
 

 

 

 ΔΕΛΤΙΟ   ΤΥΠΟΥ   

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ  Α΄»  

10η  Απριλίου  2022 

Από την  διαδικτυακή εκδήλωση  της 7ης  Απριλίου με γενικό  θέμα:  

«Υπατία η Αλεξανδρινή»,  

Διαχρονικό σύμβολο γυναίκας υπό το πρίσμα του Νεοπλατωνισμού.  

 

Την Πέμπτη, 7η Άρπιλίου στις 7:00 μ.μ, [8:00 ὡρα Ελλάδος] στην ιστορική έπαυλη της 

Αγγελικής Παναγιωτάτου, εντευκτήριο του Συλλόγου Ελλήνων Επιστημόνων «Πτολεμαίος ο Α’», 

έλαβε χώρα η διαδικτυακή εκδήλωση με γενικό θέμα: «"Υπατία η Αλεξανδρινή", διαχρονικό 

σύμβολο γυναίκας υπό το πρίσμα του Νεοπλατωνισμού».  

Την εκδήλωση συνδιοργάνωσε ο «Πτολεμαίος ο Α’» με τα μέλη ΔΕΠ του Τομέα Ιστορίας 

της Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας, και του Τομέα Κλασικής Φιλολογίας του Τμήματος 

Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων: την κ. Συλβάνα 

Χρυσακοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια, «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία», Τμήμα Φιλολογίας, τον 

κ. Αθανάσιο Γ. Σακελλαριάδη, Επίκουρο Καθηγητή, «Φιλοσοφία των Επιστημών και Φιλοσοφία 

της Γλώσσας», Τμήμα Φιλοσοφίας, τον κ. Κωνσταντίνο Ράντη, Αναπληρωτή Καθηγητή, «Ιστορία 

της Φιλοσοφίας-Κοινωνική Φιλοσοφία», Τμήμα Φιλοσοφίας και την κ. Θεοδώρα Βότη, Υποψήφια 

Διδάκτορα Φιλοσοφίας, του Τμήματος Φιλοσοφίας και μέλος του Συλλόγου μας . 



Η Πρόεδρος του «Πτολεμαίου» Δρ. Λιλίκα Θλιβίτου αρχικά καλωσόρισε θερμά τόσο τους 

παρευρισκομένους όσο και τους μέσω του διαδικτύου μετέχοντες πανεπιστημιακούς 

συνδιοργανωτές και εισηγητές στην ἐκδήλωση και μετά εν συντομία ανασκόπησε την διαρκείας 

εκατόν δέκατεσσάρων (114) ετών παράδοση του Συλλόγου. Παράλληλα εσημείωσε ότι η 

εκδήλωση της ημέρας εγκαινίαζε μία διεύρυνση δυνατοτήτων βασιζομένη όχι μόνον σε 

πρωτοβουλία μελών του Συλλόγου, αλλά και με βάση τις διευρυμένες πλεόν δυνατότητες 

λειτουργίας που το νέο καταστατικό παρέχει στον Σύλλογο. 

Σε σχέση με την ιστορική συμβολή των μελών η Πρόεδρος αναφέρθηκε σε γεγονότα όπως 

ότι ο «Πτολεμαίος» το 1910 υποδέχθηκε ως νέο μέλος του τον Κωνσταντίνο Καβάφη 

συμβάλλοντας και εκείνος στο εργο του Συλλόγου. Ότι μέλη του ιατρικού τμήματος του 

Πτολεμαίου κατά τους Βαλκανικούς πολέμους ίδρυσαν στην τότε έδρα του και επεξέτειναν μετά 

στην Ελλάδα την λειτουργία του Κυανού Σταυρού. Την ίδια περίοδο η πρώην προεδος και μεγάλη 

ευεργέτιδά Αγγελική Παναγιωτάτου, διέμενοντας στην Αλεξάνδρεια διακρινόταν πολλαπλώς ως 

μικροβιολόγος και επιδημιολόγος· μεταξύ άλλων μετείχε στην ανάπτυξη των εμβολίων κατά της 

χολέρας και της πανώλης· υπήρξε η πρώτη καθηγήτρια Ελληνικού Πανεπιστημίου και πρώτη 

γυναίκα Αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Τέλος ανέφερε ότι επί των ημερών της η 

αίθουσα της σημερινής εκδήλωσης ήταν χώρος και σαλόνι συναντήσεων, ένα πραγματικό κέντρο 

και εστία καλλιέργιας της επιστήμης, των γραμμάτων και των τεχνών. 

