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γεραράς Σχολής μας.

'Ο ευγνώμων μαθητής 
ΓΕΡΑΣ. I. ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ



ΠΡΟΛΟΓΟΣ

'Ο εορτασμός της 125ης άμφιετηρίδος από τής ίδρύσεως τής εν 
Άθήναις Ριζαρείου ’Εκκλησιαστικής Σχολής (1844- 
1969) άποτελεΐ ασφαλώς λαμπρόν ευκαιρίαν διό πάντα ιστορικόν τής 
'Ελληνικής Εκκλησίας, νά σνγγράψη την ιστορίαν τής έξοχου ταυ
τής Σχολής 'Ελληνικής και Χριστιανικής - Εκκλησιαστικής μορφώ- 
σεως, άφοΰ μάλιστα δεν κατέστη δυνατός δ εορτασμός τής πρώτης 
εκατονταετηρίδας, ένεκα των έκτάκτων εθνικών περιστάσεων, αίτινες 
και αυτήν την λειτουργίαν τής Σχολής κατέστησαν άδύνατον (1940-

Νυν όμως, δτε, χάριτι Θεία, επανήρχησεν ή λειτουργία τής Σχο
λής (από 9ετίας), ό Ôè εορτασμός επίκειται, ήλθεν δ χρόνος του προ
σήκοντος ιστορικού εορτασμού, διότι πρόκειται περί ενός τών λαμπρό- 
τέρων ιδρυμάτων τον 'Ελληνικού Έθνους, δπερ άναγεννηθεν εκ τής 
τέφρας εστοχάσθη διό δυο μεγάλων τέκνων του, Μ ά ν θ ο υ και Γε
ωργίου τών Ρ ι ζ a ρ ώ ν, τών εύγενών τέκνων τής εύάνδρου ’Η
πείρου, και την άναγέννησιν τής ’Εκκλησίας και διό τής μορφώσεως 
του κλήρου.

Την μόρφωσιν, βεβαίως, του κλήρου έστοχάσθησαν καί άλλοι με
γάλοι του Έθνους ανδρες, μάλιστα δε εκείνοι, οί όποιοι ίδρυσαν τό 
’Εθνικόν καί Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον ’Αθηνών, εν ετει 1837. 
'Επτά έτη βραδύτερον ίδρύθη ή Ριζάρειος ’Εκκλησιαστική Σχολή (1844) 
ή όποια είχε σκοπόν ν’ άποτελέση πρότυπον ’Εκκλησιαστικήν Σχολήν, 
προς μόρφωσιν του κλήρου τής Ελλάδος.

Είναι αξιον εν προκειμένω μεγίστης προσοχής τό εν τώ νπ’ άριθ. 
78 όρθραρ τής διαθήκης υπό τοϋ Γεωργίου Ριζάρη γραφέν: «Παρα
καλώ τό δύο Συμβούλια τής Σχολής νό κινήσωσι πάντα λίθον (αν εγώ 
ζών δεν τό κατορθώσω) διό νό ενδώση ό Βασιλεύς, ώστε αποκλει- 
στικώς εν τή Σχολή ταύτη νό διδάσκωνται όσοι σκοπευουσι να 
ενδυθώσι τής 'Ιερωσύνης τό ένδυμα», (πρβλ. σελ. 122 
κατωτέρω).



Κα'ι ναι μεν άπετέλεσεν αυτή πρότυπον Σχολήν, εν ή εμορφωθη- 
σαν πέντε περίπου δεκάδες Αρχιερέων κα'ι 150 κληρικοί των λοιπών 
βαθμών (επί 640 πτυχιούχων) κα'ι οι ή μισείς σχεδόν των καθηγητών 
των Θεολογικών Σχολών των Πανεπιστημίων τής Χώρας, ώς κα'ι 
πολλοί άλλοι καθηγητα'ι τών Πανεπιστημίων, άλλ’ ούχ’ ήττον όμως 
δεν προσέφερεν δ,τι ήδύνατο, ώς δεν προσέφερον δ,τι θά ήτο δυνατόν 
να προσφέρουν, άναδιοργανούμεναι, ai Ιερατικοί Σχολαί, έτι δέ κα'ι 
ai Θεολογικα'ι Σχολα'ι τών Πανεπιστημίων, προς την ’Εκκλησίαν. Κα'ι 
ενώ εν άναλογία προς τους φοιτήσαντας εν τή Ριζαρείω Εκκλησια
στική Σχολή κα'ι μάλιστα εν άναλογία προς τον μικρόν αριθμόν τών 
πτυχιούχων αυτής ή προσφορά τής εν λόγω Σχολής, πρός τε την ’Εκ
κλησίαν κα'ιτάς Θεολογικός Σχολάς, κα'ι μάλιστα την Θεολογικήν Σχο
λήν του Πανεπιστημίου ’Αθηνών, είναι πολύ μεγάλη, κα'ι ενώ ώσούτως 
ή σχετική επιτυχία τής ήμετέρας Σχολής είναι τοσούτω μάλλον α
ξιοσημείωτος κα'ι μεγάλη, δσω συνετελέσθη αυτή υπό συνθήκας γενι- 
κωτέρας εκκλησιαστικώς δυσμενείς (ελλειψις προγράμματος ’Εκ
κλησιαστικής πολιτικής, στοργής τής Πολιτείας κα'ι τής ’Εκκλησίας), 
δμως δεν ετυχε τής προσοχής εκείνης, ή οποία αρμόζει εις την ιστο
ρικήν προσφοράν της.

