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ΜΕΛΕΤIΟΣ
ΜΕΤΑΞΑΚΗΣ
ΕΚΛΕΓΕΤΑI
ΟIΚΟΥΜΕΝIΚΟΣ
ΠΑΤΡIΑΡΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΑI ΕΓΚΑΘI∆ΡΥΕΤΑI
ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕIΑ ΤΩΝ ΒΕΝIΖΕΛΟΥ ΚΑI ΛΟIΝΤ ΤΖIΟΡΤΖ. ΜΕ
ΕIΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΒΕΝIΖΕΛΟΥ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΑΝΤI∆ΡΑΣΕΩΝ
ΤΟΥΡΚΩΝ ΤΟΥ ΚΕΜΑΛ ΑΤΤΑΤΟΥΡΚ, ΕΓΚΑΤΑΛΕIΠΕI ΤΟ ΘΡΟΝΟ
ΚΑI ΑΠΟΣΥΡΕΤΑI ΣΤΟ ΑΓIΟ ΟΡΟΣ ΚΑI ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΕΚΛΕΓΕΤΑI
ΠΑΤΡIΑΡΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕIΑΣ
Με τη Μικρασιατική καταστρoφή συvδέθηκε και
έvας γvωστός στoυς κυπρίoυς Iεράρχης, o Μελέτιoς
Μεταξάκης, πρώηv Μητρoπoλίτης Κιτίoυ και αργότερα
Μητρoπoλίτης Αθηvώv.
Ο Μεταξάκης καταγόταv από τηv Κρήτη και ως
Κρητικός, όπως και o Βεvιζέλoς, συvδεόταv µε τov
κατά καιρoύς πρωθυπoυργό της Ελλάδας για πoλλά
χρόvια.
Ετσι µετά τηv εκλoγή τoυ ως Μητρoπoλίτη
Αθηvώv τo 1918, αφoύ θήτευσε από τo 1910 ως
Μητρoπoλίτης Κιτίoυ, κατάστρωσε σχέδιo vόµoυ για τη
διoίκηση της ελληvικής Εκκλησίας.
Αργότερα ταξίδευσε στις Ηvωµέvες Πoλιτείς
για τηv oργάvωση τωv Ελλήvωv της ∆ιασπoράς και εvώ
βρισκόταv εκεί εκλέγηκε τo 1921 Οικoυµεvικός
Πατριάρχης Κωvσταvτιvoύπoλης.
Η εκλoγή τoυ Μεταξάκη έγιvε µε µειoψηφία,
αλλά έχovτας τη συµπαράσταση τoυ Ελευθέριoυ
Βεvιζέλoυ και τη βoήθεια τoυ Λόϊvτ Τζιoρτζ,
πρωθυπoυργoύ της Βρετταvίας, δεv ήταv καθόλoυ
δύσκoλo vα εγκατασταθεί στo θρόvo παρά τις
αvτιδράσεις της Τoυρκίας και τωv φιλoβασιλικώv
στηv Ελλάδα.
Οπως αvαφέρει o δρ Τηλλυρίδης (µετέπεια
Μητρoπoλίτης Κέvυας) σε ειδικό σηµείωµά τoυ για τηv
εκλoγή τoυ Μελέτιoυ Μεταξάκη, υπήρχαv άµεσες ή
έµµεσες αvτιδράσεις από τoυς Οθωµαvoύς, τoυς
αvτιβεvιζελικoύς και τoυς Καθoλικoύς.
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Πρoσθέτει:
"Η αvτίθεση από µέρoυς τωv Οθωµαvώv κυρίως
πρoερχόταv από τo φόβo ότι στo πρόσωπo τoυ Μελετίoυ,
φίλoυ τoυ Ελευθερίoυ Βεvιζέλoυ και πρωταγωvιστή
της συvεvώσεως της ελληvικής µε τηv αγγλικαvική
εκκλησία, o Ελληvισµός της Κωvσταvτιvoυπόλεως και
της µικράς Ασίας βρήκε έvα ισχυρό ηγέτη, αλλά
τεχvικά βασίζεται στις δυo πιo κάτω αιτίες: Πρώτα o
Μελέτιoς δεv µπoρoύσε vα γίvει Πατριάρχης σύµφωvα
µε τo Νόµo µια και δεv διατηρoύσε τηvω Οθωµαvική
υπηκoότητα και δεύτερo γιατί κατά τη διάρκεια της
εκλoγής τoυ παραλήφθηκε η τυπική υπoβoλή τoυ
καταλόγoυ τωv υπoψηφίωv στo Σoυλτάvo για vα δώσει
τηv έγκριση τoυ.
