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Ηράκλειο, Παρασκευή  13/05/2011 

 
Χαιρετισμός του Δημάρχου Ηρακλείου κ. Γιάννη Κουράκη 

στην Εκδήλωση με θέμα: «Το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής, η Πατριαρχική 
Βιβλιοθήκη Αλεξανδρείας και ο ρόλος τους στην Ορθοδοξία και τον Ελληνισμό». 

  
Η Αλεξάνδρεια υπήρξε πάντοτε Μητρόπολη και κιβωτός του Ελληνισμού από τα πρώτα χρόνια που 

ιδρύθηκε. 
Σ’ όλους τους αιώνες συνδέθηκε στενά με τους Έλληνες, υπήρξε κέντρο άνθισης των Γραμμάτων, 

του Πολιτισμού, του Εμπορίου και των αξιών που συνθέτουν την ταυτότητά μας. 
Εξαιρετική ενίσχυση των σχέσεων αυτών, υπήρξε με την διάδοση του Χριστιανισμού στα 

Βυζαντινά χρόνια. 
Αναδείχτηκαν κορυφαίες μορφές Πατέρων και Ασκητών, και δίκαια το Πατριαρχείο 

Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής απολάμβανε και απολαμβάνει μεγάλου σεβασμού και τιμής μεταξύ όλων 
των διορθόδοξων εκκλησιών. 

Αποτελεί θησαυρό  μνήμης για τον Ελληνισμό και  το Χριστιανισμό και αποπνέει πνευματικότητα 
με υψηλού κύρους ποιμένες που έχουν συμβάλει στην τήρηση της Παράδοσης και της μελέτης του Ιερού 
λόγου. 

 
Η άνοδος στον Πατριαρχικό θρόνο πριν λίγα χρόνια του Αγιοτάτου Πατριάρχου κ.κ. Θεοδώρου 

που είναι και συμπολίτης μας, μας έδωσε τη μεγαλύτερη χαρά και ενίσχυσε τους δεσμούς μας με την 
ιστορική Εκκλησία. 

 
Με συγκίνηση και σεβασμό παρακολουθούμε τον τιτάνιο αγώνα του στους σημερινούς χαλεπούς  

καιρούς να προωθήσει και να διευρύνει το ποιμαντικό και κοινωνικό του έργο σε εξαιρετικά δύσκολες και 
επικίνδυνες συνθήκες. 

 
Η παρουσία του στο κορυφαίο αξίωμα της Αλεξανδρινής Εκκλησίας αποτελεί καύχημα και τιμή 

για όλους μας. 
 
Η Δημοτική Αρχή Ηρακλείου, όλοι οι Ηρακλειώτες και όλοι οι Κρητικοί προσβλέπομε με 

εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του και είμαστε πρόθυμοι να τον βοηθήσουμε στην προσπάθεια του και στην 
ανάπτυξη πιο στενών δεσμών μαζί του και με τη ζωή της Χριστιανικής Κοινότητας. 

 
Είναι γνωστό ότι η  Αλεξάνδρεια από την ελληνιστική ακόμη εποχή, επί διακυβέρνησης 

Πτολεμαίου του Α’ είχε την λαμπρότερη ίσως βιβλιοθήκη του κόσμου. 
 
Δυστυχώς όμως, όπως όλοι γνωρίζομε, υπέστη ολική καταστροφή.  
 
Μερικώς επί των ημερών του Ιουλίου Καίσαρα το 48 π.χ. και ολοκληρωτικά επί του αυτοκράτορα 

Αυρηλιανού  το 297 μΧ.  
 
Τότε που  όπως παρατηρεί λίγα μόλις χρόνια αργότερα ο Επιφάνιος, στη «συνοικία  που υπήρχε η 

θαυμαστή βιβλιοθήκη τώρα υπάρχει η έρημος». 
 
Προέκταση αυτής της αρχαίας και ξακουστής βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας θα λέγαμε ότι 

αποτελεί η βιβλιοθήκη του Πατριαρχείου.  
 
Μια βιβλιοθήκη που έχει πρωτοχριστιανικές ρίζες και διαθέτει σπάνιους και λαμπρούς θησαυρούς. 
 
Μετά από πολλές περιπέτειες και μετακινήσεις που γνώρισε στην πορεία της τελικά 

μεταστεγάστηκε και λειτουργεί μόνιμα στη Τοσιτσαία Σχολή, όπου στεγάζεται  και ο Πατριαρχικός οίκος . 
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Σήμερα η Πατριαρχική Βιβλιοθήκη Αλεξανδρείας που σχετικά πρόσφατα εκσυγχρονίσθηκε, 
οργανώθηκε και εξοπλίσθηκε με όλα τα σύγχρονα μέσα, περιλαμβάνει ανυπολόγιστης αξίας πνευματικούς 
θησαυρούς, μεταξύ των οποίων σαράντα χιλιάδες (40.000) και πλέον τόμους βιβλίων και τρεις χιλιάδες 
(3.000) παλαιότυπα από το 1460 μέχρι το 1800.  

Αυτή η Πατριαρχική Βιβλιοθήκη έχει διασώσει διαχρονικά τα ιστορικά στοιχεία «πορείας» της 
ορθοδοξίας και του Ελληνισμού στη Χώρα του Νείλου αλλά και σε ολόκληρη την Αφρική. 

Χωρίς υπερβολή  αποτελεί το ακοίμητο πνευματικό φως που φωτίζει και κατευθύνει την ιστορική 
πορεία της Αλεξανδρινής Εκκλησίας   

Σήμερα μάλιστα υπό τη φωτισμένη κατεύθυνση του αγιότατου κ.κ. Θεόδωρου, συγκεντρώνει όλες 
τις προϋποθέσεις, στον λαμπρό και  πλήρως ανακαινισμένο χώρο της, για να συνεχίσει την σπουδαία και 
πολυδιάστατη αποστολή της.  
 

Επειδή και εμείς ως Δήμος Ηρακλείου είμαστε στη φάση της αναδιοργάνωσης και μεταφοράς στο 
πλήρως ανακαινισμένο και σύγχρονο κτίριο «Αχτάρικα» της δικής μας βιβλιοθήκης, της ιστορικής 
Βικελαίας. 

Θα μας ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη  η εμπειρία και η γνώση που έχετε αποκτήσει από το δικό σας 
εγχείρημα και την επιτυχία της Αλεξανδρινής βιβλιοθήκης. 

Μακαριότατε εύχομαι κάθε επιτυχία στο ποιμαντικό και πνευματικό σας έργο και να είστε 
βέβαιος ότι ο αγώνας που έχετε αναλάβει στην Αλεξάνδρεια και την Αφρική για την Ορθοδοξία, τον 
Ελληνισμό, την πνευματική μας κληρονομιά  και τον ΑΝΘΡΩΠΟ, είναι και δικός μας αγώνας. 
 