Διότι πράγματι ή Ιστορία τής Ριζαρείου ’Εκκλησιαστικής Σχο
λής, ώς κα'ι τών εν μεγίστω μέτρω τών πρός τό πρόγραμμα τούτης 
προσαρμοζομένων 'Ιερατικών Σχολών, αΐτινες αποδίδουν 5-6 % επ'ι τον 
συνόλου του κλήρου (επ'ι 8.000 περίπου ιερέων,), είναι ατενώς συνυ- 
φασμένη άρνητικώς καί θετικώς πρός την δλην ’Εκκλησιαστικήν 
Ιστορίαν τής νεωτέρας Ελλάδος.

’Ενώ δε ή σχετική επιτυχία τής Ριζαρείου ’Εκκλησιαστικής Σχο
λής, εν ω μέτρω αυτή δύναται νό εκτιμηθή, είναι εργον κυρίως του 
προσωπικού καί τής εν αυτή δημιονργηθείσης άτμοσφαίρας καί παρα- 
δόσεως, τουναντίον ή αποτυχία αυτής, έκφαινομένη κυρίως εις τους 
αριθμούς: 640 πτυχιοϋχοι επ'ι 1640 φοιτησάντων, οφείλεται εις παρά
γοντας έξω κυρίως τής Σχολής κειμένους (’Εκκλησίαν, Πολιτείαν, 
συνθήκας τού 'Ελληνικού Έθνους καί τής εποχής). 'Ένεκα άκριβώις 
τών θεμελιωδών τούτων παρατηρήσεων είναι απολύτως ήτιολογημέ- 
νον τό γεγονός, δτι ή ήμετέρα 'Ιστορική εκθεσις φέρει τον υπότιτλον 
«Συμβολή εις την Εκκλησιαστικήν 'Ιστορίαν τής νεωτέρας Ελλάδος ». 
Διότι είναι διό τον εκκλησιαστικόν ιστορικόν πλέον ή φανερόν, δτι
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μόνον ή έντός τον πλαισίου τής ’Εκκλησιαστικής Ιστορίας τής νεω - 
τέρας 'Ελλάδος διαπραγμάτενσις τής Ιστορίας τής Ριζαρειου Εκκλη - 
σωστικής Σχολής είναι πλήρης καί νοητή όχι μόνον διότι είναι αυτή 
ατενώς σννυφασμένη θετικώς καί προ πάντων άρνητικώς προς ταυτήν, 
αλλά καί διότι ώς εν αντοΐς τοΐς Πρακτικοίς τον Συμβουλίου 
τής Ριζαρείον ’Εκκλησιαστικής Σχολής1 ανακύπτει από καιρόν εις και
ρόν το Ίδιον θέμα (πόσοι άνέγνωσαν τά Πρακτικά τής Εκατονταε- 
χίας;) το επιμόνως άναφαινόμενον: ποιον τύπον δέον ν’ απόκτηση ή 
Ριζάρειος ’Εκκλησιαστική Σχολή, διά να επιτυχή ονχί σχετικώς, άλλ’ 
εν μεγάλο) μετρώ τον κύριον προορισμόν της; Άλλα ποσοι ανεγνω - 
σαν τά εν σχέσει προς το βαρυσήμαντου τούτο σημειον πρακτικά και 
τά βιβλία, ώς καί την διαθήκην τον Γεωργίου Ριζάρη, εν η ai σοφαι^ 
αυτού υποδείξεις, τάς οποίας μόνον δ ιστορικός, ο παιδαγωγικός και ο 
θεολογικός, ώς καί δ πρακτικός νους δύναται νά εννοήση; Ταύτα πάντα 
εκείνος μάλιστα δύναται νά κατανοήση, 6 όποιος έθεσε εις την ύλην 
τής ’Εκκλησιαστικής Ιστορίας τής νεωτέρας 'Ελλάδος το ερώτημα: 
&ατί επί 740 Zn? άπέτνχε? % Ελλά;, / άπο%τ?;ο% %λ%ον ,αερορφω- 
μενον, έστω καί αποφοίτων των Μέσης Παιδείας Ιερατικών Σχολών,

