
 
 

 
Αθήνα, 8η Απριλίου 2015 
 
 
Θέμα: 1ο Διεθνές Συνέδριο:  
Η Οδύσσεια της Γνώσεως /  
Υπατία η Αλεξανδρινή 1600 (370-415 κ.ε.) 
 
 
Ο Πολιτιστικός Οργανισμός “Απόλλωνος Ναός” με αρωγό τον “Τομέα Πολιτιστικών 
Εκδηλώσεων «Τεχνόπολις» Δήμου Αθηναίων”, την συμβολή του Πολιτιστικού 
Συνδέσμου “ΣΑΦΕΜ”, διοργανώνει το πρώτο Διεθνές Συνέδριο ‘‘Η Οδύσσεια της 
Γνώσεως’’ το Σάββατο 25 Απριλίου 2015 στο Αμφιθέατρο “Αθήνα 9,84” της Τεχνόπολης.  
Ωράριο: 10:30-12:30 / 13:00-15:00 / 16:30-18:30 / 19:00-21:00 
 
Το ολοήμερο συνέδριο είναι αφιερωμένο στην φιλόσοφο, μαθηματικό και αστρονόμο 
Υπατία (370-415 κ.ε.) επ’ ευκαιρίας των 1600 χρόνων από τον βίαιο θάνατό της στην 
Αλεξάνδρεια. Πρόκειται για μια προσωπικότητα διεθνώς ανεγνωρισμένη στην παγκόσμια 
επιστημονική κοινότητα, που εθυσίασε την ζωή της στο βωμό της Γνώσης. Επιπλέον είναι 
ένα σύμβολο της Ελευθερίας και της Ακεραιότητας.  
 
Προσωπικότητες παγκόσμιας ακτινοβολίας των επιστημών και των τεχνών, θα 
παρουσιάσουν τις θέσεις τους στην ιστορική διαδρομή και επιδίωξη του Ανθρώπου για 
πρόοδο και Πολιτισμό, ενίοτε μέχρις αυτοθυσίας: 

 
Richard Dawkins (εξελικτικός βιολόγος, συγγραφέας, Ην. Βασίλειο)  
Δημήτρης Νανόπουλος, φυσικός, (πρόεδρος Ακαδημίας Αθηνών) 
Διονύσιος Σιμόπουλος (αστρονόμος, επίτ. Πρόεδρος Ευγενιδείου Πλανηταρίου)  
Άντζελα Γκερέκου, (αρχιτέκτων, ηθοποιός, πολιτικός) 
Στράτος Θεοδοσίου (αστρονόμος)  
Γεώργιος Κοντογιώργης, (συγγραφέας, καθηγητής, τέως Πρύτανις Παντείου) 
Έλση Σπαθάρη, (αρχαιολόγος, επίτιμη διευθ. ΥΠΠΟΤ) 
Μιχάλης Καλόπουλος (πρόεδρος Σκεπτικιστών Ελλάδος, συγγραφέας) 
Γιώργος Λεκάκης (λαογράφος, συγγραφέας, δημ/φος) 
Δημήτρης Βαρβαρήγος (συγγραφέας-Υπατία η Αλεξανδρινή)  
Μαρία Τζάνη (καθηγήτρια ΕΚΠΑ) 
Ξενοφών Μουσάς (αστρονόμος, μέσω skype) 
Βίκυ Μπαφατάκη (αρχαιολόγος, συντονίστρια) 
Garik Israelian (αστροφυσικός, μέσω skype, Κανάριοι Νήσοι/Ισπανία) 
David Eicher (αρχισυντάκτης περιοδικού astronomy, μέσω skype, ΗΠΑ)  
Mark Boslough (φυσικός, μέσω skype, ΗΠΑ)  
Mart Raukas (καθ. Φιλοσοφίας, ντοκυμ/ίστας, δημ/φος, μέσω skype, Εστονία) 
Bettany Hughes (ιστορικός, συγγραφέας, μέσω skype, Ην. Βασίλειο),  
προβολή αποσπασμάτων του ντοκυμαντέρ της «Alexandria The Greatest City». 
 
Το Συνέδριο θα χαιρετίσουν: ο Δήμαρχος των Αθηναίων κος Γεώργιος Καμίνης και ο κος 
Σπύρος Μερκούρης, θα αναμεταδοθεί δε ζωντανά στο διαδίκτυο και θα είναι δίγλωσσο, 
Ελληνικά και Αγγλικά.  
Καλλιτεχνικές παρεμβάσεις (ποίηση, χορός, μουσική, εικαστικά), θα λαμβάνουν χώρα 
καθ’όλη την διάρκεια της ημέρας: 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1
http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Dawkins
http://en.wikipedia.org/wiki/Dimitri_Nanopoulos
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CF%8D%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%A3%CE%B9%CE%BC%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CF%84%CE%B6%CE%B5%CE%BB%CE%B1_%CE%93%CE%BA%CE%B5%CF%81%CE%AD%CE%BA%CE%BF%CF%85
http://www.stratos-theodosiou.gr/
http://contogeorgis.blogspot.gr/
http://www.politeianet.gr/sygrafeas/spathari-elisabet-elsi-42338
http://www.greatlie.com/
http://lekakis.com/
http://www.dvarvarigos.gr/
http://benl.primedu.uoa.gr/tzani/
http://astro.phys.uoa.gr/fileadmin/astro.phys.uoa.gr/upload/PDF/DEP-CARD/Moussas.pdf
http://el.science.wikia.com/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%B1%CF%86%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BA%CE%B7_%CE%92%CE%AF%CE%BA%CF%85
http://en.wikipedia.org/wiki/Garik_Israelian
http://en.wikipedia.org/wiki/David_J._Eicher
http://en.wikipedia.org/wiki/Mark_Boslough
http://et.wikipedia.org/wiki/Mart_Raukas
http://www.bettanyhughes.co.uk/
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CE%BC%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%82
http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%9C%CE%B5%CF%81%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B7%CF%82_%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE%BC._%CE%A3%CF%80%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%B4%CF%89%CE%BD


