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ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΡΧΙΜ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ. ΣΤΕΦΑΝΙΑΗΣ

Ά
Ή έκπλήρωσις τής1 έντολής της1 Θεολογικής Σχολής1 του 

Πανεπιστημίου περί συγγραφής βραχείας βιογραφίας του δια του 
παρόντος τόμου τής Επετηρίδας τιμωμένου όμοτίμου καθηγητοΰ 
του Πανεπιστημίου Άρχιμ. κ. Βασιλείου Κ. Στεφανιδου, απο
τελεί διά τον σημειοϋντα τάς γραμμάς ταύτας άπασχόλησιν εύ- 
χάριστόν οχι μόνον διότι πρόκειται να τίμηση διδάσκαλον αύτοΰ 
άλλα καί διαπρεπή έκκλ. 'Ιστορικόν, τιμήσαντα καί τιμώντα είσέτι 
το Πανεπιστήμιον καί είδικώτερον την Θεολογικην Σχολήν 
αύτοΰ.

Γραφών περί του καθηγητοΰ Άρχιμ. Στεφανιδου αισθάνο
μαι την ανάγκην άμα καί τό καθήκον να έξάρω ευθύς έξ αρχής την 
προσωπικότητα τοΰ επιστήμονας, νηφάλιου ιστορικού καί ανθρώ
που, δστις άφιέρωσεν εαυτόν εις την υπηρεσίαν τής επιστή
μης καί με σεμνότητα, ήθος, ταπεινοφροσύνην καί θετικότητα 
πνεύματος έκαλλιέργησε τον κολοσσιαΐον κλάδον τής Γεν. Έκκλ. 
'Ιστορίας επί ήμισυ καί πλέον αιώνα, δι’ δ καί δικαίως τιμάται 
παρ’ ήμΐν καί εν τή ξένη, όπου εύχαρίστως δημοσιεύονται πραγ- 
ματεΐαί του.

*

Ό καθηγητής Στεφανίδης έγεννήθη εν Μυτιλήνη τώ 1878, 
ένθα καί διήκουσε τα πρώτα μαθήματα. Είσαχθείς εις την Θεο- 
λογικήν Σχολήν ετυχε τοΰ διπλώματος τοΰ διδασκάλου τής ’Ορθο
δόξου Θεολογίας τώ 1903 (πρβλ. Άπ. Μέξη, ή εν Χάλκη 'Ιερά Θεο- 
λογική Σχολή, 'Ιστορικά σημειώματα 1844-1935 έν Κων/πόλει 
1935 σ. 231 ). Τον τίτλον τούτον ελαβεν επί τή βάσει τής εναι
σίμου διατριβής περί τοΰ Παπίου τοΰ 'Ιεραπόλεως ( σελ. 33) 
δημοσιευθείσης τώ 1906 έν Τεργέστη.



Μετά το πέρας1 των σπουδών του διωρίσθη καθηγητής των 
Θρησκευτικών μαθημάτων εν τώ γυμνασίω Άδριανουπόλεως, 
ένθα καί υπηρέτησεν επί πενταετίαν με άφοσίωσιν καί επιτυχίαν.

Κατά τα επόμενα 4 έτη (1908-1912) συνεπλήρωσε τάς θεο- 
λογικάς, ίστορικάς καί φιλοσοφικάς αυτού σπουδάς εις τα άκμά- 
ζοντα Πανεπιστήμια τής Ίένης καί του Βερολίνου, ένθα ήκροάσθη 
τών παραδόσεων του διαπρεπέστατου τών νεωτέρων χρόνων Έκκλ. 
'Ιστορικού Adolf von Harnack (1930). Ειτα συνεπλήρωσε καί 
διηύρυνε τάς εν λόγω σπουδάς του έν Heidelberg, όπου ήκμαζον 
αί φιλοσοφικά! σπουδαί χάρις εις την προσωπικότητα του Hein
rich Rickert*,ToO φιλοσόφου τής αξιολογίας καί αί έκκλ. ιστορικά! 
σπουδαί, ένεκα του Hans von Schubert (1931), ενός τών 
σπουδαιοτέρων έκκλ. ιστορικών τής Γερμανίας. Είναι δε πολύ 
πιθανόν, ότι ό καθηγητής Στεφανίδης ύπέστη μεγαλυτέραν τήν 
έπίδρασιν του Hans von Schubert παρά του Harnack** **·. Ό 
Hans von Schubert, έν αντιδιαστολή προς τήν Harnack καί 
τον Κ. Holl, μακράν πάσης θεολογικής συστηματικής καί ιστορι
κά φιλοσοφικής ερμηνείας, κατηύθυνε τήν ιστορικήν του έρευνα, 
κατά τήν μέθοδον του Leopold von Ranke τ. έ. προσδιορισμός 
καί ακριβής έκθεσις του πραγματικού έν τή ιστορική έξελίξει καί 
σύνδεσις τού ώς πραγματικού προσδιορισθέντος, ώς καί άπό- 
δοσις και ερμηνεία τών ιστορικών γεγονότων, κατά τήν γενετικήν 
μέθοδον.

Έν τή πραγματικότητι όμως αί δύο αύται λειτουργία! 
τής ιστορικής μεθόδου δεν είναι αυτοτελείς καί ανεξάρτητοι άπ’ 
άλλήλων, διότι, ώς παρατηρεί ό ίδιος ό L. von Ranke, ατό παν 
είναι ένιαΐον: ή κριτική μελέτη τών γνησίων πηγών, καί ή αμερό
ληπτος άντίληψις καί αντικειμενική έκθεσις. Σκοπός δε ή αίσθη-

*· F· Kaufmann: Geschichtsphilosophie der Gegenwaort, Berlin 1931 σ. 5-15.
**· Περί τοϋ Harnack ίδέ παρ’ ήμϊν ‘Αμ.Άλιβιζάτον, Α. ν. Harnack 1931. Περαιτέρω 

W.Nigg. Kirchengeschichtsschreibung grundzüge ihrer historischen Entwicklung, 
München 1934, 225-7 κ.ά. Agne von Zahn-Harnack. Adolf von Harnack 1936. Karl 
Barth. Die Protestantische Theologie im 19 Jahrhundert 1947 καί Ad. von Har
nack. Das Wesen des Christentums 9p εκδ. ύπό Rud. Bultmann, Stuttgart 1950 σ.



τοποίησις της1 άληθείας»*. Δεν άνεγνώριζε ό ν. Schubert δια
φοράν μεθόδου μεταξύ της1 έκκλ. και τής1 κοσμικής1 ιστορίας καί 
έχαρακτήριζε τον τρόπον τής εργασίας του, ώς «'Ιστορίαν εν τή 
Θεολογία, ούχί δε ‘Ιστορικήν Θεολογίαν». Καταπολεμεί δε την 
ιδέαν τής ύπάρξεως ιδίας νομοτελείας τής έκκλ. ιστορίας εντός τής 
Παγκοσμίου ιστορίας εν τή έννοια τής historia sacra**. Ήσχο- 
λήθη δε 6 Hans von Schubert ιδιαιτέρως περί την έκκλ. ιστορίαν 
του λεγομένου πρωίμου Μεσαίωνας***.