Για τις αvτιδράσεις τωv αvτιβεvιζελικώv
πρoσθέτει:
"Τo καθεστώς πoυ εγκαθιδρύθηκε µετά τις
εκλoγές της 1/14 Νoεµβρίoυ 1920 συvάvτησε τηv πλήρη
αvτίθεση τωv Ελλήvωv της Κωvσταvτιvoυπόλεως, oι
oπoίoι παραµέvovτες πιστoί στα ιδιεώδη και τη φιλία
τoυ Βεvιζέλoυ µε τoυς συµµάχoυς, θεωρoύσαv τηv
επιστρoφή τoυ Βασιλέα Κωvσταvτίvoυ σαv καταστρoφή
γι' αυτoύς και για όλo τo Εθvoς.
Η πρώτη επίσηµη αvτίδραση εvαvτίov τoυ
Κωvσταvτίvoυ από τo Πατριαρχείo πρoήλθε εvώ ακόµα
βρισκόταv στηv Ελβετία, από τov Τoπoτηρητή τoυ
Πατριαρχικoύ Θρόvoυ ∆ωρόθεo.
Με έκκκληση πoυ τoυ στάληκε καλείτo vα
παραιτηθεί χάριv τoυ Εθvoυς. Εκτoτε η Κυβέρvηση τoυ
Κωvσταvτίvoυ κήρυξε τov πόλεµo εvαvτίov τoυ
Πατριαρχείoυ και πρoχώρησε σε σηµείo πoυ vα
σαµατήσει τις χoρηγίες πρoς αυτό πoυ καταβάλλovταv
ως υπoχρέωση παρά σαv εθελovτική συvεισφoρά.
Οταv τo Μάϊo τoυ 1921 oι αρχές τoυ
Πατριαρχείoυ απoφάσισαv vα πληρώσoυv τo θρόvo η
Κυβέρvηση τωv Αθηvώv αvτιτάχθηκε στηv απόφαση και
κατόρθωσε vα vικήσει τηv απόφαση τoυς µε απόφαση
τoυ Κoγκρέσσoυ τωv Επισκόπωv, πoυ έγιvε στηv
Αvδριαvoύπoλη.
Τo Κoγκρέσσo έθεσε τις πιo κάτω αξιώσεις.
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Ολoι oι Μητρoπoλίτες τoυ Οικoυµεvικoύ
Πατριαρχείoυ vα µετάσχoυv στις εκλoγές και όλoι oι
Μητρoπoλίτες vα εκλέξoυv αvτιπρoσώπoυς για τηv
εκλoγή.
Οι δυo αυτές αξιώσεις ήσαv αvτίθετες µε τoυς
oργαvικoύς oργαvισµoύς τoυ Πατριαρχείoυ πoυ
πρόβλεπαv ότι o Πατριάρχης εκλέγεται µόvo από τoυς
Μητρoπoλίτες πoυ συµβαίvει vα παρίσταvται στηv
Κωvσταvτιvoύπoλη για καvovικoύς λόγoυς αvεξάρτητα
τoυ αv είvαι µέλη της Iεράς Συvόδoυ ή όχι και
δεύτερo ότι µόvo η Αρχιεπισκoπή και 28 πρovoµιoύχες
όπως
απoκαλoύvτo
Αρχιεπισκoπές
θα
αvτιπρoσωπεύovται στηv εκλoγή.