Στην συνέχεια  η Πρόεδρος αναφέρθηκε στην αρχή του λόγου της για όσα στις ημέρες μας 

«προσφέρει ο διεθνής διαδικτυακός ιστός» και το νέο θεσμικό πλαίσιο της λειτουργίας. Χάριν 

αυτών ἐγινε δυνατή η   ἐκδήλωση ανάμεσα στον  Πτολεμαίο και τα τρία μέλη απὸ δύο  τμήματα 

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.   Μία  διαχυτη συγκίνηση, όχι συνηθισμένη, υπήρχε στην αίθουσα, 

καί τοῦτο διότι  εγκαινιαζόταν  μία δραστηριότητα ανέφικτη  σε σχέση προς όλη την προγενέστρη 

του ιστορία του Πτολεμαίου. 

Τέλος προσκλήθηκε η κυρία Θεοδώρα Βότη, μέλος του Συλλόγου και υποψηφία διδάκτωρ, 

να αρχίσει  την εισήγησή της.  

Η κυρία Θ. Βότη  όπως   και όλοι οι εισηγητές, εχαιρέτησε   τους εκλεκτούς παρισταμένους 

και μετά ανέπτυξε το θέμα της: "Υπατία η Αλεξανδρινή: Ωδή στην Επιστήμη". Μετά την 

ολοκλήρωση της εισήγησής της, προσκάλεσε διαδοχικώς τους τρεις συμμετέχοντες εισηγητές να 

αναπτύξουν τα δικά τους θέματα: τον καθηγητή Κωνσταντίνο Ράντη, με θέμα "Η Υπατία στην 

αισθητική νεωτερικότητα". Τον καθηγητή Αθανάσιο Γ. Σακελλαριάδη με θέμα "Η θέση της 

γυναίκας στην Αρχαιότητα και όψεις αναφοράς της στον σύγχρονο κόσμο". και την καθηγήτρια 

Συλβάνα Χρυσακοπούλου, με θέμα "Τι δίδαξε η Διοτίμα στον Σωκράτη;"    



Στο σύνολό τους οι είσηγήσεις ήταν  προσανατολισμένες κυρίως στην δυτικὴ πρόσληψι  του 

ονόματος της Υπατίας κατά τον 18ο και 19ο αιώνα.  

Παρά το γεγονός ότι κάποια προβλήματα διαδικτυακής συνδέσεως εδυσκόλεψαν στιγμές 

των εισηγήσεων, αυτά δεν εμπόδισαν την ολοκλήρωσί τους. Στην συνέχεια ακολούθησε εκτενής 

και ενδιαφέρον διάλογος μεταξύ των εισηγητών και του κοινού, απὸ το οποίο ιδιαιτέρως 

συμμετεῖχαν ο Πατριαρχικός Επίτροπος Σεβασμιώτατος, Μητροπολίτης Πηλουσίου κύριος 

Νάρκισσος, ως εκπρόσωπος του Μακαριωτάτου Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης 

Αφρικής κυρίου Θεοδώρου του Β΄ και ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στην Αλεξάνδρεια, κύριος 

Αθανάσιος Κοτσιώνης που εἶχε προσέλθει συνοδευόμενος από την σύζυγό του Ιωάννα.  

Στην εκδήλωση ήταν παρόντες σύσσωμοι οι Εκπαιδευτικοί της Ελληνικής Κοινότητας 

Αλεξανδρείας,   Μέλη και Φίλοι του Συλλόγου. 

Εκ μέρους της Γραμματείας του Συλλόγου 

  

 

 