Τοιουτοτρόπως ό καθηγητής Στεφανίδης εύρέθη υπό την 
έπίδρασιν μεγάλων 'ιστορικών τής αρχαίας καί τής Μεσαιωνικής 
λεγομένης ’Ιστορίας τής Εκκλησίας, γεγονός τό οποίον υπήρξε 
σπουδαΐον διά τήν μετέπειτα έπιστημονικήν αύτοΰ σταδιοδρο
μίαν, ώς έρευνητοΰ τής Γεν. Έκκλ. ‘Ιστορίας, εφ’ οσον η ημετερα 
θεμελιώδης έδρα άπό του 1837, δτε ίδρύθη τό Πανεπιστήμιου καί ή 
Θεολογική Σχολή, μέχρι τής σήμερον παραμένει μία.

Πέραν τούτων ό καθηγητής Στεφανίδης διηύρυνε μονος τας 
μελέτας του εις τήν έκκλ. ιστορίαν τής ’Ανατολής των μετά την 
άλωσιν χρόνων, υπό τήν έπίδρασιν πιθανώς τού περιβάλλοντος, 
έν ψ εζησεν έπί δεκαετηρίδας: τής Κωνσταντινουπόλεως.

Αί μετά ταΰτα έρευναι τού καθηγητοΰ Στεφανίδου μαρτυρού
σαν ωσαύτως ότι τόσον κατά τά έτη τών σπουδών του, κατα την 
έποχήν τής ακμής τής κατά Χάλκην Θεολογικής Σχολής, όσον 
καί έν Γερμανία κατήρτιζεν εαυτόν φιλολογικώς, ώστε να δυναται 
νά έρευνα έπιτυχώς ελληνικά καί λατινικά κείμενα.

*. L. ν. Ranke: Sämtliche Werke XXI, σ. 114. καί Ν. Βλάχου: Θεωρητικά 
καί Μεθοδολογικά προβλήματα έν τή Ιστορία, 1925 σ. 187 Β. Bernhein. Einleitung in 
die Geschchitswissenschaft 1926 σ. 91 έτ.

**. Πρβλ. Γ. Κονιδάρη: Έκκλ. Ιστορίαν της Ελλάδος τόμος Α'. (ύπό έκτύ- 
πωσιν σελ. 102) καί γενικώτερον Γεν. Έκκλ. Ιστορία Α'. 1958 σ. καί τοϋ αύτοϋ: ή "Αρσις 
τοϋ Βουλγαρικού Σχίσματος έν Άθήναις 1958 σ. 19—21.

***. Ε. Dinkier: Εισαγωγή εις την 11ην εκδοσιν (Tübingen 1950 σ. VI) της 
συντόμου έκκλ. Ιστορίας τοϋ Hans von Schubert: Grundzüge der Kirchengeschiochte, 
ein Überblick.



Ό καθηγητής· Βασ. Στεφανίδης άναγορευθείς διδάκτωρ τής 
Φιλοσοφίας του έν Heidelberg Πανεπιστημίου επανήλθε τφ 1912 
είς Κωνσταντινούπολή καί διωρίσθη καθηγητής τής κατά Χάλκην 
Θεολογικής Σχολής (ήτο ήδη διάκονος), άναλαβών τήν διδασκα
λίαν τής Έκκλ. 'Ιστορίας, τής Χριστιανικής Άρχαιλογίας καί 
τής Εισαγωγής είς τήν Κ. Δ. (Μέξη, ένθ’ άνωτ. σ. 172). Τήν 
Έκκλ. 'Ιστορίαν έδίδαξεν επί 8 ετίαν (1912-1919)*, ενώ κατά 
το 1919-20 εμφανίζεται ό καθηγητής Στεφανίδης διδάσκων 
'Ιστορίαν του Πολιτισμού καί Εισαγωγήν είς τήν Κ.Δ., τω 1920-1, 
ωσαύτως 'Ιστορίαν του Πολιτισμού, Είσαγ. είς τήν Κ.Δ., 'Ιστορίαν 
τής Κ. Διαθήκης καί Βυζαντινήν 'Ιστορίαν. Τω 1921-22 φέρεται 
διδάσκων Καν. Δίκαιον, 'Ομιλητικήν καί Εκκλ. 'Ιστορίαν, ταύτην 
δέ παραλλήλως προς τον Ιωάν. Ευστρατίου.

Τω 1923 ή έδρα τής Γεν. Έκκλ. 'Ιστορίας έν τή Θεολογική 
Σχολή τού Πανεπιστημίου ’Αθηνών έκενώθη διά τής άναδείξεως 
τού τακτ. Καθηγητοΰ Άρχιμ. Χρυσ. Παπαδοπούλου είς Αρχιε
πίσκοπον ’Αθηνών καί πάσης Ελλάδος (10 Μαρτίου), διό καί ή 
Χχ°λη προυκηρυξε τήν έδραν, είς ήν ύπέβαλον υποψηφιότητα ό 
'Ιεροδ. καθηγητής Στεφανίδης καί ό αείμνηστος Άδ. Διαμαντό- 
πουλος. Η τριμελής κατά τον Πανεπιστημιακόν οργανισμόν 
επιτροπεία (Άλιβιζάτος, Δυοβουνιώτης καί Μπαλάνος ), παρά 
τινας παρατηρήσεις, έκρινεν όμοφώνως, ότι αί μελέται τού καθη
γητοΰ Στεφανίδου ήσαν ((μετά πολλής έπιμελείας, μεθοδικότητος 
καί κριτικότητος γεγραμμέναι καί μάλιστα ή ύπ’ άριθ. 8 (Συμβο- 
λαι εις την Εκκλ. Ιστορίαν καί το Έκκλ. Δίκαιον ), ήτις άποτε- 
λει σπουδαιαν συμβολήν εις τήν 'Ιστορίαν τού Οίκ. Πατριαρχείου». 
Οθεν κατεληξεν, η Επιτροπεία, ότιαλαμβάνουσα ύπ’όψιν τάς σπου- 

δας, την διδακτικήν δράσιν καί τήν συγγραφικήν παραγωγήν τών 
δυο υποψήφιων», εθεώρει «όμοφώνως τον πανοσιολογιότατον (γρ. 
Ιερολογιωτατον, διότι πρεσβύτερος καί άρχιμ. έγένετο τω 1925 *·

*· τγ)ν ιστορίαν της κατά Χάλκην Θεολογικής Σχολής του Μέξη (σελ. 189-90) 
έμφανίζεται κατα το 1919-22 διδάσκων έκκλ. ιστορίαν, ώς τακτικός καθηγητής, ό άρχιμ. 
Ιωάννης Ευστράτιου. Κατ ακολουθίαν δέν είναι άκριβές, οτι ό καθηγητής Στεφανίδης έδί

δαξεν εκκλ. ιστορίαν έπΐ ΙΟετίαν ένΧάλκη, ώς ισχυρίζονται τά πρακτικά έκλογής του (σελ. 13).



