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ΑΜΙΛΚΑΣ Σ . ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ

Μακαριώτατοι,
Σεβασμιώτατοι,
Κύριε Πρύτανι,
Κνρίαι και Κύριοι,
Σεβαστέ και αγαπητέ Διδάσκαλε,

"Η θεία Πρόνοια ηνδόκησε να επιτρέψη, ώστε δ ορφανός έφηβος 
τον 1.919 — νϊός άτνχεστάτον και προώρως άποβιώσαντος σνμ- 
φοιτητοΰ, φίλον καί σνμπατριώτον,—τόν οποίον Σείς ύπεδέχθητε 
εις το τότε τμήμα των ’Εκκλησιαστικών την 20ήν Σεπτέμβριον 
1919, διά νά τω άνακοινώσητε την ενχάριστόν εϊδησιν, δτι 
είσήχθη εις την γεραράν των Ριζαρών Σχολήν, ως υπότροφος 
τον Γεν. Εκκλησιαστικόν Ταμείον (προνοία τον αοίδιμον ’Αθη
νών Μελετίον), σάς νποδεχθή σήμερον, μετά 39 περίπον έτη, 
υπό πενταπλήν ιδιότητα εν τή ιστορική ταύτη αιθούση, εν ή 
σννήχθημεν διά νά εορτάσωμεν τό σπάνιον καί πολλαπλονν Ίω - 
βηλαΐον Υμών, ώς άνθρωπον, επιστήμονας, διδασκάλον καί άνδρός 
άναλώσαντος τον βίον αυτόν εις την υπηρεσίαν τής ’Επιστήμης, 
τής ’Εκκλησίας, τής κοινωνίας καί τής νεότητας.

Σήμερον βεβαίως προεχει διά τον δμιλονντα, ή μετ’ ομόφω
νον πρότασιν τής Θεολογικής Σχολής δοθείσα εις αυτόν εντολή 
τής Συγκλήτου, όπως είπη τον προσήκοντα λόγον διά τον τι
μώμενον, άλλ’ είναι πράγματι δι’ αυτόν εξόχως εύχάρ ιστόν τό 
γεγονός, δτι σάς υποδέχεται: 1) ώς μαθητής, εν εύρεία καί εν 
είδικωτέρα επιστημονική έννοια, καί δη καί ώς ευγνώμων μαθητής, 
δεχθείς την ευεργεσίαν την έπαύριον μιας οικογενειακής τραγω



δίας’ 2) ώς καθηγητής τής Γεν. Έκκλ. "Ιστορίας και τής "Ιστο
ρίας τής εν 'Ελλάδι Εκκλησίας εν τώ άνωτάτω τούτο) επιστημ. 
εκπαιδευτήρια) τής Χώρας μας καί δη καί ώς κοσμήτωρ τής Θεο- 
λογικής Σχολής· 3) ώς Γεν. Γραμματενς τής αυθορμήτους υπό την 
προεδρίαν τοϋ διαπρεπούς μαθητου σας Μακαριωτάτου Ά ρχ/που  
Κύπρου κ. Μακαρίου Γ ’ συγκροτηθείσης ’Επιτροπής εκδόσεως 
τιμητικού τόμου επί τή 45ετηρίδι επιστημονικής δράσεως, 35ε- 
τηρίδι καί πλέον Πανεπιστημιακής διδασκαλίας καί θά έπρεπε 
νϋν να προσθέσω καί ύπερτεσσαρακονταετοϋς εκκλησιαστικής 
δράσεως καί 4) ώς προσωρινός διάδοχος εν τή έδρα, την οποίαν 
επί 35 ετη ακριβώς ετιμήσατε1 εν "Ελλάδι καί διεθνώς. ’Αναμ
φιβόλους, ai πλέον συγκινητικοί ιδιότητες είναι ή πρώτη καί ή 
τελευταία.

Είναι, ώσαύτως, πράγματι σπάνιον, οτι ό κατέχων την πρώ- 
την καί θεμελιώδη ιστορικήν έδραν τής Θεολογικής Σχολής, μεθ’ 
ής συνεδέθη, διά λόγους οϋς δεν είναι τοϋ παρόντος να εξετάσω, ή 
Έκκλ. "Ιστορία τής "Ελλάδος, δύναται καί ώς "ιστορικός τών δύο 
μαθημάτων νά ύποδεχθή σήμερον υμάς ενταύθα εν πλήρει υγεία καί 
ακμή, ώς "ιστορικήν προσωπικότητα καί δή καί ώς ένα τών τριών 
πρωταγωνιστών τής νεωτέρας προσπάθειας προς άναδιοργάνωσιν, 
ανακαίνισιν καί διεθνή, εν τή Οικουμενική κινήσει, προβολήν τής 
Εκκλησίας τής "Ελλάδος, ώς παράγοντος ισχυρού εις τάς δια- 
χριστιανικάς σχέσεις. 01 άλλοι δύο διαπρεπείς ανδρες, ών νπήρ- 
ξεν ο τιμώμενος πρώτος συνεργάτης, ήτοι οί αείμνηστοι Μελέτιος 
’Αθηνών, ό είτα Οίκουμ. Πατριάρχης, άποθανών ώς ’Αλεξανδρείας 
( f  1935) καί ό Χρυσόστομος Παπαδοπούλας, ό αοίδιμος ’Αρχι
επίσκοπος ’Αθηνών καί πάσης "Ελλάδος, ό ήμέτερος διδάσκαλος 
καί τών διαπρεπεστάτων προκατόχων εν τή έδρα, προ πολλοϋ 
χρόνου όπήλθον από τήν ιστορικήν σκηνήν τής ’Ορθοδόξου 
’Ανατολής, άφοϋ άτυχώς επί βραχεί χρόνου διαστήματι ήδυνήθησαν, 
καί δή καί υπό λίαν άπροσφόρους συνθήκας δ πρώτος, ν’ άσκήσωσιν

1. Ό  καθηγητής ’Aλιβιζάτος άπελνθη διά λόγους πολιτικούς τω 1920 καί ίπανα- 
διωρίσθη τω 1922. "Οθεν εδίδαξε τω 1919—20 έτος 1 καί 1922—1956 ετη 34, ήτοι 
εν δλφ 35 ετη.



ουσιώδη ροπήν επί των πραγμάτων τής ’Εκκλησίας τής 'Ελλάδος. 
Σεις τουναντίον καί ευτυχώς επί μακρότερον χρόνον ήσκήσατε 
ροπήν επί των έκκλ. πραγμάτων (επί 5 άρχ/πων: Θεοκλήτου, 
Μελετίου, Χρυσοστόμου, Δαμασκηνού καί Σπυρίδωνος).

Δεν είναι εϋκολον, φιλόμουσος όμήγυρις, νά εκτεθή πλήρως 
εις μίαν βραχεΐαν δ μιλιάν δ βίος καί το εργον τοϋ τιμωμένου καθη- 
γητοϋ, διότι τοϋτο είναι πολυσχιδές. Δεν θά άπεμακρυνόμην 
τής αλήθειας ισχνριζόμένος, δτι είναι σχεδόν αδύνατος ή βιο- 
γράφησις καί ή άνάλνσις τοϋ επιστημονικού έργου, διότι είναι 
άσυνήθους ευρύτητας διά την εποχήν μας, την εποχήν τής έξειδι- 
κεύσεως. "Οθεν θά περιορισθώ εις τήν εκθεσιν των κυρίων γραμμών 
τής ζωής καί τής δράσεως τον τιμωμένου σεβαστού καί αγαπητού 
διδασκάλου.

'Ο δμιλών, εν οψει τον υλικού το όποιον εΐχεν εις τήν διάθεσίν 
του, λέγει, δτι είχε δίκαιον ή ’Επιτροπεία τής εκδόσεως τοϋ τιμη
τικού τόμου ισχυριζομένη, δτι οντος θ’ «άποτελέση δικαίαν οφειλήν 
προς τον άκάματον, σεμνόν καί άνεπίδεικτον εργάτην τής Θεολο- 
γικής επιστήμης, δστις είναι σήμερον δ περισσότερον διεθνώς 
τιμώμενος ελλην θεολόγος καί κανονολόγος άθορύβως, άλλα καί 
γονίμως πάντοτε επιστημονικώς εργαζόμενος».

*
*  *

'Ο καθηγητής 'Αμ. Άλιβιζατος εγεννήθη εν Ληξουρίω τής 
Κεφαλληνίας τήν 17ην Μαΐου 1887. 'Η  χρονολογία αυτή σημειοϋ- 
ται πανταχοϋ άπό τοϋ 1914, δτε το πρώτον εις ηλικίαν 27 ετών 
εβιογραφήθη εις το περίφημον Θεολ. Λεξικόν «Die Religion in 
Geschichte und Gegenwart», δπερ εκδίδεταινϋν εις 3ην εκδοσιν καί 
έχει πάντοτε ως συνεργάτην του τον τιμώμενον καθηγητήν. Παρά 
ταϋτα, δ ήμέτερος διδάσκαλος ήρνήθη απολύτως να διορθώση τήν 
εσφαλμένην εγγραφήν του εις τα μητρώα τοϋ Δήμου Ληξουρίου 
καί άπεχώρησεν τής καθηγεσίας τήν 31 Αύγούστου 1956, ήτοι εις 
ηλικίαν 69 ετών. Τοϋτο το γεγονός έστω ως άπόδειξις τής άκάμ- 
πτου εμμονής του εις ώρισμένας άρχάς.

'Ο τιμώμενος καθηγητής λίαν ενωρίς εδειξεν ακαμπτον εμ
μονήν προς σπουδήν τής Θεολογίας, ένεκα τής παιδιόθεν φανερω-



θείσης κλίσεως προς ταύτην καί τό κληρικόν στάδιον. Έσπούδασε 
δέ Θεολογίαν, παρά την έντονον οικογενειακήν αντίδρασιν.’ Απώλεια 
ενός εξάμηνου καί δελεαστικοί προτάσεις όπως άκολονθήση άλλην 
κατεύθυνσιν έμειναν άτελεσφόρητοι, διότι ο νεαρός ' Αμ. Ά λιβι- 
ζάτος ήκολονθει εκείνο τό οποίον ή έμφυτος κλίσις του τω ύπε- 
δείκνυεν. "Οθεν, μετ’ επιεική πατρικήν παραχώρησιν, ενεγράφη 
εις την Θεολογικήν Σχολήν, ή δε οικογενειακή άντίδρασις με- 
τετράπη εις επιτακτικήν παρακίνησιν προς τό κληρικόν στάδιον, 
άφ ου δμως άπετράπη παρά τοϋ αειμνήστου ύφηγητοϋ τής Θεολο
γίας καί σοφού άνδρός αρχιεπισκόπου Ζακύνθου Διονυσίου Π  λύσ
σα. ( f  1933), συμβουλεύσαντος τήν εις τοϋτο είσοδον άμα τή εκ 
των εν 'Εσπερία σπουδών επιστροφή, οπότε δμως ή προς τήν 
ακαδημαϊκήν κατ ενθννσιν κλίσις ύπήρξεν Ισχυρότερα καί τελικώς 
ύπερίσχυσε τής ανωτέρω.

'Ο νεαρός σπουδαστής τής Θεολογίας επεδόθη μετά ζήλου εις 
τήν σπουδήν τής ίεράς επιστήμης, δι’ δ καί ήγαπήθη ιδιαιτέ
ρως υπό των άειμνήστων καθηγητών Ζήκου Ρώση καί μάλιστα 
τοϋ ’Αναστασίου Διομήδους Κυριάκου, δστις τον εχειραγώγησεν 
εις τά πρώτα επιστημονικά του βήματα, άτινα εμέλλον νά διευκο- 
λυνθώσι σφόδρα εκ τής προσφιλούς αύτω άπασχολήσεως εις τήν 
εκμαθησιν ξένων γλωσσοον, τής ’Αγγλικής καί τής Γαλλικής.

*Ήδη από τής εποχής ταυτής τών σπουδών του (1904-1908) 
ήρξατο δεικνύων τάς προς εύρυτέραν δράσιν τάσεις του, αιτινες 
απεβησαν κανών τοϋ μετά ταϋτα βίου του. Σπουδάζων Θεολογίαν
εθεωρει ως αναγκαίαν τήν μόρφωσίν τον επί τής εύρυτέρας δυνατής
βασεως. 'Όθεν επεσκέπτετο καί εξήταζε με φιλομάθειαν τούς εν 
Άθηναις ετεροδόξους ναούς, εν οΐς παρηκολούθει τάς τελετάς καί 
τα κηρύγματα, επιδιώκων άμα τήν στενήν γνωριμίαν μετά ξένων 
κληρικών, παρ’ ών συνέλεγε πολυτίμους διά τήν μόρφωσίν του 
πληροφορίας περί τών ’Εκκλησιών των καί τών Θεολόγων των. 
Τότε έκαμε καί τήν πρώτην μετά ξένου επιστήμονας γνωριμίαν, 
διότι τω άνετέθη, ένεκα τής αγγλομαθείας του, ή βοήθεια παρεπι- 
δημοϋντος αμερικανοϋ θεολόγου, επιθυμοϋντος νά όδηγηθή εις 
τήν άνάγνωσιν καί μελέτην τής Καινής Διαθήκης εις τό'Ελληνικόν



πρωτότυπον. ’ Επιδιώκουν την γνωριμίαν μετά ξένων εν Άθήναις 
φοιτητών συνεδέθη διά φιλίας μετά τον μετά ταϋτα καθηγητον 
τον Βνζ. Δίκαιον G. Ferari-

Έκκλησιαζόμένος εναλλάξ εις τον παραχωρηθέντα τοΐς Ρώ- 
σοις περίφημον ναόν τον 'Αγ. Νικόδημόν και τον της Ριζαρείον 
Σχολής, σννεδέθη μετά των ρώσων αρχιμανδριτών εφημερίων 
καί τον αοίδιμον διευθυντον τής Ριζαρείον Σχολής Νεκτάριον 
Κεφαλά, τον πρώην μητροπολίτου Πενταπόλεως (τον νυν τιμω
μένου ως "Αγιον εν Αίγίνη), δστις τον έξετίμα καί τον ήγάπα 
ιδιαζόντως.

Συμπληρώσας τάς σπουδάς του, άνηγορενθη διδάκτωρ τής 
Θεολογίας τώ 1908, επί τή βάσει τής υπό τής Σχολής επαινε- 
θείσης μικράς μονογραφίας τον, περί τον Ίωάννον του Χρυσο
στόμου, συγγραφείσης υπό τάς οδηγίας τον αειμνήστου Κυριάκου. 
Ή  μελέτη αντη τυχονσα νέας επεξεργασίας εξειλίχβη εις εμπερι- 
στατωμένην πραγματείαν περί τών αρχαίων Θεολογικών Σχολών 
’ Αλεξανδρείας, ’Αντιόχειας καί τής Σνριακής ’Εδέσσης. Ταντης 
όμως ή εκδοσις διεκόπη τώ 1912, ένεκα άσθενείας καί τής επακο- 
λουθησάσης νέας επιστημονικής κατευθύνσεως προς τό Καν. 
Δίκαιον. 'Ο καθηγητής λοιπόν εορτάζει κατά τό έτος τούτο καί 
την δΟετηρίδα τής διδακτορίας του.

Ή  απόφασίς τον νά σπουδάση, ίδίαις δαπάναις, εις την 'Εσπε
ρίαν καί δη καί εις την ’Αγγλίαν, νπέστη την επίδρασιν τοϋ ’Ανα
στασίου Δ ιομ. Κυριάκου, προτρέψαντος επιμόνως τον νεαρόν δι
δάκτορα να σπουδάση Θεολογίαν εις Γερμανίαν. ’Εκεί σννεπλή- 
ρωσε καί διηνρυνε τάς σπουδάς του επί τετραετίαν (1908-1912).

Κατά τό διάστημα τών εν 'Εσπερία σπονδών τον 6 τιμώμενος 
Καθηγητής έδειξε θετικότητα πνεύματος, τό οποίον εγνώριζε 
τί ώφειλε νά σπουδάση, διά νά καταστή ώριμος επιστήμων θεο
λόγος, θεμελιών τήν επιστημονικήν του γνώσιν καί είδίκευσιν επί 
ενρείας θεολογικής βάσεως. Ούτως, αφού άρχικώς έμερίμνησε διά 
τήν σνμπλήρωσιν τής εγκυκλοπαιδικής Θεολογικής του μορφώ- 
σεως, ή όποια ήτο κατ’ αυτόν ελλιπής — ένεκα τον μικρού άριθμοϋ 
τών καθηγητών τής Θεολογικής Σχολής καί τής διαφοράς



μεθόδου εργασίας εν σχέσει προς τα κρατούντα παρά τοις ξένοις 
—- έφθασε μάλιστα μέχρι περιωρισμένης σπονδής της εβραϊκής 
γλώσσης, έστράφη εν άρχή εις την σπονδήν τον ιστορικού κλάδου, 
διά την βασικήν σπονδαιότητα, ήν έχει ή ’Εκκλησιαστική Ιστορία 
διά πάσας τάς θεολογικάς επιστήμας, αϊτινες διαφωτίζονται εις 
τήν ερευνάν των εξ αυτής. 'Ο καθηγητής ηύτύχησε να γνωρίση 
τότε τους μεγάλους έκκλ. ιστορικούς Albrecht Hauch εν Λειψία 
καί τους Brieger και K, HolJ καί μάλιστα τον διάσημον των 
νεωτέρων χρόνων έκκλ. ιστορικόν, ώς καί ακαδημαϊκόν τον Βε
ρολίνου, Adolf von Harnack, δστις έμεσουράνει εις το παγκόσμιον 
θεολογικόν στερέωμα.

Ή  γνώσις τής Κ.Δ. καί τής ’Εκκλ. 'Ιστορίας τω παρέσχον 
ασφαλή βάσιν διά τήν ειδίκευαιν εις το Καν. Δίκαιον. Καί εις τήν 
σπονδήν του ταύτην ηύτύχησε να καθοδηγηθή υπό μεγάλων δι
δασκάλων, των περιωνύμων κανονολόγων Sohm καί Friedberg 
εν Λειψία καί Kahl εν Βερολίνο). Κατά τον αυτόν χρόνον διηύ- 
ρννε το προς τήν Πρακτικήν Θεολογίαν διαφέρον του, διά τής 
σπονδής των λοιπών κλάδων αυτής.

Πέρα των επιστημονικών σκοπών, ο κ. Άλιβιζάτος έπεδίωκε 
διά τής μορφώσεως ταύτης καί είδικωτέρους σκοπούς: νά κατα- 
στή ικανός διά τήν διαπαιδαγώγησιν τής νέας ελληνικής γενεάς 
καί νά κατατοπισθή εις το κοινωνικόν εργον τής ’Εκκλησίας, ώστε 
ν’ άποβή χρήσιμος εις αυτήν. ’Ηκροάσθη λοιπόν τών διαπρεπών 
καθηγητών Biebsched καί Mahling καί του όνο μαστόν Troeltsch· 
Τότε εθεώρησε πρέπον, όρθώς βεβαίως, ο τιμώμενος νά συμπλή
ρωσή τήν εξειδίκευαίν τον εις το Καν. Δίκαιον, διά τής άκροάσεως 
διαπρεπών καθηγητών τής Νομικής, εν Λειψία καί Βερολίνο).