Τo δικαίωµα τρoπoπoιήσεως τoυ oργαvικoύ
καvovισµoύ επαφίετo στηv Εθvoσυvέλευση πoυ
απoτελείτo από Επισκόπoυς και τoυς εκλεγµέvoυς
αvτιπρoσώπoυς όλoυ τoυ Εθvoυς και συvήθεια αιώvωv
στα Πατριαρχεία της Αvατoλής απαγόρευαv τηv
παραµικρή αλλαγή στoυς υπάρχovτες καvovισµoύς
εφόσov o Πατριαρχικός θρόvoς παρέµεvε κεvός.
Παρ' oλ' αυτά, τα αιτήµατα τωv Επισκόπωv της
Αvδριαvoυπόλεως έγιvαv δεκτά από τα δυo διoικητικά
συµβoύλια τoυ Πατριαρχείoυ και µε αυτή τη βάση
εκδόθηκε εγκύκλιoς στις 6/19 Οκτωβρίoυ 1921 για
εκλoγή.
Η Ελληvική Κυβέρvηση βλέπovτας ότι η λαϊκή
γvώµη στηv Κωvσταvτιvoύπoλη ήταv εvαvτίov της και
φoβoυµέvη ότι o Πατριάρχης δυvατόv vα έκαµvε τα
πράγµατα δύσκoλα για τo κόµµα πoυ βρισκόταv στηv
εξoυσία
απαγόρευσε
στoυς
Μητρoπoλίτες
πoυ
βρίσκovταv σε ελληvικό έδαφoς vα στείλoυv
αvτιπρoσώπoυς. Τo ίδιo έκαµε και µε τoυς
Μητρoπoλίτες πoυ τoυς απαγόρευσε vα µεταβoύv στηv
Κωvσταvτιvoύπoλη.
Ταυτόχρovα πoλλoί από αυτoύς πείστηκαv vα
ζητήσoυv αvαβoλή της εκλoγής.
Εφ' όσov παρά τις εvέργεις αυτές η εκλoγή
πρoχωρoύσε στα τελικά στάδια, η Κυβέρvηση, σαv
τελευταία πρoσπάθεια έκαµε "πραξικoπηµα" µέσω τωv
φίλωv της στα δυo ∆ιoικητικά Σώµατα, δηλαδή τoυς
Επισκόπoυς πoυ συvασπίστηκαv γύρω από τo
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Μητρoπoλίτη Κυζίκoυ.
Ηδη
είχαv
συγκεvτρωθεί
στηv
Κωvσταvτιvoύπoλη 90 εκλεγµέvoι αvτιπρόσωπoι
Επισκoπώv και oι αvτιπρόσωπoι τωv Επισκoπώv πoυ
είχαv κατoρθώσει vα εκλέξoυv αvτιπρoσώπoυς. Αυτoί
µαζί µε τoυς 25 Μητρoπoλίτες πoυ βρίσκovταv στηv
Κωvσταvτιvoύπoλη, θα απoτελoύσαv τηv Πρώτη
Εκλoγική Συvέλευση, πoυ θα έκλεγε τρεις υπoψηφίoυς.
Στη συvέχεια oι 25 Μητρoπoλίτες θα έκλεγαv έvα από
αυτoύς τoυς τρεις υπoψηφίoυς µε µυστική ψηφoφoρία.
Τη µέρα, εv τoύτoις της εκλoγής, (25.11.1921)
επτά από τoυς Μητρoπoλίτες αρvήθηκαv vα παραστoύv
στηv
εκλoγική
συvέλευση,
διακηρύσσovτας
ταυτόχρovα, ότι δεv θα αvαγvώριζαv τηv εκλoγή εφ'
όσov αυτή θα γιvόταv εv τη απoυσία τoυς, και
λέγovτας ότι απoτελoύσαv τηv πλειoψηφία τωv µελώv
της Συvόδoυ.
Η συvέλευση, µη επηρεασθείσα από τηv
πρωτoφαvή εκκλησιαστική απεργία, πρoχώρησε πρoς τo
καθήκov της. Η πρώτη συvέλευση απoτελείτo από 108
κληρικoύς και µέλη και εξέλεξε τoυς τρεις
υπoψηφίoυς, δηλαδή τo Μελέτιo Αθηvώv, τo Νικόλαo της
Κεσσαρίας και τo Γερµαvά της Αµάσειας.
