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Ενας Αρχιεπίσκοπος με διεθνές ποίμνιο
Η ζωή και το έργο του Αναστασίου των Τιράνων σε Αλβανία, Ελλάδα, Αφρική και η δυνατότητά του να ερμηνεύει το «Ακτιστο»
Του ΜΑΚΗ ΠΡΟΒΑΤΑ

Τον Νοέμβριο κυκλοφόρησε από
xis εκδόσειε Πατάκη χο βιβλίο
«Αρχιεπίσκοποε Αναστάσιοε πορευόμενοε». Είναι ένα βιβλίο που
έγραψα μαζί με τη Νατάσα Μπαστέα μέσα από xis συναντήσει
και xis συζητήσετε που είχαμε με
χον Αναστάσιο στην Αθήνα και
στα Τίρανα. Περιγράφει τη ζωή,
αλλά κυρίωε την πορεία και τη
σκέψη του. Εδώ θα χρησιμοποι
ήσω το βιβλίο σαν μεγεθυντικό
φακό για να γράψω για τον Ανα
στάσιο, τη μνήμη και τη εμπει
ρία μου από αυτόν. Ισωε έχει
μια αξία την εποχή που ζοϋμε.
Αλλωστε ο Μπόρχεε έχει γράψει:
«Από τα διάφορα εργαλεία που
χρησιμοποιεί ο άνθρωποε το εκ
πληκτικότερο όλων είναι χωρώ
καμία αμφιβολία το βιβλίο. Είναι
το μόνο που είναι προέκταση xns
μνήμηε και xns φαντασίαε του,
ενώ όλα τα υπόλοιπα εργαλεία
αποτελούν προέκταση του σώpaxos του».

Οι συναντήσειε
Η πρώτη συνάντησή pas, που
ήταν και η πρώτη που τον έβλε
πα ποτέ, έγινε στο Νέο Ψυχικό
σε ένα μικρό διαμέρισμα pias
πολυκατοικία5, όπου μένει όταν
έρχεται στην Ελλάδα. Επειτα από
κάποια λεπτά, όταν είπαμε να
ανοίξουμε τα κασετοφωνάκια
για να αρχίσει η πρώτη κατα
γραφή για το βιβλίο, ένιωσα την
υποχρέωση και του είπα: «Πριν
ξεκινήσουμε θέλω να aas ομολο
γήσω ότι δεν είμαι θρησκευόμεvos». Καθόμουν ακριβών δίπλα
του. Ακούμπησε το πάνω p0pos
xns παλάμη μου -που το είχα

Το βιβλίο για τον Αναστάσιο κυκλο
φόρησε τον Νοέμβριο του 2021.

Αυτό που μπορώ να πω
με βεβαιότητα είναι:
Αν αυτό που κάνει
ο Αναστάσιος δεν είναι
άγιο, τότε τι είναι;
στο μπράτσο xns καρέκλα5- και
μου χαμογέλασε xoipis να κάνει
κάποιο σχόλιο. Αυτή η πρώτη
συζήτησή pas διήρκεσε δυόμισι
cbpss. Οταν ήρθε η στιγμή να φύ
γουμε, έμεινα τελευτά^ να τον
αποχαιρετήσω. Με έπιασε με τα
δυο του χέρια από το πρόσωπο
και ακούμπησε το μέτωπό του
στο δικό μου λέγονταε: «Πάμε,
και ό,τι πιάσουν οι κεραίεε pas».
Ακολούθησαν αρκετέε συνα
ντήσει στην Αθήνα και στα Τί
ρανα, δεκάδεε συνομιλίεε, κάποιεβ πολύωρε3 τηλεφωνικέε
λόγω πανδημίαε. Σε όλεε αυτέε
xis συνομιλίεε, μου έκανε μεγά

