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Τον περασμένο Αύγουστο επισκέφθηκε την Αλεξανδρούπολη ομάδα Εβραίων τουριστών
από τη Γαλλία. Με αφορμή αυτήν την επίσκεψη, ο Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως κ.
Άνθιμος, συνάντησε και καλωσόρισε θερμά τους επισκέπτες και τους προσέφερε ως δώρο
ένα ψηφιακό δίσκο με την Παλαιά Διαθήκη.
Κατά τη συνάντηση, ο Μητροπολίτης κ. Άνθιμος έκανε την ακόλουθη ομιλία: «Πολλοί
στην εποχή μας αμφισβητούν την αξία και την προσφορά της Παλαιάς Διαθήκης στο σύνολο
πολιτισμό. Κάποιοι την πολεμούν και την αποδοκιμάζουν. Κάνουν λάθος. Η Π.Δ. είναι το
δεύτερο δώρο του Θεού προς τον άνθρωπο. Το πρώτο ήταν η λογική και αυτεξούσια ζωή.
Όταν άλλοι λαοί, σκιαμαχούσαν στο σκοτάδι ο βιβλικός Ισραήλ μιλούσε με το Θεό. Όταν
άλλοι λαοί υποψιάζονταν περί του Θεού και προσπαθούσαν να τον εντοπίσουν στα
πολυπρόσωπα είδωλα, ο Ισραήλ συνήπτε συμφωνίες μαζί του. Όταν άλλοι λαοί θυσίαζαν τα
παιδιά τους για να εξευμενίσουν το θείο, ο Ισραήλ έψαλε και υμνούσε το Θεό και φρόντιζε
να μειώνει την απόσταση που τον χώριζε απ’ αυτόν.
Τα κείμενα της Π.Δ. χειραγώγησαν τον αρχαίο άνθρωπο βγάζοντάς τον από τους αιώνες
της βαρβαρότητος σε αρκετά ξέφωτα πολιτισμού. Στην επικράτεια που κινήθηκε ο λαός του
Θεού, έκτισε με τα «οικοδομικά υλικά» που βρήκε, τις βάσεις για τη διαχρονική
θρησκευτικότητα του πλανήτη.
Τα κείμενα της Π.Δ. διαβάζονται πολλαπλά και αναδύουν ένα άρωμα εμπιστοσύνης στο Θεό
και πώς αυτή επαναποκτάται όταν κλονίζεται. Στη σχέση μας με το Θεό, όλοι έχουμε ένα
εβραίο μέσα μας, μέχρι σήμερα.
Η Χριστιανική Εκκλησία δεν πρέπει να λησμονήσει ποτέ την οφειλή της στην Π.Δ. και στο
λαό του Ισραήλ ως «παιδαγωγόν ε
ἰ
ς Χριστόν». Υπήρξαν ακραίες εποχές που την λησμόνησε και τότε έπραξε αντιχριστιανικά
και απάνθρωπα.
Είναι καιρός πια να συζητήσουμε με βάση την Π.Δ. και να σεβαστούμε την προσφορά της
στον σύνολο πολιτισμό. Για να γίνει κατανοητή αυτή η ανάγκη, προσπαθείστε να
αφαιρέσετε από τη παγκόσμια νομοθεσία, από τα ήθη, από την τέχνη, από τον ανθρωπισμό
όσα προσέφερε η Π.Δ. και τότε θα καταλάβετε πόσο τραγικά φτωχός και ανούσιος θα
μείνει ο κόσμος. Προσπαθείστε να διαβάσετε την Καινή Διαθήκη, χωρίς να έχετε ακούσει
τίποτε για την Παλαιά και τότε δεν θα καταλάβετε παρά ελάχιστα αποσπάσματα.
Είτε, λοιπόν, μας αρέσει είτε όχι, «τ
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Χριστός» (Ρωμ. 9,4-5). Είναι χρήσιμο να το θυμόμαστε αυτό πάντα. Και να το
αναγνωρίζουμε».
Σχετικά με την αξιέπαινη πρωτοβουλία του Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως, ο γενικός
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γραμματέας Θρησκευμάτων κ. Γιώργος Καλαντζής του απέστειλε ευχαριστήρια επιστολή
στην οποία αναφέρεται μεταξύ άλλων:
«…Επιτρέψτε μου να σταθώ ιδιαίτερα σε μία πρωτοβουλία σας, η οποία όχι μόνο αξίζει
κάθε επαίνου, αλλά αναδεικνύει και το μεγαλείο της Ορθοδοξίας.
Ομιλώ για την κίνησή σας να επισκεφθείτε τους Εβραίους εκ Γαλλίας που κατέλυσαν στην
Αλεξανδρούπολη, προσφέροντας ως δώρο καλωσορίσματος ένα ψηφιακό δίσκο με την
Παλαιά Διαθήκη και με ένα εμπνευσμένο πρόλογό σας…
Σεβασμιώτατε, η συμβολική αυτή σας πράξη έχει ιδιαίτερη σημασία όχι μόνο για το
εσωτερικό αλλά και για την διεθνή εικόνα της χώρας».

Το ΚΙΣΕ τονίζοντας τη σημασία αυτής της πρωτοβουλίας απέστειλε επιστολή στον
Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως στην οποία αναφέρεται μεταξύ άλλων: «Ο πρόλογός Σας,
που συνόδευσε το συμβολικό αυτό δώρο, είναι ένα μήνυμα σοφίας που προτάσσει τις
αρετές του ανθρωπισμού, της πίστης και της αγάπης που εμπνέουν τόσο ο Ιουδαϊσμός όσο
και ο Χριστιανισμός.
Ο λόγος Σας, Σεβασμιώτατε, αποτελεί ταυτόχρονα μία σπουδαία συμβολή στο
διαθρησκευτικό διάλογο, ενός εξέχοντος ιεράρχη της Εκκλησίας της Ελλάδος, που υπηρετεί
τις αρχές της αλληλοκατανόησης, του σεβασμού στη διαφορετικότητα και της ειρηνικής
συμβίωσης όλων των ανθρώπων ενάντια στο φανατισμό, τη μισαλλοδοξία και τον
αντισημιτισμό».
595

Σχετικό link
:
http://www.imalex.gr/DE4959EC.el.aspx
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