*Ήδη κατά τήν περίοδον ταύτην τών σπουδών του ήδννήθη 
νά παρουσιάση τά επιστημονικά του πρωτόλεια. Ταντα εδημο- 
σιεύθησαν εις τά περιοδικά «Νέαν Σιών» τών Ιεροσολύμων καί 
«Έκκλ. Φάρος» τής ’Αλεξανδρείας, ατινα άπετέλονν τον καρπόν 
τής επιστημονικής δραστηριότητας τής δνάδος Ά ρχιμ. Χρνσ. 
Παπαδοπούλου καί Γρηγ. Παπαμιχαήλ, μεθ’ ών έμελλε νά συνερ- 
γασθή στενώς κατά τήν εποχήν τής πρώτης ακμής τής Θεολο-



γικής Σχολής μας, κατά το τελενταΐον τέταρτον τοϋ πρώτου 
αϊώνος τοϋ Π/μίον μας (1918 - 1937) και το πρώτον 1/1  τοϋ 
β' αϊώνος αύτοϋ, και διά Αναγέννησιν τών Θεολογικών Σπουδών, 
ώς και την άναδιοργάνωσιν τής ’Εκκλησίας τής 'Ελλάδος.

Τα πρώτα δημοσιεύματα τοϋ τιμωμένου καθηγητοϋ εγένοντο 
εις ηλικίαν 23 ετών, προήλθαν δε εκ τών φροντιστηρίων τών αει
μνήστων καθηγητών Harnack και Mahling, οϊτινες επηνεσαν την 
ικανότητα αύτοϋ, προέτρεψαν δε εις νέαν επεξεργασίαν και αυ
τοτελή εκδοσιν, εφ’ όσον επρόκειτο περί θεμάτων αξιόλογων: οία 
είναι: 1 ) σημασία τοϋ επισκοπικού αξιώματος κατά τον Ειρηναίον 
(β' αιών)' 2) ή νομική θέσις τών Χριστιανών κατά την απολογίαν 
τοϋ Ιουστίνου· 3) το Πάσχα ώς ακίνητος εορτή και 4) τό αίτιον 
τών περί τοϋ Πάσχα ερίδων τοϋ β' αϊώνος. "Απαντα τώ 1910.

Έ κ  τών εργασιών τούτων επιβάλλεται να έπισημάνω, ώς ειδι
κός, τήν τελευταίαν, προκαλέσασαν και τήν εύμενεστάτην κριτικήν 
τοϋ αειμνήστου Χρυσ. Παπαδοπούλου εν τώ Έκκλ. Φάρω τοϋ 
J& Z 2 for. 1 Ζ 2  2 2 2  # J ,  &  τ% φ χ ο κ ώ ζ  ταύτ%  /κ ζρ τυ β ε ϊτα ί
πρώτον ή ϊκανότης τής επεξεργασίας τών αρχαίων πηγών, ή με
θοδική σκέψις, καί ή ιστορική—-θεωρητική κατάρτισις, δι ών ήδυ- 
νήθη νά ελθη εις άντίθεσιν επιστημονικήν προς τον Harnack. Εις 
τήν πηγαίαν τούτην καί πρωτότυπον επιστημονικήν εργασίαν 
εύρίσκομεν όρθάς γονίμους ιδέας, αϊτινες δίδουσι ζωήν εις τήν 
ιστορικήν ερευνάν καί άποδίδουσι τήν βαθυτέραν ουσίαν τών γεγο
νότων, ατινα διεμόρφωσαν τά καθολικά χαρακτηριστικά τής ’Εκ
κλησίας τοϋ β' αϊώνος καί προητοίμασαν τήν κανονικήν έξέλι- 
ξιν τοϋ γ  αϊώνος, ώς καί τήν συγκρότησιν τής Α ’ Οίκουμ. Συν
όδου, μετά τον θρίαμβον τοϋ Χριστιανισμοϋ. Ή  Α' Οϊκ. άπετέλεσε 
τήν όλοκλήρωσιν τής εξελίξεως τοϋ Πολιτεύματος τής ’Αρχαίας 
Καθολικής ’Εκκλησίας. Το συνοδικόν σύστημα άπέβη ουσιώδης 
παράγων τής δογματικής εξελίξεως εν τή ’Εκκλησία, θεμελιώδες 
χαρακτηριστικόν τοϋ επί δημοκρατικών αρχών εδραζομένου εκ
κλησιαστικού οργανισμού τής καθ’ ημάς ’Ανατολής καί ασφαλι
στική δικλείς εις τάς σχέσεις ’Εκκλησίας καί Πολιτείας.

Εις τήν σπουδαίων ταύτην εργασίαν προσετέθησαν κατά μεν



τώ 1911 ή περί ’Εκκλησιαστικών λειτουργικών βιβλίων μελέτη, 
κατά δε τώ 1912 ή περί θρησκευτικής και κατηχητικής διδασκα
λίας, εν ή αναπτύσσει « ολόκληρον σχέδιον εισαγωγής και εφαρμογής 
ζώσης κατηχητικής και θρησκευτικής παρ’ ήμϊν διδασκαλίας, υπο
δείκνυαν τον τρόπον, τά μέσα, τα όργανα καί προ παντός την απα
ραίτητον προπαρασκευήν κλήρου, δυναμένου νά εκτελέση, ως δει 
τά σπουδαιότατα ταϋτα καθήκοντα». Φρονώ, ότι δεν άπομακρύ- 
νομαι τής αλήθειας χαρακτήριζαν την μελέτην ταύτην προγραμμα
τικήν, διότι εκθέτει τάς προθέσεις καί προδικάζει την άκολονθή- 
σασαν εύρείαν δρασιν του καθηγητοϋ.

Κατά την διάρκειαν τών εν Γερμανία σπουδών του επωφελήθη 
τής εξαιρετικής ευκαιρίας, ήτις τώ παρείχετο, νά επικοινωνήση 
καί συνδεθή προς ξένους επιστήμονας θεολόγους, οΐτινες άθρόως 
προσήρχοντο εις Γερμανίαν, ως χώραν τής πλουσιωτάτης άνθή- 
σεως τών ’Επιστημών, ϊνα μεταλάβωσι τών άγαθών τής εις τά 
Γράμματα καί τάς τέχνας θαυμασίας καί ευ μεθόδου επιδόσεως 
τής χώρας ταύτης.

Τότε εσχε την ευκαιρίαν να μετάσχη εις το Α ' εν Βε- 
ρολίνω συνελθόν Παγκόσμιον συνέδρων τών Θρησκευμάτων, το 
όποιον ήτο πηγή εμπνεύσεων διά τάς μελλοντικός αύτοϋ κατευθύν
σεις καί την δρασιν του. Τοιουτοτρόπως ό κ. Ά λ . εδημιούργησε δι’ 
εαυτόν τάς προϋποθέσεις τής επιστημονικής αύτοϋ έξελίξεως καί 
τάς ασφαλείς αφετηρίας τής εκκλησιαστικής αύτοϋ δράσεως καί 
τής σπουδαίας αύτοϋ άναμίξεως εις την από τοϋ 1920 κυρίως 
άρξαμένην Οικουμενικήν Χριστιανικήν Κίνησιν.

*
*  *

Έπανελθών εις τήν 'Ελλάδα τώ 1912, διωρίσθη 'Ελληνοδιδά
σκαλος, άνέλαβε δε ταύτοχρόνως τήν διδασκαλίαν ωρών τινων 
εις το 1Αρσάκειου. Παραλλήλως δέ είργάζετο έπιστημονικώς εις 
τήν Πρακτικήν Θεολογίαν.

’Αλλά καθ’ ον χρόνον ύπηρέτει εν Άθήναις, εδημοσιεύθη έν 
Γερμανία ή κατά τον χρόνον τών αύτόθι σπουδών του περατω- 
θεΐσα πραγματεία του, ή μαρτυροϋσα τον οριστικόν προσανατο
λισμόν εις τήν έρευναν τοϋ Καν. Δικαίου: Αυτή φέρει τήν επιγρα



φήν Die kirchliche Gesetzgebung des Kaisers Iustinian I, 1913■ Αντη 
περιελήφθη είς την διεθνοϋς κύρους θεολογικήν σειράν «Neue Stu
dien zur Geschichte der Theologie und Kirche», την εκδιδομενην νπο 
των αείμνηστων διαπρεπέστατων εν Βερολίνο) καθηγητών 
Α. ggß&erß TV. gomwkcA. 77ροε%ώΙεσε τότε τ ψ  εΰ/^εοτά- 
την κριτικήν τον Χρνσ. Παπαδοπονλου (Έκκλ. Φάρος 1913) 
και άλλων. Τό εργον τούτο εξακολουθεί νυν, μετά 45 έτη από 
τής έκδόσεώς του, νά κατέχη την ασφαλή θέσιν τον είς την διεθνή 
βιβλιογραφίαν επί τον θέματος, διότι θεμελιονται επί τής άσφα- 
λονς γνώσεως των πηγών και ορθής κρίσεως.

Δεν θ’ ασχοληθώ) περί την επιτυχή διδακτικήν δράσιν τον 
άνδρός καί τήν πρωτότυπον μέθοδον διδασκαλίας καί αγωγής, ήν 
εφήρμοσεν εις τά μνημονενθέντα σχολεία, διότι ή κλεψύδρα τον βή
ματος τούτον δεν επιτρέπει ουδέ βραχεΐαν έκθεσιν πασών τών πλευ
ρών τής δράσεως τον τιμωμένου σεβ. διδασκάλου καί συναδέλφου.

Τήν αυτήν εποχήν ό καθηγητής ήρξατο ενδιαφερόμενος διά 
ποικίλα λεπτομερειακά μεν αλλά πάντως ουσιώδη θέματα τον 
Καν. Δικαίου, άξιοποιών οί'τω εκείνας τάς γνώσεις, τάς οποίας 
απέκτησε μετά τάς σπονδάς τον. 'Η  ένασχόλησις περί τήν θεω
ρίαν τής έκκλ. πράξεως, αλλά καί τήν ορθήν μέθοδον, ήν οφείλει 
νά εφαρμόζη ή ’Εκκλησία εις τήν καθημερινήν ποιμαντορικήν 
φροντίδα της, διά νά επιτυχή τά καλλίτερα δυνατά αποτελέσματα, 
άπετέλεσαν τον άξονα τών εφεξής επιστημονικών καί πρακτικών 
αυτόν προσπαθειών.

Τοιουτοτρόπως ο καθηγητής ’Αλιβιζάτος, μεταξύ τών ετών 
1912-1919, δτε διεμόρφωσεν όριστικώς τά διαφέροντά τον καί 
εξησφάλισε συγχρόνως τήν σταδιοδρομίαν του, ως ακαδημαϊκόν 
διδασκάλου, εμφανίζεται ταντοχρόνως, ώς επιστήμων καί ίκανώ- 
τατος διδάσκαλος, θερμός δε συμπαραστάτης τής Εκκλησίας, 
παρονσιάζων σπάνιάν δραστηριότητα.

Συγγράφει βραχείας μελέτας, άναφερομένας είς τά θέματα τοϋ 
Καν. Δικαίου καί δημοσιεύει άρθρα, αναγόμενα είς τά φλέγοντα 
έκκλ. ζητήματα, δι’ ών κατέστη λίαν γνωστός εις τήν Ελληνικήν 
κοινωνίαν καί τό Κράτος, άπερ διήρχετο τήν πρώτην καί ευτυχή,



άλλ’ άτυχώς βραχυτάτην, άναγεννησιν, μετά την επιτυχή επανά- 
στασιν τον Γουδί καί τά ευτυχή εθνικά γεγονότα τον 1912-1913.

Καί μεταξύ μεν των μελετών του της εποχής εκείνης αξία 
ιδιαιτέρας μνείας είναι ή περί της «Νομικής καί Κανονικής θέ- 
σεως τής εν 'Ελλάδι Λατινικής Εκκλησίας», διότι έπηνέθη πολύ 
υπό τον αειμνήστου Γεωργίου Στρέϊτ, μεταξύ δέ των άρθρων τον 
ιστορικήν καταλαμβάνονσι θέσιν τά έν ετει 1914 δημοσιευθέντα.

Τα 32 άρθρα περί τής εκκλησιαστικής καταστάσεως, τα 
δημοσιευθέντα εν τή εφημερίδι «Πατρίς», καί δυο διαλέξεις, γενό- 
μεναι εν τω «Παρνασσώ», ήσαν προγραμματικά καί διεπνέοντο 
από βαθύτάτην θλΐψιν διά την εκκλησιαστικήν κατάστασιν, ώς καί 
την επιθυμίαν άνορθώσεως τής ’Εκκλησίας. Ή  εποχή ήτο κατάλ
ληλος διά την άνάληψιν προσπάθειας προς εκκλησιαστικήν άνά- 
πλασιν καί διά τούτο ήσκησαν ουσιώδη επίδρασιν επί των πρα
γμάτων τής ’Εκκλησίας.

'Ο καθηγητής, θεωρών άφόρητον την τότε κατάστ ασιν τής 
’Εκκλησίας, εφ’ όσον δεν διέθετεν αυτή κλήρον μεμορφωμένον καί 
ικανόν ν’ άναλάβη πνευματικήν, κοινωνικήν καί οίανδήποτε εν 
γένει προσπάθειαν προπαρασκευής, προς έγκαιρον καί πρέπουσαν 
αντί μετώπια ιν τής επερχομένης, ώς ετόνιζε τότε εις διάλεξίν του, 
κοινωνικής λαίλαπας, ώδηγήθη εις τήν βαθυτέραν μελέτην τών 
αναγκών τής ’Εκκλησίας τής 'Ελλάδος, ή οποία ενώ έζη εν εποχή 
καθ’ ήν πάντες οι κλάδοι τής δημοσίας ζωής ήνωρθοϋντο εντός 
βραχέως χρονικού διαστήματος (1912-14) καί ένω είχεν απο
κτήσει, διά τής πεφωτισμένης σκέιρεως καί ενεργείας του ’Αθανα
σίου Εύταξίου — παλαιού Ριζαρίτου — δύο σπουδαίους νόμους, 
τον περί Γεν. ’Εκκλ. Ταμείου καί περί ’Ενοριακών ναών καί ’Εφη
μερίων, όχι μόνον δεν ήτο εις θέσιν να μετάσχη τής άρξαμένης 
έπί τά πρόσω πορείας τοϋ ’Έθνους, άλλ’ ουδέ να άξιοποιήση 
τούς νόμους εκείνους ήδύνατο. 'Η  μετά παρρησίας, αληθώς ασυ
νήθους διά νέον εν εξελίξει, καί θάρρους φωνή του «περί άνορθώ
σεως τής ’Εκκλησίας καί τοϋ κλήρου», ή ύπόδειξις πρακτικών 
τρόπων καί μέσων προς πραγμάτωσιν τών μεγάλων εθνικών σκο
πών, οϊτινες θά έπετυγχάνοντο διά τής μορφώσεως, τής αξιοπρεπούς



σνντηρήσεως τοϋ κλήρου τής 'Ελλάδος και προετοιμασίας προς 
άνάληψιν κοινωνικής εργασίας, καθ’ δν χρονον το Κράτος δεν ειχεν 

Μρό<%% το Ύπ. Προνο/α;, εΖχον ενρεηί άπ^ραιν τ^ν 
εκκλ. και δημοσίαν γνώμην τής χώρας. Διά τούτων έγένετο 
αυνε^τόν, dirt αον^ερεν εΖ; τά ~Κ6νο; ν' &τοβ% % 'ΚχχΑ^αΖα τον 
παράγων πρώτης τάξεως εις την ελληνικήν κοινωνίαν.

Δεν θά άπεμακρννόμην τής αλήθειας ισχυριζο μένος, οτι το 
1914 άνέπτνξε τάς βάσεις ενός προγράμματος εκκλησιαστικής 
ποΑίΤίχ^ς, 6» # αυνόόονται χατά τρόπον φυοτχον άρ%αΖ έοω- 
τερ&%%; χαΖ #ωτερι%% άχχΑ. ποΑιτιχ^;, χα/τοί όάν άτφχεν 
εΖσάπ ^ ΟΖχ. ÆZv%cr%, ώ; ά^ορ^ώ θ^ χατά τά ετ% 79J&-20. 
'^να/,φίβόΑω; % ανόρθωσή τ%; Έ χχ^αΖα; τ%; ΈΑΑάάος χαΖ )) 
χοινωνίχ?) χαΖ dwOn); %%?ο#οΑι) άπόβαίνον σύν τω χρόνω
δχι μόνον το υποκείμενον σειράς μελετών, αλλά αληθώς το πάθος 
τον, το οποίον τον ενέπνεεν και εις τάς παραδόσεις του, αχρ δτον 
κατά το 1919 κατέλαβε την έδραν τον Καν. Δικαίου και τής Ποι
μαντικής εν τή Θεολογική Σχολή.

Ά λλα  κατά το 1914 προέκυψεν ό άμεσος καρπός των προσπα
θειών του, διότι τά άρθρα περί ών ώμίλησα, προνκάλεσαν βαθν- 
τάτην εντύπωσιν καί αναταραχήν εις τους ησυχάζοντας εκκλ. 
xdxAoo;. Έτάρα^αν τά Α^νά^οντα βόατα. Κατά οό/κττωαίν άε 
άμα τή δημοσιεύσει τοϋ τελευταίου άρθρου, 5 διακεκριμένοι 
Ίεράρχαι, μη εν ισχνό μενοι υπό τον Προέδρου τής Ί . Συνόδου 
άειμνήστου μητροπολίτου Αθηνών Θεοκλήτου τοϋ A  , οι εν τοΐς 
μακαριστοΐς ήδη μητροπολιται Μεσσηνίας Μελέτιος, σνγγραφενς 
’Εκκλ. Δικαίου, Μαντινείας Γερμανός Μεταξάς, Σπάρτης Γερμα
νός Τρωϊάνος, Θηβών Σννέσιος Φιλιππίδης καί ’Άρτης Σπυρί
δων Γκινάκας, εζήτησαν νά εμφανισθώσι προ τοϋ Βασιλέως διά 
νά επιδώσωσιν υπόμνημα 19 ιεραρχών, ζητούντων την άναθεώ- 
ρησιν τής ’Εκκλ. Νομοθεσίας. Τό εις τον Βασιλέα νποβληθεν 
άντίγραφον είσήχθη υπό τοϋ αειμνήστου ’Ελευθερίου Βενιζέλον 
εις το Υπουργικόν Συμβούλων.