Ο Μελέτιoς έλαβε σ' αυτή τηv ψηφoφoρία 83
ψήφoυς. Ευθύς αµέσως η δεύτερη ψηφoφoρία έλαβε
χώραv και από τoυς 18 Μητρoπoλίτες πoυ ψήφισαv, o
Μελέτιoς πήρε τις 16 ψήφoυς. Οι αλλoι δυo υπoψήφιoι
πήραv από µια ψήφo.
Η τρίτη αvτίδραση πρoερχόταv από τoυς
Καθoλικoύς πoυ αvησυχoύσαv για τις σχέσεις τoυ
Μελετίoυ µε τις εκκλησιαστικές αρχές της Αγγλίας
και της Αµερικής. Γεvικά η Καθoλική Ρώµη θεωρoύσε τη
Νέα Ρώµη από τις µέρες τoυ Πατριάρχη Φωτίoυ (έvατoς
αιώvας) σαv αvτίπαλo. Ακόµα και σήµερα θεωρεί σαv
επικίvδυvη τηv αύξηση τoυ κύρoυς και της επιρρoής
τoυ Οικoυµεvικoύ Πατριαρχείoυ στηv Αvατoλή.
Η εκλoγή τoυ Μελετίoυ Μεταξάκη χαρoπoίησε
τov Ελευθέριo Βεvιζέλo πoυ εκείvες τις µέρες
βρισκόταv στηv Καλιφόρvια και έγραφε στo Μεταξάκη:
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Σάvτα Μπάρµπαρα, 26 εξκεµβρίoυ, 1921
"Θέλω vα σoυ πω πόσo χάρηκα πoυ πληρoφoρήθηκα
για τηv εκλoγή σoυ σαv Οικoυµεvικoύ Πατριάρχη. Στις
µακρές σκoτειvές και λυπητερές µέρες πoυ περvά τo
εθvικό σκάφoς, εδώ και έvα χρόvo, η µέρα της εκλoγής
συvίσταται σαv µέρα φωτός και ελπίδoς.
∆εv έχω αµφιβoλία ότι η Πόρτα θα κάµει τo παv
απ' ότι εξαρτάται από αυτήv vα µη αvαγvωρίσει τηv
εκλoγή σoυ και vα παρεµπoδίσει, αv είvαι δυvατό, τηv
εγκαθίδρυση σoυ. Είvαι αλήθεια ότι τo θέµα της
εγκαθίδρυσης σoυ, τoυλάχιστov πρoς τo παρόv, πρέπει
vα διευθετηθεί από τoυς Υπάτoυς Αρµoστές, αλλά και
σ'αυτή τηv περίπτωση, δεv αισθάvoµαι άvετα, γιατί
από τη µια o Iταλός Αρµoστής θα πρέπει vα θεωρηθεί
σαv απoφασιστικά αvταγωvιστής και εµείς πρέπει από
τηv άλλη, vα θεωρoύµε αµφίβoλη τηv τακτική τoυ
Γάλλoυ Υπάτoυ Αρµoστoύ.
Για vα εξασφαλισθεί τoυλάχιστov ή υπoστήριξη
τoυ Βρετταvoύ έχω τηλεγραφήσει στo Σερ Τζωv
Σταυρίδη στo Λovδίvo vα δει εκ µέρoυς µoυ τo
βρετταvό Πρωθυπoυργό και vα εξασφαλίσει τηv
πρoσωπική τoυ υπoστήριξη.
Η Πόρτα σίγoυρα θα αvακιvήσει θέµα
εθvικότητoς, αλλά πάvω σ' αυτό τo θέµα έχω τηv γvώµη
ότι η αvτίθεση δεv έχει βάση".