Ταύτα επιβεβαιοϋν τά επόμενα γεγονότα:
Γψ dordßeww περί τον τόπον //αρτνρονν 6%t/tovoy

at αν^τ^αεε; %αί μάλιστα et; τά; 3περκττώσε%: τού 7964 (βλέπε 
xet/wxOvj, άλλα %at το yeyovo; τ%; άλλα/^; τον τόπον των Ύερατί- 
%âw Ζχολώ». Ύόοό at άλλα}/αί, ώ; έ/tyavtCovrat εί; το παράβτ?)/εα 
τής παρούσης ιστορικής πραγματείας.

'Η Ριζάρειος ήτο πεντατάξιος 'Ιερατική Σχολή (1844-1919), είτα 
εγένετο πεντατάζιον 'ΙεροδιδάσκαλεΙον (1919-1930), είτα εςαταζιος 
Ύερατίχι) Ζ%ολ?) (79^9-7937;, //εθ' 6 κατέστη πεντατά^ίο; (7937- 
7936;, είτα έ^ατά^εο; (7936-7936; %αί Ύεροάιάααχαλεΐον (7933-79- 
46;. ^ιαχοπεατών των έρ^αααϋν αντ^; %ατά τ^ν έποχι)ν τον B'TTay- 
κοσμίου πολέμου καί επανιδρνθεισης τής Σχολής το 1960 κατέστη

1. Το Συμβούλων τών Εκτελεστών τής Διαθήκης, άποτελούμενον κατά το πλειστον εκ ξέ
νων προς τά θέματα άνδρών ή ευρισκομένων ελάχιστα ή καθόλου πλησίον τών θεμάτων τής 
Σχολής, πλψ βεβαίως εκείνων τών οικονομικών καί διοικητικών, δεν δύναται νά βοηθήση προς 
έπίλνσιν τοϋ καίριου προβλήματος τής Σχολής τ.ε. τοΰ τύπον αυτής. ,

Ζ,,ρο,ώρατα ποβί τώ, ^ ^ ^ ytAoAoywÆ, ρα6%ρατω,
ΖχοΑ% %. ΛΓ. #%ντ<Η<όηρ, % τούτο, ούχοφκττ^ did τά

παραρτήματα τον παρόντος. Τά ιστορικά στοιχεία ΐδε εις τά εν λόγω παραρτήματα.

C



αντη εξατάξιος. Ai σκέψεις, ai όποΐαι φαίνονται γενόμεναι κατά και
ρούς διά την διάθεσιν των, ένεκα τον περιωρισμένον των δαπανών, 
περισσευμάτων εκ των εισοδημάτων τής περιουσίας, δεν γνωρίζω 
μέχρι ποιου σημείου φθάνουν1.

Δνσθήρατος είναι ή άλήθεια καί μάλιστα εις την επί των άρχών 
τον αιτίου καί αιτιατοϋ καί τής εξελίξεως (ορθότερον: μεταβολής) 
εδραζομένην επιστημονικήν 'Ιστορίαν. Ταντα άφορονν φυσικώς καί την 
Εκκλησιαστικήν Ιστορίαν. Ταυτήν εύλογον είναι να μή δύνανται νά 

