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Τρίτη, 27/09/2016 | Ελλάδα

Ναι στην φιλοξενία προσφύγων λέει ο αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Ειρηναίος τονίζοντας ότι απειλή για τη χώρα μας δεν είναι οι μουσουλμάνοι αλλά οι
φανατικοί και οι εχθρικοί άνθρωποι απ’ όπου και αν προέρχονται.

Μιλώντας στην Άννα Κωνσταντουλάκη και στο patris.gr, o αρχιεπίσκοπος αναφέρθηκε στα παιδιά των προσφύγων λέγοντας πως πρέπει να
πηγαίνουν στο ελληνικό σχολείο σεβόμενα την χώρα που τα φιλοξενεί.
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Η συνέντευξη με τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης όπως δημοσιεύτηκε στο patris.gr:
 
Ερώτηση: Γίνεται μεγάλη συζήτηση τον τελευταίο καιρό στην Κρήτη για την φιλοξενία των
προσφύγων στο νησί. Κάποιοι διαφωνούν κάθετα, άλλοι λένε ότι πρέπει να τους βοηθήσουμε όσο
μπορούμε. Ποια είναι η δική σας θέση;
 
Απ: “Κατ’ αρχήν πρέπει να συνειδητοποιούμε πάντοτε ότι ο άνθρωπος, κάθε άνθρωπος, είναι παιδί
και δημιούργημα του Θεού. Δεν είναι σωστό να απορρίψουμε οποιονδήποτε άνθρωπο,
οποιουδήποτε χρώματος, ηπείρου, φυλής, χώρας.
 
Ολοι οι άνθρωποι είναι σεβαστοί. Δεν μπορούμε και δεν πρέπει να απορρίπτουμε κανέναν
άνθρωπο.
 

Χρέος και τιμή όλων μας είναι να μην απορρίπτουμε κανέναν αλλά να τον τιμούμε και τον σεβόμαστε.
 
Η απάντηση είναι “ναι”, να τους φιλοξενήσουμε, “ναι” να τους βοηθήσουμε”.
 
Ερωτ: Εχετε συναναστραφεί προσωπικά μουσουλμάνους, έχετε προσωπική εμπειρία για τον τρόπο που ζουν και σκέφτονται;
 
Απ: “Κατά καιρούς, σε άλλες εποχές έχω συναντηθεί και έχω μιλήσει με μουσουλμάνους, ιδιαιτέρως στα χρόνια των σπουδών μου εις την
Κωνσταντινούπολη. Δεν έχω προσωπικώς συναντήσει φανατικούς μουσουλμάνους. Εκείνους τους οποίους έχω συναντήσει εις την Τουρκίαν ήταν
φυσιολογικοί άνθρωποι, όχι φανατικοί”.
 
Ερωτ: Πολλοί πιστεύουν ότι είναι απειλή για τον χριστιανισμό η έλευση μουσουλμάνων στη χώρα μας και αισθάνονται φόβο. Τι θα λέγατε σε αυτούς
τους ανθρώπους;
 
Απ: “Ολοι οι μουσουλμάνοι δεν είναι το ίδιο. Μερικοί από αυτούς είναι πολύ φανατικοί, ενώ άλλοι όχι. Εξαρτάται πολύ από το ήθος και την ποιότητα
των ανθρώπων.
 
Απειλή για τη χώρα μας και τους ανθρώπους της είναι οι φανατικοί και εχθρικοί. Σαφώς και πρέπει κανείς να μην απειλεί τον άλλον. Οσοι το κάνουν
αυτό είναι λάθος, όποιοι κι αν είναι. Δεν μπορούμε πάντως να κρίνουμε τους ανθρώπους αυτούς αν δεν τους γνωρίσουμε πρώτα, αν δεν μιλήσουμε
μαζί τους και μετά να βγάλουμε συμπεράσματα.
 
Δεν γνωρίζω προσωπικώς όλους τους μουσουλμάνους και δεν μπορώ να γνωρίζω πώς είναι όλοι. Πιστεύω όμως ότι δεν είναι όλοι οι μουσουλμάνοι
φανατικοί και επικίνδυνοι. Δεν γνωρίζω ποιοι, πόσοι απ’ αυτούς είναι φανατικοί και επικίνδυνοι. Πιστεύω όμως ότι δεν χρειάζεται να φοβούμασθε
κανέναν. Μόνον να αγαπούμε, να σεβόμαστε, όχι να φοβούμασθε. Ο φόβος δεν ωφελεί κανέναν”.
 
Ερωτ: Αρκετοί αντιδρούν και στη σκέψη ότι τα παιδιά των προσφύγων θα φοιτούν σε ελληνικά σχολεία. Θεωρούν ότι τα προσφυγόπουλα δεν έχουν
θέση στα σχολεία που πηγαίνουν τα δικά τους.
 