υπο του Άρχ/που ’Αθηνών Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου ), ώς 
ικανόν νά καταλάβη την τότε κενήν τακτικήν έδραν τής1 Γεν. Έκκλ. 
Ιστορίας. Κατά τήν εν τή Σχολή συζήτησιν καί σύγκρισιν των 

υποψηφίων όρθώς παρετηρήθη, ότι ναι μεν «πάσαι σχεδόν αί 
(μέχρι τής1 εποχής1 εκείνης) πραγματεΐαι του καθηγητοΰ Στεφα- 
νιδου ανηγοντο εις εν ώρισμένον τμήμα τής Έκκλ. ‘Ιστορίας, 
την Ιστορίαν του Πολιτεύματος, αλλά (καί τούτο είναι νυν πολύ 
ουσιώδες διά τον χαρακτηρισμόν τής ευρύτητας τού έργου του ) 
άνεφέροντο εις πάσας τάς έποχάς τής Εκκλησίας καί έμαρτύρουν 
γνώσιν τών διαφόρων περιόδων αυτής, πρωτοτυπίαν, κριτικό- 
τητα, αντικειμενικότητα, μεθοδικήν καί λογικήν επεξεργασίαν 
τών πηγών» καί σαφήνειαν διατυπώσεων, δι’ ών προήγε τήν έκκλ. 
ιστορίαν παρ’ ήμιν κατά τρόπον αντάξιον πρός τούς προκατό- 
χους του Κοντογόνην, Άναστ. Διομήδην Κυριάκόν καί Χρυσ. 
Παπαδοπούλαν.

Ό καθηγητής Στεφανίδης, εκλεγείς τή 11η ’Ιουνίου 1924 
παμψηφεί τακτικός καθηγητής τής Γεν. Έκκλ. ‘Ιστορίας έν τή 
Θεολογική Σχολή καί διορισθείς τή 4η Σ )βρίου τού αυτού έτους, 
ήρξατο ευθύς άμέσως έπισήμως τών παραδόσεων αυτού διά 
τής γενικωτέρου ενδιαφέροντος μελέτης, άναγομένης εις τήν 
εισαγωγήν καί τήν Έκκλ. ‘Ιστορίαν: αί Πρόοδοι τών'Ιστορικών 
επιστημών καί ή πρός αύτάς σχέσις τής Έκκλ. ’Ιστορίας. ‘Η μελέ
τη αυτή, καίτοι δεν εύρε συνέχειαν εις τό έργον τού καθηγητοΰ, έν 
τούτοις είναι χαρακτηριστική τών τάσεων καί τής μεθόδου έρ- 
γασίας του, περί ής έγένετο κατ’ αρχήν λόγος ανωτέρω.

Ό καθηγητής Βασ. Στεφανίδης έδίδαξεν ώς τακτικός καθη
γητής έπί 25 συναπτά έτη, άπεχώρησε δετόν Αύγουστον τού 1949 
καί ούτω κατέστη ομότιμος.

Κατά τό διάστημα τής καθηγεσίας του ό καθηγητής Στεφα
νίδης έδίδασκεν κατά τον νόμον εις δύο έτησίους κύκλους, εις 
τούς πρωτοετείς καί δευτεροετείς, τήν όλην έκκλ. ’Ιστορίαν, μετά 
δε τήν άποχώρησιν τού καθηγητοΰ Δημ. Σ. Μπαλάνου (1948) 
καί έπί εν έτος Πατρολογίαν.



B'.

Ή διδασκαλία του ήτο ήρεμος καί άνευ ρητορικών σχημάτων, 
διότι είναι ό κατ’ εξοχήν νηφάλιος έκκλ. ιστορικός' τής νεωτέρας 
Ελλάδος. Την σοβαρότητα καί νηφαλιότητα τής διδασκαλίας του 
έγνώριζε πολλάκις να διακόπτη δι’ ευχάριστου τίνος και ευφυούς 
παρατηρήσεως, δι’ ής έξεκούραζε εαυτόν, και τους ακροατας. 
ΤΗτο σαφής κριτικός καί όξύνους παρατηρητής των έκκλ. Ιστο
ρικών γεγονότων καί εξέθετε πάντοτε με βραχύτητα τάς κρίσεις 
του εις τα φροντιστήρια τής Έκκλ. Ιστορίας, εις τα οποία 
ήσκοΰντο οί φοιτηταί είς τήν μελέτην, κατανόησιν καί ερμηνείαν 
τών πηγών. 'Ο καθηγητής τόσον κατά τάς παραδόσεις δσον καί 
κατά τά φροντιστήρια έθετε προβλήματα προς μελέτην, οΰτω δε 
ήσκει κατά τρόπον λαμπρόν τούς άκροατάς του εις το να σκε- 
πτωνται κριτικώς.

Ένεκα τού λόγου τούτου ό καθηγητής, παρά τήν αύστηρότητά 
του, ήτο συμπαθής είς τούς φοιτητάς καί μάλιστα είς εκείνους, 
οίτινες εΐχον τήν δίψαν τής μαθήσεως και δεν εκινοΰντο, ως ατυ- 
χώς συμβαίνει παρ’ ήμΐν, άπό μόνα τά επαγγελματικά διαφέροντα· 
Ή δύναμις του πνεύματός του, τό σοβαρόν καί ήρεμον του χαρα
κτήρας, ή εξαίρετος επιστημονική ίκανότης του, ή συγγραφική 
του παραγωγή καί ή καρποφόρος διδασκαλία, ανεδεικνυον τον 
καθηγητήν Στεφανίδην ώς ένα τών στυλοβατών τής νεωτερας 
άκμής τής Θεολογικής Σχολής (άπό του 1918 και εξής ). Η 
άκεραιότης δε του χαρακτήρας, έχουσα ώς συνέπειαν τήν άμε- 
ροληψίαν εν παντί, επέβαλε τον ολίγομίλητον καθηγητήν Στεφα
νίδην μεταξύ τών συναδέλφων του ώς προσωπικότητα.

'Ο καθηγητής Στεφανίδης διαφέρει ούσιωδώς τών προκατό- 
χων του καί ώς διδάσκαλος καί ώς άνθρωπος καί ώς έκκλ. ιστο
ρικός, εί καί έχει κοινά τινα μετ’ έκείνων χαρακτηριστικά.

Ούτως έχει κοινόν μετά του Κ. Κοντογόνου τήν έξαίρετον 
φιλολογικήν συγκρότησιν, είς τε τήνΈλληνικήν καί τήν Λατινικήν, 
ώστε να δύναται να έπεξεργάζηται εύχερώς τά κείμενα καί να



συνάγη ορθά συμπεράσματα. Είχε δε καί καθολικόν πνεύμα, οίον 
οφείλει να έχγ] ό διδάσκων έκκλ. 'Ιστορίαν. Καί εν τούτω ομοιά
ζει προς1 τούς1 δύο τελευταίους1 προκατόχους του, διαφέρων όμως 
ούσιωδώς εκείνων κατά τον τρόπον της επεξεργασίας της ύλης, 
διά της έξάρσεως των καίριων, άναδείξεως των μεγάλων γραμμών, 
χωρίς να παραλείπη τάς ουσιώδεις λεπτομέρειας. Κατέρχεται δε 
άπό των μεγάλων γραμμών' της ιστορίας εις τα επί μέρους μέ 
ικανότητα καί επεξεργάζεται τάς λεπτομέρειας κατά τρόπον 
δλως ίδιότυπον, ώς θά ίδωμεν κατωτέρω.