Τό Υπουργικόν Συμβούλων εδέχθη την αναγκαιότητα σνγ- 
κλήσεως τής Ιεραρχίας, άλλα προ ταύτης εζήτησε την σνγκρό-



τηοιν ’ Επιτροπής εξ αρχιερέων καί επιστημόνων, προς μελέτην 
τής εκκλ. νομοθεσίας, εν αναφορά προς την κατάστασιν.

'Ο αείμνηστος Πρωθυπουργός δεχθείς τούς Ίεράρχας έξέ- 
φρασε την χαράν του διά τό «επαναστατικόν κίνημα», ως ώνό- 
μασε το διάβημα των ιεραρχών, καί άνήγγειλε την μέλλουσαν 
σύγκλησιν γενικωτέρας συνόδου, την δε 12ην Φεβρουάριου οι 5 
Ιεράρχαι ύπέβαλον τό υπόμνημα, μετά σχετικής αίτήσεως, προς 
την Ί .  Σύνοδον, ήτις αυθημερόν διεβίβασε τοΰτο εις τό ’Ύπουργεΐον 
των ’Εκκλησιαστικών, ανευ οίασδήποτε γνώμης. 'Ο αείμνηστος 
βασιλεύς Κωνσταντίνος, δεχθείς τούς Ίεράρχας την 19ην Φεβρου
άριου καί αναγγέλλουν την λήψιν των αποφάσεων περί ορισμού 
επιτροπής, συγκλήσεως τής Ιεραρχίας, ινα επί τή βάσει τών Ί .  
Κανόνων καί τού Συντάγματος αναθεώρηση την ίσχύουσαν εκκλ. 
νομοθεσίαν, προσέθετε «ποθώ καί εγώ την εκκλ. άνόρθωσιν».

Τοιουτοτρόπως δ καθηγητής ’Αλιβιζάτος συνέβαλεν, εΐπερ 
τις καί άλλος, εις την εναρξιν προσπάθειας γενικω τέρας άνορθώ- 
σεως τών εκκλ. πραγμάτων, ή δε άντίδρασις τού κατά τά άλλα 
σεμνού καί άξιοσεβάστου Πρωθιεράρχου, άλλα άτυχώς στερού
μενου εύρυτέρας άντιλήψεως καί ικανότητας δι’ άνάληψιν οίασδή- 
ποτε πρωτοβουλίας άνορθώσεως τής ’Εκκλησίας τής 'Ελλάδος, 
παρεκάμφθη.

Ή  Κυβέρνησις ’Ελευθερίου Βενιζέλου εν τή εύρυτάτη άντι- 
λήψει, ή όποια την διέκρινε τότε εν τή αντιμετωπίσει τών δημο
σίων πραγμάτων τής χώρας, καί εν πλήρει συνειδήσει τής ωφελι
μότητας, ήτις θά προέκυπτε διά τό cΕλληνικόν ’Έθνος εκ τής 
άνορθώσεως τής ’Εκκλησίας, με ευστροφίαν καί ταχύτητα, αϊτινες 
είναι φυσικαί ιδιότητες τών Κυβερνήσεων τών άξιων τής θέσεώς 
των, είσήγαγεν εις την Βουλήν σχέδιον νόμου περί «Νομοπαρα
σκευαστικής ’Επιτροπής προς άναθεώρησιν καί σύνταξιν τής 
εκκλησιαστικής νομοθεσίας». Τούτο εψηφίοθη τήν 24ην Μαρτίου 
1914 καί εδημοσιεύθη ώς νόμος ύπ’ άριθ. 188. Ή  επιτροπή 
ώφειλε νά περατώση τό εργον της εντός 6 μήνου, άλλα τούτο κα
τέστη άνέφικτον.

Ή  ’Επιτροπή άπετελέσθη εκ τού ’Αθηνών Θεοκλήτου, ώς



Προέδρου, τοϋ Θεσσαλονίκης Γενναδίου, τοϋ Δράμας Άγαθαγγε- 
Αου, το# Μεοοψία; ΜεΑετώο, το# Movg^aotog vla%c<5a(woyo; 
Γερμανού, τον Πέτρας Τίτου (τοϋ μετά ταϋτα μητρ. Κρήτης), καί 
των αειμνήστων καθηγητών Γ. Δέρβου, τής Θεολογίας καϊ Σημαν
τήρα τής Νομικής, τοϋ ύφηγητοϋ Δ. Πετρακάκον, τοϋ Β. ’Επιτρό
που Μιχ. Γαλανοϋ, τοϋ τμηματάρχον των ’Εκκλησιαστικών ’Ιωάν. 
Ίωαννίδον και τοϋ νυν τιμωμένου νφ’ ημών Ά μ . Άλιβιζατον. Ο 
διορισμός τοϋ Άλιβιζάτου συνήντησε φυσικώς άντίδρασιν διά το 
νεαρόν τής ηλικίας του (ήτο ετών 27). Ή το  όμως φυσικόν να 
ϋπερνικηθή ή άντίδρασις τών πρεσβυτέρων μελών τής ’Επιτροπής, 
διότι ή άρθρογραφία τοϋ Άλιβιζάτου άπετέλεσε την ουσιαστικήν 
απαρχήν τής ενάρξεως τής άνορθωτικής προσπάθειας, υπέρ τής 
’Εκκλησίας τής Ελλάδος. Εις τήν ’Επιτροπήν ώρίσθη ως ειδικός 
εισηγητής επί τών θεμάτων Έκκλ. ’Εκπαίδευαεως. ’Επίτιμον 
μέλος τής ’Επιτροπής ώρίσθη ό αείμνηστος ’Ιωάν. Ευταξίας. 'Π  
’Επιτροπή εντός έτους (Μάϊος 1914-Μάιος 1915) συνεταξε 8 
νομοθετήματα.

Δεν είναι βεβαίως δυνατόν να είσέλθω εις αλλας λεπτομέρειας 
τοϋ κολοσσιαίου έργου τής ’Επιτροπής, διότι τοϋτο είναι αδύνατον. 
Πρέπει όμως νά εϊπω, ότι εις τήν πρώτην ταύτην εξοχον προσπά
θειαν άναμορφώσεως τών εκκλησ. πραγμάτων τής 'Ελλάδος, 
άτυχώς διακοπείσαν, ένεκα τοϋ εθνικοϋ διχασμοϋ, ό Άλιβιζατος 
συνεκέντρωσε τήν προσπάθειαν του περί τρία κυρίως σημεία, 
περί τα οποία περιεστρέφετο και περιστρέφεται μέχρι τής σήμερον 
το διαφέρον του: Ιον) εις τήν ριζικήν άναθεώρησιν τών νόμων ΣΑ' 
και τοϋ 1852, ήτοι τοϋ Καταστατ. Νόμου τής ’Εκκλησίας τής 
'Ελλάδος, ό όποιος εν τή ουσία περιείχε πάσας τάς ουσιώδεις 
πολιτειοκρατικός διατάξεις τοϋ Καταστατικοΰ τοϋ Maurer τοϋ 
1833· 2ον) τήν εξασφάλισιν κλήρου μεμορφωμένου καί ίκανοϋ 
καί 3ον) τήν διά νόμου καθιέρωσιν τής κοινωνικής δράσεως τής 
’Εκκλησίας.

Καίτοι το εργον τής ’Επιτροπής εματαιώθη εν τώ συνόλω τον\  1

1. Περί τής Ιστορίας, τοϋ έργου τής ’Επιτροπής, τών περί τα ύτψ  καί τών σχε
δίων καί κρίσεων καί επικρίσεων ίδέ Γερ. 1. Κονιδάρη, Ό  θεσμός καί ό καταρτισμός τής



δμως πρέπει và παρατηρηθώ, δτι τοϋτο άπετέλεσε και «αποτελεί 
ετη και νυν πηγήν» άκένωτον, εξ ής ήντλησαν οι νομοθέται κατά 
τα επόμενα έτη, δτε επήλθαν ριζικαϊ αναθεωρήσεις εις την έκκλ. 
νομοθεσίαν.

'Ο κ. Άλιβιζατος συνέγραψε και μελέτην σχετικήν, υπό τον 
τίτλον: 'Η  Νομοπαρασκευαστική ’Επιτροπή και ή σύγκλησις 
τής Ιεραρχίας, τω 1916. "Εν έτος πρότερον δ κ. Άλιβιζατος 
εδημοσίευσεν εις το τότε σπουδαΐον περιοδικόν «Έκκλ. Φάρος» 
(σ. 52-67, 134-146) τήν μελέτην «Συμβολαϊ εις τήν νεωτέραν 
Ιστορίαν τής ’Εκκλησίας τής 'Ελλάδος». Αϋτη συνέβαλεν εις τήν 
εκλογήν του, τω 1915, ως εκτάκτου καθηγητοϋ τής 'Ιστορίας τής 
'Ελληνικής ’Εκκλησίας εν τή Θεολογική Σχολή, κατά τήν πρώτην 
εφαρμογήν, τοϋ άτυχους εν 'Ελλάδι θεσμού των εκτάκτων εδρών, 
άλλ’ δ διορισμός του, ως και των άλλων καθηγητών, εματαιώθη 
εκ λόγων κομματικών.

*

'Ο επελθών εθνικός διχασμός έματαίωσε τάς περαιτέρω προσ
πάθειας τοϋ κ. Άλιβιζάτου. ’Αλλά τω 1917, άμα τή άποκαταστά- 
σει τής ενότητας τοϋ Κράτους, δ κ. Άλιβιζατος εκλήθη εις τήν 
θέσιν προϊσταμένου τοϋ τότε τμήματος τών ’Εκκλησιαστικών 
(νϋν Γεν. Δ/σεως Θρησκευμάτων), το όποιον άντεμετώπιζε 
τάς θλιβερός συνέπειας τοϋ σάλου τοϋ επελθόντος εις τήν ’Εκκλη
σίαν, ένεκα τής άτοπου άναμίξεώς της εις τήν πολιτικήν, εφ’ δσον 
ίεράρχαι και δή καί ό προκαθήμενος τής ’Εκκλησίας τής 'Ελλάδος, 
ύποκύψαντες εις αξιώσεις ξένων προς τήν ’Εκκλησίαν παραγόν
των, μετέσχον τοϋ γνωστοϋ αναθέματος κατά τοϋ ’Ελευθερίου 
Βενιζέλου.

'Η  δημιουργηθε Ισα εν τή ’Εκκλησία άκαταστασία ήτο άνευ 
προηγουμένου 1 1 εις τά χρονικά τής ’Εκκλησίας τής 'Ελλάδος.

Συνόδου ίν τή Αύτοκεφάλφ ’Εκκλησία τής Ελλάδος (ίστορικοκανονική μελέτη, ώς 
άνάτυπον εκ τής «Ν. Σιών». Έ ν  Ίεροσολύμοις 1929 σελ. 34—52), έ ν θ α  κ α ι  ή 
σ χ ε τ ι κ ή  β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α .

1. Πρέπει νά σημειώσω, δτι καί ή άνάμιξις έπισκόπων τών Νέων Χωρών, άνηκόν- 
των είς τήν έτέραν παράταξιν (τήν βενιζελικήν), ήτο πράξις ασύνετος καί &ρα κατα
κριτέα. Πρβλ. σχετ. Γ. Κονιδάρη, ένθ. άνωτ. σ. 53, και Έ π ιτ . Έ κκλ. Ιστορία τής 
Ελλάδος 1938, σ. 387-8.



Παρά ταϋτα υπάρχει ή γνώμη, καθ’ ήν παρουσιάζετο μοναδική 
ϊσως ευκαιρία διευθετήσεως εξ ύπαρχής των εκκλησιαστικών 
πραγμάτων. Τοϋτο δμως θά ήτο δυνατόν νά επιτευχθή êàv επήρ- 
χετο ομόνοια εθνική, δτε και μόνον θά ήτο δυνατόν νά πρόκυψη 
συνεργασία πάντων των εκκλησιαστικών και πολιτικών ηγετών, 
διά μίαν οριστικήν χάραξιν εκκλ. πολιτικής εσωτερικής πρώτον 
καί δεύτερον εξωτερικής. Τοϋτο βεβαίως ήτο άνέφικτον.

Πάντως τα προκύψαντα τώ 1917 ζητήματα άντεμετώπισεν δ 
’ Αλιβιζάτος με θάρρος καί ψυχραιμίαν, εδράζομενην εις ασφαλή 
γνώσιν περί τής επιβαλλόμενης κανονικής διευθετήσεως τής 
καταστάσεως.

'Η  εκδίκασις τοϋ βαρυτάτου παραπτώματος άπήτει τήν νπαρ- 
ξιν κανονικού δικαστηρίου, δπερ τό πρώτον τή είσηγήσει του 
συνεστήθη. Ή  άπαιτηθεϊσα τότε εξαιρετική προσοχή καί οί 
λεπτοί χειρισμοί καί ή κανονική εργασία δεν εμελετήθησαν είσέτι 
επαρκώς, ώστε νά έκτιμηθώσιν δεόντως. 'Όθεν ή εκ μέρους τοϋ 
καθηγητοϋ συγγραφή λεπτομερών απομνημονευμάτων είναι αναγ
καία, χάριν τής Ιστορίας.

'Η άναδιοργάνωσις τών υπηρεσιών τής Ί . Συνόδου καί τοϋ 
Γεν. ’Εκκλ. Ταμείου, ώς καί μερικών μητροπόλεων καί μάλι
στα τής άρμοδίας υπηρεσίας τοϋ Υπουργείου, άπήτησαν ωσαύτως 
λεπτήν καί τεραστίαν εργασίαν καί ισχυρόν τό αίσθημα τής ευ
θύνης, διότι ή ’Εκκλησία ήτο εφ’ ικανόν ακέφαλος, δι’ δ καί άπήτει 
τήν εκ μέρους του παρακολούθησιν δχι μόνον τών μεγάλων αλλά 
καί τών λεπτομερειακών ζητημάτων τής ’Εκκλησίας (π.χ. τών 
'Ιεροκηρύκων ), ώς καί προεργασίαν, διά τήν ορθήν άντιμετώπισιν 
ζητημάτων εσωτερικής εκκλ. πολιτικής. Τότε κατήρτισε καί τήν 
πρώτην εν Έλλάδι εκκλ. στατιστικήν (1919), τήν σπουδαιότητα 
τής οποίας ονχί πάντες άτνχώς κατανοοϋσι μέχρι τής σήμερον.

Ή  επιδεξιότης μεθ’ ής διεχειρίσθη τά διάφορα κανονικά καί 
εκκλησιασ. θέματα εφάνη εκ τοϋ γεγονότος, δτι, δταν άποκατε- 
στάθη ή εκκλ. τάξις διά τής εκλογής, ώς προκαθημένου τής êv 
'Ελλάδι αύτοκεφάλου ’Εκκλησίας, μή περιλαμβανούσης είσέτι τάς 
νέας χώρας, Μελετίου τοϋ οπό Κιτίου, ό νέος μητροπολίτης ενρέθη



προ διηυθετημένης ύπηρεσιακώς καταστάσεως, διά ν’ άρχίση 
το εύρύτερον εργον τον περί άνορθώσεως της ’Εκκλησίας. ’Εν τώ 
μέσω όμως των πολιτικών παθών και τον εθνικόν διχασμόν ητο 
αδύνατος ή εύδοκίμησις οΐασδήποτε γενναίας προσπάθειας, δι’ 
δ καί διεκόπη τω 1920, δτε άπεμακρννθη δ Μελέτιος. Πρέπει 
δμως να σημειώσωμεν, δτι κατά το διάστημα τής βραχντάτης 
άρχιερατείας τον δ Μελέτιος, με πλήρη συμπαράστασιν τον Υπουρ
γείου τών ’Εκκλησιαστικών, εκπροσώπουμένου άπό την δημιουρ
γικήν θέλησιν καί την γόνιμον σκέχριν του κ. Άλιβιζάτου, ήρξατο 
ή άναδιοργάνωσις τής Ριζαρείου Σχολής, διά τής ίδρύσεως ιερο
διδασκαλείου προς λύσιν του προβλήματος τής χορηγήσεως προσ
όντων εις τούς αποφοίτους τών ιερατικών Σχολών, ώστε να ζή- 
σωσιν άξιοπρεπώς μέχρις ού φθάσωσιν εις την κανονικήν ηλικίαν 
τών 30 έτών καί ίερωθώσι.

Καίτοι ή ϋπαρξις ιερέων — διδασκάλων άνταποκρίνεται εις 
την ανάγκην πολλών περιοχών τής 'Ελληνικής υπαίθρου εν τού
το ις ή προσπάθεια τών τριών διαπρεπών άνδρών: τοϋ ’Αθηνών 
Μελετίου καί τών καθηγητών Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου ( τοϋ 
εϊτα αειμνήστου άρχ/που ’Αθηνών καί πάσης 'Ελλάδος) διευθυντοϋ 
τής Ριζαρείου Έκκλ. Σχολής (1919-1923) καί τοϋ καθηγητοϋ 
κ. 'Αμ. Άλιβιζάτου δεν ήτο προωρισμένη να έπιτύχη, διότι ή 
επίτευξις τοϋ μεγάλου διά το ήμέτερον έθνος σκοποϋ τής άποκτή- 
σεως με μορφωμένου καί άξιοπρεπώς μισθοδοτου μένου κλήρου, 
συνδέεται προς την λύσιν πολλαπλών επί μέρους προβλημάτων, 
ών ή λύσις κατέστη ανέφικτος, ενεκα λόγων οϋς δεν είναι τοϋ παρ
όντος νά εξετάσω. Τό ζήτημα τοϋτο συνδέεται προς την κλασσικήν 
αποτυχίαν τών 'Ιερατικών Σχολών ούχί δε προς τήν εύγενή καί 
βραχεϊαν προσπάθειαν τών τριών άνδρών, ών τά ονόματα πληροϋσι 
μετ’ άλλων ιεραρχών καί καθηγητών τής Θεολ. Σχολής τήν Έκκλ. 
'Ιστορίαν τής Ελλάδος τής τελευταίας τεσσαρακονταετίας.