Απ: “Δε νομίζω ότι είναι λάθος τα παιδιών των προσφύγων να πηγαίνουν σε ελληνικά σχολεία. Δεν είναι λάθος. Είναι όμως απαραίτητο τα παιδιά αυτά
να σέβονται την Ελλάδα μας, τα παιδιά μας, τα σχολεία μας, όπως και εμείς να τα σεβόμαστε ως παιδιά του Θεού και ανθρώπους Του”.
 
Ερωτ: Υπάρχουν ιεράρχες που αναπτύσσουν μια ρητορική μίσους για τους αλλόθρησκους. Τι γνώμη έχετε για την τακτική τους;
 
Απ: “Η Ορθοδοξία και οι κληρικοί και ιεράρχες μόνον αγαπούν. Εάν μισούν και δεν αγαπούν είναι λάθος και χρειάζεται να διορθωθεί το λάθος αυτό”.
 
Ερωτ: Θεωρείτε πως είναι δυνατή η συνύπαρξη των λαών ανεξάρτητα από τις θρησκευτικές πεποιθήσεις του καθενός;
 
Απ: “Η συνύπαρξη των λαών και των ανθρώπων χρειάζεται πάρα πολύ, ιδιαιτέρως εις τον σημερινό κόσμο. Για την Εκκλησία είμαστε αδέλφια όλοι
μας.
 
Μπορούμε και πρέπει να συνυπάρχουμεν ως λαοί και άνθρωποι. Είναι όμως σίγουρον ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει μόνον από εμάς. Χρειαζόμαστε
απολύτως την ευλογία και τη δύναμη του Θεού. Μόνο μ’ αυτό τον τρόπο μπορούμε να συνυπάρξουμε. Χωρίς τον Θεό θα είμαστε στη σημερινή
τραγική κατάσταση. Χρειάζεται όμως να γνωρίζουμε τον Θεό ως Πατέρα και Δημιουργό μας. Τον Θεό όμως χρειάζεται να τον αγαπούμε, να
γνωρίζουμε την αγάπη που έχει εις εμάς. Να “αγαπούμεν αλλήλους”, ο ένας τον άλλο, όπως συμβαίνει με την Ορθοδοξία.
 
Μόνο μέσα σ’ αυτό το κλίμα μπορούμε να συνυπάρχουμε και να συμπορευόμασθε, διαφορετικά θα είμαστε όπως είναι σήμερα ο κόσμος, στο χάος¨.

Ταξίδια Κροατία από 465€
Πανόραμα Κροατίας - Λίμνες
Πλίτβιτσε, 8 Ημ. με Πλούσια
Ημιδιατροφή. Δείτε Προσφορά!
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29/06/17 - 07:07
«3 ΛΑΛΟΥΝ ΚΑΙ 2 ΧΟΡΕΥΟΥΝ» - Αναλυτικά το πρόγραμμα σε όλη την Ελλάδα (/articles/news-

categories/ellada/3-laloyn-kai-2-horeyoyn-analytika-programma-se-oli-tin-ellada)

Για τους φίλους της ιστοσελίδας που ίσως βρεθούν σε κάποιους από τους σταθμούς της περιοδείας της
θεατρικής παράστασης. Δυστυχώς δεν θα την απολαύσουμε στη Μυτιλήνη.
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dis-eyro-kai-mia-deyteri-kalyteri-lysi-gia-hreos)

16/06/17 - 07:17
Εγκρίθηκε δόση 8,5 δισ. ευρώ και μία «δεύτερη καλύτερη λύση» για το χρέος (/articles/news-

categories/ellada/egkrithike-dosi-85-dis-eyro-kai-mia-deyteri-kalyteri-lysi-gia-hreos)

Σε συμφωνία για την επιτυχή ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, που ανοίγει το δρόμο για
εκταμίευση δόσης ύψους 8,5 δισ. ευρώ, ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Eurogroup στο Λουξεμβούργο.
Για το χρέος, βάση παραμένει η συμφωνία του Μαΐου 2016, ενώ υιοθετήθηκε και ρήτρα ανάπτυξης.

Η...
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edose-i-ameriki-stis-ellinikes-arhes)

12/06/17 - 08:20
Λίστα με τζιχαντιστές έδωσε η Αμερική στις ελληνικές αρχές (/articles/news-categories/ellada/lista-me-

tzihantistes-edose-i-ameriki-stis-ellinikes-arhes)

Σημαντική βάση δεδομένων με υπόπτους για τζιχαντ παρέδωσε η Αμερική στις ελληνικές Αρχές, με σκοπό
η χώρα μας να ενισχύσει το επίπεδο των ελέγχων στα σύνορα για τον εντοπισμό εξτρεμιστών. 
Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ζήτησε από αρμόδιους Αμερικανούς...