Άπόδειξιν τών λεγομένων άποτελοΰσιν αί πλεΐσται τών πρα
γματειών του καί μάλιστα αί ύπ’ άριθ. 24, 27, 30, 38, 45, 46, 49, 
50-51, κατωτέρω μνημόνευαμεναι.

Ό καθηγητής Στεφανίδης έχει κοινόν μετά τών προκατόχων 
του τον καθολικόν νουν, ό όποιος δύναται οχι μόνον να θεωρή την 
ιστορίαν πολλών περιόδων εις τάς γενικός αυτής γραμμάς, άλλα 
καί να συνδέη ταύτας διά μιας επιτυχούς έκφράσεως. ’Έχει πιθα
νώς μείζονας εκείνων ικανότητας νά έπεξεργάζηται τό ουσιώδες 
μέχρι τών λεπτομερειών του, χωρίς να μακρηγορή. Διότι, καί 
τούτο είναι πολύ χαρακτηριστικόν, έχει καί την τάσιν νά γράφη 
βραχείας εκθέσεις επί σπουδαίων λεπτομερειακών ζητημάτων καί 
νά είναι μεν σύντομος εις την φράσιν του άλλα περιεκτικός.—Ενί
οτε μάλιστα είναι, υπέρ τό δέον βραχύς καί ξηρός, μη επηρεαζό
μενος ποσώς άπό τον τρόπον τής λογοτεχνικής έκθέσεως πού ήτο 
συνήθης κατά τον παρελθόντα αιώνα καί είναι ενίοτε συνήθης εις 
ευρύτερα έργα (π.χ. τού Η. Lietzmann). Ή ιστορική του έκθε- 
σις δεν έχει τίποτε τό περιττόν.

Ή τάσις του αύτη, εν συνδυασμώ πρός την κριτικήν αυτού 
ίσχύν καί τήν θεώρησιν τής 'Ιστορίας τής Εκκλησίας εις τάς 
γενικάς αυτής γραμμάς,εμφανίζεται εις τάς πλείστας τών μελετών 
του, μάλιστα δε εις τάς ύπ’ άριθ. 16-24, 33,36,41,43,45 καί τήν 
Εκκλησιαστικήν του 'Ιστορίαν (πρβλ. ήμετέραν κριτικήν εις 
Θεολογίαν 1952 σ. 742-747).

Ή Εκκλησιαστική του 'Ιστορία (σελ. 806), μετά λεπτό-



μερών ευρετηρίων, έπλήρωσε κενόν εις1 την παρ’ ήμΐν Θεολογίαν 
καί σταθμόν εις1 την έξέλιξιν της1 συγγραφής1 εγχειριδίων (ούχί 
κατά τον τύπον του Kompendium), διότι 1) παρέχει τάς κυρίας 
γραμμάς καί τάς ουσιώδεις λεπτομέρειας των κυρίων κεφαλαίων 
τής Έκκλ. Ιστορίας καί 2 ) στηρίζεται επί ενδελεχούς προσωπικής 
εργασίας του καθηγητοΰ επί των πηγών. ’ Εντεύθεν είναι δεδι— 
καιολογημένον να λεχθή, ότι ή Έκκλ. 'Ιστορία τού Στεφανιδου 
περιέχει πολλάς συμβολάς καί εις τα επί μέρους κεφάλαια.

Μνημονεύω ένδεικτικώς σπουδαία ζητήματα, άφίνων τάς 
επί μέρους πρωτοτύπους παρατηρήσεις του, μεταξύ τών οποίων 
όμως θά μνημονεύσω κατωτέρω μίαν, ήν θεωρώ σπουδαιοτατην, 
καί συμπίπτουσαν προς ήμετέραν τοιαύτην.

Το σοβαρόν τούτο επιστημονικόν έργον είναι ιδία άξιοσπού- 
δαστον οχι μόνον διότι επέτυχε να παρουσίαση ενότητα εις τας 
έπί μέρους παραγράφους καί κεφάλαια*, άλλα καί διότι αναζωο
γονεί την ιστορικήν έκθεσιν διά τής δαψιλούς χρήσεως τών πηγών, 
καί τού ελέγχου τών γνωμών καί απόψεων τών νεωτέρων, δι 
αυτών. Ή ακριβής καί ασφαλής γνώσις τών πηγών καί ή ίκανό- 
της τού συγγραφέως νά κρίνη νηφαλίως τα γεγονότα και τας πρά
ξεις τής Εκκλησίας επιτρέπουν εις τον καθηγητήν Στεφανίδην 
νά παρουσιάση νέας σαφείς απόψεις έπί σημαντικών ζητημάτων, 
εξ ών μνημονεύω ένδεικτικώς τα εξής:

1 ) Σχέσεις Εκκλησίας καί Πολιτείας (§ 11)* 2) τά κατά τό 
Σχίσμα ’Ανατολής καί Δύσεως (§ 22)' 3) τά περί τών σχεσεων 
’Ανατολικής ’Εκκλησίας πρός τήν Τουρκικήν Πολιτείαν (§ 50)· 
4) τά περί τού Βουλγαρικού Σχίσματος καί τής Βουλγαρικής 
’Εξαρχίας, δι’ ού εμφανίζει τάς κυρίας άπόψεις** ενός σπουδαιο- 
τάτου διά τήν νεωτέραν έκκλ. ιστορίαν θέματος (§54) καί δον)

* Σοβαραί Ελλείψεις τοϋ έργου είναι : 1) ή μή εκτενής Εκθεσις περί του προσώπου 
καί τών Εργων τοϋ Ί. Χρίστου καί 2) ή ένεκα τής συντομίας μή άνάδειξις τής ενότη
τας καί συνεχείας τής Μιας 'Αγίας Καθολ. καί Άποστολικής Εκκλησίας, ώς και τής νο
μίμου αυτής συνεχείας, ήτοι τής Καθολικής ’Ορθοδόξου Εκκλησίας.

** Πρβλ. νϋν έκθεσιν εις τήν 2αν έκδοσιν τής πραγματείας μου : ή "Αρσις τοϋ Βουλ
γαρικού Σχίσματος, έν ’ Αθήναις 1958.



το περί διοργανώσεως της' Άνατολ. Εκκλησίας (§ 55) μετά την 
άλωσιν, περί του οποίου καί αφιέρωσε σπουδαιοτάτην ειδικήν 
συμβολήν, δημοσιευθεΐσαν εις το διεθνούς κύρους περιοδικόν 
«Zeitschrift für Kirchengeschichte» υπό τον τίτλον «ή 'Ιστορική 
έξέλιξις των Συνόδων του Πατριαρχείου τής Κωνσταντινουπόλεως» 
(νέα έκδοσις καί συμπλήρωσις παλαιοτέρας μελέτης—πρβλ. άριθ. 
15,16. Πρόκειται περί τής ύπ’ άριθ. 43 μελέτης ).

Ή ουσιώδης λεπτομέρεια, περί ής έγένετο λόγος ανωτέρω, 
είναι ή εν σελίδι 40 καί εν τή υποσημειώσει 7 εκτεθειμένη, ένθα 
ό λόγος περί τού άρχεγόνου τής Εκκλησίας πολιτεύματος.