 
Εύα Αποστολάτου, Ekaterina Savtchenko (Ρωσία), Δαρεία Κορνέα,  
Άγγελος, Βασίλειος Αράπης, Μιχάλης Μηναριτζόγλου (εικαστικοί) 
Μάρω Κουρή, Τίτα Μπονάτσου (φωτογραφία) 
Μαρία – Υπατία Γερολυμάτου (χορός)  
Αλίκη Μαρκαντωνάτου (αρχαία λύρα, ωδή), Σοφία Ανδριανού (ωδή) 
 
Μετά το πέρας των ομιλιών ο κος Αλέξανδρος Χάχαλης θα παρουσιάσει έργο αφιερωμένο 
στη μεγάλη φιλόσοφο και τον Αέναον Αγώνα προς την Γνώση, με διακεκριμένους 
καλλιτέχνας: Τζένη Δριβάλα, Αγάπη Παπαμήτσου, Τζίνα Φωτεινοπούλου (υψίφωνοι), 
Θοδωρής Μπιράκος (βαρύτονος, τρομπέτα), Alex Foster (σαξοφωνίστας, ΗΠΑ),  
Κώστας Γιαλίνης, Όλγα Παππά, (απαγγελία). 
 
Με την συμβολή του Πολιτιστικού Συνδέσμου ΣΑΦΕΜ 
 
της Εταιρείας Ανάπτυξης & Τουριστικής Προβολής    
του Δήμου Αθηναίων  
 
της Πολιτιστικής Δημ/φικής ιστοσελίδας  “ Φρυκτωρίες”  
 
 
της Εταιρείας παραγωγής “Honeybee Audiovisual 

 
την ευγενική χορηγία του εκδ.οίκου "Κάτοπτρο"     

 
με αρωγό την «Τεχνόπολις» του Δήμου Αθηναίων                           

 
 
Χορηγός Επικοινωνίας ΝΕΡΙΤ, Δεύτερο Πρόγραμμα   
 
Χορηγός της ζωντανής διαδικτυακής μετάδοσης του  
συνεδρίου είναι το “Πρόγραμμα  E-Learning” του Εθνικού  
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών  
 
 
Χορηγός των διερμηνέων Ιόνιο Πανεπιστήμιο  
τμήμα ξένων γλωσσών     
 
 
Το συνέδριο τελεί υπό την Αιγίδα του Δήμου Αθηναίων 
 
 
Η συμβολή σας στο 1ο Συνέδριο “Η ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΕΩΣ  είναι σημαντική!  
 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων, για την Οργανωτική Επιτροπή, 
 
Αλέξανδρος Χάχαλης, εμπνευστής του Συνεδρίου, συνθέτης,  
πρόεδρος του Πολιτιστικού Οργανισμού « ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΑΟΣ »  
 
apollonosnaos@icloud.com www.apollotemple.com 

https://www.facebook.com/eva.apostolatou.9
http://www.ekatherinas.com/
http://www.dariacornea.com/Daria_Cornea/About_us.html
http://www.angelos.com.gr/?%C2%E9%EF%E3%F1%E1%F6%E9%EA%FC
http://technosfera.gr/vasileios-arapis/
http://www.minaritzoglou.gr/
http://www.marokouri.com/homepage.php
http://titabonatsou.com/gr/index.html
https://koinothess.wordpress.com/2009/02/page/7/
https://www.facebook.com/aliki.markantonatou.3
https://www.facebook.com/sofia.andrianou.9
https://www.facebook.com/pages/Alexandros-Hahalis-composer/280712965367178?fref=ts
http://drivala.com/
http://www.cityoflorina.gr/files/151/flash/2012/bio1.pdf
https://www.facebook.com/gina.fotinopoulou?fref=ts
http://www.alexfostermusic.com/bio/
http://www.safem.gr/
http://www.developathens.gr/
http://www.fryktories.net/
http://www.honeybee.gr/frontend/index.php
http://katoptro.gr/
http://www.technopolis-athens.com/web/guest/home
http://www.nerit.gr/
http://elearn.elke.uoa.gr/
http://www.dflti.ionio.gr/
https://www.cityofathens.gr/
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