Ἥλιον (προς Σαλούστιον) 1.6: «καὶ γὰρ εἰμι τοῦ βασι λέως 
ὁπαδὸς Ἡλίου. Τούτου δὲ ἔχω μὲ οἴκοι παρ’ ἐμαυτῷ τὰς πίστεις ἀκριβεστέρας. ὃ δε μοι θέμις 
εἰπεῖν καὶ ἀνεμέσητον, ἐντέτηκε μοι δεινὸς ἐκ παίδων τῶν αὐγῶν τοῦ θεοῦ πόθος, καὶ πρὸς 
τὸ φῶς οὕτω δὴ τὸ αἰθέριον ἐκ παιδαρίου κομιδῇ τὴν διάνοιαν ἐξιστάμην, ὥστε οὐκ εἰς 
αὐτὸν μόνον ἀτενὲς ὁρᾶν ἐπεθύμουν»».
36  Κ. H. Holum, Theodosian Empresses: Women and Imperial Damination in Late Antiquity. 
Berke ley, 1988.
37  Bλ. Α. Rome, Commentaires de Pappus et de Théon d’Alexandrie sur l’Almageste. Studi e 
Testi. Vatican 72, 1936; 106, 1943, καθώς επίσης A. Rome, Le troisième livre des Commentaires 
sur l’Al ma geste par Théon et Hypatie. Paris PUF 1926.
38  Μ αλάλας, Χρονογραφία XIII σ. 343 Bonn 1831. 
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 Στο μεταίχμιο του 4ου αιώνα η Υπατία γίνεται το θύμα της σύγκρουσης 

μεταξύ δύο κόσμων: του παλαιού και του καινούργιου.123 Ο χριστιανισμός 

χρειαζόταν γερά θεμέλια για να σταθεί. Οι αιρέσεις, που διαιρούσαν την 

Εκκλησία, οι αγώνες των εθνικών για επιβίωση, ήταν οι βασικοί εχθροί της 

καινούργιας θρησκείας, η οποία με τη βοήθεια της αυτοκρατορικής νομοθε-

σίας μαχόταν για να αποβάλει τους αιρετικούς και τους εθνικούς.124

 Η θυγατέρα του Θέωνα έζησε σε μια δύσκολη εποχή, όπου ο ύστερος 

ελληνισμός συναντά τον πρώιμο χριστιανισμό, και καθώς η φύση της ιστο-

ρίας είναι η αλλαγή, αυτή η αλλαγή ξερίζωσε κάθε πολύτιμη αξία του παρελ-

θόντος. Η Υπατία προσπάθησε να διατηρήσει την κληρονομιά της αρχαίας 

Ελλάδας σ’ ένα χώρο όπου όλα τα στηρίγματά της και οι θεσμοί τους κατέρ-

ρεαν125 (το μουσείο, η βιβλιοθήκη, η λατρεία στους ναούς) από το φανατικό 

δογματισμό του πρώιμου χριστιανισμού, για τον οποίο η σπουδή των μαθη-

ματικών, συν υ  φασμένη τότε με «σκοτεινές δυνάμεις», ήταν απαγορευμένη 

από το Θεο δο σιανό Κώδικα.

 Αργότερα κάποια άλλη κόρη σοφού, μια εθνική, η Ειρήνη η Αθηναία126, 

θα έχει καλύτερη τύχη, αφού θα γίνει η Αυγούστα Ευδοκία.

123  M.F. Williams, The making of Christian Communities in Late Antiquity and the Middle 
Ages. Anthem Press 2005.
124  Η σύνδεση της δολοφονίας της Υπατίας με κάποιες αποσπασματικές θεωρήσεις του Απο-
στόλου Παύλου μάλλον δεν ευσταθούν. Φυσικά ο Παύλος αναφέρει «εἰς γυναίκα ὅμως δὲν 
συγχωρῶ νὰ διδάσκῃ μήτε νὰ αὐθεντεύῃ ἐπὶ τοῦ ἀνδρὸς ἀλλὰ νὰ ἡσυχάζῃ», Α΄ Επιστολή 
προς Τιμόθεο 9. Ὅπως ἐπίσης «διότι αἰσχρὸ εἶναι εἰς γυναίκας νὰ λαλῶσιν ἐν ἐκκλησία». 
Α΄ προς Κορινθίους Επιστολή 34. Αλλά σε άλλα αποσπάσματα βρίσκουμε τη θέση της 
γυναίκας ισό τιμη με τον άντρα: «οὔτε ὁ ἀνὴρ χωρὶς τῆς γυναικὸς οὔτε ἡ γυνὴ χωρὶς τοῦ 
ἀνδρὸς ὑπάρχει ἐν Κυρίῳ» Α΄ προς Ρωμαίους Επιστολή κεφ. Ιστ΄ συνιστά να δεχτούν την 
αδελφή Φοίβη, διάκονο της εκκλησίας της εν Κεγχρεαίς, η οποία προστάτεψε πολλούς ακόμα 
και τον ίδιο, να ασπα στούν την Πρίσκιλλαν, την Μαριάμ, την Ιουνίαν την Τρύφαιναν, την 
Τρυφώσαν «αἵτινες κοπιά ζουσιν ἐν Κυρίῳ».
125  Ο αείμνηστος Θ. ∆. Φραγκόπουλος έχει γράψει ένα ιστορικό θεατρικό δράμα με θέμα την 
Υπατία. Η γράφουσα είχε την ευκαιρία να δει μια συγκροτημένη παράσταση στο θέα τρο 
του Λυκαβητού στα τέλη της δεκαετίας του ’70. Το ρόλο της Υπατίας είχε ερμη νεύσει με επι-
τυχία η αξέχαστη Έλσα Βεργή.

126  Βλ. Ι. Τσάτσου, Αθηναΐς, Αιλία Ευδοκία Αυγούστα, εκδ. Εστίας Αθήνα 1970.
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