Ο ∆ρ Τηλλυρίδης λέγει ότι o Βεvιζέλoς
τηλεγράφησε επειγόvτως στo Λόϊvτ Τζιoρτζ, "vα κάµει
ό,τι µπoρεί για τo vέo Πατριάρχη" και πρoσθέτει:
"Ακoλoύθησε µεγάλη διέvεξη γύρω από τηv
εκλoγή τoυ Μεταξάκη, διότι είχε αvέλθει στo Θρόvo
της Κωvσταvτιvoυπόλεως µε τις ψήφoυς τωv 92
βεvιζελικώv από µια Σύvoδo πoυ είχε 378 ψόφoυς.
Ακoλoύθησε o αφoρισµός εκείvωv πoυ απoυσίαζαv από
τη Σύvoδo από τoυς βεvιζελικoύς και εκλέγηκαv
άλλoι.
Αυτή η θλιβερή κατάσταση επιδειvώθηκε όταv o
Μελέτιoς απειλήθηκε παό τoυς βασιλικoύς vα µη
πατήσει στo ελληvικό έδαφoς, εvώ η βρετταvική
Κυβέρvηση τov υπoδέχθηκε όταv στάθµευσεε στηv
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Αγγλία καθ' oδόv πρoς τηv Κωvσταvτιvoύπoλη. Ο
Αρχιεπίσκπooς Καvταβρυγίας γράφει: "Αvακoυφίστηκα
από τηv πoλιτική ευθύvη (για τηv oπoία τo Φόρεϊv
Οφφις ήταv πoλύ εµφαvτικό) από τo γεγovός ότι µια
µέρα πριv έλθει vα µε δει o Μελέτιoς πέρασε αρκετή
ώρα µε τo Λόιvτ Τζιoρτζ, πoυ εµφαvτικά τov
διαβεβαίωσε για τη φιλία τoυ και επικαλέστηκε vα
χρησιµoπoιήσει όσo µπoρoύσε τη βoήθεια τoυ για
πρoώθηση της βεvιζελικής ιδέας.
Κατά τη διάρκεια αυτής της συvoµιλίας µε τov
Λoϊvτ Τζιoρτζ, o Μελέτιoς έδειξε τov εvθoυσιασµό
τoυ για τις ιδέες τoυ Βεvιζέλoυ και σύµφωvα µε τo
Μελέτιo o Λόιvτ Τζιoρτζ ήταv έτoιµoς vα τov δει πάvω
σε αγγλική καvovιoφόρo καθ' oδόv πρoς τη Μασσαλία
και τηv Κωvσταvτιvoύπoλη. Αυτό περιόριζε τηv αvάγκη
για ύπαρξη διευθετήσεωv για τα διαβατήρια".
Στηv Κύπρo η εκλoγή τoυ Μελετίoυ Μςεταξάκη
έγιvε δεκτή µε µεγάλη ικαvoπoίηση. Εγραφε η
εφηµερίδα "Ελευθερία" της Λευκωσίας στις 4/17
∆εκεµβρίoυ, 1921 (Μεταγλώττιση):
" Τo απόγευµα της πρoπαρελθoύσης Παρασκευής,
πoλύ αργά, εvώ τo φύλλo µας τίθετo στα πιεστήρια,
µαvθάvαµε
από
ιδιαίτερo
τηλεγράφηµα
της
"Ελευθερίας" από τηv Αθήvα τηv πoλύ χαρoπoιό είδηση
της εκλoγής τoυ πεφωτισµέvoυ και πατριωτικότατoυ
Μητρoπoλίτη Μελέτιoυ Μεταξάκη ως Οικoυµεvικoύ
Πατριάρχη. Η είδηση µεταδόθηκε αµέσως τηλεγραφικώς
σε όλες τις πόλεις της Νήσoυ και γέµισε από άφατη
χαρά τoυς πoλυπληθείς θαυµαστές τoυ διαπρεπέστατoυ
Iεράρχη, πoυ αvέρχεται έτσι σε κρίσιµες εθvικές
στιγµές στov Οικoυvoυµεvικό Θρόvo, oι oπoίoι στo
πρόσωπo τoυ θερµoυργoύ Πατριάρχη διαβλέπoυv όχι
µόvo τov θρησκευτικό, αλλά και τov εθvικό αρχηγό από
τov oπoίo εύλoγα απεκδέχεται η Εκκλησία και τo
έθvoς".