«Θά περιέμενέ τις, λέγει ό καθηγητής, το μοναρχικόν 
επισκοπικόν άξίωμανά ειχεν έμφανισθή πρώτη ν φοράν 
εις τήν Ρώμην, τήν κοιτίδα τού μοναρχισμού. Έν τούτοις, εκεί 
περισσότερον ή αλλού διετηρήθησαν άρχαϊκαί συνθήκαι, ή, τουλά
χιστον αρχαϊκά ονόματα. Ή Α' Κλήμεντος (τέλη τής α' εκατον
ταετηρίδας), 6 Ποιμήν τού Έρμα (άρχάς β' έκατ )δος ) δεν κάμνου- 
σι λόγον περί ενός επισκοπικού αξιώματος. Ό ’Ιουστίνος, γράψας 
έν Ρώμη, μέσα τής β' εκατονταετηρίδας, αναφέρει μόνον «προεστώ- 
τα των αδελφών» (Α' Άπολ. κεφ. 65 καί 67). Ό Ειρηναίος,τέλος 
τής β' έκατ)δος, αναφέρει «οι προ Σωτήρος (επισκόπου Ρώμης166 
-174) πρεσβύτεροι οί προεστώτες τής Εκκλησίας» (τής Ρώμης ) 
(Εύσέβ.Έκκλ.'Ιστορ. 5,24,14)"αποτεινόμενος δέ πρός τον Ρώμης 
Βίκτωρα (περί τό 192) λέγει" «οί προ σοΰ πρεσβύτεροι» (αυτόθι
15) καί παρουσιάζει τον Ρώμης Άνίκητον «λέγοντα, τήν συνή
θειαν των προ αυτού πρεσβυτέρων όφείλειν κατέχειν» (αυτόθι
16) . Είς τ à τρία τελευταία χωρία οί επίσκοποι 
Ρώμης ονομάζονται πρεσβύτεροι». Ai έν τω κειμένω παρα
τηρήσεις τού καθηγητοΰ Στεφανίδου δεν είναι πάσαι όρθαί.

Γενικώτερον όμως τό άνωτέρω βραχύ κείμενον παρέχει λαμπράν 
άφορμήν διά να έξάρωμεν οχι απλώς σημεία τινά αυτού καίρια, 
είς τα όποια συμφωνοΰμεν, άλλα καί νά έπιβεβαιώσωμεν τό γε
γονός, ότι ό καθηγητής Στεφανίδης έχει τήν ικανότητα είς βραχυ- 
τάτας σημειώσεις νά περιλαμβάνη τα σπουδαιότατα σημεία βαρυ
σήμαντων θεμάτων, ή σημαινούσας λεπτομέρειας, έφ’ ών έργα-



ζεται έπιτυχώς ή πρωτότυπος1 σκέψις του καί ή οξεία κριτική του 
παρατηρητικότης.

Είδικώτερον έχομευ νά παρατηρήσωμευ τα εξής.
Ό καθηγητής Στεφανίδης εκθέτει όξέως καί καλλίτερου καί 

ακριβέστερου πάυτωυ τώυ προκατόχωυ του τό σπουδαιότατου 
πρόβλημα τής πρώτης έμφαυίσεως του Πολιτεύματος ευ τή Άρχε- 
γόυω Εκκλησία. Εκθέτει δε επί τή βάσει τώυ πηγώυ καί μέ σα- 
φήυειαυ τάς παρατηρήσεις του, άλλα λαμβάυει πολύ ύπ’ όψιυ του 
τήυ έυυοιαυ, ήυ έσχημάτισευ ή υεωτέρα προτεσταυτική Θεολογία: 
«μουαρχικου επισκοπικού αξίωμα». Διά ταύτης αποδίδει ή Προ
τεσταυτική 'Ιστοριογραφία καί το Καυ. Δίκαιου έκεϊυο, το όποιου 
κατ’ αύτήυ προκύπτει άπό τάς 6 εκ τώυ 7 έπιστολώυ του Ίγυα- 
τίου. Ή έυυοια αΰτη βεβαίως δέυ ειυαι, καθ’ ημάς, όρθή άλλα δέυ 
δυυάμεθα έυταΰθα υά έκθέσωμευ τούς σοβαρούς έπιστημουικούς 
λόγους, οί όποιοι όδηγοΰσιυ ημάς είς τήυ άρυησίυ της καί τήυ 
θετικήυ τοποθέτησιυ, επί τή βάσει τώυ πηγώυ, άλλης έυυοίας. Έυ 
τούτοις αί πλεΐσται τώυ άυωτέρω παρατηρήσεωυ του καθηγητοΰ 
Στεφαυίδου ειυαι οχι απλώς όρθαί άλλα βαρυσήμαυτοι.

Έυ πρώτο ις ή πρώτη παρατήρησις ειυαι βαρυσήμαυτος, διότι 
έάυ ήλήθευου οί ισχυρισμοί τής Ρώμης περί τής αυτόθι δήθευ δια
δοχής του Πέτρου τότε άσφαλώς θά έδει υά ύπάρχη περί τά τέλη 
του α'. αίώυος συυείδησις περί ταύτης έυ Ρώμη καί δή καί έυ 
πραγματικού «μουαρχικου επισκοπικού άξίωμα», έξ οδ θά προέ- 
κυπτευ φυσιολογικώς ή έυυοια «Πάπας», ή όποια δέυ υπάρχει έυ 
Ρώμη ούτε κατά τά τέλη του β' αίώυος.

Καί ή δευτέρα παρατήρησις ειυαι όρθή, διότι υέα έρευυα* 
παρουσιάζει, ότι άρχαϊκαί συυθήκαι καί όυόματα διετηρήθησαυ έυ 
Ρώμη, χωρίς τούτο βεβαίως υά σημαίυη, ότι δέυ ύπήρχευ αυ
τόθι εις έπίσκοπος. Τό ότι ή Α'.Κλήμευτος καί όΠοιμήυ τοΰΈρμά 
δέυ κάμυουσι λόγου περί έυός έπισκόπου (δέυ πρέπει υά ταυτί- 
ζωυταιτό: είς έπίσκοπος προς τό μουαρχικου έπισκοπικόυ άξίωμα)

*. Πρβλ. Γ ε ρ. I. Κ ο ν ι δ ά ρ η : Ή φερομένη Διαφορά μορφών τοϋ Πολιτεύματος 
της Άρχεγόνου ’Εκκλησίας. Άνακοίνωσις έν τη Άκαδημίοι ’Αθηνών 17-5-56, Πρακτικά 
1957 σελ. 17-51.



οφείλεται άκριβώς είς τό βαθύτατον πνεύμα της* ταπεινοφροσύνης1, 
οπερ έκράτει εν Ρώμη (Α'. Κλήμεντος*) κατά τούς 2 πρώτους 
αιώνας καί είς το γεγονός, ότι το Ρωμαϊκόν πνεύμα δέν είχε την 
πρωτοβουλίαν (ό Χριστιανισμός μετεφέρθη κατά Lietzmann ώς 
τι έτοιμον είς την Δύσιν καί ελληνίζει μέχρι των μέσων τού γ' 
αίώνος περίπου ), ουδέ ασκείται εκ Ρώμης μεγάλη ιεραποστολή. 
Ταΰτα συμβαίνουσι μόνον εν ’Αντιόχεια, τή μητρί των έξ Εθνών 
’Εκκλησιών. Εντεύθεν ή ανωτέρω έξαρθεΐσα 2α παρατήρησις τού 
καθηγητοΰ Στεφανίδου ερμηνεύει καλλίτερον περί τού πολιτεύ
ματος στοιχεία, άτινα εύρίσκομεν παρά τώ απολογητή Ίουστίνω 
καί τώ Ειρηναίο).