ανευρουν οι αδαείς, ει καί πολλοί εν τή χώρα ταντη, συγχέοντες προς 
την χρονογραφίαν, νομίζουν δτι γνωρίζουν! 0Θεν υπολαμβάνουν ότι δέ
νονται να έχουν γνώμην καί έπί πάσης μορφής γενικής ή ειδικής Ι
στορίας καί δή καί εκκλησιαστικής, άνευ τής γνωριμίας τοϋ θέμα
τος, όπερ τόσον έπιμόνως ανακόπτει οχι μόνον εν τοίς Πρακτικοις τοϋ 
Συμβουλίου των εκτελεστών τής Διαθήκης τοϋ Ριζάρη αλλά καί εν 
τή Εκκλησιαστική Ιστορία καί τή ζωή τής συγχρόνου 'Ελλάδος. 'Ο 
αντικειμενικώς και απροκαταλήπτως έξετάζων τά πράγματα εκκλησι
αστικός ιστορικός δεν δύναται νά μή απότιση τον όφειλόμενον φό- 
ρον τιμής, πρώτιστα πάντων εις τους Δ ιευθυντάς καί καθηγητές τής 
Σχολής, οίτινες εδωκαν τα φώτα τής ελληνικής καί χριστιανικής 
μορφωσεως και αγαπης προς τήν Ορθόδοξον ’Εκκλησίαν προς τους 
τροφίμους τής Σχολής (άναφέρομαι καί εις τούς μή ιερωθέντας —δεν 
εχομεν στατιστικήν τών εκπαιδευτικών καί δή τών θεολόγων, οίτι
νες αυξάνουν τον βαθμόν επιτυχίας τής Ριζαρείου ’Εκκλησιαστικής 
Σχολής) και όντως εδημιονργησαν τήν ελληνοχριστιανικήν παράδο- 
σιν τής Σχολής2. Άλλ’ ασφαλώς 6 αυτός ιστορικός οφείλει νά εκτιμή-

1. Και αν τι ήκουσαν τά ώτα μου προτιμώ νά μη το εϊπω, ούδέ νά ερευνήσω και νά εξακρι
βώσω τά σχετικά.

, 2· 0τι ή τψή ανήκει κνριώτατα είς τούς Δ ιευθυντάς καί τά προσωπικόν δέν δύναται νά ν- 
παρςη^ αμφιβολία.· άμφιβολία όμως υπάρχει εάν τής τιμής άπολαύουν πάντοτε οί είρημένοι καί παρά 
τοίς εκτελεσταίς τής Διαθήκης, οιτινες ύπολαμβάνοντες ενίοτε εαυτούς ώς κυριάρχους καί ώς 
τον anordcodregov παράγοντα τ^; ^T^ZxoA^ddvdnddakvT^v^aodzv, ^vAyeUovef; 
TW ΒκαστοΜ ΖΐκοΟοντ^ν, παραπτώ^νον, &,«, y^yot, ^»«ώ; pjya oo^odAwv.
ÄGurore eyevero Adyo; (πρό dOgrdigJ vd y&g dvr^ardoraoi; τού Zt,pßot,A6w τών έκτ^οτών,

vopoufßd ^ro ^ mgäfw; ßgßaiwc dvriowTay^crr»^;, dtd τού ZbAAdyov τών Ααβ^^τώντ^;
dndyaoK adrq Öd #ro χρ^ο,^ο;, ddr, d τρόπο; T%c τών

JO &ado%wv τών πρώτα* 6(TeAg(rTd*T^Jme^;dnd(0gw/idva; περ,οχώ;, σνρρώναχ; προ; τΑν 
d*ßq*%v, (WvraxOeicrm, όπό τ<% ow#ai;_vo?Td; did τόν krogaedv- τ% dvay«vvw*6m; adv 
aUa sank, τότε dodA^; 'EUddoc-fa* Zayog/oo, Αρ^τ% ^0gv%,Zayoe/do, JOdv,'/wav- 
v*a*, Zayog.oo, eeaaaAbg, Zayogdw), AgaoyaAC« ßeßaAwc, dvbre, τ^ν nagooofav



οη δεόντως καί τάς προσπάθειας των εκτελεστών της Διαθήκης δια 
την οικονομικήν τής Σχολής άνάπτνξιν, ή οποία επέτρεψε, παρά τάς 
αδικίας τον Κράτους (περί ών γίνεται λόγος εις το οικειον μέρος), 
όχι μόνον την άνοικοδόμησιν αυτής, άλλά καί την σημερινήν οικονομι
κήν αυτής ανθησιν.