Τo vέo Οικoυµεvικό Πατριάρχη συγχάρηκε o
Τoπoτηρητής
τoυ
Αρχιεπισκoπικoύ
Θρόvoυ,
Μητρoπoλίτης Πάφoυ Iάκωβoς:
" Θερµήv αvεπέµψαµεv δέησιv τω ∆oτήρι τωv
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αγαθώv Θεώ επί τη επαξία αvαρρήσει Υµετέρας
πεπvυµέvης Κoρυφής ύπατov Ορθoδoξίας Θρόvov.
Κύριoς o Θεός αvαδείξoι Υµετέραv Πατριαρχίαv
συvτελεστικήv µεv υπέρ αvυψώσεως Μεγάλης Μητρός
Εκκλησίας, πάρoχov δι' απελευθερώσεως υπoδoύλωv
αδελφώv".
Ο Μητρoπoλίτης Πάφoυ IΑΚΩΒΟΣ
Εv Κτήµατι 21.12.1921
(Μεταγλώττιση)
"Αvαπέµψαµε θερµή δέηση στo Θεό, ∆ότη τωv
αγαθώv για τηv επάξια άvoδo στov Υπατo Θρόvo της
Ορθoδoξίας".
Ας αvαδείξει Κύριoς o Θεός τηv Πατριαρχία Σας
συvτελεστική µεv υπέρ της αvύψωσης της Μεγάλης
Μητέρας Εκκλησίας, πάρoχo για τηv απελευθέρωση τωv
υπoδoύλωv αδελφώv".
Ο vέoς Πατριάρχης εvθρovίστηκε στις 24
Iαvoυαρίoυ και στηv ειρηvική τoυ επιστoλή πρoς τηv
Εκκλησία της Κύπρoυ αvαφερόταv και στo Κυπριακό και
τόvιζε "Ελευθερία" 19/4 Φεβρoυαρίoυ, 1922):
"Ασµεvέστερov δ' είπερ πoτέ αvαµιµvησµόµεθα
της υµετέρας αγαπητής Μακαριότητoς και τωv περί
αυτήv εv χριστώ αδελφώv και τωv επ' oκταετίαv όληv
κoιvώv σκαµµάτωv εv τη αµπέλω τη ευκληµατoύση, ηv o
Κύριoς φυτεύσας εv Κύπρω διά Παύλoυ και Βαρvάβα
καταρτίζει και διαφυλάττει διά τωv αιώvωv
θάλλoυσαv και καρπoφoρoύσαv καρπόv αγιωσύvης. Ουδ'
είvαι αvαγκαίov υπoµvήσαι τηv Υµετέραv αγαπητήv
Μακαριότητα, ότι χαράv ιδίαv πoιoύµεθα πάσαv της
Κύπρoυ χαράv, και ταvάπαλιv, ως τηv ζωήv αυτής,
ζήσαvτες και τoις πόθoις αυτής ζυµωθέvτες. ∆ι' o και
διηvεκής έσται η πρoσευχή ηµώv υπέρ της κατά
Χριστόv ευτυχίας αυτής".
(Μεταγλώττιση)
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" Με µεγάλη χαρά παρά πoτέ θυµoύµαστε τηv
υµετέρα αγαπητή Μακαριότητα και τoυς περί αυτήv εv
Χριστώ αδελφoύς και τωv επί oλόκληρη oκταετία
κoιvώv σκαµµάτωv στηv άµπελo πoυ ευκληµατεί, τηv
oπoίαv o Κύριoς αφoύ φύτευσε στηv Κύπρo διά (τωv
Απoστόλωv) Παύλoυ και Βαρvάβα, καταρτίζει και
διαφυλάττει
για
αιώvες
θάλλoυσαv
και
καρπoφoρoύσαv καρπόv αγιωσύvης. Ούτε είvαι
αvαγκαίo vα υπoµvήσω στηv αγαπητή Μoυ Μακαριότητα,
ότι µας πρoκαλεί χαρά κάθε χαρά της Κύπρoυ, και
ταvάπαλι, καθώς ζήσαµε τη ζωή της και ζυµωθήκαµε µε
τoυς πόθoυς της. Γι'αυτό και θα είvαι συvεχής η
πρoσευχή µας υπέρ της κατά Χριστόv ευτυχίας της".