Διά τής έκθέσεως τού τελευταίου τούτου σημείου έρχομαι είς 
την σπουδαιοτάτην σύμπτωσιν τής παρατηρητικότητας τού καθη
γητοΰ Στεφανίδου καί τής ήμετέρας έρεύνης.

"Ηδη κατά τα πρώτα εν Θεσσαλονίκη έκτακτα μαθήματα 
ημών περί τού άρχεγόνου τού Εκκλ. Πολιτεύματος (1946-7 ), 
δτε καί κατεσκευάσθη (1947) ό σχετ. πίναξ εν τώ Βυζαντινώ 
Μουσείο) ’Αθηνών (έπεδείχθη είς την ’Ακαδημίαν ’Αθηνών), 
παρετηρήσαμεν,δτι υπάρχει είς τά κείμενα οχι διπλή, ώς υπέθεσαν 
οι ξένοι καί δη καί ό Harnack**, άλλα τετραπλή χρήσις τού δρου 
«Πρεσβύτεροι» καί δτι τούτο άποτελεΐ καίριον σημεΐον πρός κατα- 
νόησιν καί ερμηνείαν τών αινιγματωδών πηγών. (Πρακτικά Άκαδ- 
Άθ. 1957 σ. 27 ιδε καί περίληψιν έν τώ προηγ. τόμω τής Επε
τηρίδας σ. 211-223). Τώ 1948 ό καθηγητής Στεφανίδης έκαμε 
την άνωτέρω, έν τέλει τής 40^ σελ. είς την ύποσημείωσιν ορθήν πα- 
ρατήρησιν, καθ’ ήν περί τά τέλη τού 2ου αίώνος οί επίσκοποι Ρώ- 
μης ώνομάζοντο ακόμη «Πρεσβύτεροι». Πρόκειται περί τής 
τετάρτης χρήσεως τού δρου «Πρεσβύτεροι».

*. Πρβλ. A d. von Harnack: Einleitung in die Alte Kirchengeschichte: 
Das Schreiben der römischen Gemeinde an die korinthische (I. Clemensbrief) 1929. 
Γ ε ρ. Ί. K ο v i 8 ά ρ η: Προσχέδιον Εισαγωγής είς την Γεν. Έκκλ. Ιστορίαν Εκδ. 2α 
Θεσσαλονίκη 1947 σ. 74 έξ.

**. Enstehung und Entwicklung der Kirchenverfassung und des Kirchenrechts 
in den zwei ersten ahrhunderten, Leipzig 1910 τ.



Εξέθεσα διά μακρών τήν αξίαν —παρά τινας διαφοράς1 από
ψεων— μιας ύποσημειώσεως του μεγάλου έργου του Στεφανίδου 
διά να δείξω μίαν σπουδαίαν συμβολήν του καί μάλιστα είς μίαν 
ύποσημείωσιν.Θά ήδυνάμην να δείξω καί είς άλλας περιπτώσεις— 
όχι όλίγας. Αί υποσημειώσεις είς το έργον του καθηγητοΰ 
Στεφανίδου άποτελοΰσι συχνάκις βραχυτάτας ανακοινώσεις επί 
σημαντικών ζητημάτων. Πολλαί υποσημειώσεις π.χ. είς το κεφά- 
λαιον Β' τής Α' περιόδου (ό δογματικός καθορισμός τής Χριστ. 
Διδασκαλίας), ή είς τήν ’Εκκλ. 'Ιστορίαν τών νεωτέρων χρόνων 
(σελ. 585 ύποσημ. 4, 690, 698, 701 κ. ά. ) άνήκουσιν είς τήν τάξιν 
τών συμβολών είς τήν έρευναν τών επί μέρους θεμάτων.

Είς τό λίαν εύμέθοδον τούτο βιβλίον ό καθηγητής Στεφα- 
νίδης καθιερώνει άποκλειστικώς τήν χρησιμοποίησιν τών υποση
μειώσεων ούχί δι’ άπλάς παραπομπάς είς τάς πηγάς ή τά βοηθή
ματα, άλλα διά τήν διαπραγμάτευσιν ζητημάτων, άτινα είναι 
πολλάκις σπουδαιότατα (ώς τό ανωτέρω ) καί είτε διαφωτίζουσι 
αμέσως τάς εν τώ κειμένω έκτιθεμένας άπόψεις, είτε άποτελοΰ- 
σιν άναγκαίαν παρέκβασιν πρός έρευναν παραπλεύρων θεμάτων, 
άφορώντων είς τήν έκθεσιν σημαντικών προβλημάτων τής Έκκλ. 
'Ιστορίας, είτε ωσαύτως ουσιωδών λεπτομερειών.* Ποιούμενος 
δέ χρήσιν του συστήματος τούτου, εν συνδυασμώ πρός τήν εντός 
παρενθέσεως παραπομπήν είς τάς πηγάς είτε είς θεμελιώδεις 
συγγραφάς καί σπουδαίας έρευνητικάς εργασίας (τούτο τό πράττει 
καί είς τάς σπουδαίας έρευνητικάς σημειώσεις) επιτυγχάνει 
νά κατατόπιση τον άναγνώστην άκριβέστερον καί δή καί διά βρα
χέων. Ουτω καθιστά τό βιβλίον αυτού βραχύτερου.

Τό κείμενον τής Έκκλ. 'Ιστορίας τού καθηγητοΰ Στεφανίδου 
είναι γραμμένου είς ομαλήν καί ρέουσαν καθαρεύουσαν, όπως, 
καί πάντα τά λοιπά έργα του, καί είς συντόμους προτάσεις, άπηλ- 
λαγμένας αρχαϊσμών, ώστε νά άναγινώσκεται ευχαρίστως. Πρός 
τήν απλότητα τής γλώσσης άμιλλάται ή σαφήνεια τής έκθέσεως,

* Πρβλ. F ε ρ. Ί. Κ ο ν ι 8 ά ρ η: Κρίσις της Έκκλ. Ιστορίας Στεφανίδου, έν «Θεο
λογία» 1949 σ. 744.



τής’ αύστηράς ταύτης έπιστημονικής έκθέσεως και η βραχυλογία, 
προτερήματα άτινα, ώς εΐδομεν, είναι κοινά εις τα έργα του σε
βαστού καί διακεκριμένου ιστορικού, δστις γνωρίζει να συνδέη 
λαμπρώς κατά την αιτιοκρατικήν μέθοδον τα γεγονότα και να 
παρέχη συνοπτικήν εικόνα τής 'Ιστορικής εξελιξεως τής Εκκλη
σίας εις τούς επί μέρους τομείς (ιστορία του δόγματός, τής Λα
τρείας, τής Όργανώσεως κλπ). Ή μπορεί να έχη τις εδώ καί 
εκεί διάφορον γνώμην*, επί των περιεχομένων τής έκκλ. ιστορίας, 
άλλα δέν δύναται 6 έκκλ. ιστορικός νά μή λάβη σοβαρώς ύπ’ δψιν 
την έκθεσιν του καθηγητοϋ Στεφανίδου.

