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Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: Η παγκόσμια
μεταναστευτική κρίση προκλήθηκε από την ανάμειξη
των δυτικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή

Το τελευταίο διάστημα η προσοχή της παγκόσμιας κοινής γνώμης έχει επικεντρωθεί στα σύνορα
Λευκορωσίας-Πολωνίας, όπου συγκεντρώθηκαν αρκετές χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες από
το Ιράκ, τη Συρία και άλλες χώρες, οι οποίοι επιδιώκουν να μεταβούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από
ανθρωπιστική άποψη η κατάσταση, στην οποία ευρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι, ανάμεσά τους
γυναίκες και παιδιά, είναι σχεδόν καταστροφική.

Τη δική του θεώρηση για τις αιτίες της παγκόσμιας μεταναστευτικής κρίσεως, μια έκφανση της
οποίας αποτέλεσε το εξελισσόμενο αυτή τη στιγμή στα σύνορα με την Πολωνία ανθρώπινο δράμα,
κατέθεσε στην εκπομπή «Εκκλησία και κόσμος» ο πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών
Εκκλησιαστικών Σχέσεων (ΤΕΕΣ) του Πατριαρχείου Μόσχας μητροπολίτης Βολοκολάμσκ
Ιλαρίωνας.

«Αιτία της ανθρωπιστικής κρίσεως, που έπληξε τις χώρες της Μέσης Ανατολής, αποτελεί
προπαντός η ανάμειξη των δυτικών χωρών και κυρίως των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, στα
πολιτικά πράγματα ολόκληρης σειράς χωρών της Μέσης Ανατολής», εκτιμά ο κ. Ιλαρίωνας.

Ο ιεράρχης πρότεινε να εξετασθεί η διαμορφωθείσα στην περιοχή κατάσταση από την προοπτική
επίσης της χριστιανικής παρουσίας στις χώρες της Μέσης Ανατολής: «Λ.χ. στο Ιράκ υπήρχε
καθεστώς, το οποίο κηρύχθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες δικτατορικό και αντιλαϊκό. Ήταν τέτοιο
ή όχι, είναι ζήτημα, στο οποίο μπορούν να απαντήσουν οι πολιτικοί επιστήμονες. Όμως οι
χριστιανοί της περιοχής επί Σαντάμ Χουσεΐν ζούσαν ήσυχα και αριθμούσαν στη χώρα ενάμιση
εκατομμύριο. Μετά την ανατροπή του καθεστώτος του Σ. Χουσεΐν σήκωσαν κεφάλι οι τρομοκράτες,
άρχισαν επιθέσεις εναντίον οικιών χριστιανών, οι δολοφονίες και οι εκδιώξεις των από τις εστίες
τους. Οι χριστιανοί ως επί το πλείστον αναγκάσθηκαν να εγκαταλείψουν το Ιράκ και εάν
παλαιότερα ανέρχονταν σε ενάμιση εκατομμύριο, τώρα στην καλύτερη περίπτωση έμεινε το ένα
δέκατο του αρχικού αριθμού».

Επομένως η μεταναστευτική κρίση, η οποία έπληξε τώρα πολλές χώρες της Ευρώπης, έχει άμεση
σχέση με όσα έπραξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής τις τελευταίες δύο δεκαετίες στη
Μέση Ανατολή, θεωρεί ο μητροπολίτης Ιλαρίωνας. «Αυτή είναι η άμεση συνέπεια της απώλειας των
ισορροπιών, η οποία προέκυψε εξαιτίας εκείνης της έξωθεν αναμείξεως», τόνισε.
Μια πηγή: https://mospat.ru/gr/news/88471/
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