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«Ο μοναχισμός είναι η εμπροσθοφυλακή και η
ραχοκοκκαλιά της Εκκλησίας μας»
/ Pemptousia.FM / Οικουμενικό Πατριαρχείο
Μητροπολίτης Ίμβρου και Τενέδου Κύριλλος

Για την ποιμαντική του πορεία από τα μικρασιατικά παράλια, στη Σμύρνη,
στην Πόλη, στην Χάλκη και εν τέλει στην Ίμβρο, τη γενέτειρα του
Οικουμενικού Πατριάρχη, μίλησε στην στην εκπομπή «Επικαιρότητα
στην Πεμπτουσία» με τη Μαρία Γιαχνάκη ο Μητροπολίτης Ίμβρου και
Τενέδου κ. Κύριλλος.

«Είναι αλήθεια ότι όλος αυτός ο χρόνος, τον οποίο με την ευχή του Πατριάρχη
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πανεπιστήμιο, το πιο σπουδαίο πράγμα, σε όλα αυτά που πρέπει να γνωρίζει
κάποιος για να αναλάβει σε αυτούς τους τόπους με τις ιδιαίτερες συνθήκες και τις
ισορροπίες» υπογράμμισε και αποκάλυψε ότι χωρίς ο ίδιος να το γνωρίζει
ακολουθούσε ένα σχέδιο που είχε για αυτόν ο Παναγιώτατος Οικουμενικός
Πατριάρχης: «Πέρασα από πολλούς τόπους και καταστάσεις ανομειογενείς μεταξύ
τους μέχρι να καταλήξω στην Μητρόπολη Ίμβρου.
ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
%video%
Ο Σεβασμιώτατος περιέγραψε τις δύσκολες συνθήκες στη Σμύρνη, η οποία μέσα
από τα «αποκαΐδια έφτασε να έχει Μητρόπολη, με Μητροπολίτη και βοηθό
Επίσκοπο» και έκανε εκτενή αναφορά στην ηγουμενία του Ιερά Μονή και στη
Θεολογική Σχολή της Χάλκης: «Κάθε χώρος έχει τις δικές τους ισορροπίες,
υπάρχουν ιδιαίτερες συνθήκες που πρέπει να χρησιμοποιήσει ως κλειδιά, για να
οικοδομήσεις και να μην χαλάσεις. (…) Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, σοβαροί
και μετρημένοι αλλά και πολύ αποφασιστικοί. Η Σχολή με βοήθησε πολύ στο θέμα
της διοίκησης.
Αναφερόμενος στην στήριξη του Πολιτικού Διοικητή του Αγίου Όρος, κ. Αθ.
Μαρτίνο ο Μητρ. Ίμβρου είπε ότι τους συνδέει μια μακρά φιλία: «Είμαστε σαν

αδέλφια» τόνισε και περιέγραψε με γλαφυρό λόγο τον τρόπο με τον οποίο ο κ.
Μαρτίνος αποφάσισε να συνδράμει στην Σχολή: «Πάρε τηλέφωνο αμέσως τον
Πατριάρχη και πές του ότι ξεκινάμε, μου είπε ο κ. Μαρτίνος. Ο Πατριάρχης
συγκινήθηκε, δάκρυσε και βούρκωσε»
Αναφερόμενος τέλος στην Ίμβρο, είπε ότι μετά τις πρωτοβουλίες και τις
προσπάθειες του Οικουμενικού Πατριάρχη και το άνοιγμα των σχολείων όλο και
περισσότεροι Ρωμηοί διαμένουν πλέον μόνιμα στο νησί: «Είναι χρυσή εποχή για το
νησί. Είμαστε πάνω από 600 Ρωμηοί που ζούμε μόνιμα στο νησί. Έχουμε και στα
επτά χωριά της Ίμβρου ελληνικές οικογένειες, που μένουν εκεί. Έχουμε νέα
ζευγάρια με παιδιά που γεννούνται στην Ίμβρο».
Και πρόσθεσε: «Ανοίξανε τα σχολεία, και στα σοκάκια μας τρέχουν παιδιά που
μιλούν, παίζουν και τραγουδούν στα ελληνικά».
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Πατριάρχης μας είναι ένα από τους ανθρώπους που εμφανίζονται κάθε εκατό
χρόνια. Από αυτούς που κάνουν τομές στην ιστορία και η ιστορία θα τους
καταγράψει με χρυσά γράμματα».
«Ο μοναχισμός είναι η εμπροσθοφυλακή και η ραχοκοκκαλιά της Εκκλησίας μας»
είπε, μεταξύ άλλων, ο Σεβασμιωτάτος.
https://bit.ly/3lhgi5c

