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Ομιλία 

Αντιλαμβάνονταν οι Βυζαντινοί τη φιλοσοφία ως αίρεση;                  
 

 
 

Τον 11ο και 12ο αιώνα ο Ιωάννης Ιταλός και ο Ευστράτιος Νικαίας καταδικάζονται στην Κωνασταντινούπολη 
ως υπέρ άγαν φιλοσοφούντες. Πρόκειται για καταδίκη που αντανακλά τη γενικότερη αντίδραση των 
εκκλησιαστικών αρχών στο ανανεωμένο ενδιαφέρον για τη νεοπλατωνική φιλοσοφία. Για να καταλάβουμε, 
όμως, το πώς η ελληνική φιλοσοφία έφτασε στο σημείο να θεωρείται αίρεση στο Βυζάντιο θα πρέπει να 
στραφούμε στον πρώιμο Χριστιανισμό και την Ύστερη Αρχαιότητα. Ορισμένοι Χριστιανοί θεωρούσαν τον 
Πλατωνισμό ό,τι καλύτερο μετά τον Χριστιανισμό, ενώ κάποιοι άλλοι ασκούσαν κριτική στην κοσμολογία του 
Αριστοτέλη και καταδίκαζαν τη λογική του έτσι όπως τη χρησιμοποιούσαν οι αιρετικοί. Επιπλέον, η περίφημη 
ρήση του Τερτυλλιανού – «Ποια σχέση έχει η Αθήνα με την Ιερουσαλήμ;» – είχε ως σκοπό να δείξει ότι δεν 
υφίσταται καμία συμφωνία ανάμεσα στην Ακαδημία (του Πλάτωνα) και την Εκκλησία. Εν πάση περιπτώσει, 
καθόλη τη διάρκεια της Ύστερης Αρχαιότητας οι χριστιανοί στοχαστές ανέπτυξαν μία αμφίθυμη σχέση έναντι 
της ελληνικής φιλοσοφίας. Παρόλο που τον 8ο αιώνα ο Ιωάννης Δαμασκηνός διαλέχθηκε ανοιχτά με τη 
«θύραθεν σοφία» και υπήρξε γενικότερα ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για τα νεοπλατωνικά κείμενα μέχρι και 
τον 11ο αιώνα, τελικά η ελληνική φιλοσοφία αντιμετωπίστηκε με καχυποψία και ως απειλή για τη χριστιανική 
θεολογία. Αυτό μαρτυρείται ξεκάθαρα στο περίφημο Συνοδικόν της Ορθοδοξίας. Παρόλα αυτά, οι περιορισμοί 
σε σχέση με τον Ελληνισμό, έτσι όπως αυτοί αποτυπώνονται σ’ ένα τόσο επίσημο κείμενο, μετά βίας προχωρούν 
πέρα από τα όσα είχαν ήδη διακηρύξει σχετικώς ο Ωριγένης και ο Μέγας Βασίλειος. Φαίνεται, επομένως, ότι 
τέτοια επεισόδια δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται ως απόδειξη ότι το Βυζάντιο ήταν τάχα ένα ολοκληρωτικό 
καθεστώς που εμπόδιζε την ελευθερία της σκέψης… 
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Επιμένει στις θέσεις του ο John Setka 
ενόψει της συνεδρίασης του ACTU

Ο γραμματέας του παραρτήμα-
τος του CFMMEU της Βικτώ-
ριας, John Setka, κλήθηκε 
σε συνάντηση με τη γραμ-

ματέα της ACTU, Σάλι McManus, 
καθώς επιμένει ότι δεν επέκρινε την 
υποστηρίκτρια της καταπολέμησης 
της ενδοοικογενειακής βίας, Rosie 
Batty. Ο κ. Setka, έχει τεθεί σε δια-
θεσιμότητα από το Εργατικό Κόμμα, 
καθώς σύμφωνα με πληροφορίες 
έχει υποστηρίξει ότι η δράση της κας 
Batty έχει ως αποτέλεσμα να έχουν 
οι άνδρες λιγότερα δικαιώματα από 
τις γυναίκες. Ο κ. Setka ισχυρίζεται 
ότι έχει πέσει θύμα ψευδών καταγ-
γελιών πίσω από τις οποίες υπάρχει 
πολιτική σκοπιμότητα και αρνείται 
να παραιτηθεί από τη θέση του. Ο 
αρχηγός του Εργατικού Κόμματος, 

