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ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ 

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ  

 
Ομιλία κατά την επίσκεψη του Πατριάρχου Αλεξανδρείας  

στην εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου 
15 Αυγούστου 2011 

 
Μακαριώτατε, 
Σας καλωσορίζουμε στην ωραία και ιστορική Νεάπολη. Σας ευχαριστούμε 

που τιμάτε, σήμερα, εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, την Μεγάλη μας Πανα-
γία, το παλλάδιο αυτό της Ορθοδοξίας και του Γένους στην Ανατολική Κρήτη. 

Η Μεγάλη Παναγία, Μακαριώτατε, κτίσθηκε σε χρόνια δίσεκτα για το Γέ-
νος μας, στα θεμέλια Σταυροπηγιακής Μονής, της παρακείμενης Φερμαλίνας. 
Εδώ πυργώθηκε η θρησκευτική και εθνική ελευθερία των προγόνων μας. Η Με-
γάλη Παναγία έχει στο μέγεθος και στο όνομά της μεγάλους συμβολισμούς, προ 
πάντων όμως έχει πλούσια την πρεσβεία της ακοιμήτου Θεοτόκου για τον ευλο-
γημένο λαό μας.  

Την Μεγάλη Παναγία την θεμελίωσε ο ηγιασμένος Επίσκοπος Μελέτιος 
Χλαπουτάκης, την οικοδόμησε σχεδόν εξ ολοκλήρου ο ρηξικέλευθος Επίσκοπος 
και μετέπειτα Μητροπολίτης Κρήτης Τίτος Ζωγραφίδης, την ευπρέπισε και την 
εγκαινίασε ο σοφός και πολιός Επίσκοπος ∆ιονύσιος Μαραγκουδάκης, την ε-
κάλλυνε, την αποκατέστησε όταν ράγισε ο οξυνούστατος και λίαν σεβαστός 
Μητροπολίτης ∆ημήτριος. 

Όμως, Μακαριώτατε, την Μεγάλη Παναγία την αγάπησε, την προίκισε, την 
λάτρεψε ο ευλογημένος λαός μας. Είναι το σημείο αναφοράς των απανταχού 
αποδήμων Νεαπολιτών, το σημείο επαφής, ενότητος και συμψυχισμού όλων μας. 

Σήμερα λοιπόν, ευφραίνονται οι ψυχές των προκατόχων μας, των προκρίτων 
και λογάδων του Γένους μας, των κτιτόρων, των ευεργετών της Μεγάλης Πανα-
γίας, που έχουμε κοντά μας τον Κρήτα Πατριάρχη της Αλεξάνδρειας, της Αφρι-
κής, που ιερουργεί στο Πανάγιο θυσιαστήριό της, που επιβλέπει την άμπελο αυ-
τής της Εκκλησίας, που ευλογεί και αγιάζει τους θεοτοκόφιλους χριστιανούς μας. 

Μακαριώτατε, 
Η Νεάπολη, ως παλαιά πρωτεύουσα του Νομού, ευφυής πολιτική σύλληψη 

του Κωνσταντίνου Αδοσίδη Πασά, ουδαμώς ελαχίστη, είχε έντονη κοινωνική 
ζωή, με οργανωμένες πολιτιστικές δράσεις και έδωσε το παρόν σε όλους τους 
αγώνες, τις επάλξεις της κοινωνίας, της παιδείας, του Γένους. Μπορεί να μην ευ-
νοήθηκε από τις πολιτικές επιλογές, με τις οικονομικές, τουριστικές συγκυρίες 
των τελευταίων ετών, διατηρεί όμως, στη σμικρότητα της, την αρχοντιά, την 
πολιτιστική και πνευματική της παράδοση. 

Αυτή η παράδοση ανέδειξε πολλούς ήρωες, οπλαρχηγούς, πολλούς και μεγά-
λους ευεργέτες, διακεκριμένους επιστήμονες, πολλούς κληρικούς, κάθε βαθμού, 
ώστε ευφυώς να λέγεται εξ Ανατολών το φως. Αναφέρουμε μεταξύ αυτών τους 
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Αρχιερείς και φίλους σας, τον φιλόκαλο Ρεθύμνης Τίτο Συλλιγαρδάκη, τον αρί-
ζηλο Νέας Σμύρνης Αγαθάγγελο Ταμπουρατζάκη, που τίμησαν την Εκκλησία.  