Κατά τήν αυτήν βραχυτάτην εποχήν δ καθηγητής Άλιβιζάτος 
αναπτύσσει εξοχον δραστηριότητα. Μετέχει ώς κανονικός καί 
αγγλομαθής σύμβουλος τής υπό τον ’Αθηνών Μελέτιον άποστολής 
τής γενομένης υπό Κυβερνήσεως Βενιζέλου (μετέχοντας καί τοϋ



καθηγητού άρχιμ. Χρνσοστ. Παπαδοπούλαν) εις ’Αμερικήν, εγού- 
σης τον σπουδαΐον σκοπόν να επιφέρη την ειρήνευαιν τοϋ υπό την 
έπίδρασιν τον ελληνικού διχασμού και των πολιτικών παθών τε- 
λούντος 'Ελληνισμού τών 'Ηνωμένων Πολιτειών τής ’Αμερικής. Τό 
τότε άρξάμενον εργον διεκόπη, άλλ’ ai τεθεΐσαι κανονικοί βάσεις 
εχρησιμοποιήθησαν βραδύτερον επί τών Πατριαρχών Μελετίου, 
Βασιλείου Γ ' καί Φωτίου τού Β', δτε εστάλη ό αείμνηστος Δαμα
σκηνός καί ό νύν Οίκ. Π /χης ’ ΑΟηναγόρας δ από Κέρκυρας. 'Η  
συμμετοχή τού κ. ’Αλιβιζάτου εγένετο άφορμή σπουδαίας επι
στημονικής καί εκκλ. δράσεώς του εν τώ ’Εξωτερικά» καί άφετη- 
ρία νέων σημαντικών κατευθύνσεων εργασίας.

Δεν δύναμαι βεβαίως εις τα στενά δρια τής παρούσης δ μιλιάς 
να εκθέσω, ουδέ εν γενικαΐς γραμμαϊς, τό σημαντικόν τούτο 
κεφάλαιον τής δράσεως τού καθηγητού, ουδέ τά επιτευχθέντα, 
παρά τάς αντιδράσεις, χάρις εις τό κύρος τής αποστολής αποτελέ
σματα. Ούτε εύλόγως δυνάμεθα νά άναφέρωμεν τάς προκληθείσας 
ευμενείς διά την άγωνιζομένην 'Ελλάδα καί τά δίκαια αυτής σχόλια 
τών πολιτικών καί εκκλησιαστικών κύκλων τής Ευρώπης, δπόθεν 
διήλθεν ή αποστολή, ουδέ τής ’Αμερικής, ένθα κατέληξεν. 'Η  άνα- 
σύνδεσις τών σχέσεων μας μετά τής ’Αγγλικόνικής ’Εκκλησίας 
καί τής Θεολογίας καί ή δημιουργία τών σχέσεων προς ’Αμερι
κανούς καί ’Άγγλους θεολόγους εν Αονδίνω, ’Οξφόρδη καί Ν. 
'Υόρκη, ύπήρξεν δ καρπός τής γονίμου ταύτης άποστολής. Α'ι τότε 
άρξάμεναι ιστορικοί συζητήσεις 'Ελλήνων καί ξένων θεολόγων 
διεθνούς φήμης, συνεχίσθησαν εις τάς μεγάλος Οικουμενικός συ
σκέψεις τών γνωστών ’Οργανώσεων «Πίστεως καί τάξεως» 
( Faith and Order), «Ζωής καί ’Εργασίας» (Life and W o r k )  καί τής 
προαγωγής τής Διεθνούς φιλίας διά τών ’Εκκλησιών (δ κ. Άλιβ . 
μέλος ταύτης από τού 1914). Έ ν τέλει εις τό εν ετει 1948 
προκύψαν: εκ τής συγχωνεύσεως τών δύο πρώτων οργανώσεων, 
Παγκόσμιον Συμβούλων τών ’Εκκλησιών καί δ λα τά όργανα 
αυτού δ καθηγητής ’Αλιβιζάτος κατέλαβεν εξέχουσαν θέσιν.

*

’Αλλά καθ’ ον χρόνον δ τιμώμενος καθηγητής εύρίσκετο εν 
’Αμερική έπωφελήθη τής ευκαιρίας εγγυτέρας σπουδής τής με



γάλης διεθνούς δργανώσεως της Χριστιανικής ’Αδελφότητος των 
νέων (Χ .Α.Ν).

Τον 'Ελληνικού τμήματος τής Χ.Α.Ν. δημιονργηθέντος εν 
Άθήναις καί Θεσσαλονίκη, δ καθηγητής Άλιβιζατος εξελέγη υπό 
τοϋ 'Ελληνικού πλέον Σωματείου Γεν. Γραμματενς και εϊτα Πρό
εδρος ’Αθηνών. Νυν δε διατελεϊ Πρόεδρος τής Χ.Α.Ν. 'Ελλάδος.

Κατά την αυτήν εποχήν τής απουσίας του εις 'Πν. Πολιτείας 
τής ’Αμερικής δ κ. Άλιβιζατος εξελέγη τακτικός Καθηγητής τον 
Καν. Δικαίου και τής Ποιμαντικής εν τή Θεολογική Σχολή, άλλ’ 
άνέλαβε μόλις τον Νοέμβριον τοϋ 1919. 'Ο διορισμός τον Γρηγ. 
Παπαμιχαήλ, τον Ά μ . Άλιβιζάτον και οί τή πρωτοβουλία του, 
νπερνικήσαντος τάς αντιδράσεις παλαιοτέρων, διορισμοί νέων 
καθηγητών: τον Κων. Δνοβουνιώτου, τον Δημ. Σ. Μπαλάνον, 
τον Νικ. Λονβαρη, τον Γεωργ. Σωτηρίου καί τοϋ Π. Μπρα- 
τσιώτου κλπ., εις ονς δέον να προστεθώσιν οι τότε εν ενεργεία 
διατελοϋντες αείμνηστοι: Νικ. Παπαγιαννόπουλος, Χρ. Άνδροϋ- 
τσος καί Χρνσ. Παπαδοπούλας, εσήμανον τήν εναρξιν νέας περιόδου 
ακμής τής Θεολογικής Σχολής υπό τετραπλήν έννοιαν: Ιον) αύ- 
στηρώς επιστημονικήν, ένεκα τής δημοσίευαεως πλήθους πραγμα
τειών, άναφερομένων εις πάντας τους κλάδους τής Θεολογίας καί 
τής αύξήσεως τών εδρών. Το εργον διηυκολννετο διά τών περιο
δικών «Ν. Σιών» 'Ιεροσολύμωνκαί«Έκκλ. Φάρος» ’Αλεξάνδρειάς 
καί τών νέων «Θεολογία» καί «’Εκκλησία» (ών ίδρυταί εγένοντο 
6 Γρηγ. Παπαμιχαήλ καί δ Χρνσ. Παπαδόπουλος άμα τή άνόδφ 
του τώ 1923 εις τον ’Αρχιεπισκοπικόν Θρόνον τών ’Αθηνών)· 
2ον) υπό έννοιαν καθαρώς Πανεπιστημιακήν, διότι δ καθηγητής 
Άλιβιζατος είσήγαγε τήν ερευνάν καί συστηματικήν εκθεσιν τοϋ 
περιεχομένου τών πηγών υπό τών φοιτητών τών συμμετεχόντων 
εις τά Φροντιστήρια. Χάριν τών φοιτητών εξέδωκε τώ 1924 τους 
'Ιερούς Κανόνας μετά βραχέων σημειώσεων (νϋν εν χρήσει 2α 
έκδοσις τοϋ 1949). Διατηρώ καί εγώ μετά πολλών συμφοιτητών 
μου τήν ευχάριστόν άνάμνησιν τών ζωηρών τοϋ καθηγητοϋ Πανε
πιστημιακών παραδόσεων καί τών γονίμων συζητήσεων έν φροντι- 
στηρίοις, κατά τα όποια μάς ώδήγει εις τήν μεθοδικήν ερευνάν



τών πηγών καί την κριτικήν και συστηματικήν έκθεσιν επιστημο
νικών θεμάτων. Ύπέστημεν δε εν τοντω τώ σημείω οι σύγχρονοι 
τακτικοί καθηγηταί τής Θεολ. Σχολής, πλήν 2, τήν ευεργετικήν 
επίδρασιν του καθηγητοϋ. Τά δε υψηλά διαφέροντά του πρώτον διά 
τήν εξύψωσιν τής ’Ορθοδόξου Θεολογίας καί τήν εδραίωσίν της εν τώ 
πνευματικά) κόσμω τής χώρας καί δεύτερον διά τήν άναμόρφωσιν 
τής ’Εκκλησίας καί τήν âνάδειξίν της εις πρώτης τάξεως κοινω
νικόν παράγοντα, ως καί διά τήν διεθνή προβολήν της, κατέστη
σαν ταχέως καί ίδικά μας διαφέροντα.

Ά λ λ ’ ό καθηγητής Άλιβιζατος τήν ιδίαν εποχήν, εμέρι
μνα διά τήν κοινωνικήν μόρφωσιν τών φοιτητών του διά 
τής δεξιώσεως αυτών εν τώ οϊκω τον, καί δι’ επιστημονικών καί 
παιδαγωγικών εκδρομών, εν αΐς άνεπτύσσετο ή φιλία καθηγητών 
καί φοιτητών. Ά λ λ ’ ο καθηγητής Άλιβιζατος μετά τών νέων 
συναδέλφων τον συνετέλει, 3ον) εις τήν προβολήν τής Θεολογικής 
Σχολής ως ηθικόν μεγέθους του Πανεπιστημίου καί εν τή 'Ελλη
νική Κοινωνία καί 4ον) κυρίως αυτός προσωπικώς σννέβαλεν εις 
τήν διεθνή προβολήν τής ’Ορθοδόξου Θεολογίας καί ’Εκκλησίας, 
ήν εγγύτερον εγνώρισεν ή Δύσις διά τών εργασιών τών εν Παρι- 
σίοις διακεκριμένων Ρώσων Θεολόγων τον εκεί ’Ινστιτούτου. Εις 
τήν διεθνή ταύτην προβολήν άφορά καί ή εν ετει 1920 εν Γενεύη 
άνακοίνωσίς τον, εξ ονόματος τών Όρθ. ’Εκκλησιών, τοϋ εν τή 
Οικουμενική κινήσει προγράμματος τής ’Ορθοδοξίας.

*

Ά λ λ ’ ας επανέλθωμεν, μετά τάς γενικός ταύτας παρατηρήσεις 
εις τά κύρια σημεία τής περαιτέρω εν 'Ελλάδι δράσεως τοϋ τι
μωμένου καθηγητοϋ.

Μετά διακοπήν τής εργασίας του εν τώ 'Υπουργείο) καί τώ 
Π / μίω (1920-2) έπανήλθεν εις άμφοτέρας τάς θέσεις το φθινό
πωρου τοϋ 1922, διά νά συνέχιση το δημιουργικόν του εργον.

'Η άποκατάστασις τής διασαλενθείσης εκκλ. τάξεως καί 
ή Ιπίτενξις ενότητας τής 'Εκκλησίας εν τώ προσώπω ενός νέου 
άρχιεπισκόπου, τοϋ Αειμνήστου Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου (10 
Μαρτίου 1923), άναγνωρισθέντος νφ’ όλων, μετά τήν άπομάκρυν-



σιν τού άντικανονικώς επανελθόντος τώ 1920 όειμνήστου Θεοκλή
του, ύπήρξεν ο καρπός τής λεπτής κανονικής προσπάθειας τον 
τιμωμένου, βοηθονμένου υπό τής Θεολογικής Σχολής.

Ευθύς δε μετά ταΰτα δ καθηγητής Άλιβιζότος, εχων σύμφωνον 
τον νέον άρχιεπίσκοπον, επεξειργάσθη καί εξέδωκεν, υπό δραματι
κός συνθήκας τον νέον καταστατικόν χάρτην τής ’Εκκλησίας τής 
'Ελλάδος. Λ ιά τούτου κατελύετο δριστικώς το δλως όποκρου- 
στικόν καί ξενικόν προς τάς εκκλησιαστικός εθνικός παραδόσεις, 
εκκλ. καθεστώς τον Maurer. Δ ιό τής ιστορικής ταύτης πράξεως 
1 ) άποκατεστάθη τό κανονικόν σύστημα τής διοικήσεως τής αντο- 
κεφάλου ’Εκκλησίας τής 'Ελλάδος υπό τής Συνόδου τής 'Ιεραρ
χίας, καταργηθείσης τής διαρκούς 'I. Σύνοδον 2) διελύθη τό συγ
κεντρωτικόν σύστημα τής Δ ιοικούσης Συνόδου, άποκατασταθείσης 
τής κανονικής δικαιοδοσίας των επισκόπων 3) άπεδόθη πλήρως 
από των πολιτειακών δεσμών ελευθερία εις την ’Εκκλησίαν, διό 
τής καταίΧύσεως τής δυνάμεως τον Βασ. ’Επίτροπον ο καθηγη
τής διατελών Βασ. ’Επίτροπος προέτεινε τήν κατάργησιν τον θε
σμού ως αχρήστου, αλλά τήν πρότασιν δεν άπεδέχθησαν καί πολλοί 
ίεράρχαι καί 4) επετεύχθη ή ελεύθερα υπό μόνης τής ’Εκκλησίας 
εκλογή τών άρχιερέων, αν εν άναμίξεως τής Κνβερνήσεως.

Ταύτοχρόνως προς τό ιστορικόν τούτο νομοθέτημα έδημο- 
σιεύθη δ νέος περί ’Ενοριών νόμος (1923), κατά τήν σύνταξιν τού 
όποιου ιδιαιτέραν εδωκε προσοχήν πρώτον εις τήν δργάνωσιν τής 
ενορίας, τού κυττάρου τούτου τού ’Οργανισμού τής ’Εκκλησίας 
καί τήν μόρφωσιν τού κλήρου, καί δεύτερον εις τήν κατά τό τότε 
δεδομένα αξιοπρεπή τού κλήρου σνντήρησιν. Τό εργον τού καθη- 
γητού νπεβοήθησεν ή κατανόησις τού υπουργού Δ. Δίγκα. Τό 
εργον εκείνο μερικώς άνετράπη κατά τώ 1925, επί Δικτατορίας 
Παγκάλον, άλλ’ από τού 1932 ήρξατο, διό τού νέου καταστατικού 
χάρτου, ή μερική άξιοποίησις τών εν ετει 1923 τεθεισών άρχών 
ήρθη δε ή ατέλεια τού νόμου τού 1923, καθ’ δν επί 11 μήνας παρ- 
έμενεν ό Ά ρχ/πος μόνος εις τήν διοίκησιν τής ’Εκκλησίας. 1

1. Τά σχετικά γεγονότα διηγείται δ Ιδιος εις την μελέτην τον περί τής ’Εκκλη
σιαστικής Πολιτικής εν τφ  Έλληνικφ Κρατεί. Έ ν  Άθήναις 1932.



Δεν είναι βεβαίως τον παρόντος να εξετάσω εάν ή ’Εκκλησία 
επωφελήθη πλήρως τής νέας νομοθεσίας δια την λνσιν των χρονι- 
ζόντων προβλημάτων της. Τούτο μόνον δύναμαι να εϊπω, δτι μία 
μελλοντική άντιμετώπισις των εκκλ. προβλημάτων έχει πολλά 
ν’ άντληση άπό το έργον τον Άλιβιζάτον τον 1914 καί 1923.

Κατά το επόμενον έτος (1924) ύπεβοήθησε την ϊδρνσιν Θεο
λογ ικον Οικοτροφείου εν τή Μονή Πετράκη. Το υποτυπώδες εκείνο 
οίκοτροφεϊον, δπερ επί τινα χρόνον διηύθυνα ως πρόεδρος των 
φοιτητών, έγινε πραγματικότης κατά τάς ημέρας μας, χάρις 
εις τον ’Αρχιεπίσκοπον Χρυσ. Παπαδοπούλαν, λαβόντα άποζη 
μίωσιν διά την κατακράτησιν υπό τον Κράτους τής Γερμανείου 
Σχολής (τής νυν Σχολής Χωροφυλακής).

Ταντοχρόνως προς το επιστημονικόν καί τό εν τή Οικουμενική 
κινήσει έργον, δπερ έξετιμάτο διεθνώς (τω έχει άπονεμηθή δ 
σταυρός τον Lambeth· ΐδε βιβλιογραφίαν τών ετών 1925-32) ώς 
καί την κατ’ άρχήν εν τω συμπληρωματικά) νόμο) ϊδρνσιν τής 
Θεολογικής Σχολής τοϋ Παν/μίον Θεσσαλονίκης, ής ή λειτουργία 
ήρξατο κατά τό 1942 καί κανονικώς άπό τοϋ 1945, άπησχόλει 
τον καθηγητήν τό κοινωνικόν έργον τής ’Εκκλησίας καί δη καί ή 
συστηματική αυτού οργάνωσις, εν στενή συνεργασία μετά τοϋ άει-
μνήστου ’Αθηνών Χρυσοστόμου καί τοϋ πρώτου εκ τών ιεραρχών 
έμψνχωτοϋ τής ιδέας τής Άποστολικής Διακονίας Μητροπολίτου 
Χίου (τότε Καρυστίας) κ. Παντελεήμονος. Τήν ιδέαν κατέστησε 
πραγματικότητα δ φίλος συνάδελφος καθηγητής κ. Βέλλας, επί 
τών ημερών τοϋ δποίον τό έργον επεξετάθη, τή βοήθεια δωρεών 
τών ξένων ’Εκκλησιών διά τοϋ κ. Άλιβιζάτου. ’Αλλά περί τού
του θά γίνη λόγος κατωτέρω.

Παραλλήλως δ καθηγητής, διδάσκων μέχρι τοϋ 1939 καί τά μα
θήματα τοϋ Πρακτικοϋ τής Θεολογίας κλάδου, επέτυχε νά κατα- 
στήση ταϋτα πλέον άποδοτικά, διά τής άποκτήσεως ίδιου Πανεπι
στημιακού ναοΰ, τής Καπνικαρέας, ώς κέντρου τής ομιλητικής καί 
τελετουργικής μορφώσεως τών φοιτητών. Εις τό υπέρ τών φοιτη
τών έργον του δέον νά κατατάξωμεν καί τάς προσπάθειας του δι’ 
υποτροφίας υπέρ τών διακρινομένων φοιτητών τής Θεολογίας, ιδία



διά τοϋ Οικουμενικού Συμβουλίου των ’Εκκλησιών. 'Ο ομίλων 
προς υμάς δεν θά ευρίσκετο πιθανώς εις την θέσιν ταύτην εάν δε 
ετύγχανεν υποτροφιών τη βοήθεια τον κ. Άλιβιζάτον. Και ίεράρχας 
της ’Εκκλησίας της "Ελλάδος άνέδειξεν ο καθηγητής, επιτυχών 
χορήγησιν υποτροφίας■ καί αυτός 6 Μακαριότατος Κύπρου ετυχεν 
υποτροφίας διά τον κ. Άλιβιζάτον.

Εις τό πολυσχιδές έργον τον τιμωμένου καθηγητον ανήκει ή 
σύλληψις τής ιδέας τής ενρυτέρας συνδέσεως τών ’Ορθοδόξων 
’Εκκλησιών και τής άναπτύξεως τής ’Ορθοδόξου Θεολογίας, διά 
τάς οργανώσεις συνεδρίων τών ’Ορθοδόξων Θεολόγων. Εις την 
πραγματοποίησιν τ  αυτής διηυκολννθη εκ τών γνωριμιών του εν 
τή Οικουμενική κινήσει.