όπου κινείται. Συναντιόμασταν
μαζί του δύο φορέε την ημέρα
και πάντοτε στην Αρχιεπισκο
πή, στο γραφείο του. Την πρώτη
φορά που βρεθήκαμε στα Τίρα
να, μείναμε και την Κυριακή, για
να παρακολουθήσουμε τη θεία
λειτουργία, την οποία ξέραμε ότι
κάθε εβδομάδα είναι παρών και
λειτουργεί ο ίδιοε. Σε θεία λει
τουργία είχα να βρεθώ από παιδί,
όμωε να πω ότι πήγα με τεράστιο
ενδιαφέρον. Εκεί συνάντησα μια
πολύ ιδιαίτερη κατάσταση. Κατ’
apx0s, έψελνε μια καταπληκτική
χορωδία από άντρεε και γυναίκες
ντυμένου s ομοιόμορφα. Αργότε
ρα μαε είπαν ότι είναι η χορω
δία που συνοδεύει την κλασική
ορχήστρα των Τιράνων. Kupicos
όμωε ήταν έναε μητροπολιτικόε
vaos γεμάτος από πιστούς όλων
I των ηλικιών, όπου όλοι ανεξαι! ρέτωε συμμετείχαν στη λειτουρI για, ήξεραν όλες xis ψαλμωδίες
Ο αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος ποτέ δεν ηθικολογεί, ούτε στέκεται ως κρι
και xis έψαλλαν μέχρι τέλουε.
τής ή δικαστής ανθρώπων ή καταστάσεων. Ακούει τον καθένα από το ποίμνιό
Ωστόσο, αμέσωε μετά τη θεία
λειτουργία, είναι που συμβαίνει
του ξεχωριστά για οτιδήποτε θέλει να του πει.
κάτι, νομίζω, μοναδικό. Πολλοί
λη εντύπωση πόσο καλά γνωρί λοκαίρι του 1991 σε μια χώρα από xous πιστούε, κυρίωε οι γυζει τα θέματα που αφορούν την που επί χρόνια ήταν κλειστή, και ναίκεε και τα παιδιά, παραμέ
Ελλάδα, κοινωνικά και πολιτικά, το αθεϊστικό καθεστώς ήταν θα νουν στον ναό. Ο Αναστάσιοε,
και σε λεπτομέρειεε που δεν το νάσιμα εναντίον xns θρησκείαε. ύστερα από ανάπαυση περίπου
περιμένει. Σε σχέση με τον Θεό Οι ναοί που δεν είχαν γκρεμιστεί μισήε cbpas, υποδέχεται τον κάθε
και τη θρησκεία έχει μια εκπλη είχαν γίνει κέντρα διασκέδασή, ένα ξεχωριστά και τον ακούει για
κτική δυνατότητα να ερμηνεύει εστιατόρια, μηχανουργεία, απο- οτιδήποτε θέλει να του πει. Θέμα
το «Ακτιστο». Και όσο πιο πολύ θήκεε. Ολοι κι όλοι οι κληρικοί προσωπικό, υγείαε, οτιδήποτε.
σου το ερμηνεύει τόσο σε κάνει που είχαν απομείνει ήταν περί Και αυτό για όσο χρόνο απαιτη
να θαυμάζει τον τρόπο του. Πο που 20, όλοι xous ηλικιωμένοι θεί, μέχρι να του μιλήσει και ο
τέ δεν ηθικολογεί, ούτε στέκεται και με πρόβλημα βιοπορισμού.
τελευταίοε. Evas Αρχιεπίσκοπος
Gis KpixAs ή δικαστήε ανθρώπων
με πραγματικό ποίμνιο.
ή καταστάσεων. Αλλωστε, έχει Tons υποδέχεται όλουβ
Και τη δεύτερη φορά που πή
πίσω του μια ζωή τόσο βιωμένη
Στην Αλβανία πήγαμε δύο φο- γαμε στα Τίρανα, παρακολουθή
που αρκεί απλώε και μόνον να ρέβ, για να συνεχίσοημε xis συ σαμε τη θεία λειτουργία και πατην περιγράφει cos μάρτυραε.
ζητήσει μαε, αλλά κυ picas για ρότι ήξερα πλέον τι θα δω, δεν
Βρέθηκε στην Αλβανία το κα να έχουμε μια εικόνα των χώρων έπαψε όλο αυτό να είναι ακριβώς

1

το ίδιο εντυπωσιακό και συγκι
νητικό. Αυτό πού βίωσα από xis
επαφέε pas με τον Αναστάσιο
είναι ότι η δημόσια και η ιδιω
τική του εικόνα δεν έχουν καμία
απολύτωε διαφορά.

Στο Δυρράχιο
Στα δύο ταξίδια στην Αλβα
νία, επισκεφθήκαμε και διάφορα
μέρη, όπωε το Δυρράχιο, όπου ο
Avaax0aios έχει κάνει σπουδαία
έργα. Πίστευα ότι το να επισκεφθώ ένα ορφανοτροφείο ή ένα
γηροκομείο, δεν θα μπορούσε να
μου φέρει μια συγκίνηση πέρα
από την αναμενόμενη για τέτοια
μέρη. Ομωε η πραγματικότητα
που έχει δημιουργήσει εκεί ο κ.
Αναστάσιος έχει μια εσωτερική
θεϊκή φαντασμαγορία και είναι
δύσκολο να μην την αντιληφθείε.
Μέσα από το έργο του, η σκιά
του απλώνεται σχεδόν σε ολό
κληρη την Αλβανία.
Μαθαίνοντας για το έργο που
έχει προσφέρει στη διάρκεια xns
ζωήε του, στην Αφρική, στην Αλ
βανία, στην Ελλάδα και σε άλλα
μέρη του κόσμου, και βλέπονταε
ένα μέροε αυτού του έργου από
κοντά, αναπόφευκτα νιώθειε φο
βερή συγκίνηση. Το συγκινητικό
όμωε δεν είναι απλώε το έργο του
αυτό καθαυτό, είναι ότι το επι
χείρησε. Και το έφερε ειε πέρας.
Αυτό που μπορώ να πω με βεβαι
ότητα είναι: Αν αυτό που κάνει
ο Αναστάσιος δεν είναι άγιο, τό
τε τι είναι;
: , 0 Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος
τον περασμένο Νοέμβριο
συμπλήρωσε τα 92 του χρόνια. Το
βιβλίο «Αναστάσιος, Πορευόμενος»
κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.

