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νά διευθύνουν, πράγμα το όποιο ενοχλούσε περισσότερο άπό όλα τον ντό
πιο πληθυσμό. Ένώ ό σκοπός τους φανερά παρουσιάζεται νά είναι θρη
σκευτικός είναι σαφές, ότι ό κρυφός στόχος κινείται μέσα στον μοντέρνο 
άξονα σχολείου, νοσοκομείου, τυπογραφείου καί πηγάζει άπό οικονομικές, 
πολιτικές καί πολιτισμικές Ιδιαιτερότητες. Όσο γιά τά σχολεία αυτά, ση
μειώνει πάντα ό συγγραφέας, ήταν κατά κάποιο τρόπο ή βιτρίνα της όλης 
ιεραποστολικής δραστηριότητας. Άνακεφαλαιώνει όλα τά καλά της εκπαί
δευσης, πού προσφέρθηκε άπό τούς ’Αμερικανούς μισσιοναρίους καί κατα
λήγει: «Ή εκπαίδευση είναι ένα μέσο. Ή εκπαίδευση, πού πρόσφεραν οί 
’Αμερικανοί μισσιονάριοι στον άνθρωπο τής Μικρός ’Ασίας —ανεξάρτητα 
σέ ποιά θρησκεία, φυλή, παράδοση καί σέ ποιο δόγμα άνήκε— θά κριθεΐ 
άπό τά καλά πού τού εξασφάλισε. Άραγε είναι δυνατό νά πούμε ότι ή 
έκπαίδευση των ’Αμερικανών μισσιοναρίων ευεργέτησε τόν άνθρωπο τής 
Μικρός ’Ασίας, χωρίς νά κάνει διάκριση θρησκείας, δόγματος, φυλής, 
γλώσσας καί φύλου;».

Είναι σαφές ότι ένα τόσο μεγάλο θέμα, όπως ή δραστηριότητα των 
μισσιοναρίων στή Μικρά ’Ασία στον τομέα τής εκπαίδευσης δέν είναι δυ
νατό νά καλυφθεί μέ ένα μικρού σχήματος βιβλίο των 222 σελίδων. Ό 
συγγραφέας παρουσίασε τό φαινόμενο καί κατέγραψε, άρκετά επιφανεια
κά, χωρίς διασταυρώσεις στοιχείων τό γεγονός αυτό καθ’αυτό. Μένει 
πάντα ζητούμενο νά γίνει μιά συστηματική προσέγγιση κάθε θέματος, τό 
όποιο αγγίζει ή εργασία αυτή. Ή δραστηριότητα κάθε μισσιοναρίου, ή σχέ
ση του μέ τούς κρατούντες, τό κάθε ένα άπό τά σχολεία, ή άντίδραση τού 
ντόπιου πληθυσμού κατά εθνότητα, ή στάση των αρχών (τών δύο πα
τριαρχείων, τού Κωνσταντινουπόλεως καί τού Άρμενικού), ή άποτελεσμα- 
τικότητα τής παρεχόμενης εκπαίδευσης καί οί στόχοι της, είναι λίγα άπό 
τά θέματα, πού θά μπορούσαν νά διερευνηθούν άπό όλο αυτό τό υλικό. 
Πιστεύουμε ότι ή ενασχόληση μέ τις πολλές πτυχές τού θέματος αυτού θά 
φέρει περισσότερο φώς στήν ιστορία τής Μικράς ’Ασίας τόν 19ο αιώνα.

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΣΤΑΘΗ

Άνδρέας Νανάκης, Ή χηρεία τοϋ Οικουμενικού Θρόνον καί ή εκλογή τον 
Μελετίου Μεταξάκη, 1918-1922, Άριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονί
κης, ’Επιστημονική Επετηρίδα τού Τμήματος Θεολογίας τής Θεολογικής 
Σχολής, Παράρτημα άριθμ. 5 τού Α' τόμου, Θεσσαλονίκη, 1991, 176 σσ.