Δ
ΙΑ

Β
Α

ΣΤ
Ε 

ΕΠ
ΙΣ

Η
Σ

Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ

Ταυτότητα | Όροι Χρήσης

Copyright © 2010-2017 Lesvosnews.net Σχεδιασμός & Υλοποίηση 

(/articles/news-categories/politismos/kalokairi-2017-sto-mesotopo-lesvoy)

http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/ellada/3-laloyn-kai-2-horeyoyn-analytika-programma-se-oli-tin-ellada
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/ellada/3-laloyn-kai-2-horeyoyn-analytika-programma-se-oli-tin-ellada
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/ellada/egkrithike-dosi-85-dis-eyro-kai-mia-deyteri-kalyteri-lysi-gia-hreos
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/ellada/egkrithike-dosi-85-dis-eyro-kai-mia-deyteri-kalyteri-lysi-gia-hreos
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/ellada/lista-me-tzihantistes-edose-i-ameriki-stis-ellinikes-arhes
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/ellada/lista-me-tzihantistes-edose-i-ameriki-stis-ellinikes-arhes
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Cg_iQxsBtWajUEcSQbZzWjNgM55nomErE847mkwWahNLZywkQASD2_PweYK2CgICgDKABl8TC2QPIAQKpAp63a8HTV7M-qAMByAPJBKoE9QFP0B_K-PVGnhtM043y1A4iLn_zZlHhLE3vnMxcb5w8O2S2QvjqouxgUXnWeGeK352KKYRm_1O6wwfnKOSq6khG9YxGylRUAnTjPW2jLq_3c52conEO_yy58TGrrChklfOM-RFhzwXyfWpsDGSrcos1thbhEoYKKlGm_N_PUl9pCMEJppeHcM6PmGZISzF1M5TabUfno_1gDAelGFwe6tAveGn7RpoRvu5edAZ3o3IiQCcSDrFGiX9ibxNuKmRCpUNGbCEzqldmcKcxHBhb0x_OAuRXN60lIeUXNchq2G2I5dMt-z6nFlRjYLsyOjoSxyTAJtsJ7pAGAaAGAoAH0bu9JogHAZAHAqgHpr4b2AcB0ggECAAQArEJbI9WNmjUUYzYEwI&num=1&cid=CAMSeQClSFh3SGEjsQPlaWItOBIomU0jnNagGVHuyfKPiNI7SNhW-bOfa2gvVf-y-xhoQ1iOSdSSi06ZoklL-braucFg0UUYnAzk6G9WooCoyUD_wdsZ6FDYThqkssu-Qpo23hY4UPRhS6DnPaWJ65aDyHM8YR3h2zS6blQ&sig=AOD64_2I9265PxI47hNoG9PjzvKbC2QRGg&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=https://irokids.gr/inglesina-trilogy-system
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Cbnm-xsBtWYf8FJeLbeSmt4gC55nomErE847mkwWahNLZywkQASD2_PweYK2CgICgDKABl8TC2QPIAQKpAp63a8HTV7M-qAMByAPJBKoE9QFP0Czjg2y5h9Km6EAmUPoMCR8NiW1MC3OUjXvqpz9_qRUUEMlxW0O9wI0wEs1_Br5De8FGPcVZ4Fbs3n9QrFSsKcT7NxpFE9Pr1SU2hKuLKtf5UCzy3RbcSgyLaZtTWWVAjx-JU_S5b5uuEZMR2n5WulAYbcvigFaeB74UBfm41YSgw26NN26yWbwi7sv0RBOhnXBNSANV9vyD7VTpg0bhYxOZJ04HuhMymi-dLxanLgjvwEtNuI4ibDDoadRxIIoj1ijEekC_xuVoqKiUZ44VKPSqMfCqJX6NFTEiXgXNea1CGaIDUHat0_DkJwgQ80kyZAFDwJAGAaAGAoAH0bu9JogHAZAHAqgHpr4b2AcB0ggECAAQArEJbI9WNmjUUYzYEwI&num=1&cid=CAMSeQClSFh3wf1zf7G_RxYwGUggbokvBHoTDIUErMel2E-Tsh2BPbf1twfyXpBy6oP9QNa44dKhFdVaH7bCyThkcAQI1a7USuWwEIKDbgENYxTBEcTV0k62fB0N8wK8eEIfh-OPqwbJgktJZ1_afxvQ84yFWUK_EREw5eM&sig=AOD64_0t9nu6HBF3CwE_eKjI6RLwTMny4g&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=https://irokids.gr/inglesina-trilogy-system
http://www.lesvosnews.net/portal_identity
http://www.lesvosnews.net/terms_of_use
http://www.lesvosnews.net/
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politismos/kalokairi-2017-sto-mesotopo-lesvoy