Άντονι Αλμπανίζ, υποστήριξε  ότι 
μίλησε και με άλλους γύρω από την 
υπόθεση και θεωτεί ότι τα σχόλια 
του κ. Setka ήταν σαφή, είτε πα-
ρερμηνεύτηκαν είτε όχι. Ο κ. Setka 
πάλι με τη σειρά του, αναφέρει ότι 
μίλησε στη συνάντηση για αλλαγές 
σε ορισμένους νόμους που συμφω-
νούν με τις υποδείξεις της Βασιλι-
κής Επιτροπής για την οικογενειακή 
βία. «Το μέλος που διέρρευσε αυτούς 
τους ψευδείς ισχυρισμούς, το έκανε 
γιατί θα είχε πολιτικό όφελος. Αυτός 
θα πρέπει να ντρέπεται κι όχι εγώ», 
είπε ο κ. Setka. Εν τω μεταξύ, η ομο-
σπονδιακή κυβέρνηση σκοπεύει να 
επαναφέρει τους νόμους, καθιστώ-
ντας ευκολότερη την κατάργηση της 
καταχώρησης των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων και των αξιωματούχων 

τους όταν συνεχιστεί το κοινοβούλιο. 
Θέση στη υπόθεση πήρε και ο πρώ-
ην πρωθυπουργός Κέβιν Ραντ λέγο-
ντας ότι η CFMMEU και ο κ. Setka 
θα πρέπει να εξετάζουν τις συνέπειες 
των ενεργειών τους και των σχολί-
ων τους. Πάντως η γραμματέας την 
Ναυτεργατών στη Δυτική Αυστραλία, 
Christy Cain που ήταν στη συνάντη-
ση στην οποία ο κ. Setka έκανε τα 
επίμαχα σχόλια δήλωσε ότι πιστεύει 
την εκδοχή του κ. Setka. «Οπωσδή-
ποτε, σε καμία περίπτωση, επανα-
λαμβάνω, σε καμία περίπτωση - δεν 
ασκώ κριτική στην Rosie Batty και 
το έργο της αλλά θεωρώ ότι ο John 
(Setka ) είναι μεγάλος υποστηρικτής 
της και στηρίζει όλα όσα αυτή αντι-
προσωπεύει», δήλωσε η κα Cain στο 
ABC την Τετάρτη.  Ο κ. Setka θα έχει 
την ευκαιρία να υπερασπιστεί τον 
εαυτό του όταν συζητηθεί η πρότα-
ση αποπομπής του από το Εργατικό 
Κόμμα την οποία υπέβαλε ο Άντονι 
Αλμπανίζ. Η κίνηση αυτή του νέου 
αρχηγού των Εργατικών θα μπορού-
σε να έχει συνέπειες για το κόμμα 
του το οποίο έχει λάβει τουλάχιστον 
$ 11 εκατομμύρια σε δωρεές από το 
CFMMEU από το 2000.

Μελβούρνη: Ζευγάρι κατηγορείται 
για απάτη ύψος 17 εκατ. δολαρίων
Ένα ζευγάρι από τη Μελβούρνη φέρεται να δημιούργησε μια εικονική 
δικηγορική εταιρεία για να εξαπατήσει μια ασφαλιστική εταιρεία απο-
σπώντας της ποσό άνω των 17 εκατομμυρίων δολαρίων. Η Josie και 
ο Αλβάρο Γκονζάλες που δικάζονται στη Βικτώρια, αντιμετωπίζουν 14 
κατηγορίες καθώς κατηγορούνται για απάτες με σκοπό την υπεξαίρεση 
χρημάτων την περίοδο μεταξύ Μαρτίου 2011 και Απριλίου 2013. Ο 
εισαγγελέας Andrew Grant ανέφερε την Τετάρτη στους ενόρκους ότι το 
ζευγάρι δημιούργησε το δικηγορικό γραφείο μόλις η ασφαλιστική εται-
ρία Dual προσέλαβε την Josie Gonzalez και τις ανέθεσε να εξετάζει τα 
αιτήματα των ασφαλισμένων. Από αυτή τη θέση η Josie έκοβε τιμολόγια 
για νομικές υπηρεσίες που υποτίθεται ότι παρείχε το δικηγορικό γραφείο 
στη Dual. Ο κ. Grant δήλωσε ότι η Dual είχε καταβάλει στο δικηγορι-
κό γραφείο πάνω από 17,4 εκατομμύρια δολάρια όταν αποκαλύφθηκε 
η απάτη. Κάποια από αυτά τα χρήματα φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν 
από τον Alvaro Gonzalez για την αγορά οικίας ύψους 4,4 εκατομμυρίων 
δολαρίων στο προάστιο του Kew. Το ζευγάρι αρνείται τις κατηγορίες 
και ο δικηγόρος του Alvaro Gonzalez, Peter Kilduff, δήλωσε ότι ο πελά-
της του και πίστευε ότι υπάρχει συμφωνία μεταξύ του ζευγαριού και της  
ασφαλιστικής εταιρίας. Αμφισβήτησε επίσης ότι το δικηγορικό γραφείο 
δημιουργήθηκε με μοναδικό σκοπό την εξαπάτηση της Dual. Η δίκη συ-
νεχίζεται.