Ό Μελέτιος Μεταξάκης (1871-1935) μέ τό πολυσχιδές εκκλησιαστικό του
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έργο, τήν ρηξικέλευθη του προσωπικότητα καί την ύπερβάλλουσα φιλοδο
ξία του κατατάσσεται στην χορεία των πολύκροτων φυσιογνωμιών μεταξύ 
των ’Ορθοδόξων Ιεραρχών τού αιώνα μας. Είναι ενδεικτικό ότι κατά τήν 
ανάρρησή του στον Οικουμενικό Θρόνο ό Βασίλειος Μυστακίδης τόν υπο
δεχόταν από τις στήλες τής Εκκλησιαστικής !Αλήθειας, έτος 41 (1921), σ. 
373, ώς «δεδοκιμασμένον κυβερνήτην, μεμελετημένον, φίλον προσώπων 
δρασάντων τε καί δρώντων, γνωστόν άνά τόν πολιτικόν καί εκκλησια
στικόν όρίζοντα όλου τού κόσμου, γνώστην τών πραγμάτων όλων ϊν’άνα- 
λάβη τήν αληθώς εν ποικίλοις κύμασι κυλινδουμένην παλαίφατον όλκάδα 
Εκκλησίας τε καί Γένους έν συνειδήσει πάντων αγνή καί χαρά τού έθνους 
γενική». Ή πατριαρχία του πάντως συνδέθηκε μέ τήν ίδιάζουσα περίπτω
ση τής αποδοχής τού θρόνου πρεσβυγενοΰς πατριαρχείου (Πατριαρχείο 
’Αλεξανδρείας, 1926-1935) μετά από τήν απομάκρυνσή του από τήν Μεγά
λη ’Εκκλησία (1923), ενώ ή ίδια ή εκλογή του ώς Οικουμενικού Πατριάρ- 
χου στιγματίσθηκε άπό διεργασίες, οί όποιες άπέφεραν τήν χηρεία τού 
Πατριαρχικού Θρόνου (1918-1921) καί ένέπλεξαν τό Πατριαρχείο σέ έναν 
κυκεώνα πολιτικών συναλλαγών.

Ή παρούσα εργασία τού π. Άνδρέα Νανάκη —διδακτορική διατριβή 
έγκριθεΐσα άπό τό Τμήμα Θεολογίας τού Άριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης— διαπραγματεύεται ακριβώς αυτό τό φαινόμενο τής επί 
μακρόν χηρείας τού Οικουμενικού Θρόνου καί διερευνά τούς ένδογενεις 
καί εξωγενείς της παράγοντες, σέ εποχή εθνικιστικής έξάρσεως καί ιστορι
κών καί πολιτικών άνακατατάξεων στον χώρο τής βαλκανικής. Κατ’ου
σίαν, στήν περιπετειώδη εκλογή τού Μελετίου Μεταξάκη άποτυπώνεται, μέ 
τά μελανότερα ίσως χρώματα, τό Ιστορικό πρόβλημα τού ανταγωνισμού 
τών δύο εθνικών κέντρων ώς προς τήν διαχείριση τού συλλογικού πεπρω
μένου τού ελληνισμού τής καθ’ήμάς ’Ανατολής. Έν προκειμένω πάντως, ή 
ζωηρή άντιπαράθεση Άθηνών-Φαναρίου, υπό συνθήκες όπως αύτές τής 
’Ανακωχής, άπέδειξε ότι δέν ήταν δεδομένη ή δυνάμει καθυπόταξη τής 
Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως άπό τό Ιοστεφές Άστυ, ακόμη καί όταν 
κύκλοι τού Πατριαρχείου θά συντάσσονταν μέ τόν ελληνικό εθνικισμό 
στήν βενιζελική του εκδοχή έστω.