Διότι ό καθηγητής Στεφανίδης είναι γνωστής μεγάλου μέρους 
των πηγών, έχει νηφαλίαν καί διά τούτο αντικειμενικήν και άρα 
ασφαλή καί όξείαν πρωτότυπον κρίσιν, υπερεχων ενίοτε των προ- 
κατόχων του, των άσχοληθέντων όχι μόνον περί την Εκκλ. ιστο
ρίαν, άλλα καί τήν Πατρολογίαν καί τους άλλους τινας ιστορικούς 
κλάδους.** Διά τούτο οίαδήποτε μελλοντική συγγραφή τής Γεν. 
Έκκλ. 'Ιστορίας είναι υποχρεωμένη νά λάβη σοβαρώς ύπ’ δψιν 
οχι μόνον τήν Έκκλ. ιστορίαν του (ταύτης έπίκειται νΰν 2α έκ- 
δοσις), άλλα καί τάς άλλος κριτικός αυτού συντόμους καί,σαφείς 
πραγματείας, αιτινες πράγματι προάγουσι παρ’ ημΐν την επιστη
μονικήν γνώσιν καί τήν έρευναν πασών τών περιόδων τής Εκκλ. 
'Ιστορίας. Διά τής Εκκλησιαστικής του 'Ιστορίας έπλήρωσε 
παρ’ ημΐν κενόν, διότι 6 μετά το 1898 (εκδ. 3η τής Εκκλ. Ιστο
ρίας τού Κυριάκού) αναφανείς εκκλ. Ιστορικός Χρυσ. Παπαδο
πούλας δεν έπρόφθασε νά ολοκλήρωσή το Έγχειριδιον του.

Πόσον τιμάται ό καθηγητής Στεφανίδης εν τη ξένη μαρτυ-

* 15 ίς χήν άνωτέρω μνημονευθεϊσαν κριτικήν έση μειωσαμεν ηδη μερικας παρατηρή
σεις περί του Εργου τούτου: Ή έξ άφορμής τοϋ 54ου δημοσιεύματος του καθηγητοϋ κριτική 
τοϋ Αειμνήστου λογίου μητροπολίτου Ηλιουπόλεως καί Θείρων Γενναδίου επί της έκκλ. 
Ιστορίας τοϋ Στεφανίδου («Θεολογία» 1953 σ. 304-8 ) δέν στηρίζεται κατά τόπλεϊστον είς 
τά πράγματα άλλα είς Αβλεπτήματα τυπογραφικά της Έκκλ. Ιστορίας τοϋ καθηγητοϋ.

**. Ένταΰθα δέν περιλαμβάνω τήν Χριστ. Τέχνην καί ’Αρχαιολογίαν, προς ας δέν 
φαίνεται νά εΐχεν ό Στεφανίδης διαφέρον.



ροΰσιν αί ύπ’ άριθ. 41,43,καί 47 μελέτα'., δημοσιευθεΐσαι εις- το 
μεγαλύτεροι γερμανικόν περιοδικόν διά τήν Έκκλ. Ιστορίαν 
(Zeitschrift für Kirchengeschichte), ένω άλλαι μικρότεραι εις 
τό γνωστόν έν Μονάχω ύπό του ίδρυτοΰ της- Βυζαντινολογίας1 
αειμνήστου Krumbacher έκδοθέν τό πρώτον περιοδικόν «Byz. 
Zeitschrift». Ή έν τή διεθνεί σειρά «Ekklesia» τοΰ Fr. Sieg. 
Schulze δημοσιευθεΐσα μελέτη «'Ο Μοναχισμός έν τή ‘Ιστορία καί 
τω παρόντι»(ίδε κατωτέρω βιβλιογρ. άριθ. 45) αποτελεί πρότυπον 
έπιστημονικήν μελέτην έπί θέματος πνευματικοϊστορικοΰ. Έν 
αυτή ιστορία καί θεωρητική έρευνα καί βάθος σκέψεως συνδυά
ζονται κατά τρόπον έξαίρετον πρός τήν λιτότητα καί σαφήνειαν 
τής έκφράσεως εις τήν γερμανικήν γλώσσαν.

*

*0 θέλων νά χαρακτηρίζη πλήρως ώς άνθρωπον τον καθη
γητήν Στεφανίδην εύρίσκεται προ δυσχερείας, διότι ούτος είναι 
ολιγωτερον τοΰ συνήθους έκδηλωτικός καί δεν παρέχει τήν εύκαι- 
ρίαν νά τον κατανοήση τις ευκόλως. Είναι αυστηρός, αλλά κατά 
βάθος καλός, άποφεύγων οίανδήποτε διένεξιν, δι’ δ καί τάς αντιρ
ρήσεις του, ενίοτε βαθείας καί ίσχυράς, έκφέρει μετά προσοχής, 
συνέσεως καί ήρεμίας, προτιμών ένίοτε νά μή όμιλή έάν δεν προ- 
καλήται ή δεν προσκαλήται.

Ό καθηγητής Στεφανίδης, ώς άνθρωπος καί έπιστήμων, θά 
ήδύνατο ίσως νά χαρακτηρισθή ώς ρωμαίος τήν μορφήν καί τήν 
εκφρασιν αλλά πεπροικισμένος με τήν ελληνικήν παρατηρητικό
τητα και αγχίνοιαν καί ένίοτε τήν χάριν, έν τή προφορική διηγή- 
σει. Εκθετει συνήθως με λακωνικότητα, με αύστηράν λογικήν 
ακρίβειαν, άνευ συναισθηματισμού καί λογοτεχνικής διαθέσεως, 
τας σκεψεις του. Γνωρίζω ότι τοΰτο τό σημεΐον «μεϊζον καί πεΐ- 
ραν έρχεται». Τά γεγονότα εις τήν ιστορίαν έχουσι μείζονα αξίαν 
τών λόγων. Και είναι γεγονός, ότι ό καθηγητής Στεφανίδης καί 
ως επιστήμων και ως διδάσκαλος καί δημόσιος λειτουργός παρου
σιάζει ενότητα. Και η θεολογική του καί έκκλησιαστική του σκέψις 
εύρίσκονται έντός τών ανωτέρω πλαισίων.

Η διδασκαλία του και αι συγγραφαί του παρουσιάζουσι τά



αυτά προσόντα. ’Αντικειμενικός' καίριος1 καί νηφάλιος1 ήτο ως1 δι
δάσκαλος1 καί ώς1 μέλος1 της Σχολής1, έκτελών πάντοτε με άκρί- 
βειαν καί αυστηρότητα, μακράν πάσης μικρότητας καί ιδιοτέλειας, 
τα καθήκοντά του. "Οθεν είναι εύλογον διατί ησκει ή γνώμη του
ίσχυράν έπίδρασιν επί τής Σχολής.

