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Ο αρχιεπίσκοπος Τιράνων και Πάσης Αλβανίας Αναστάσιος δεν είναι ένας
τυπικός ποιμενάρχης της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Με τον νηφάλιο και
παράλληλα τολμηρό λόγο του, επιχειρεί συχνά να θίξει τις διαστάσεις των
ανθρώπινων προβλημάτων στη σημερινή κοινωνική και πολιτική κρίση

Από τη Θεσσαλονίκη όπου βρέθηκε για να μιλήσει σε εκδήλωση του
Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής δεν δίστασε να κάνει και
αυτοκριτική για το μέρος της ευθύνης που αναλογεί και στην Εκκλησία.
«Πολλοί εκπρόσωποι της Εκκλησίας έχουν μικρή ή μεγάλη συμμετοχή στην
κοινωνική αδικία και στη διαφθορά», είπε, για να ζητήσει έναν διαφορετικό
ρόλο της, επιμένοντας στο χρέος της να αρθρώσει κριτικό λόγο. «Οι αδικίες
σε παγκόσμιο επίπεδο κορυφώνονται, όπως και η οικονομική αυθαιρεσία, η
διαφθορά και η αναλγησία. Η Εκκλησία δεν μπορεί να είναι απλός
παρατηρητής των εξελίξεων», είπε χαρακτηριστικά.

Για τον προκαθήμενο της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αλβανίας, με μια
διαδρομή γεμάτη εμπόδια και μεγάλες δυσκολίες από την Αφρική μέχρι την
Αλβανία, η Εκκλησία πρέπει να ασκήσει κριτική στα συστήματα που
απεργάζονται την αδικία και την κρίση και να κινητοποιηθεί για την
ανακούφιση των ασθενέστερων μελών της κοινωνίας. «Οι Εκκλησίες δεν
πρέπει να αφήνουν να ακούγονται υπεροπτικές φωνές από τις ισχυρές
χώρες κατά των χωρών που έχουν προβλήματα», είπε.
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Κόντρα σε πολλούς που εσχατολογούν -και στον χώρο της Εκκλησίας- και
αποδίδουν όλα τα δεινά στη λεγόμενη παγκοσμιοποίηση, ο κ. Αναστάσιος
προτείνει μια άλλη, πιο ψύχραιμη ματιά, επιμένοντας ότι υπάρχει ελπίδα.
Οπως είπε, οι νέες συνθήκες λόγω της οικονομικής μετανάστευσης, της
διεύρυνσης της ΕΕ και των εξελίξεων στη γειτονιά μας και στη Μέση
Ανατολή μάς υποχρεώνουν να διευρύνουμε τον ορίζοντα των
ενδιαφερόντων μας, για να επισημάνει ότι ο όρος «παγκοσμιοποίηση»
χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο αρνητικά, δημιουργώντας συγχύσεις και
πολώσεις. «Είναι φυσικό να ανησυχούμε για την ταυτότητά μας.

Ωστόσο, είναι προφανές ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε μόνοι μας. Δεν
είμαστε παράρτημα της Οικουμένης. Είμαστε στο κέντρο της»,
συμπλήρωσε. Ο κ. Αναστάσιος πρότεινε ένα κοινωνικό συμβόλαιο
αλληλεγγύης, μια παγκοσμιοποίηση της αλληλεγγύης, που θα πάρει τη
θέση της παγκοσμιοποίησης της αδικίας, της φτώχειας και της τρομοκρατίας.

«Μητέρα» της κρίσης η διαφθορά
Για τον κ. Αναστάσιο η σημερινή οικονομική κρίση είναι αποτέλεσμα μιας
ευρύτερης κοινωνικής κρίσης και μιας κρίσης αξιών, όπως είπε,
αναφέροντας ότι ο σεβασμός προς το ανθρώπινο πρόσωπο
αντικαταστάθηκε από τη δεσποτεία προσώπων, θεσμών και δυνάμεων. Η
άμβλυνση του αισθήματος δικαιοσύνης παίζει καθοριστικό ρόλο και η
διαφθορά μπορεί να περιγραφεί ως η «μητέρα» της οικονομικής κρίσης. Η
απληστία και η καταναλωτική υστερία, η διαστρέβλωση της αλήθειας, ο
εγωκεντρισμός, η λατρεία του εαυτού μας, της οικογένειάς μας, του τοπικού
και του εθνικού είναι στοιχεία που συμπληρώνουν τις αιτίες.
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