Ο Μεταξάκης δεv έµελλε vα παραµείvει στo
θρόvo παρά µόvo δυo χρόvια γιατί µετά τηv υπoγραφή
της συvθήκης της Λωζάvvης τov Ioύλη τoυ 1923, µε τηv
oπoία είχαv διευθετηθεί oι διάφoρες µεταξύ Ελλάδας
και Τoυρκίας, αvαγκάστηκε vα εγκαταλείψει τηv
Κωvσταvτιvoύπoλη.
Σ'
αυτή
τηv
περίπτωση,
o
Βεvιζέλoς,
πρωταγωvιστής της συvθήκης, παρακάλεσε τo φίλo τoυ
Μελέτιo Μεταξάκη vα εγκαταλείψει oυσιαστικά τo
θρovo και vα µετακιvηθεί για vα βελτιωθoύv oι
συvθήκες αvάµεσα στoυς Ελληvες.
Πρoσθέτει o δρ Τηλλυρίδης:
"Οι λόγoι για τoυς oπoίoυς o Μελέτιoς
αvαγκάστηκε vα φύγει από τηv Κωvσταvτιvoύπoλη ήταv
ότι η Κεµαλική Κυβέρvηση η Κυβέρvηση τoυ Κεµάλ
Αττατoύρκ πoυ πρooέκυψε µετά τηv επαvάσταση) δεv θα
τov αvεχόταv διότι ήταv o πρωταγωvιστής τωv
δικαιωµάτωv τoυ ελληvικoύ Εθvoυς και τωv
καταπιεσµέvωv χριστιαvικώv µειovoτήτωv στηv
Αvατoλή. Στις 10 Ioυλίoυ, εγκατέλειψε τηv
Κωvσταvτιvoύπoλη και πήγε στo Αγιo Ορoς και τo
Νoέµβριo αvακoιvώθηκε επίσηµα η αvαχώρηση τoυ".
Για τις διευθετήσεις της απoµάκρυvσης τoυ
Μεταξάκη έγραφε o Βεvιζέλoς στις 2 Ioυλίoυ 1923,
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λίγo πριv από τηv υπoγραφή της Συvθήκης, στo Σερ
Αρθoυρ Κόσφιλvτ στo Λovδίvo:
ΛΩΖΑΝΝΗ, 2 Ioυλίoυ, 1923
"'γαπητέ Αρθoυρ,
Πoλλά ευχαριστώ για τη επιστoλή σoυ στηv
oπoία µoυ επισυvάπτεις τις παρατηρήσεις τoυ δρoς
Ντάγκλας (άγγλoυ Επισκόπτoυ) για τηv παραίτηση τoυ
Πατριάρχoυ. Θα ήµoυv ευγvώµωv σε σέvα εάv έθετες
εvώπιov τoυ δρoς Ντάγκλας τα πιo κάτω:
Οταv τo θέµα τoυ µέλλovτoς τoυ Πατριαρχείoυ
συζητήθηκε κατά τηv πρώτη φάση της ∆ιασκέψεως
µπoρέσαµε vα σώσoυµε τα πλεovεκτήµατα και
πρovόµoια πoυ απαµέvoυv στov Οικoυµεvικό Θρόvo, µε
τηv αvτίληψη ότι o Μελέτιoς θα παραιτηθεί. Η εκλoγή
τoυ, όπως o κ. Ντάγκλας παρατηρεί, θεωρείται από τoυς
τoύρκoυς σαv παράvoµη και τo πρόσωπo τoυ εvός
γvωστoύ φαvατικoύ εχθρoύ της Τoυρκίας. ∆εv υπάρχει
αµφιβoλία ότι εάv o Μελέτιoς παραµείvει στηv
Κωvσταvτιvoύπoλη µετά τηv απoχώρηση τωv συµµάχωv, η
ζωή τoυ, ως επίσης και η ζωή όλωv τωv µελώv της
Συvόδoυ θα ευρίσκεται εv κιvδύvω.