Ό καθηγητής Στεφανίδης είναι ό τύπος του κατ’ εξοχήν
θεωρητικού, του πραγματικού καί ιστορικού επιστήμονας. "Ενεκα 
των ανωτέρω προσόντων του καί τού ήθους του ήσκησαν ουσιώδη 
έπίδρασιν εις τήν επιστημονικήν έμφάνισιν καί ροπήν, ήν ήσκησεν 
ή Θεολογική Σχολή κατά τήν άκμήν( 1912-37 )αυτής κατά το τέλος 
των α'. αίώνος τού Πανεπιστημίου (1837-1937) καί μεταταΰτα.

Τιμώντες τήν εύγενή καί ίσχυράν κριτικήν μορφήν τού εκκλ. 
‘Ιστορικού Στεφανίδου, τού μετριόφρονος καί ασκητικού άνδρός, 
είναι. βέβαιον ότι τιμώ μεν τον αντάξιον διάδοχον, υπό αύστηρώς 
επιστημονικήν εποψιν, ώς καί υπό έποψιν ήθους, τού αείμνηστου 
διδασκάλου Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου,’Αρχιεπισκόπου ’Αθηνών 
καί πάσης Ελλάδος, ο όποιος διδάξας επί 9 μόνον έτη (1914-23) 
καί καταστάς ’Αρχιεπίσκοπος άνηγορεύθη επίτιμος καθηγητής 
τού Πανεπιστημίου (1923 ) καί έδίδασκεν άπό καιρού εις καιρόν 
Έκκλ. ’Ιστορίαν.

Άμφότεροι οί διαπρεπείς άνδρες, οντες διάφοροι τον χαρα
κτήρα καί τάς τάσεις, πληροΰσι μίαν εποχήν ακμής τής Θεολο- 
γικής Σχολής καί δύνανται να χρησιμεύσωσι, (ώς ^χρησιμέυσαν, 
παρά πάσαν αδυναμίαν, τώ γράφοντι εύγνώμονι μαθητή άμφο- 
τέρων ), ώς πρότυπα επιστημόνων ιστορικών τής ’Ορθοδόξου 
’Εκκλ. ‘Ιστοριογραφίας, συμπληροΰντα άλληλα.

Καί οί δύο διαπρεπείς άνδρες έτίμησαν τήν ’Ορθόδοξον έπι- 
στημονικήν Θεολογίαν καί ’Εκκλησίαν καί προηγαγον τον 
‘Ιστορικόν αυτής κλάδον, έκαστος κατά τον τρόπον του, τήν μέ
θοδόν του καί τήν ίδιάζουσαν δύναμιν τού πνεύματος του. "Ενεκα 
τούτου προηγούνται πάντων τών περί τήν’Εκκλ. ‘Ιστορίαν καί Πα
τρολογίαν άσχοληθέντων εν Έλλάδι. "Οθεν δεν έχουσι ανάγκην 
πολλών επαίνων.

Έν Άθήναις τή 12η Αύγούστου 1958.
Καθηγητής ΓΕΡ. I. ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ Δρ. Θ.
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54 Δύο παρατηρήσεις έ π ί τής 'Ιστορίας τοϋ Οίκ. Πάτριά ρ-
γειου τοΰ Μητροπολίτου Ηλιουπόλεως Γενναδίου 
Έν «Θεολογίφ» 1953 .

55 Ή εις Κων/λιν μετάβασις τοϋ Ρώμης Ίωάννου τοϋ Α'
(525-526) Έν Ε Ε Β Σ τόμ. 24 1954 σελ. 22-36.

56. Τα όρια τής έκκλησιαστικής νομοθεσίας τών Βυζαντι
νών αύτοκρατόρων. Έν Ε.Ε.Β.Σ. τόμ. 25, 1955 σελ. 12-27.

57. Ιστορικαί διορθώσεις εις τήν εκκλησιαστικήν 'Ιστο
ρίαν τοϋ Σ ω κ ρ ά τ ο υ ς. Έν Ε.Ε.Β.Σ. τόμ. 26, 1956 σελ. 57-129.

ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Διορθώσεις εις τήν Εκκλησιαστικήν 'Ιστορίαν τοΰ Σωζομένου.
'Ο Ρώμης ’Ιωάννης ό Α' έν Κωνσταντινουπόλει ( 525—526).
Ό Καθεδρικός ναός τής Κων]πόλεως.
Ο ακραίος σταθμός τής έξελίξεως τών σγέοεων έκκλησίας καί πολιτείας τοϋ Βυζαντίου 

■ Μάϊος 1416.
Οι Spot « άναθεματισμός» καί «άφορισμός» μέγρι τής έπικρατήσεως αύτών.
Αί μοναγικαί έν Αίγύπτω έγκαταστάσεις τής Νιτρίας, τών Κελλίων καί τής Σκήτεως. 

Διαφώτισις τής θέσεως αύτών.
Η προς τα αριστερά θέσις παρά τοΐς Ρωμαίοις καί τοϊς άργαίοις γριστιανοΐς ήτο τιμη

τική.
Ό Μέγας Βασίλειος καί Γρηγόριος ό Ναζιανζηνός έν τή δραματική ποιήσει.

Σημείωσις. Περί τής τύχης τών ανεκδότων γειρογράφων τοϋ καθηγητοϋ δέν εϊμεθα 
είσέτι πληροφορημένοι.



ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ

ελίς 6 στίχ. 5 (έκ των κάτω) άντί grundzüge γραπτέον Grundzüge
» 7 )) 5 » )) 1958 σ. » 1958, σ. 20
» 7 )) 7 » )) Geschch i tswissen-

schaft. ,.έτ. γραπτέον Geschichtswissenschaft.,.έξ.

» 7 » 8 » άντί Bernhein γραπτέον Bernheim .

» 10 η 1 » ήρεμος » ήρεμος
» 14 » 5 » )) ταυτίζονται » ταύτίζηται

)) 15 » 1 » » ahrhundert.en » Jahrhunderten...,σ. 40-60

)) 15 )) 2 » )) Enstehung » Entstehung

» 16 )) 10 » » καί σπουδαίας » εί'τε εις σπουδαίας
» 18 » 13 )) χαρακτηρίζη » χαρ ακτή ρ ίση
» 18 )) 19 » ήρεμίας » ηρεμίας

» 18 )) 7 )) )) καί πείραν » εις πείραν

)) 19 » 8 » ήσκησαν » ήσκησεν

» 20 )) 2 » Χανζερή » Χαντζερή

» 20-21 )) ZEITSCHRIFT» ZEITSCHRIFT

» 21 )) 7 » Κελεστϊνος γραπτέον Καιλεστινος

» 21 )) 3 (έ < των κάτω ) » shultze » Schult ze

» 21 » 4 » » unb Ge gencward γραπτ. und Gegenwart
Friedr siedmund » Friedr. Siegmund

» 21 » 7 )) » Zeitschrieft für kg. γραπτ. Zeitschrift
für Kirckengeschichte

» 21 )) 8 » » entwicklung... synoden...» Entwicklung...
Synoden des Patriarchats der Kirche...

)) 21 )) 11 » » geschichte γραπτ. für Kirchengeschichte

» 21 )) 12 » » kirche... zeitschrieft γραπτέον Kirche...
Zeitschrift

» 22 » 1 )) » Visionen... Des... kg... » der Visionen...
des...Kg.