Ο Anthony Sampieri ένοχος για απαγωγή 
και βιασμό 7χρονης στο Kogarah
Ένας άνδρας ο οποίος έχει καταδικασθεί για σεξουαλικά αδικήματα και 
κατηγορείται ότι απήγαγε και βίασε 7χρονο κοριτσάκι στις τουαλέτες 
σχολής χορού στο Kogarah παραδέχτηκε χθες την ενοχή του στο δικα-
στήριο. Ο Anthony Sampieri, 55 ετών, συνελήφθη μετά την επίθεση 
εναντίον του επτάχρονου κοριτσιού σε χώρο τουαλέτας στο Kogarah τον 
περασμένο Νοέμβριο. Κατηγορείται επίσης για τη μαγνητοσκόπηση του 
περιστατικού. Ο δράστης εμφανίστηκε μέσω βίντεο στο κεντρικό τοπικό 
δικαστήριο του Σίδνεϋ και δήλωσε ένοχος για τις  10 από τις 15 κατη-
γορίες, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής επαφής με το παιδί και 
της απόπειρας στραγγαλισμού. Ένας οδοντίατρος που εργαζόταν στο ίδιο 
κτίριο κράτησε τον Sampieri μέχρι την άφιξη της αστυνομίας. Το επτά-
χρονο κορίτσι και ο επιτιθέμενος δεν ήταν γνωστοί μεταξύ τους. Η αστυ-
νομία επαίνεσε έναν πατέρα που ανησύχησε για το κορίτσι και άρχισε να 
το ψάχνει, έσπασε την πόρτα για να το σώσει και μαχαιρώθηκε πολλές 
φορές από τον δράστη.

Μειώνονται οι 
πρόωροι θάνατοι 
στην Αυστραλία
Λιγότεροι Αυστραλοί πεθαίνουν πρό-
ωρα και μπορούν να ζήσουν περισ-
σότερο αν ακολουθήσουν ένα πιο 
υγιεινό τρόπο ζωής, σύμφωνα με νέα 
έκθεση. Η έκθεση του Αυστραλιανού 
Ινστιτούτου Υγείας και Πρόνοιας δια-
πίστωσε μείωση κατά 11% των πρό-
ωρων θανάτων από το 2003 έως το 
2015. Η βελτίωση μπορεί να απο-
δοθεί και στην μείωση της παιδικής 
θνησιμότητας αλλά και στην μείωση 
των θανάτων από καρδιαγγειακές πα-
θήσεις και καρκίνο. Η έκθεση αναφέ-
ρει ότι το 38% των θανάτων θα μπο-
ρούσε να αποφευχθεί με τη μείωση 
του καπνίσματος, της παχυσαρκίας, 
τη βελτίωση της διατροφής και τον 
έλεγχο της υψηλής αρτηριακής πίε-
σης. Ο καρκίνος, οι καρδιαγγειακές 
παθήσεις, οι μυοσκελετικές παθήσεις, 
οι ψυχικές διαταραχές, οι διαταραχές 
λόγω χρήσης ουσιών και οι τραυματι-
σμοί ήταν οι κύριοι λόγοι για να φύ-
γει κάποιος πρόωρα από τη ζωή.