To Α' Συνέδρων τής ’Ορθοδόξου Θεολογίας (από 29 Ν/βρίον 
μέχρι 6 Δεκεμβρίου 1936) αποτελεί σταθμόν τον βίου τον κ. καθη
γητον και ταύτοχρόνως ιστορικόν γεγονός μεγάλης σπονδαιό- 
τητος διά την ’Ορθόδοξον Θεολογίαν. Τα υπό τοϋ καθηγητον και 
Προέδρου τοϋ συνεδρίου εν ετει 1939 δημοσιενθέντα πρακτικά (εκ 
σελίδων 540) και ai κρίσεις τοϋ παγκοσμίου τύπον και τών περιο
δικών θά παραμείνωσιν έσαει αδιάψευστα μαρτύρια τής επιστημο
νικής καί οργανωτικής Ικανότητος καί δραστηριότητας τοϋ καθη- 
γητοϋ Άλιβιζάτον, ώς καί τών νέων τάσεων τής άκμαζούσης Θεο- 
λογικής Σχολής, ως καί τής σπονδαιότητος τοϋ êv Παρισίοις Ρωσ. 
Όρθ. Θεολ. ’Ινστιτούτου καί τών Θεολογικών Σχολών τής Βαλκα
νικής. A i 6 άνακοινώσεις τοϋ καθηγητοϋ, περί τής δυνατότητας 
σνγκλήσεως Οίκ. Συνόδου καί τρόπον επικοινωνίας τών Όρθ. 
’Εκκλησιών, περί κωδικοποιήσεως τών κανόνων, περί εσωτερικής 
καί εξωτερικής ιεραποστολής τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας, περί 
τών σχέσεων ’Εκκλησίας Πολιτείας καί λαοϋ εξ επόψεως ορθο
δόξου καί περί τής Βιβλικής καί 'Ιστορικοδογματικής βάσεως τής 
κοινωνικής καί ηθικής αποστολής τής ’Εκκλησίας, άποτελοϋσιν 
άπόδειξιν τής αλήθειας τών ανωτέρω κρίσεων. Περί τής ενρυτέρας 
'Ελληνικής έκδόσεως τής τελευταίας μελέτης ο αείμνηστος Χρυσ. 
Παπαδόπονλος εσημείωσεν (Θεολογία 1934) δτι «αποτελεί άρ- 
τίαν καί πλήρη πραγματείαν περί τοϋ σπουδαίου θέματος» (μετε-



φράσθη καί γερμανιστί). 'Ο καθηγητής εμφανίζεται εις τάς μελε
τάς ταντας, ασχολούμενος περί γενικά προβλήματα τής ’Ορθοδόξου 
Εκκλησίας καί Θεολογίας. ’Εν αύτοϊς συνδυάζει την πρωτοτυπίαν 
προς την αύστηράν θεωρητικήν θεμελίωσιν των ιδεών του, τήν 
λεπτότητα σκέψεως, ίστορικοκανονικής καί κοινωνικής, ώς καί 
πρακτικής, ώστε επιστήμη καί ζωή τής ’Εκκλησίας συνδέονται 
παρ’ αυτω άναποσπάστως. Ή  Θεολογική επιστήμη καθ’ εαυτήν 
καί προ πάντων εις τήν υπηρεσίαν τής ζωής τής ’Εκκλησίας καί 
τής κοινωνίας εμφανίζονται παρ’ αυτω, κατά τρόπον δλως ίδιά- 
ζοντα ενηρμονισμέναι.

** *
'Ο β’ Παγκόσμιος πόλεμος καί το παραπέτασμα, δπερ χωρί

ζει τους δύο κόσμους εν Ευρώπη, κατέστησαν άδύνατον, επί τοϋ 
παρόντος, τήν συνέχισιν τής υπό τοϋ καθηγητοϋ Άλιβιζάτου άνα- 
ληφθείσης προσπάθειας ετήσιας συγκεντρώσεως Θεολόγων εκ 
περιτροπής εις τάς ’Ορθοδόξους Χώρας.

Καί τά επιστημονικά, ώς καί επαγγελματικά, ζητήματα των 
'Ελλήνων θεολόγων, ώς καί τά εκπαιδευτικά, εϋρον τον καθη
γητήν πρόθυμον θεράποντα, διά τής συμμετοχής εις συνέδρια καί 
εκπαιδευτικά συμβούλια καί τής εκδόσεως μελετών, άναφερομέ- 
νων ιδία εις τήν θεολογικήν πλευράν τών θεμάτων.

Θά είναι πολύ δύσκολον εις τον ιστορικόν τής ’Εκκλησίας τής 
'Ελλάδος νά περιγράψη εις βραχείας γραμμάς το εργον τοϋ καθη
γητοϋ ώς επιστήμονας, ώς κοινωνικού εργάτου καί ώς εκκλησια
στικού άνδρός, διότι κατά τον αυτόν χρόνον συμπίπτουν πολλά 
καί ποικίλα έργα τοϋ τιμωμένου.

Θά σημειώσωμεν λοιπόν περαιτέρω μερικούς σταθμούς ση
μαντικούς, μετά το Συνέδρων τοϋ 1936 καί μέχρι τής σήμερον.

Τώ 1938 άνεκηρύχθη επίτιμος διδάκτωρ τοϋ Π/μίου τοϋ 
Oxford καί προσεκλήθη υπό διαφόρων Π/μίων διά νά δώση 
μαθήματα.

’Επηκολούθησεν δ β' παγκόσμιος πόλεμος, δ δποΐος δι- 
έκοφε πάσαν σχέσιν μας προς το ’Εξωτερικόν. Ευθύς δμως μετά 
τήν άπελευθέρωσιν καί προ τής λήξεως τοϋ Πολέμου, δτε ai άνάγ-



και τής δεινώς εκ τον πολέμου πληγείσης πατρίδος ή σαν μεγάλαι 
δ καθηγητής 5Αλιβιζάτος εύρέθη εις την πρώτην γραμμήν τοϋ 
κοινωνικού έργου τής Εκκλησίας. Άπεστάλη εις ’Αμερικήν υπό 
τής τότε Κυβερνήσεως, ϊνα διαφώτιση τήν κοινήν γνώμην περί των 
αναγκών καί τής καταστάσεως τής 'Ελλάδος. 'Ο κ. Ά λ . ήτο ο 
πρώτος ενρωπαϊος θεολόγος, δ όποιος επεσκέπτετο τήν ’Αμερικήν 
προς διαφώτισιν τής τόσον άκατοτοπίστου ’Αμερικής. 'Η  άπο- 
στολή ύπήρξεν από πάσης επόιρεως επιτυχής, διότι δ καθηγητής 
είχε πολλάς καί σημαντικός γνωριμίας καί προσωπικόν κύρος.

Ταυτα εβοήθησαν το έργον τον καί τώ παρέσχον ευκαιρίας 
ευρντέρας καί σπουδαίας σννηγορίας υπέρ τών εθνικών μας 
δικαίων καί διεκτραγωδησιν τής μετά τον πόλεμον καί τήν φρι- 
κτήν κατοχήν δυστυχίας τής χώρας μας.

Τα άμεσα αποτελέσματα ή σαν: 1 ) δτι ετέθη εις τήν διάθεσίν 
του ποσόν 100.000 δολλαρίων εξ ’Αμερικής καί 30.000 δολλαρίων 
εξ ’Αγγλίας, διά τήν θεραπείαν τών κοινωνικών άναγκών τής ’Εκ
κλησίας τής 'Ελλάδος καί τον εμπεριστάτου 'Ελληνικού λαόν· 
2) δτι παρεχωρήθησαν αύτώ εν αρχή 30 πλήρεις ύποτροφίαι διά 
πτνχιονχους τής Θεολογίας (έξοδα τροφής, κατοικίας καί σπον
δών). 'Ο καθηγητής επανελθών εις τήν 'Ελλάδα εξέλεξε τους υπο
τρόφους μεταξύ τών άριστων μαθητών τον καί άπέστειλεν αυτούς 
εις ’Αμερικήν διά τριετεΐς σπονδάς, μετά τό πέρας τών όποιων οι 
πλεΐστοι άνεδείχθησαν είτε μεταξύ τών ιεραρχών, επί κεφαλής τοϋ 
καταλόγου τών όποιων ϊσταται δ Μακαριώτατος Ά ρχ/πος καί 
ένδοξος ’Εθνάρχης Κύπρου κ. Μακάριος δ Γ ', είτε ως καθηγηταί 
Π/μίων καί τής Μ. Έκπαιδεύσεως.

Ευθύς μετά ταϋτα εισηγήθη τήν σύστασιν συνοδικής ’Επιτρο
πής προς διαχείρισιν τής ως άνω βοήθειας, διά τής ’Αρχιεπισκο
πής καί τών Μητροπόλεων τής 'Ελλάδος. Διά τής ίδρύσεως τής 
'Υπηρεσίας ταύτης καί τοϋ προσωπικοϋ κύρους τοϋ καθηγητοϋ 
κατέστη δυνατόν ν’ ανξηθή ή διά τών ’Εκκλησιών βοήθεια προς 
τήν χώραν μας. Χρήματα φθάσαντα ήδη εις ικανά εκατομμύρια 
δολλαρίων καί παντός είδους πράγματα εισέρχονται μονίμως εις τήν 
χώραν. Τοιουτοτρόπως ή ’Εκκλησία τής 'Ελλάδος άπέκτησεν,



δλως άθορύβως, σπουδαΐον οργανισμόν, ύποβοηθήσεως της κοινω
νικής αυτής δράσεως, ή όποια ήτο πρότερον υποτυπώδης, ένεκα 
τής ελλείψεως πόρων εις τοιαύτην κλίμακα, οϊα ή τής διεκκλη- 
σιαστικής βοήθειας. 77 ίδρυσις τοϋ Έκκλησ. Τυπογραφείου τής 
Άποστολικής Διακονίας, ό εξοπλισμός τοϋ Θεολογικοϋ Οικοτρο
φείου, ή άνέγερσις τοϋ μεγαλοπρεπούς κτηρίου τής Σχολής Δια
κονίσσων, τοϋ Οίκου τής Φοιτήτριας παρά την Ά γ .  Βαρβάραν τοϋ 
Δαφνιού, άποτελοϋν τους πλέον εντυπωσιακούς καρπούς τής εϋρυ- 
τάτης δράσεως τής ’Εκκλησίας και τής λαμπρός ταύτης κοινωνι
κής δράσεως τοϋ σεβαστοϋ κα'ι άγαπητοϋ διδασκάλου.

Πρέπει δε νά προσθέσωμεν, ότι εις τό σχέδιον των ιδρυμάτων 
τής Άποστολικής Διακονίας εν τή αυτή περιοχή περιλαμβάνεται 
και Κολλέγιον Θηλέων. Ή  ορμή όμως προς όλοκλήρωσιν τοϋ 
κοινωνικοϋ τοϋτου έργου άνεκόπη επί τής άρχιερατείας τοϋ άπο- 
βιώσαντος αρχιεπισκόπου. Ά λ λ ’ ευτυχώς ό νϋν Μακαριότατος 
’Αρχιεπίσκοπος κ. Θεόκλητος ήθέλησε νά συνέχιση το άνακο- 
πεν έργον. 'Ο Οίκος τής Φοιτήτριας καί ή Σχολή Διακονίσ
σων είναι πραγματικότης.

Ή  δλη εργασία τής Υπηρεσίας αλληλοβοήθειας, ή όποια, ώς 
προκύπτει εκ των ετησίων εκθέσεων, εμφανίζει μέχρι τοϋ 1957 
εύρυτάτην κοινωνικήν δρασιν τής ’Εκκλησίας, συνεχώς βοηθούμέ- 
νης ταΐς ενεργείαις τοϋ καθηγητοϋ άποκλειστικώς εκ μέρους τών 
ξένων ’Εκκλησιών, άποτελεϊ πραγματοποίησιν ενός ονείρου, το 
όποιον ώραματίσθη εν αρχή τοϋ σταδίου του ό καθηγητής.’Έκ- 
τοτε ό καθηγητής, πολλάκις άποκλειστικώς μόνος, ωθεί τήν 5Εκ - 
κλησίαν προς συμμετοχήν εις τον κοινωνικόν άγώνα, επί τώ σκοπώ 
άναδείξεώς της εις πρώτης τάξεο)ς είρηνοποίον κοινωνικόν παρά
γοντα. 'Η  ίδρυσις τής Σχολής τών Διάκονισσών θά επιτρέχρη εις 
τήν ’Εκκλησίαν ν’ άποκτήση κοινωνικούς λειτουργούς, ικανούς διά 
μίαν συστηματικήν κοινωνικήν εκκλ. πολιτικήν, ή οποία δεν γ ί
νεται χωρίς πάλλουσαν χριστιανικήν καρδίαν. Διότι ή μπορεί 
βεβαίως το νεώτερον πολιτιστικόν κράτος νά επεκταθή εις τήν 
ασκησιν τοϋ έργου κοινωνικής Προνοίας, άλλ’ ή προσπάθειά του 
δεν δύναται νά είναι ωφέλιμος εις εκείνην τήν έκτασιν, ή οποία φαί



νεται αναγκαία εις την χώραν μας, εχουσαν 3.000.000 άπορους. Την 
κοινωνικήν πρόνοιαν εγέννησεν ο Χριστιανισμός, ώς καρπόν τής 
Πίστεως, «τής διά τής αγάπης» εκδη λουμένης. Ή  ’Εκκλησία, λοι
πόν, είναι πρωτοπόρος καί δύναται να άναλάβη, ώς επί κατοχής, την 
δλην συντονιστικήν προσπάθειαν του κοινωνικού έργου τοϋ Κρά
τους, των Δήμων καί τής Ιδιωτικής πρωτοβουλίας, ή οποία δύνα- 
ται μόνον υπό τήν αιγίδα τής ’Εκκλησίας ν’ αύξηση τους μικρούς 
πόρους τους προσφερομένους υπό τοϋ Κρατικού προϋπολογισμού.

Ά λ λ ’ ή κοινωνική δράσις τοϋ καθηγητοϋ ’Αλιβιζάτου, διά νά 
δλοκληρώσωμεν τα περί ταύτης, επεξετάθη καί πέρα των εκκλη
σιαστικών ορίων, διά τής συμμετοχής του καί τής πρωτοβουλίας 
του εις τήν όργάνωσιν καί άλλων κοινωνικών καί φιλανθρωπικών 
ιδρυμάτων1.

Μεταξύ άλλων προεδρεύει τών Διοικητικών Συμβουλίων δύο 
νοσοκομείων, εξαιρετικής σπουδαιότητος: τής Πολυκλινικής ’Αθη
νών, ίδρυθείσης υπό τών άειμνήστων αδελφών του Νικολάου καί 
Άνδρέου, καί τοϋ Μαντζαβινατείου νοσοκομείου Αηξουρίου. Εις 
το πρώτον συνεχίζει τήν φιλαθρωπικήν δράσιν τοϋ νοσοκομείου 
εν τώ κέντρα) τών ’Αθηνών, προχωρεί δε με τήν πρωτοβουλίαν 
του ή συμπλήρωσις καί ό εκσυγχρονισμός αύτοϋ, εις τρόπον ώστε 
νά δύναται νά λεχθή, άτι αποτελεί εν τών σπουδαιοτέρων επιστη
μονικών καί κοινωνικών ιδρυμάτων τής πρωτευούσης.

’Αξίζει δε νά μνημονεύσωμεν τοϋ γεγονότος, δτι διά το Μαντζα- 
βινάτειον επέτυχε δωρεάν εξ 90.000 δολλαρίων, δι’ ών συνεπληρώθη 
ο έκ τοϋ πολέμου καί τών σεισμών τής Κεφαλληνίας παρα- 
μείνας άθικτος σκελετός τοϋ κτηρίου, ενεκα τής τελειότητας τής 
κατασκευής του. Το ίδρυμα ήνοιξε τάς πύλας του καί ευεργετεί 
τήν πολυπαθή ιδιαιτέραν μας προσφιλή πατρίδα Κεφαλληνίαν.

Τοιοϋτο είναι εν άδροτάταις γραμμαϊς το κοινωνικόν εργον 
τοϋ τιμωμένου διαπρεποϋς καθηγητοϋ τής Θεολογίας 'Αμ. Ά λ ι-  
βιζάτου, ό οποίος μετέχων καί εις άλλα κοινωνικά καί επιστημονικά 
σωματεία, μή δυνάμενα διά τήν στενότητα τοϋ χώρου νά μνημο-

1. Ό  καθηγητής διετέλεσε Πρόεδρος τής ’Επιτροπής βοήθειας προσφύγων τής 
καί συνεργαζομένης μετά τών 'Ην. ’Εθνών. Τον καθηγητήν διεδέχθησαν οί καθηγηταί 
Π. Βάλληνδας καί Γ. Κονιδάρης.



νευθώσιν ενταϋθα, προσφέρει από τήν ανεξάντλητο» πείράν τον 
και δραστηριότητα διαρκώς εις την 'Ελληνικήν κοινωνίαν.

*
*  *

Ά λ λ ’, ώς εΐκός, δεν εξαντλείται διά των άνωτέρω τό έργον 
του καθηγητοϋ, διότι τω 1951 ώργάνωσε τός υπό του Κράτους και 
της ’Εκκλησίας, τη ήμετέρα εμπνενσει και τη επινεύσει τοϋ Βασι- 
λέως Παύλον, διεξαχθείσας Πανελληνίους καί Παγχριστιανικός εορ- 
τάς, επί τη 1900η άμφιετηρίδι άπό της ελεύσεως τοϋ ’Αποστόλου 
Παύλον, τοϋ ’Αποστόλου τοϋ Οίκονμενικοϋ 'Ελληνισμοϋ καί τής 
'Ελλάδος ιδιαιτέρως. 'Ό ,τι ώραματίσθην την 25ην ’Οκτωβρίου 
1945 εν Θεσσαλονίκη, ενέκρινον δε οι αείμνηστοι Γεώργιος ό Β' 
καί ό ’Αθηνών Δαμασκηνός, κατέστησε πραγματικότητα ο καθη
γητής Άλιβιζάτος, δστις ώργάνωσεν, ώς Γεν. Γραμματενς τής 
’Επιτροπής, παγχριστιανικόν προσκύνημα εις την 'Ελλάδα καί 
εξέδωκε τω 1953 τον μέγαν τόμον τοϋ έορτασμοϋ.

** *
Ά λ λ ’ ό καθηγητής Άλιβιζάτος, παραλλήλως προς τό μέγα 

αύτοϋ κοινωνικόν καί εκκλησιαστικόν εργον, έχει να επίδειξη 
καί τό Πανεπιστημιακόν καί τό βαρνσήμαντον επιστημονικόν, 
άναγνωρισθέν εν τη ημεδαπή καί τη αλλοδαπή.