Ασφαλώς γνωρίζετε ότι πολλοί Νεαπολίτες, Μεραμβελλιώτες ευπατρίδεις 
διακρίθηκαν στο στίβο των πολιτικών και κοινωνικών αγώνων, ανάμεσα στους 
οποίους πρωτεύουσα θέση κατέχουν ο εθνομάρτυρας Ρούσσος Κούνδουρος και 
ο πολιτευτής Ιωάννης Σεργάκης. 

Σας γνωρίζουμε ακόμη ότι τα σχολεία της Νεαπόλεως, ιδιαίτερα το Γυμνά-
σιό της, το πρώτο Γυμνάσιο του Νομού, υπήρξαν φυτώρια παιδείας του Γένους 
γιατί είχαν καταξιωμένους παιδαγωγούς, πολλοί των οποίων αναδείχθηκαν πα-
νεπιστημιακοί διδάσκαλοι. 

Θα ήταν καλόν, ευχηθείτε Μακαριώτατε, η Νεάπολη, μέσα στις συγκυρίες 
αυτές του καλλικρατικού πνεύματος, που δεν την ευνόησε, να αναδειχθεί ως ένα 
πολιτιστικό κέντρο της Ανατολικής Κρήτης, αξιοποιώντας την παράδοση, τα 
δημόσια κτίρια της, τα αρχεία της, τον πλούτο του πολιτισμού της. Το έχει αυτό 
ανάγκη ο τόπος μας, που είναι πλέον πολυφυλετικός και πολυπολιτισμικός. Η 
Νεάπολη μπορεί να γίνει αυτό, καθώς περιβάλλεται γύρωθεν από κατεξοχήν 
τουριστικές περιοχές και έχει τις καλές προϋποθέσεις προς τούτο. 

Μακαριώτατε, 
Γνωρίζουμε τον ακατάλυτο σύνδεσμο σας με τον τόπο μας, με πρόσωπα, 

που κατάγονταν από εδώ και που εκλέισαν την Εκκλησία και εκδαπανήθηκαν 
στην διακονία της.  

Ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος, ιερότυπο κόσμημα της Εκκλησίας Κρή-
της, που σας αγαπούσε πολύ, προερχόταν από τη Βουλισμένη. Ο Γέροντάς σας, 
ο πεπαιδευμένος Μητροπολίτης από Λάμπης Ρεθύμνης Θεόδωρος Τζεδάκης, ή-
ταν αδελφός της Ιεράς Μονής Κρεμαστών. Ο Μητροπολίτης ∆ημήτριος, του ο-
ποίου η Εκκλησία αυτή φέρει ανεξίτηλα τη σφραγίδα της απόστολής, ο πνευμα-
τικός πατέρας του Γέροντά σας επιστήριζε πάντοτε το πρόσωπό σας.  

Η Κρήτη είχε πάντοτε ανοικτό δίαυλο επικοινωνίας με την Αφρική. Το νό-
τιο Κρητικό πέλαγος ονομάζεται από πολλούς Λιβυκό πέλαγος. Πολλοί Κρήτες 
έγιναν Αιγυπτιώτες και τανάπαλιν.  

Ο μεγαλεπήβολος Πατριάρχης Μελέτιος Μεταξάκης που γεννήθηκε στο Λα-
σίθι, λίγο πιο πέρα από δω, τίμησε την Κρήτη, τον ελληνισμό, την Ορθοδοξία. 
Στο πρεσβυγενές Πατριαρχείο σας διακρίθηκαν ακόμη αρκετοί κληρικοί που 
προέρχονταν από τον τόπο αυτό. Εξαιρέτως μνημονεύουμε τον αοίδιμο Μητρο-
πολίτη Λεοντουπόλεως Κωνσταντίνο Κατσαράκη, που χρημάτισε και τοποτη-
ρητής του Πατριαρχείου, που καταγόταν από την Μίλατο, τα οστά του οποίου 
αναπαύονται στο κοιμητήριο της, όπου θα τελέσετε γύρω στις 3 το μεσημέρι 
τρισάγιο στην μνήμη του.  

Ο Αρχιμανδρίτης Καλλιόπιος Γιαλουράκης, επιφανής κληρικός του Πατρι-
αρχείου, προερχόταν από την Βουλισμένη, όπου θα βρεθείτε στις 4 το απόγευ-
μα, για να τιμήσετε τον τόπο της καταγωγής του.  
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Μνημονεύουμε και τον Αρχιμανδρίτη Ηρωδίωνα Πρατσινάκη που υπηρέ-
τησε πολλά χρόνια το Πατριαρχείο σας. Είναι πολλοί οι κληρικοί αυτοί και ο 
χρόνος δεν μας επιτρέπει να επεκταθούμε σε όλους.  