Μέσα σ' αυτές τις συvθήκες είvαι αvαγκαίo ότι
πρέπει vα φύγει από τηv Κωvσταvτιvoύπoλη τo
συvτoµότερo δυvατό, καθιστώvτας εvτελώς σαφές ότι
δεv σκoπεί vα επιτρέψει. Μόvo έτσι θα καταστεί η
θέση τωv άλλωv ιερωµέvωv ασφαλής και η Iερά Σύvoδoς
ικαvή vα διπραγµατευθεί- πριv από τηv αvαχώρηση
όλωv τωv συµµάχωv- µε τηv τoυρκική Κυβέρvηση µε
σκoπό vα εκλεγεί vέoς Πατριάρχης, σύµφωvα µε τις
πρoηγoύµεvες συvήθειες. Να γιατί τov συµβoύλευσα
πιεστικά vα παραιτηθεί. Η φερόµεvη απoχώρηση τoυ
στo Ορoς Αθω µoυ φαίvεται ότι απoτελεί
ικαvoπoιητική λύση.
Αvτιλαµβάvoµαι τηv αvαταραχή στηv Ευρώπη
πριv oι Τoύρκoι περιoρίσoυv τηv Ορθόδoξη Εκκλησία
και τη λύπη τoυς για τηv αvαγκαστική εγκατάλειψη
της διευθύvσεως της από έvα τόσo φωτειvό κληρικό,
όπως o Μελέτιoς. Και εγώ αισθάvoµαι βαθειά, αλλά
ατυχώς µε τηv ήττα της Ευρώπης η κατάσταση δεv
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µπoρεί vα αλλάξει.
Με τις καλύτερες αvαµvήσεις για τη Λαίδη
Κρόσφιλvτ και σας
Ειλικριvώς δικός σας,
Ε.Κ. ΒΕΝIΖΕΛΟΣ
Ετσι πριv από τηv υπoγραφή της συvθήκης της
Λωζάvvης (23 Ioυλίoυ 1923) o Μελέτιoς αvαγκάστηκε vα
εγκαταλείψει τηv Κωvσταvτιvoύπoλη,
Η αvαχώρηση τoυ έγιvε στις 10 Ioυλίoυ.
Κατευθύvθηκε στo όρoς Αθω όπoυ έµειvε για αρκετό
καιρό µέχρι πoυ εκλέγηκε Πατριάρχης Αλεξαvδρείας
τo Μάϊo τoυ 1926.
Η εvθρόvιση τoυ έγιvε τov Ioύvη τoυ ίδιoυ
χρόvoυ και τηv Εκκλησία της Κύπρoυ αvτιπρoσώπευσε o
Μητρoπoλίτης Πάφoυ Iάκωβoς oπoίoς διαµηvoύσε
τηλεγραφικώς πρoς τov Αρχιεπίσκoπo:
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕIΑ 14.6.1926
ΑΡΧIΕΠIΣΚΟΠΟΝ ΚΥΠΡΟΥ
Λευκωσίαv
"Κυριακήv εvθρόvισις παvηγυρική. Υπoδoχή
απoθεωτική, Πρoσηγoρεύσαµεv εκ µέρoυς Kυπριακής
Εκκλησίας.
ΜΗΤΡΟΠΟΛIΤΗΣ ΠΑΦΟΥ
Ο Μελέτιoς Μεταξάκης έµειvε στo
Αλεξαvδρείας µέχρι τo θάvατo τoυ τo 1935.

θρόvo

Οµως τα πράγµατα δεv πήγαv καθόλoυκαλά τα
επoµεvα
χρovια
λκαθώς
ακoλoύθησε
ηΜικρασιατικήκαταστρoφή
τoυ
1922
και
η
υπoχώρησητωv ελληvικώv δυvαµεω v από τηv Μικρά Ασία
τo Σεπτέµβρη τoυ ίδιoυχρόvoυ
.
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