'Ο καθηγητής Άλιβιζάτος έχει τήν ροπήν νά γράφη βραχείας 
επιστημονικός εκθέσεις επί θεμελιωδών προβλημάτων τοϋ Κανονι- 
κοϋ Δικαίου καί τής Θεολογίας καθόλου καί δή καί τής Πρακτικής, 
ήτις δεν έχει επαρκώς άναπτυχθή παρ’ ήμΐν. ’Όθεν συνεκέντρωσεν 
ο καθηγητής τήν προσοχήν τον εις τό βασικά καί τό λεπτομερειακό 
ζητήματα, διότι τον ενδιέφερεν ή ουσία τών θεμάτων καί τών συγ
χρόνων προβλημάτων τής επιστήμης του, δπως καί τής ’Εκκλη
σίας καί τής κοινωνίας, εξ ών ήντλει καί άντλεΐ διαρκώς ή πολυ
μερής σκέγις τοϋ τιμωμένου καθηγητοϋ. Έντεϋθεν εξηγείται 
διατί δεν κατέγινεν εις τήν συγγραφήν συστήματος Κανονικοϋ 
ή Έκκλησιαστικοϋ Δικαίου, αλλά μας έδωκε τήν ουσίαν τών 
μαθημάτων του τω 1941 υπό τον τίτλον «Τό Κανονικόν Δίκαιον 
τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας».



Την συγγραφήν συστηματικόν έργου εθεώρει εργον εύκο- 
λώτερον.

Συνέγραψε, λοιπόν, ποικίλας, ουσιώδους περιεχομένου, μελέτας 
«Π ε ρ ι τ η ς  κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς  κ α ι  δ ι ο ι κ η τ ι κ ή ς  
ό ρ γ α ν ώ σ ε ω ς  τ ή ς  ’Ε κ κ λ η σ ί α  ς » (  Θεσσαλονίκη 1919), 
«Περί τής χάριτος των ποινών των Κληρικών εν τή Όρθοδόξω 
’Εκκλησία» (1920) «Βλέψεις προς ενωσιν», αγγλιστί εν τώ 
περιοδικω «Christian East» (1920), «Ή  ποινή τής εκπτώσεως 
τών επισκόπων εκ του επισκοπικού αυτών θρόνου, κατά το Δί
καιον τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας» και «Πάλιν ή ποινή τής εκ
πτώσεως», «'Η κοινωνική αποστολή τής ’Εκκλησίας», « Ή  έξ
οδος τών Χριστιανών εκ Τουρκίας», αγγλιστί, άπαντα τώ 1925. 
Τώ 1926 εξέδωκε γερμανιστί μελέτην εν Βέρνη «Περί του Οικου
μενικού Πατριαρχείου κατά τους νεωτέρους χρόνους», τώ 1927 
«Περί τών συγχρόνων ειρηνευτικών τάσεων και τών εν Στοκχόλμη 
συνεδρίων», τώ 1929 «Περί τοϋ Προγράμματος τών Θρησκευ
τικών εν τοϊς σχολείοις τής Μ. εκπαιδεύσεως » (τα πορίσματα 
εγένοντο δεκτά υπό τοϋ ’Εκπαιδευτικού Συμ/λίου) καί γερμα- 
νιστί «Περί τοϋ Παγκοσμίου Συνεδρίου Πίστεως καί Τάξεως 
καί (τής θέσεως) τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας». Τώ 1930 εις μεν 
το Γερμανικόν Λεξικόν Die Religion in Geschichte und Gegenwart 
έδημοσιεύθη τό αρθρον του «Περί ’Εκκλησίας τής 'Ελλάδος», 
δπερ άνεθεωρήθη εις τήν πρόσφατον τρίτην εκδοσιν, εις αυτοτελές 
δε τεϋχος περί τοϋ «Παγκοσμίου Συνδέσμου διεθνούς φιλίας διά 
τών ’Εκκλησιών». Τώ 1931 καί 1937 έγραψε δύο διατριβάς «Περί 
τής κωδικοποιήσεως τών Ιερών Κανόνων», τώ δε 1931 ώμίλησεν 
άπό τής θέσεως ταύτης περί τοϋ διάσημου εκκλησιαστικού ιστο
ρικού Adolf von Harnack. Τώ 1932 έγραψε «Περί τής ’Εκκλη
σιαστικής πολιτικής εν 'Ελλάδι», καί περί «Μικτών γόμων»’ 
τώ 1933 «Περί τής βιβλικής καί ίστορικοδογματικής βάσεως 
τής κοινωνικής καί ηθικής αποστολής τής ’Εκκλησίας», τώ1934 
«Περί ’Αφοπλισμού καί Χριστιανισμού», τώ 1934 αγγλιστί 
«Περί τής άδιακόπου συνεχείας μετά τής αρχαίας καί αδιαιρέτου 
’Εκκλησίας», τώ 1935 «Περί τών σχέσεων τής εκκλησιαστικής



L
νομοθεσίας τον ’Ιουστινιανού προς τούς εκκλησιαστικούς κανόνας» 
καί περί τον ζητήματος αν «ύπάρχονσι δογματικοί κανόνες». 
Τώ 1936-1937 εις το Ä  Σννέδριον τής ’Ορθοδόξου Θεολογίας 
4 άνακοινώσεις «Περί τής θέσεως τής ’Ορθοδόξου Θεολογίας», 
«Περί τρόπον θετικής σννεννοήσεως των ’Ορθοδόξων ’Εκκλη
σιών» καί «Περί Πολιτείας καί ’Εκκλησίας εξ επόιρεως ορ
θοδόξου» καί «Περί τού δυνατού τής συγκλήσεως Οικουμενικής 
Συνόδου»' άγγλιστί δε «Περί Πολιτεύματος καί Μυστηρίων» καί 
«Περί τού κύρους των άγγλικανικών χειροτονιών» καί «Περί 
τής ’Εκκλησίας καί των κοινωνικών ζητημάτων» ως καί «Περί 
καθορισμού τής εσωτερικής 'Ιεραποστολής τής ’Ορθοδόξου ’Εκ
κλησίας».

Παραλείπων άλλας εργασίας του, τών όποιων τούς τίτλους 
δύναται να εύρη ό επιθυμών εις τον Τιμητικόν Τόμον, σημειώνω 
Ιδιαιτέρως τάς πρωτοτύπους μελετάς «Περί τής λατρείας τής 
’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας», δημοσιευθείσης εις γερμανικήν σειράν 
Ekklesia, «Περί τής άναγνωρίσεως τών 'Αγίων έν τή Όρθοδόξω 
’Εκκλησία» (1948), «Περί τών συγχρόνων θεολογικών τάσεων 
εν τή 'Ελληνική ’Ορθοδοξία» (1949), «Περί τής Οικονομίας κατά 
το Κανονικόν Δίκαιον τής ’Ορθοδόξου’Εκκλησίας» (ή δημοσίευ- 
σίς της προύκάλεσεν εύμενεστάτας κρίσεις ενταύθα καί εν τή 
αλλοδαπή), «Περί τής (ρύσεως τής ’Εκκλησίας εξ επόιρεως ’Ορ
θοδόξου, ώς καί «Περί τής συνειδήσεως τής ’Εκκλησίας».

Το επιστημ. εργον τού καθηγητού δεν φαίνεται μόνον εις τά 
ανστηρώς επιστημονικά δημοσιεύματα, αλλά καί εις εκείνα, άτινα 
άναφέρονται εις φλέγοντα ζητήματα τής ’Εκκλησίας καί τού ’Έ 
θνους. ’Εν αύτοϊς επιστήμη καί πρακτικόν πνεύμα, θεωρία καί πρά- 
ξις, μετά συμμετοχής ολοκληρωτικού καί φλογερού ενδιαφέροντος, 
διά παν ο,τι αφορά εις την Ελληνικήν ’Ορθόδοξον ’Εκκλησίαν, 
συνδυάζονται άρμονικώς. 'Ο καθηγητής ’Αλιβιζάτος, άφ’ ής ήρ- 
ξατο δρών έν τή ’Εκκλησία τής Ελλάδος, ώς επιστήμων θεολόγος 
με τήν λεπτήν του σκέψιν καί ικανότητα διαπραγματεύσεως 
πρωτοτύπων θεμάτων ίστορικοκανονικών, δογματικών, κανονικών 
πρακτικών, συχνάκις ώρμήθη εις τήν μελέτην του άπό τής πρά-



ξεως καί τών φλεγόντων ζητημάτων της ημέρας. Διά τούτο 
είναι μέγας ο αριθμός των άρθρων, τα όποια έδημοσίενσεν εις 
τον ημερήσιον και περιοδικόν τύπον, ώς και τον εξωτερικόν, 
ένεκα των οποίων είναι ευρύτατα γνωστός εν 'Ελλάδι και εν 
τή αλλοδαπή. Εις τα άρθρα τον εύρίσκομεν, δτι ή επιστήμη, 
πολλάκις εκλαϊκευόμενη, καί ή θεωρία υπηρετούν τήν πράξιν.'Ένεκα 
των τάσεων τον αυτών ό καθηγητής κατέστη 6 άξων νέας κινή- 
σεως υπέρ τής Εκκλησίας, τήν οποίαν εκπροσωπεί το περιοδι
κόν «’Ορθόδοξος Σκέψις». 'Η  διακήρυξις των αρχών τον άληθονς 
Χριστιανισμού καί ή άναγκαιότης διά τήν Ελλάδα μιας προγραμ
ματισμένης εσωτερικής και εξωτερικής εκκλησιαστικής πολιτι
κής, νπηρετούσης τήν απρόσωπου και αιωνόβιου ’Ορθόδοξον 
’Εκκλησίαν, είναι δ κοινός και μέγας σκοπός μας. Καί εις τήν 
εκπλήρωσιν τών σκοπών τούτων 6 καθηγητής Άλιβιζάτος έχει 
τήν πρώτην, τήν ήγετικήν του θέσιν, ένεκα τού επιστημονικού 
καί πρακτικού του έργου καί τής ευρύτητας αυτών.

'Ένεκα τούτων 6 καθηγητής Άλιβιζάτος είναι, όπως λέγει 
το περιοδικόν « Pulpit » (Σεπτέμβριος 1950), «ό ευρύτερου 
γνωστός 'Έλλην θεολόγος εις τους θεολογικονς επιστημονικούς 
κύκλους». 'Όθεν είναι εύλογον: 1 ) διατί υπήρξε καί είναι συν
εργάτης τών πλείστων εκ τών ορθοδόξων περιοδικών τής ’Ανα
τολής, τα όποια περί πολλού ποιούνται τήν συνεργασίαν του· 
2) διατί σπουδαία ξένα θεολογικά περιοδικά καί εκδόται λεξικών 
εζήτησαν τήν συνεργασίαν του· 3) διατί έργα του εγράφησαν 
ή μετεφράσθησαν εις τήν άγγλικήν, γαλλικήν καί γερμανικήν 
ή καί τήν ρωσικήν 4) διατί το Πανεπιστήμιου τής ’Οξφόρδης 
άνεκήρυξε τούτον επίτιμον διδάκτορα τής Θεολογίας ( Dr of 
Divinity), ήτοι άπένειμε τιμητικήν επιστημονικήν διάκρισιν σπα- 
νίως άπονεμομένην εις επιστήμονας καί δη καί ξένους· 5) διατί 
το Πανεπιστήμιου τού Λονδίνου εκάλεσεν αυτόν νά δώση σειράν 
μαθημάτων τώ 1949· 6) διατί το Πανεπιστήμιου τού Σικάγου, 
τον εκάλεσε νά δώση σειράν μαθημάτων1 δίς, τον ’Απρίλιον τού

1. Ταϋτα έξεδόθησαν εις τήν επιστημονικήν επετηρίδα τής Θεολογικής Σχολής 
τον 1954-5.



1953 καί τον Αύγουστον τοΰ 1954 καί προ της Β' Γενικής 
Συνελεύσεως τοΰ Παγκοσμίου Συμβουλίου των ’Εκκλησιών, 
δτε δι’ ενεργειών του, συμπράττοντας τοΰ όμιλοΰντος, ελήφθη 
ή πρώτη θετική άπόφασις τοΰ είρημενού Όργανισμοΰ υπέρ της 
αύτοδιαθέσεως τής προσφιλούς μας Κύπρου. Είναι ωσαύτως 
εύλογον 7) διατί τό Πανεπιστήμιον τής Βουδαπέστης τον εκάλεσε 
διά μαθήματα μη πραγματοποιηθέντα, άτυχώς, λόγω τής λαϊκής 
επαναστάσεως. Έ ξ αφορμής τών πρωτοτύπων επιστημονικών 
μελετών του καί τοΰ διεθνώς γνωστοΰ έργου τιμητικότατα εξε- 
φράσθησαν διαπρεπείς αλλοδαποί θεολόγοι. Ουτω ο γνωστός εν 
’Αγγλία συγγραφεύς καί τέως πρόεδρος τοΰ Οικουμενικού Συμ
βουλίου τών ’Εκκλησιών Dr. Bell (επίσκοπος τοΰ Chichester) 
εις τό τελευταιον του σύγγραμμα: «The Kingship of Christ»,
Λονδϊνον 1954, άναφέρων διάφορα αποσπάσματα από τα έργα 
τοΰ καθηγητοΰ γράφει (εις την σελίδα 61) «τοΰ καθηγητοΰ 
'Αμίλκα Άλιβιζάτου, τοΰ μεγάλου θεολόγου τών ’Αθηνών». Ταΰτα 
δε είναι ευνόητα, δεδομένου δτι μέγα μέρος τών εργασιών τοΰ 
καθηγητοΰ αποτελεί καθαρόν έρευναν, θεμελιουμένην εις γονίμους 
ιδέας. 'Ο καθηγητής Clavier Εις τό Itinéraire Spirituel, Strassburg 
1951, γράφει μεταξύ άλλων πολλών: «'Ο καθηγητής Άλιβι- 
ζατος, δ πολύ γνωστός σοφός εις τούς οικουμενικούς κύκλους» 
(σελ. 56). 'Ο καθηγητής καί ’Επίσκοπος Gulin (Φιλλανδία), 
όμιλει ώσαύτως ενθουσιωδώς, εις τό σύγγραμμά του «Eine Wall
fahrt in Griechenland» εν Helsingski 1951 περί τοΰ έργου τοΰ 
καθηγητοΰ Ά .  Άλιβιζάτου. Ά λλα  ταΰτα είναι ολίγα άπό τά 
πολλά, ατινα θά συλλέξη δ συγγραφεύς τής λεπτομερούς βιογρα
φίας τον.

*
*  *

Είναι πολύ δύσκολον να συνοψίση τις τό πολυμερές έργον τοΰ 
καθηγητοΰ καί νά χαρακτηρίση πλήρως καί δή καί διά βραχέων 
τήν προσωπικότητα τοΰ τιμωμένου, ώς ανθρώπου, ώς διδασκάλου 
καί κοινωνικού θεράποντος, ώς επιστήμονας θεολόγου καί ώς 
"Ελληνος εκκλησιαστικού ανδρός, διαδραματήσαντος πολλάκις ήγε-



τικόν ρόλον εν 'Ελλάδι καί εν τή Οικουμενική κινήσει μέχρι τής 
σήμερον.

Γνωρίζω, ότι παν ό,τι θά ειπω «μείζων εις πείραν έρχεται»’ 
άλλα γνωρίζω, ώσαύτως, πόσον προσκρούει εις τον χαρακτήρα του 
ο υπερβολικός έπαινος και πόσον υποστρέφεται τήν κολακείαν. 
Εις τοϋτο ακριβώς συναντώμεθα και συμφωνοϋμεν απολύτως, οι 
δύο Κεφαλλήνες, ό διδάσκαλος και ό μαθητής ιστορικός, ό υπηρε
τών τήν άλήθειαν. 'Η  ευγνωμοσύνη άλλως τε δεν πρέπει να όδηγή 
εις ύπερβολάς και ό έχων τήν τιμήν να δμιλή προς Υ μάς είναι 
πολύ ευτυχής διότι ή ευγνωμοσύνη του άπηυθύνετο καί απευθύ
νεται εις τον καθηγητήν 'Αμίλκαν Άλιβιζάτον καί ούχί εις άλλον 
τινά.

Τον άνθρωπον 'Αμίλκαν ’Αλιβιζάτον, τον θεωρούμενον αυ
στηρόν καί βαρύν τον χαρακτήρα, δυνάμεθα νά κατανοήσω μεν 
κατά βάθος άπό τό έργον του το κοινωνικόν καί το τοϋ διδα
σκάλου καί άπό τήν άφιερωσίν του εις τήν νεότητα. 'Υπό το φαινο- 
μενικώς αυστηρόν ύφος του καί τήν Ακαμψίαν του εις πολλά ζητή
ματα καί δή καί εις τά ζητήματα Αρχής κρύπτεται πλούσια εις 
άγαθάς προθέσεις καί εκδηλώσεις καρδία, ικανή διά τόσον πλου
σίους κοινωνικούς καρπούς καί τήν απόκτησιν τόσων μαθητών 
εγγύς προς αυτόν ίσταμένων. Οι γνωρίζοντες τούτον αντιλαμβά
νονται, ότι δ καθηγητής έχει τον ίδικόν του τρόπον ν’ Αγαπά 
- χωρίς συναισθηματισμούς - καί νά κινήται με θέλησιν υπέρ τοϋ 
κοινού καλού, ύπερ ιδεών καί υπέρ τών πλησίον. 'Ο καθηγητής 
ύπήρξεν Από τών πρώτων ημερών τής καθηγεσίας του προσηνής 
καί φιλελεύθερος. 'Όθεν είναι εύνόητον, διατί επέτρεπε τήν εκ- 
δήλωσιν διαφορών Απόψεων εις τούς μαθητάς του. Υπήρξαν 
περιπτώσεις, καθ’ ας εύρέθημεν εις διάφορα ιδεολογικά ρεύματα 
ή εις διένεξιν, ένεκα τής διαφοράς Απόψεων, Αλλ’ ουδέποτε με 
επίεσε ν’ αλλάξω γνώμην. Ουδέποτε άλλως τε καταβιβάζει τούς 
αγώνάς του εις χαμηλός προσωπικός διενέξεις, ουδέ όταν έχη 
βαθεΐαν πικρίαν. Είναι πολλάκις κλειστός εις τον εαυτόν του καί 
ολιγώτερον εκδηλωτικός. Παρά ταϋτα ως άνθρωπος χριστιανός 
καί ώς διδάσκαλος πολύ επλησίασε καί ώμίλησε προς τήν νεότητα.