Ό π. Άνδρέας Νανάκης μελέτησε έναν σημαντικό αριθμό αδημοσίευ
των πηγών, οί όποιες προέρχονται κυρίως άπό τό 'Ιστορικό ’Αρχείο τού 
'Υπουργείου ’Εξωτερικών, καθώς καί πολύτιμες δευτερογενείς πηγές δημο
σιευμένες στήν Εκκλησιαστική Αλήθεια καί σέ άλλα έντυπα τής εποχής. 
Έτσι, καταφέρνει νά συνθέσει ένα πλήρες χρονικό τής πολυτάραχης τριε
τίας άναδεικνύοντας τις τρεις σημαντικότερες πτυχές του: τις απόπειρες 
για τήν διευθέτηση τού προβλήματος τής εκλογής, τήν όριστική έπίλυσή 
του καί τήν όψιμη κινητοποίηση τών ’Αθηνών κατά τού Μελετίου. Παράλ
ληλα όμως μέ τήν κατατοπιστική αύτή έξιστόρηση, άναζητει τά αίτια τού 
ακανθώδους αύτοΰ ζητήματος στον πολιτικό προσανατολισμό τών δύο
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εθνικών κέντρων: δέν έπρόκειτο πλέον για τήν αντιπαράθεση άλυτρωτι- 
σμού/έθναρχίας άλλα για παραταξιακή αντιπαλότητα, έφ’όσον το Πα
τριαρχείο παρέμενε προσκολλημένο στον βενιζελισμό παρά τήν επικράτηση 
τών βασιλικών στήν ’Αθήνα. Δεδομένου πάντως ότι ό συγγραφέας δια
πραγματεύεται το θέμα του μέσα από το πρίσμα τής εκκλησιαστικής ιστο
ρίας, είναι αρκετά ενδιαφέρουσες καί χρήσιμες οί άντιδράσεις τις όποιες 
καταγράφει, προερχόμενες τόσο από τά πρεσβυγενή πατριαρχεία καί τήν 
’Αρχιεπισκοπή Κύπρου όσο καί από ιεράρχες τής ’Ιωνίας καί τής Θεσσα
λονίκης.

Για τό αντικανονικόν πάντως τής εκλογής, ας μου έπιτραπεί εδώ ή 
υπόμνηση τής άπόψεως τού Μανουήλ Γεδεών, «Δήθεν υπέρ νόμων άγων», 
Πρωτεύουσα, έτος Α', άρ. 93, 94, 99, 101 (4, 5, 10, 12 ’Ιανουάριου 1922), 
εκφρασμένης εν θερμώ, εν τούτοις σημαντικής ως προς τήν προσέγγιση 
τού ζητήματος άπό τήν σκοπιά ενός γνήσιου πολέμιου τού φυλετισμού καί 
τών έθνοκεντρικών πολιτικών.

Θά ήθελα νά κλείσω τό παρόν σημείωμα μέ τήν άκόλουθη σκέψη: Ή 
παρούσα μελέτη άποτελει μία άπό τις όχι συνήθεις περιπτώσεις κατά τις 
όποιες ένας μελετητής τής εκκλησιαστικής ιστορίας διαπραγματεύεται τό 
θέμα του επιδιώκοντας καί τήν προσέγγιση τών έκφάνσεων πού άπτονται 
τού πεδίου τής θύραθεν ιστορίας. Ή έλλειψη πάντως τής άρετής αυτής 
ισχύει καί στό άντίστροφο σχήμα καί συνίσταται στήν άγνοια, αν όχι στήν 
παραγνώριση, σημαντικών καί ουσιωδών εκκλησιαστικών ζητημάτων έκ 
μέρους τής νεοελληνικής ιστοριογραφίας.

ΣΤΑΥΡΟΣ Θ. ΑΝΕΣΤΙΔΗΣ

Μάγδα Μ. Κιτρομηλίδου, Τό Μικρασιατικό Ζήτημα στήν εφημερίδα Πά
φος τής Κύπρου, Λευκωσία 1994, 216 σσ.

Στήν Κύπρο, ή εθνικιστική Ιδεολογία πού είχε μεταλαμπαδευτεί άπό τό 
ελληνικό κράτος στό πλαίσιο τής πολιτικής τού εθνικού κέντρου επιβίωσε 
καί έπειτα άπό τή Μικρασιατική Καταστροφή, ή όποια, αν μή τί άλλο, 
άποτέλεσε ισχυρό ράπισμα για τόν έλλαδικό άλυτρωτικό ιδεαλισμό. Ή 
κλιμάκωση, πάντως, τών κυπριακών διεκδικήσεων, ύστερα άπό τόν Β' 
Παγκόσμιο Πόλεμο, άπέφερε τήν άντιστροφή τών ρόλων στό ιστορικό 
προσκήνιο τής θεωρίας τού εθνικού κέντρου: επιδίωξη ενσωμάτωσης στό 
έλληνικό κράτος εκπορευόμενη άπό τήν περιφέρεια, καί τό εθνικό κέντρο, 
βάσει τής παρακαταθήκης τού Βενιζέλου, διατακτικό στό νά άκολουθήσει 
μαχητικότερη πολιτική έναντι τών ενωτικών αιτημάτων. Έμελλε, πάντως,
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