Μακαριώτατε, 
Η Αφρική είναι η ήπειρος του μέλλοντος. Αυτή με τον πλούτο της, με το λαό 

της, μπορεί να εξισορροπήσει παγκόσμια καταστάσεις και να καταστείλει τις 
απερίσκεπτες βουλιμίες της Ανατολής και της ∆ύσεως, που μας φέρουν συνεχώς 
κρίσεις. Ευχόμαστε επί της ευκλεούς Πατριαρχείας Σας να αξιωθείτε να ιδήτε 
την καινήν αυτήν ημέραν, της ειρήνης και της ευημερίας των λαών. Ήδη πυκάζει 
ο ουρανός και οσονούπω υποφώσκει η αυγή. 

Η Κρήτη, Μακαριώτατε, το εγγύτερο αυτό σύνορο της Ευρώπης προς την 
Αφρική είναι και το μεθόριο της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας με το 
πρεσβυγενές δευτερόθρονο Πατριαρχείο του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελι-
στού Μάρκου. Αξιοποιήστε την Κρήτη, την θέση της, το δυναμικό της, τα εκ-
παιδευτικά ιδρύματα, τους φορείς, τους επιστήμονες και τον ευλογημένο λαό 
της Κρήτης. Κτίσετε γέφυρες επικοινωνίας με την Κρήτη. 

Εμείς εδώ στην Κρήτη, που είναι το σύνορο τριών ηπείρων, θέλουμε να εί-
μαστε η σκοπιά επί της Μεσογείου, που θα Σας διαπορθμεύει στο Οικουμενικό 
Πατριαρχείο, το οποίο αποτελεί την εγγύηση της ενότητος και της κανονικής 
ευταξίας όλων των Ορθοδόξων Εκκλησιών.  

Ως Κρήτες γνωρίζουμε καλά ότι Σεις, ο προερχόμενος εκ της ευκληματούσης 
Εκκλησίας του Αγίου Αποστόλου Τίτου, Πατριάρχης της Αλεξάνδρειας, είσθε 
φορεύς αυτού του πνεύματος και αταλάντευτα πιστός στο Φανάρι.  

Μακαριώτατε, 
Οι καιροί είναι δύσκολοι, οι κρίσεις πολλές. «Νυν κρίσις εστί του κόσμου 

τούτου». Πιστεύουμε όμως ότι είναι η ώρα του Θεού. Ο ιστορικός Ιησούς έχει 

τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο στην ιστορία του κόσμου και δεν δικαιούμα-
στε να φοβούμαστε και να απελπιζόμαστε. Η Παναγία Μητέρα Του είναι η ∆έ-
σποινα του κόσμου, η κυρία Θεοτόκος, που με τα μητρόθεα σπλάγχνα της 
σπλαχνίζεται όλους εμάς, τα παιδιά της, κάθε φυλής και απόχρωσης. 

Μακαριώτατε, 
Η σημερινή ημέρα μας κάλεσε όλους εδώ. Τους αγίους Αρχιερείς, τους ιερείς, 

τους συνεργάτες μας, τους εντιμωτάτους άρχοντες, τον ευλογημένο λαό και τους 
ευχαριστούμε εκ βαθέων όλους. Μας κάλεσε να υμνολογήσουμε την Μεγάλη μας 
Παναγία στην Κοίμηση και την Μετάστασή της και να τιμήσουμε το σεπτό 
Πρόσωπό σας. 

Έχουμε λοιπόν διπλή γιορτή σήμερα. Μεγάλη χαρά. Ιδιαίτερη όμως χαρά 
αισθάνεται ο Επίσκοπος αυτής της ταπεινής Επαρχίας με την έλευση και την 
παρουσία σας.  

Υποδέχομαι, τον εκ παίδων φίλο μου Πατριάρχη, με τιμή και αγάπη. Οι 
χριστιανοί μας θέλω να γνωρίζουν ότι με συνδέουν μαζί σας ακατάλυτοι δεσμοί 
φιλίας, δεσμοί αγάπης με την προσφιλή οικογένειά σας, ευλαβείς μνήμες με τον 
αείμνηστο πατέρα σας. 


