30/1/2018: Πρόλογος στην ομιλία του Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κ.κ. Άνθιμου
Καθηγητής Σταύρος Τουλουπίδης, Πρυτανεύων του Δ.Π.Θ.
Όταν δημοσιοποιήθηκε η πρόσκληση της Σχολής και του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών για
την σημερινή δημόσια εκδήλωσή μας πολλοί θα αναρωτήθηκαν : “τι γυρεύει η αλεπού στο
παζάρι”; Μεθερμηνευόμενο: τι δουλειά έχει ένας Μητροπολίτης για ένα τόσο σοβαρό και
επικίνδυνο θέμα οικονομικού περιεχομένου; Ας μιλάνε για τα οικονομικά οι πολιτικοί και οι
οικονομολόγοι και ας ερμηνεύουν τις γραφές και τα εσχατολογικά οι Μητροπολίτες. Αυτή
όμως πιστεύω ότι είναι μία συντηρητική και οπισθοδρομική άποψη η οποία είναι και
αντιεπιστημονική αλλά και επικίνδυνη. Όλοι πρέπει να καταθέτουν τον προβληματισμό, την
αγωνία, την έρευνά τους για όλα. Με επιχειρήματα, με διαύγεια πνεύματος και τεκμηριωμένα.
Μόνο έτσι μπορούμε να έχουμε μια ολιστική προσέγγιση της μεγάλης εικόνας. Μόνο έ τσι
μπορεί ο ένας κλάδος να νοηματοδοτήσει τους άλλους. Πιστεύω ότι η κοινωνία έχει ανάγκη
την εκκλησιαστική μαρτυρία.
Ίσως με την πρόοδο της επιστήμης να μπορούμε να ερμηνεύσουμε και να κατανοήσουμε σχεδόν
τα πάντα. Όμως ο κόσμος της επιστήμης και της τεχνολογίας έχει ανάγκη να συνομιλήσει και να
εμπλουτισθεί με τις παραμέτρους της ηθικής και της δεοντολογίας, του ουμανισμού και της
ελευθερίας της αλήθειας.
Η εποχή που η Εκκλησία στα δύσκολα προβλήματα και ερωτήματα υιοθετούσε το “απορία
ψάλτου” έχει παρέλθει. Γι' αυτό πιστεύω ότι η σημερινή ομιλία του Μητροπολίτη
Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης κ. Ανθίμου θα καταγραφεί ως μια τομή
στον σύγχρονο προβληματισμό για ένα οικονομικό φαινόμενο που απασχολεί τους πάντες. Θα
αναδειχθεί σε σημείο αναφοράς μιας νέας, θετικής και δημιουργικής στάσης της Εκκλησίας για
τη νοηματοδότηση των οικονομικών επιστημών με την απέραντη χωρητικότητά της, την
ευρύτητα και την ελευθερία της σκέψης, την τόλμη της ομολογίας της.
Η σημερινή σύναξη μας, ελπίζω ότι θα συμβάλει στην υπέρβαση των προκαταλήψεων σε βάρος
της Εκκλησίας και των στερεότυπων ότι έργο της πρέπει να είναι μόνο τα συσσίτια και τα
γηροκομεία.
Αντίθετα εντυπωσιάζει η συμβατότητα της σύγχρονης επιστημονικής κοσμολογίας και
ανθρωπολογίας με την Ορθόδοξη Θεολογία.