Πλησιάζων καί προσεχών την νεότητα, υπέρ ής και έξω τον 
Πανεπιστημίου εργάζεται διαρκώς, επέτυχε να βοηΟήση εϊ- 
περ τις και άλλος εις την δημιουργίαν φυτωρίου διά την ’Εκκλη
σίαν και την Θεολογίαν. 'Ο άνθρωπος και ο διδάσκαλος αποτελωνν 
ενότητα, σννιστονν τό βάθος της προσωπικότητας. Ή  είκών τοϋ 
διδασκάλου σνμπληροι φνσικώς την εικόνα τον άνθρωπον.

Τον διδάσκαλον Άλιβιζατον, τον γνωστόν âvà το πανελλήνιον 
διά την ευρύτητα και πολυμέρειαν τής μορφώσεως και τα πολλαπλά 
διαφέροντά του, γνωρίζομεν είδικώτερον άπό τό γεγονός, δτι ήδυ- 
νήθη να έμπνευση πολλούς κατά τάς παραδόσεις τον και τα επι
στημονικά τον φροντιστήρια, εν οϊς διέλαμπεν ή άνάδειξις στενόν 
δεσμού θεωρίας και πράξεως καί ή ένασχόλησις περί την με
θοδικήν εργασίαν, ήτις αποτελεί την ουσίαν τον πανεπιστημια
κού μας έργου.

A i ίδέαι του περί τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας καί επιστήμης 
καί περί τής ανάγκης μεθοδικής εργασίας εν παντί, το πάθος του 
διά την αλήθειαν καί ή ενθύτης τού χαρακτήρας του ήτο φυσικόν 
να κάμουν εντνπωσιν καί νά ασκούν ευεργετικήν ροπήν εις τούς 
μαθητάς. Διά τούτο καί επέδρασεν δσον ολίγοι διδάσκαλοι επι
δρούν επί των μαθητών των. Τό πάθος τον διά τήν μόρφωσιν καί 
έξασφάλισιν τού κλήρου τής Ελλάδος καί τήν δι’ αυτού άννψω- 
σιν τής ’Εκκλησίας, ως καί τήν άνάδειξιν αυτής εις κοινωνικόν 
παράγοντα πρώτης τάξεως άνεδείκνυον εις τάς παραδόσεις τον 
καί εις τό φροντιστήριον τον καθηγητήν, ως τον κατ’ εξοχήν 
πρακτικόν θεολόγον, τον έκθέτοντα τήν θεωρίαν περί τής πράξεως 
με δύναμιν καί κύρος καί θέλησιν ευαγγελικήν. Ή  επιστήμη ή 
καθαρά, εκτιθεμένη σαφώς, υπηρετεί ταυτοχρόνους τήν πράξιν, ή 
οποία δεν εσκόπει νά έτοιμάση επαγγελματίας, αλλά λειτουργούς 
τής ’Εκκλησίας καί τής Παιδείας τού 5Έθνους. Τά νπ’ αυτού 
διδασκόμενα δεν ήσαν ξηρά επιστήμη, αλλά ή επιστήμη εις τήν 
υπηρεσίαν τού άνθρωπον—χριστιανού. Διά τούτο άπετέλουν ai 
Ιδέαι τον διαρκή παρόρμησιν προς τό άγαθόν. Βαθεϊαν δε έκα- 
μεν έντύπωσιν εις ημάς ή άκατάβλητος εργατικότης άπό βαθύ-



τάτης πρωίας μέχρις εσπέρας. Οντως, άλλως τε, ήδύνατο ν’ άν- 
ταποκριθή είς το ποικιλόμορφον έργον τον.

Τον επιστήμονα θεολόγον εύρίσκομεν εις τάς πραγματείας 
τον τάς επιστημονικός, άλλα και τα δημοσιεύματα μεικτόν χα
ρακτήρας, επιστημονικού και πρακτικόν, σνμφώνως προς τάς 
θεμελιώδεις τάσεις τον, περί ων έγενετό λόγος εν αρχή.

Έκτος των εν αρχή μνημονενθεισών πρωτοτύπων πραγμα
τειών τον πρέπει τις ν’ ανάγνωση από τάς μελέτας τον τής τε
λευταίας 18ετίας: την περ'ι τον Κανονικού Δίκαιον τής ’Ορθοδόξου 
’Εκκλησίας, την περί άνακηρύξεως των ’Άγιων εν τή Όρθοδόξω 
’Εκκλησία, την περί των συγχρόνων θεολογικών τάσεων εν τή 
Ελληνική ’Ορθοδοξία, την περί Οικονομίας, ήν ιδιαζόντως 
επήνεσαν ό p. Dumont, ως καί ξένα καί ήμέτερα επιστημονικά 
περιοδικά ( εδημοσιεύθη περίληψις αγγλιστί καί εδόθη ή άδεια 
μεταφράσεως εις την Γαλλικήν), την περί φύσεως τής ’Εκκλησίας 
εξ επόψεως ορθοδόξου, την περί λατρείας τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλη
σίας, την περί σννειδήσεως τής ’Εκκλησίας, εξόχως πρωτότυπον 
διατριβήν επί τον θέματος, έφ’ οϋ δεν εΐχεν άχρι τον 1955 γραφή 
τι καί τέλος την ογκώδη πραγματείαν περί τής Ελληνικής ’Ορ
θοδόξου ’Εκκλησίας (1955), Ινα μόνον τάς νπ’ εμού άναγνωσθείσας 
ονομάσω, διά ν’ άντιληφθή την ουσίαν τον καθαρού επιστημονικού 
έργου καί τής ορθοδόξου σκέψεως τον καθηγητού. Τελεί βεβαίως 
υπό την ροπήν τής γερμανικής επιστήμης, άλλ’ έχει οδηγόν τον τήν 
ορθόδοξον πατερικήν σκέψιν υπό φιλελεύθερον πνεύμα, δπερ τόσον 
λαμπρώς ύπετύπωσε Γρηγόριος δ Ναζιανζηνός τήν εποχήν τής 
συζυγίας ελληνικού καί χριστιανικού πνεύματος, των χρόνων τής 
πνευματικής ακμής τής ’Αρχαίας Καθολικής ’Εκκλησίας.

'Ο καθηγητής ενδιαφέρεται διά τήν ουσίαν των θεμάτων του 
καί διά τάς ουσιώδεις λεπτομέρειας καί ταντα θέλει νά προσ- 
φέρη είς τους άναγνώστας τον εν συντομία. ’Εν ταΐς μελέταις 
ταύταις άπαντα είς το σαφές καί τόσον σύγχρονον ερώτημα 
περί τής ουσίας των θεμάτων. 'Η  γόνιμό της των ιδεών καί ή 
ζωηρά έκθεσις ελκύουν τον σύγχρονον αναγνώστην.

Έλέχθη, βεβαίως, δτι είναι υπέρ το δέον φιλελεύθερος



ορθόδοξος θεολόγος, άλλ’ ή άπάντησις τον προσεκτικού μελε- 
τητον των έργων του είναι: φιλελεύθερος ναι, άλλα ορθόδοξος. 
'Ο εχων αμφιβολίαν τινά ας άναγνώση τάς πέντε βραχείας μελε
τάς: περί της Ουσίας της Εκκλησίας, περί των τάσεων τής ’Ορ
θοδόξου 'Ελληνικής Θεολογίας καί περί τής λατρείας, την 
περίληψιν τον Κανονικού Δικαίου του καί την ενώπιον των ξένων 
άναγνωσθεΐσαν αγγλιστί μελέτην του περί τής αδιάκοπου συνε
χείας τής ’Ορθοδόξου 'Ελληνικής ’Εκκλησίας μετά τής άρχαίας 
άδιαιρέτον ’Εκκλησίας. Εις τάς μελέτας ταντας θά ϊδη τί σημαίνει 
’Ορθόδοξον φρόνημα, σνστηματικώς εκτεθειμένου. Ουσία καί βά
θος τής ’Ορθοδοξίας εκτίθενται με σαφήνειαν καί δνναμιν λόγου. 
Θά χρειασθή δε ιδιαιτέρα πραγματεία διά την ανάλυαιν καί συστη
ματικήν έκθεσιν των ιδεών τον. Ή  μπορεί κανείς εδώ καί εκεί 
νά διαφωνήση, άλλ’ είναι υποχρεωμένος νά ειπη, δτι ή ’Ορθό
δοξος Θεολογία καί ή ’Εκκλησία τώ οφείλουν πολλά καί δι’ ένα 
είδικώτερον λόγον, διά την εργώδη καί συνεχή προσπάθειαν προς 
διεθνή προβολήν των. Καί τούτο οδηγεί ημάς εις την άξιολόγησιν 
τον έργου του εκκλησιαστικόν άνδρός, τον άσχοληθέντος επί 
μακρότερον χρόνον καί καρποφορώτερον περί την θεωρίαν καί την 
πραξιν εκκλησιαστικής πολιτικής.

'Η  γενναία προσπάθεια τον 1914 καί τά νομοθετήματα τον 
1923 τώ εξησφάλισαν εξαίρετου ιστορικήν θέσιν εις τήν ’Εκκλη
σιαστικήν Ιστορίαν τής νεωτέρας 'Ελλάδος, μετά τον Μελετίου 
καί τον Χρυσοστόμου Παπαδοπούλαν. 'Η  επί μακρότερον όμως 
χρόνον ενασχόλησίς του καί ανιδιοτελής άφιέρωσις εις τήν υπη
ρεσίαν καί τά προβλήματα τής κοινωνικής άποστολής τής ’Εκ
κλησίας καί δή καί τής Άποστολικής Διακονίας τώ εξησφάλισαν 
ώσαντως λαμπράν θέσιν εις τήν ιστορίαν τής νεωτέρας 'Ελλάδος. 
'Η  ανιδιοτελής εργασία τον αποτελεί φωτεινόν παράδειγμα διά 
τούς νεωτέρους. ’Εάν συγκρίνη τις τάς άγονους προσπάθειας τών 
εκκλησιαστικών άνδρών τής πρώτης γενεάς τής Αντοκεφάλον 
3Εκκλησίας τής 'Ελλάδος προς εκείνας τών ή μερών μας, θά είναι 
υποχρεωμένος νά ειπη, δτι αί προσπάθειαι τών άνδρών, εις ονς 
ανήκει ό τιμώμενος καθηγητής, υπήρξαν γόνιμοι εις αποτελέσματα



καίτοι ή υφιστάμενη εκκλησιαστική κατάστασις δεν είναι καθόλου 
ευχάριστος, εν αναφορά προς την λύσιν των θεμελιωδών προβλη
μάτων τής ’Εκκλησίας. "Η  ελπίς, ότι δύναται εις την γενεάν μας 
να ύπάρξη προγραμματισμένη εσωτερική καί εξωτερική εκκλη
σιαστική πολιτική δεν έξέλιπε.

Ή  ’Εκκλησία τής "Ελλάδος καί ή Πολιτεία όπως καί ή Θεο
λογία δύνανται είσέτι να βασίζωνται έπ’ αυτοϋ, δπως καί εφ’ 
ολοκλήρου τής Θεολογικής Σχολής.

'Ολοκληροϋντες τον συνολικόν χαρακτηρισμόν τοϋ τιμωμένου 
καθηγητοϋ καί δή καί ως εκκλησιαστικού άνδρός εξαίρομεν τήν 
εν τή Οικουμενική Χριστιανική Κινήσει, ήν από των πρώτων 
ήμερων της παρακολουθεί, ως εκπρόσωπος τής Εκκλησίας τής 
"Ελλάδος καί τής Κάπρου, δράσίν του.

Τρεις είναι, νομίζω, οί λόγοι οϊτινες κινοϋσι τούτον επί τοϋ 
διεθνούς πεδίου τοϋ Χριστιανισμοϋ: Ιον ή πεποίθησίς του, δτι 
ai Έκκλησίαι, συμφώνως προς τήν επιταγήν τοϋ Κυρίου «ϊνα 
πάντες εν ώσιν», όφείλουσι να εργάζωνται διά τήν προπαρα- 
σκευήν τής ενώσεώς των, εν άπωτάτω βεβαίως μέλλοντι, καί πρέπει 
να προσθέσω, έστω καί εάν φαίνεται ή ενωσις κατ’ άνθρωπίνην 
προοπτικήν χίμαιρα· 2ον διότι αισθάνεται ώς χρέος τήν προ
βολήν τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας καί Θεολογίας με θάρρος καί 
κϋρος εις το οικουμενικόν χριστιανικόν βήμα, δπερ δεν δύναται 
νά άγνοηθή· 3ον διότι αποτελεί υποχρέωσιν δλων, άπορρέουσαν 
από τήν υπάτην χριστιανικήν εντολήν τής αγάπης, ή συνεργασία 
των πιστευόντων τον Ίησοϋν Χριστόν, ώς Θεόν καί σωτήρα εν 
Τριάδι, νά συνεργάζωνται επί τοϋ κοινωνικοϋ πεδίου, προς καταπο- 
λέμησιν, των άντιθέων δυνάμεων. Νομίζω δέ, δτι έχει δίκαιον ό κα
θηγητής καταβάλλ^ων άτελειώτους μόχθους εις το έργον τοϋτο. "Η 
Χριστιανική Οικουμενική κίνησις αποτελεί όντως εν παρήγορον φαι- 
νόμενον εις ένα βαθέος διηρημένον κόσμον, κινδυνεύοντα νά πέση 
θϋμα τής καταπληκτικής επιστημονικής καί τεχνικής του προόδου. 
Το τραγικόν γεγονός εις τήν "Ιστορίαν τοϋ Χριστιανισμοϋ, ή διαί- 
ρεσις αυτοϋ, καθίσταται ακόμη τραγικώτερον εις τον διηρημένον 
κόσμον με τήν βαθεΐαν ηθικήν κρίσιν. "Η ευθύνη των Έκκλη-



σιών έναντι τον Χρίστον και της 'Ιστορίας είναι μεγάλη και δφεί- 
λομεν να την αίσθανώμεθα δλοι, ώς την αισθάνεται ό καθηγητής.

Τό εργον τον εν τή Οικουμενική κινήσει εχαρακτήρισεν ακρι
βώς το πλέον έγκυρον πρόσωπον εν αυτή, ο Γενικός Γραμματέας 
του Οικουμενικόν Συμβουλίου των ’Εκκλησιών Dr. Visser’t 
Hooft, δστις γράψει χαρακτηριστικώς περί τον καθηγητοΰ, 
δτι «εχρησιμοποιήθη ώς δργανον διά την λεπτοτέραν και θετικω- 
τέραν οικουμενικήν δρασιν, την οποίαν ήδννήθη κανείς νά επι
τυχή εις την γενεάν μας». ’Ένεκα τον λόγου τούτου εις τον τόμον 
τον πληροφοριακού έργου: History of the Oecumenical movemant 
1517 -1948, γίνεται λόγος πολλαχον περί αυτόν. 'Όθεν είναι εύ
λογον, διατί οι συνεργάται καί φίλοι εν τή Οικουμενική Κινήσει 
επί τή 70ή έπετείω τών γενεθλίων τον τώ άπέστειλαν τόμον 
μετ’ ευχετηρίων επιστολών. Τό περιεχόμενον τον τόμον τούτον 
δέον νά μεταφρασθή, διότι δεν τιμά μόνον τον καθηγητήν, άλλα 
καί την ’Ορθόδοξον 'Ελλάδα, την επιστήμην καί την ’Εκκλησίαν 
αυτής. 'Ο καθηγητής ετίμησε τό δνομα τον ’Ορθοδόξου Θεολό
γον καί εν τή αλλοδαπή, δπου διαθέτει μοναδικόν κύρος μέχρι 
τής σήμερον. Τοϋ κύρους δε τούτου, καθώς καί τής πολυτίμου 
πείρας του, δύνανται ή τε ’Εκκλησία καί ή Θεολογία νά έπω- 
φεληθώσι. 'Ωσαύτως καί εις τον κοινωνικόν τομέα, είναι ευτύ
χημα, δτι ή ιστορική, ή φωτεινή καί ή πολύπλευρος προσωπικό- 
της, δ καθηγητής Άλιβιζάτος, ενρίσκεται εν πλήρει νγιεία καί 
ώς δρών πρόσωπον μεταξύ ημών. Οι μαθηταί, οι συνάδελφοί τον 
εν τώ Πανεπιστήμιο) καί ιδία έν τή Θεολογική Σχολή, ώς καί 
οι φίλοι του, εύχόμεθα άπό καρδίας, ϊνα δ Θεός τον εύλογή επί 
μακράν σειράν ετών επ’ άγαθώ τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας καί 
τής Θεολογικής ’Επιστήμης.

Γένοιτο!

’Εν Άθήναις, 25η Ιουνίου 1958.
Γ ε ρ ά σ ι μ ο ς  Ί .  Κ ο ν ι δ ά ρ η ς



Σελ. νζ". στιχ. 25/26 άντί των νόμων ΣΑ, γραπτέον των νόμων Σ καί ΣΑ ,
» νη'. » 2 » Ιτη γραπτέον: έτι.
» ξ'· » 32 » κανονικός » κανονολόγος
» ξ / . » 16 » τοϋ Π) μ ίου » έν τω Πανεπιστήμιο)
» ξδ'. » 7 προσθήκη, μετά τάς λέξεις Ελλάδος. Διά τούτου κατελύετο, 

«χάρις εις τήν κατανόησιν των αρχηγών τής Έπαναστάσεως 
Νικ. Πλαστήρα καί Στυλ. Γόνατά, πρωθυπουργού», όριστικώς

» ξε'. » 4 » μελλοντική άντιμετώπισις, γραπτέον μελλοντική προγραμ
ματική άντιμετώπισις

» » )) 12 προσθετέον: εις τόν αείμνηστον αρχιεπίσκοπον Σπυρίδωνα
» οα'. » 14 προσθήκη : Καί ή Λ.Μ. ό Βασιλεύς τω άπένειμε τότε δι~

καίως τον άνώτερον Ταξιάρχην τοϋ Τάγματος Γεωργίου Α '- 
είμαι δε ευτυχής άναγγέλλων σήμερον, ότι εις ενδειξιν ευ
γνωμοσύνης διά τό εργον εκείνο καί διά τό ολον έργον του 
έν τή ’Εκκλησία τής Ελλάδος τω άφιερώ δύο τόμους τής 
Εκκλησιαστικής Ιστορίας τής ’Ελλάδος, ευρισκομένους υπό 
έκτύπωσιν.

Τ ’ άνωτέρω προσετέθησαν κατά τό πλεϊ- 
στον κατά τήν απαγγελίαν τού λόγου.



ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ 

τοΰ Καθηγητοϋ κ. ' Αμ ί λ κ α  Σ. Ά λ ι β ι ζ α τ ο υ

1910 —  1958

‘Υπό

Ε μ μ α ν ο υ ή λ  Ί .  Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ί δ ο υ  
και Μ ι χ α ή λ  Π. Γρηγ ό ρη



«A» =  Άνάπλασις (’Αθηνών)
« ΓΠ » — Γρηγόριος Παλαμας (Θεσσαλονίκης)
«Ε» =  ’Εκκλησία (’Αθηνών)
«ΕΒ)> =  ’Εκκλησιαστικόν Βήμα (’Αθηνών)
«ΕΚ» =  ’Εκκλησιαστικός Κήρυξ ( ’Αθηνών)
«ΕΦ» — ’Εκκλησιαστικός Φάρος (’Αλεξανδρείας)
«ΕΕΒΣ» =  Έπετηρίς Έταιρ. Βυζαντ. Σπουδών 
«ΕΕΘΣ» =  ’Επιστημονική Έπετηρίς Θεολ. Σχολής 
«0» =  Θεολογία (’Αθηνών)
«ΙΣ» =  ’Ιερός Σύνδεσμος (’Αθηνών)
«ΝΣ» =  Νέα Σιών (’Ιεροσολύμων)
«ΟΜ» =  ’Ορθόδοξος Μαχητής (’Αθηνών)
«ΟΣ» =  ’Ορθόδοξος Σκέψις (’Αθηνών)
«Π» =  Ποιμήν (Μυτιλήνης)

Εις την παρούσαν εργασίαν κατεβλήθη προσπάθεια προς συγκέντρωσιν 
των μέχρι τοΰδε (’Ιούνιος 1958) δημοσιευθέντων επιστημονικών έργων καί 
δημοσιευμάτων τοΰ τιμωμένου σεβαστού Καθηγητοΰ κ, 'Αμίλκα Σ. Άλιβι- 
βιζάτου.

*Η πλήρης δμως συλλογή καί αναγραφή των δημοσιευμάτων τοΰ κ. 
Καθηγητοΰ εις διαφόρους Έλληνικάς εφημερίδας (π.χ. «Εστία», «Πατρίς», 
«’Ελεύθερον Βήμα», «Βήμα», «Καθημερινή» κ. ά. ) καί περιοδικά, ως καί 
εις ξένα τοιαΰτα, δεν κατέστη δυνατή, διά λόγους ανεξαρτήτους τής θελή- 
σεως ημών. ’Ελπίζομε» να έπιτευχθή τοΰτο εις το προσεχές μέλλον.

Εις τήν κατάταξιν ήκολουθήσαμεν, κατά τό πλεΐστον, τήν χρονολογι
κήν σειράν.
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δόξου Θεολογίας. Έν Άθήναις 1937. Άνάτυπον έκ της «ΕΒΘΣ» τοϋ 1937.

49. ’Εκκλησία καί Πολιτεία εξ έπόψεως ’Ορθοδόξου. Έ ν Άθήναις 1937. 
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London. 1937. Έδημοσιεύθη έν τφ τόμφ «The Ministry and the Sacraments» (σ. 66- 
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(σ. 91-99) τής διεθνούς σειράς «Ekklesia» τοϋ Friedr. Siegmund—Schnitze.
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Δογματικόν Συνέδριον τής Lund (Σουηδίας), έν «Ε», τ. ΚΘ' (1952) 217 έξ.

76. Ό  Σταυρωθείς καί Άναστάς Κύριος, ή ελπίς τοϋ Κόσμου. 
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1955.

82. Ή Ε λλ η νικ ή  ’Ορθόδοξος ’Εκκλησία. Έν Άθήναις 1955. ’Έκδοσις τών 
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τής «ΕΒΘΣ» τοϋ 1955. ’Ίδε κρίσεις έν «ΑΕΚΔ», τ. I ' (1955) 230.
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ματος τής ’Ανατολικής ’Ορθοδόξου καί τής Ρωμαιοκαθολικής ’Εκκλησίας, 
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άντίληψιν. Άνακοίνωσις έν τφ έν Βρυξέλλαις συνεδρίφ Διεθνούς Συγκριτικού Δικαίου. 
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91. Zur G eschichte der o rth o d o x en  K irche in  G riechenland . Έ ν τώ έκ- 
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121. Εΐσήγησις εις την έν Λωζάννη Συνέλευσιν τοϋ «Παγκοσμίου Συνδ. προς 
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ώς Γενικού Γραμματέως. 1926.
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130. Ή  στάσις τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας, έναντι τής οργανώσεως «Πίστις 

καί Διοίκησις». «Ε», τ. Ζ' (1929) 329 έξ.
131. Περί τής Κοινωνίας τών ’Εθνών καί τής αναγκαίας δι’ αυτήν ηθικής καί 

θρησκευτικής βάσεως. «Ε», τ. Ζ ' (1929) 345 έξ.
132 Τί δύναται να έπιτελέση ό θρησκευτικός τύπος, διά τήν προαγωγήν τής 

οΐκουμ. κινήσεως. Λόγος έν τφ έν Κολωνία συνελθόντι Παγκοσμίιρ Συνεδρίω 
τού Έκκλ. Τύπου. «Ε», τ. Ζ' (1929) 58.

133. Emhadt Barden καί Saw. Ή ’Ανατολική ’Εκκλησία έν τή Δύσει. Νέα 
Ύόρκη 1928. Βιβλιοκρισία, έν «Ε», τ. Ζ ' (1929) 15.

134. Κάρολος Μπρέντ ( t )· Νεκρολογία, «Ε», τ. Ζ' (1929) 118 έξ.
135. Τό Καταστατικόν καί ή δρασις τοϋ «Παγκοσμίου Συνδέσμου διεθνούς 

φιλίας διά τών ’Εκκλησιών». Μετάφρασις έκ τού ’Αγγλικού. Άθήναι 1930.
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«Ε», τ. ΚΕ'" (1948) 51 έξ.

210. Ό  έν Έ λ λ ά δ ι περιορισμός τής θρησκευτικής έλευθερίας καί ό προσηλυ
τισμός. (Άπάντησις εις άρθρον τού ’Αμερικανικού περιοδικού «The Christian 
Century» 17-11-49). «Ε», τ. KT' (1949) 35-38.

211. "Εκθεσις τής διαχειρίσεως τής συνδρομής τών ξένων ’Εκκλησιών προς
τήν ’Εκκλησίαν τής Ελλάδος.

α ) ’Από 17/10/1947-31/12/1948. «Ε», τ. ΚΤ' (1949) 83 έξ.
β) ’Από 1/1/1949-30/4/1950. «Ε», τ. ΚΖ' (1950) 181 έξ.
γ) ’Από 1/5/50-30/4/51. Παράρτημα «Ε», φύλλον 1ης Δεκεμβρίου 1951.
δ) ’Από 1 /5 /51-30 /4 /52. Παράρτημα «Ε», φύλ. 20-21, τής 1ης Ν/βρίου 1952.
ε)  ’Από 1/5/52-30/4/53. «Ε», τ. ΛΑ' (1954) 137 έξ.
ς )  ’Από 1/5/53-30/4/54. «Ε», τ. AB' (1955) 281 έξ.
ζ) ’Από 1/5/54-30/6/55. Εις αυτοτελές τεύχος.
η) ’Από 1/7/55-30/6/56. Εις αυτοτελές τεύχος.
θ) ’Από 1/7/56-30/6/57. Εις αυτοτελές τεύχος.
"Ολαι αί έκθέσεις αύται μετεφράσθησαν αγγλιστί.



212. Άπολεσθεΐσα ευκαιρία ριζικής Χύσεως του προβλήματος τής μορφωσεως 
καί τής συντηρήσεως του κλήρου. ΆΟήναι 1949. Κρίσεις έν «ΑΕΚΔ», 
τ. Δ ' (1949) 196.

213. Αί ήθικα ί βάσεις του Ο.Η.Ε. (Ραδιοφωνική ομιλία κατά τήν ώραν των Ήν. 
Εθνών. 19/12/48). ((Ε», τ. Κ ΐ"  (1949) 25 έξ.

214. Ή νέα στροφή τοΰ Βατικανού. «Βήμα» 11/4 /50 ,12 /4 /50 , καί 14/4/50. 
Τρία λίαν ενδιαφέροντα άρθρα τα όποια άνεδημοσιεύθησαν καί έν «Ε», τ. ΚΖ
(1950) 133 έξ., 147 έξ., 165 έξ. Κρίσεις «ΑΕΚΔ», τ. Ε ' (1950) 62-63.

215. Παύλος δ ατρόμητος. «Ε», τ. ΚΖ' (1950) 214-216.
216. Τδ νέον δόγμα. «Ε», τ. ΚΖ' (1950) 354 έξ. 368 έξ.
217. Ό  Ποντίφηξ Ρώμης καί δ Εορτασμός τοΰ Ά π. Παύλου. «Ε», τ. ΚΗ'

(1951) 148 έξ.
218. Περί τής Δ' έν Χαλκηδόνι Οικουμενικής Συνόδου. Κανονικόν σημείωμα. 

«Ε», τ. ΛΑ' (1951) 251 έξ.
219. Προσφώνησις προς τούς αντιπροσώπους των ’Ορθοδόξων καί ξένων Έ- 

κλησιών, έν τή αιθούση τής Άρχ. Εταιρείας, επί τω Έορτασμω τής 
1900ής επετείου τής άφίξεως τοΰ Άπ. Παύλου εις Ελλάδα. 1951.

220. Τό περιοδικόν τής ’Εκκλησίας διά τήν οικογένειαν. «Χαρ. Σπίτι», έτος 
Α' (1952) 3.

221. Έκθεσις περί τής έν τή Έκκλ. τής Ελλάδος άναπτυχθείσης αλληλο
βοήθειας τω ν ξένων ’Ε κκλησιώ ν. «Ε», τ. ΚΘ' (1952) 345 έξ.

222. Οί μ ικτο ί γά μ ο ι. «Ε», τ. ΚΘ' (1952) 156.
223. Γρατιανός. (Περί τοΰ Εργου τοΰ μεγάλου κανονιολόγου των μέσων χρόνων). 

«Ε», τ. ΚΘ' (1952) 165 έξ.
224. Ή έκπροσώπησις τοΰ Βατικανοΰ εις τήν Ε λλάδα. «Καθημερινή» 25ης 

Μαρτίου 1952. Άνεδημοσιεύθη καί έν «Ε», τ. ΚΘ' (1952) 120 έξ.
225. Οί Έλληνες τής ’Αμερικής. «Χαρ. Σπίτι», Ετος Β' (1953) 195.
226. Έγκατέλειπον τήν ’Ορθοδοξίαν, εγκαταλείπουν καί τήν Ελλάδα; 

(’Ενδιαφέρον άρθρον περί των προϊσταμένων τής έν Έλλάδι Ευαγγελικής ’Εκ
κλησίας). «Ε», τ. ΛΑ' (1954) 226.

227. Η ΙΟετηρις τοΰ Ο.Η.Ε. Λόγος εις τον «Παρνασσόν» (23/10/54). «Ε», τ. 
ΛΑ' (1954) 383 έξ.

228. Sören Kierkegard (1813-1855). «Ε», τ. AB' (1955) 256 έξ.
229. Εις έ'κκλησιν άπάντησις. (’Επί τω παγκοσμίω όκταημέρω εορτασμό) 

προσευχής υπέρ τής ένώσεως). «Ε», τ. AB' (1955) 34 έξ.
230. Dr. John Mott ( t ) .  Νεκρολογία, «Ε», τ. AB' (1955) 59.
231. Werner Eiert (f ), Abendmahl und Kirchengemeindschaft in der

alten Kirche, hauptsächlich des Ostens. Berlin 1954. Βιβλιοκρισία, έν · 
«Θ», τ. KZ' (1956) 164 έξ. Έδημοσιεύθη καί είς τό «Ecumenical Review», 
’Οκτώβριος 1955, μέ τινας παραλλαγάς.

232. Ελλάς καί Βατικανόν. Νά συναφθή Κογκορδατον ή διπλωματικαί σχέ
σεις; «Βήμ-9-56. α» 19



233. Ελλάς καί Βατικανόν: Δεν χρειάζονται ούτε διπλωματικά! σχέσεις.
«Βήμα» 20-9-56.

234. Τά νειάτα καί ή θρησκεία. Διάλεξις έν τη μεγάλη αιθούση τοϋ νέου ιδιοκτή
του κτιρίου τής Χ.Β.Ν., τη 9η Φεβρ. 1955, δημοσιευθεϊσα κατά τό στενογρα- 
φηθέν κείμενον. Άθήναι 1956.

235. Έπί τη 25ετηρίδι της Χ.Α.Ν. (29 Μαρτίου 1948). "Ομιλία δημοσιευ- 
Οεϊσα εις τό έορταστικόν τεύχος: Τά 30 χρόνια τής Χ.Α.Ν. Έ ν Άθήναις 
1956, σελ. 32-41.

236 Μήνυμα έπί τή ΙΟΟετηρίδι τής Παγκοσμίου Χ.Α.Ν. προς τά μέλη της 
άδελφόρτητος. Έν τω αύτφ έορταστικφ τεύχει, σελ. 55 έξ.

237. Le Roy Edwin Froom: The prophetic Faith of our Fathers. 
Washington. Βιβλιοκρισία, έν «Θ», τ. KZ' (1956) 167 έξ.

238. Το εργον των «Διακονίσσων». «Χαρ. Σπίτι», έτος Τ ' (1957) 315.
339. Πώς θά πραγματοποιηθή ή ένωσις των ’Εκκλησιών; ’Άρθρον έν τη συλ

λογή «Τό οικουμενικόν πρόβλημα έν τή Όρθοδόξφ Έκκλησίφ».
240. «Gud habe bestämt honom t i l l  nagot stört». Νεκρολογία τοϋ Άρχ)που 

Ουψάλας Söderblom. Στοκχόλμη 1931.
241. Αί άπολαυαί τών κληρικών. «Βήμα» 4-1-57.
242. Πώς έχει το οικονομικόν πρόβλημα της ’Εκκλησίας. «Βήμα» 5-1-57.
243. Ή  θέσις τοϋ Οικουμενικού Πατριαρχείου καί ή Οίκουμενικότης. 

«Βήμα» 20-1-57.
244. Προάγουν την ένωσιν αί Ούνιτικαί ένέργειαι; «Βήμα» 17-5-57.
245. ’Επιστολή (έπί τή έκδόσει), «Κιβωτός» τ. Α' . σελ. 134.
246. Ή σημασία τής Άναστάσεως. «"Αμπελος», άρ. 6, ’Ιούνιος 1957.
247. Ά να σ κόπη σ ις  καί ποοοπτική. «ΟΣ», τ. Α' (1968) 1 έξ.
248. Ή ’Ορθόδοξος ’Εκκλησία καί ή Οικουμενική κίνησις. «ΟΣ», τ. Α '(1958) 

17 έξ., 33 έξ.
249. ’Επί τή επετείω τής ίδρύσεως τοϋ Ο.Η.Ε. «ΟΣ», τ. Α' (1958) 23 

έξ. Λόγος έν τή αιθούση τοϋ «Παρνασσοϋ», τή 24)10) 1957.
250. ’Εκκλησία καί εθνικά συμφέροντα έξ ορθοδόξου άπόψεως. «ΟΣ», τ. Α'

(1958) 54 έξ., 69 έξ.
251. Ή έκ νέου άνακάλυψις τοϋ Άνατολικοΰ Χριστιανισμοΰ. «ΟΣ», τ. Α'

(1958) 57 έξ.
252. Ό  Κυδωνιάς καί Άποκορώνου ’Αγαθάγγελος ( ή ). Νεκρολογία «ΟΣ», 

τ. Α' (1958) 63-64.
253. Η. Waddams, Anglo - Russian Theological Conference, Μόσχας, 

’Ιουλίου 1956. Πρόλογος τοϋ Άρχ/που Ύόρκης Α. Μ. Ramsey, 
London, the Faith Press, 1958. Βιβλιοκρισία, έν «ΟΣ», τ. Α '(1958) 64.

254. Πλήρης άπογοήτευσις. «ΟΣ», τ. Α' (1958) 67 έξ.
255. Ή νέα Δεσποτική εορτή. «ΟΣ», τ. Α’ (1958) 71 έξ.
256. ’Απαράδεκτος άνοχή. «ΟΣ», τ. Α' (1958) 72 έξ.
257. Ή πλήρω σις τώ ν επισκοπικώ ν εδρών. «ΟΣ», τ. Α' (1958) 83 έξ.



258. Τά εκλογικά προγράμματα καί ή εκκλησιαστική Πολιτική. «ΟΣ», 
τ. Α' (1958) 99 έξ.

259. Ή έν Έλλάδι Εκκλησιαστική νομοθεσία. «ΟΣ», τ. Α '(1958) 105 έξ., 
130 έξ.

260. Ή αληθινή θρησκευτικότης. «ΟΣ», τ. Α' (1958) 114 έξ., 134 έξ.
261. Τά θέματα τής Πανορθοδόξου Προσυνόδου. «ΟΣ», τ. Α' (1958) 148 

έξ., 163 έξ., 180 έξ.
262. Ό  έλεγχος τής θρησκευτικότητος. «ΟΣ», τ. Α' (1958) 169 έξ., 183 έξ.
263. Προσφέρομεν σήμερον Χ ριστιανικήν α γω γή ν  ; «ΟΜ», έτος Β' (1958), τεύ

χος 5, σ. 4.
264. Ή ’Εξωσχολική ’Αγωγή. Διάλεξις δοθεϊσα εις τέν «Παρνασσόν» τη 11/4/57. 

Άνάτυπον έκ τού μηνιαίου Δελτίου «'Ελληνικά Θέματα)) τ. 2ος (1955 ) αριθ. 18, 
σελ. 167.

265. Χρονογραφικά Σημειώματα, έκ του Παγχριστιανικοΰ Συνέδριου τής
Γενεύης. «ΓΠ», τ. Ε ' (1921) 17 έξ., 229 έξ.

266. Ή  συσσωμάτωσις τής Ελληνικής νεολαίας. «’Εργασία», έτος Α' (1930) 
τεϋχος 14 (12 ’Απριλίου) σ. 17.

267. Υπήρξε συνεργάτης πολλών σπουδαίων ελληνικών και ξένων Περιοδι
κών καί Λεξικών ήτοι:

1) Μεγάλη Ελληνική ’Εγκυκλοπαίδεια.
2) ’Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν Έλευθερουδάκη.
3) Θρησκευτική καί Χριστιανική ’Εγκυκλοπαίδεια.
4) Internationale Kirchliche Zeitschrift.
5) Die Christliche Welt.
6) Ecumenical Review.
7) Theological Quarterly.
8) Irénikon.
9) The Christian East.

10) Civiltà Catholica.
11) Pulpit.
12) Handwörterbuch für Theologie und Religionswissenschaft.
13) Kyrios (Berlin).
14) Theologische Literatur Zeitung.
15) Eiche.
16) Die Religion in Geschichte und Gegenwart 1η, 2α καί 3η έκδοσις.
17) Ekklesia.
18) Weltkirchenlexikon (Oekumeniscshes Hanbuch).