Ή άνοικοδόμησις εις νέον χώρον παρά το Χαλάνδριον εγενετο ευθυς 
μετά τον θάνατον τοϋ αειμνήστου ’Ηπειρώτου Συμβούλου, Αρχιεπι
σκόπου ’Αθηνών καί Πάσης 'Ελλάδος Σπυρίδωνος, τέως Μητροπολί
του Ίωαννίνων, ως καί ή επαναλειτουργία τής Σχολής, διότι ό αεί
μνηστος Σπυρίδων (Βλάχος) ζωηρώς ενδιεφέρετο δια το Ιεροδιδασκα- 
Aetov βεΑΑα;, ώ; άΑΑοί εν&αφύρονταιόίά τ^ν όαπόνψ 
όκζ τψ "άπειρον. Κα2 ά^ω; ?? Ρ^άρεως ΈχχΑ^σίαστίχι) 

ναται, εντασσόμενη εις εν πρόγραμμα ώλοκληρωμενης εκκλησιαστικής^ 
πολιτικής (εσωτερικής καί εξωτερικής), νά δωση τα μέσα — διότι, τά 
έχει — διά την πραγμάτωσιν τής λύσεως τοϋ πρώτου καί μεγάλου 
προβλήματος τής ’Εκκλησίας τής 'Ελλάδος (απο τή σνστασεως αν 
τής ώς ενότητας εν τή 'Ιστορία τής Νεωτερας Ελλάδος) τ. ε. τής 
μορφώσεως τοϋ Κλήρου τής Ελλάδος και ε ιδ ι 
%ώ y a τ ε A ε χώ ν τ η ; '2? A A % y % ; % αθοΑο % Έ % % Α%-
σ ί ας. χ

"#νε%α owovo/wwf;; αύτ^ς εύρωστες, (6; θά προχγγφ %αΖ %ατα 
τά επόμενα έτη, ή συμβολή τής Σχολής θα ηδυνατο να είναι σημαντι 

&ε%α παραόάσεω; αύτ^;, σσνάοα^οΧν^ς 
λυτέραν προσπάθειαν επιλογής εξαίρετου προσωπικοϋ, εις οπερ ο Ρι 
ζάρης ωρισεν, όρθώς, νά περιλαμβάνονται, άλλ’ ώς επίτιμοι, καί κα-
θηγηταί τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών.

"Ενεχα των Αόχων τούτων είναι /τεχίστ?; ^ εύ8ύν% &είνων, οΖτί- 
νε; όέν σ^^αΑον εΖς τψ πραχ/αίτωσ^ν τ%; εν σχεό^ω φιστα/^; 
ώΑοχΑ^ρορύη?; έσωτερ#; %αί #ωτερι%ι?; 'Ε%%Α%σκζστ,Μ?; ΤΖοΑίΤί- 

Ζόιως %ατά ττ)ν τεΑεοτα/αν άετ^αν ^ σσνύ/3αΑον άχρ^ύστερον να 
//ατακοθ^ πάσα προσπάθεια πραχ^ατ&%ήί; άναχαίν^σεως τεον

εξεχόντων κοινωνικώς άνδρών, καταγόμενων εξ ’Ηπειρον, Κρήτης, Ίωαννίνων κ.λ.π. αλλ ουχι 
depodW iWe%ow %oi2 xai 2%αβ%Μταίτ# 6koioyu«,c

τον navemoT%p6w 6ή»κηκ%Μ*ο( mAgowkrroga ngôc τά M/wrra ih%; :C%oA#J-
Zld τ^ dfwmofqm, ,w%iow?6% %mr#aW πάσα* aeocmdWwm, m?*ot ™"

εκτελεστών τής Διαθήκης.

θ'



σιαστικών πραγμάτων παρ’ ήμϊν (1963-1967)ι. Προς τα γεγονότα 
ταϋτα είναι ατενώς σνννφασμένη ή τύχη τον τύπον της Ριζαρείον 
’Εκκλησιαστικής Σχολής.

Η Ριζάρειος ’Εκκλησιαστική Σχολή, ένεκα τής θέσεως αυτής εν 
Άθήναις και ενεκα τον σννδέσμον αυτής προς Ιστορικός προσωπικό
τητας τής ’Εκκλησίας τής 'Ελλάδος καί δή καί τό Πανεπιστήμιον ’ A - 
θηνών, εις δπερ εδωκε 12 Πρύτανεις εις 95 έτη καί 4 Προέδρους τής 
’Ακαδημίας, εις 40 έτη, καί ένεκα των πόρων αυτής, δεν προσέφε - 
ρεν δ,τι ήδύνατο να προσφέρη εις την ’Εκκλησίαν τής 'Ελλάδος. Παρά 
ταϋτα αποτελεί ιστορικήν άλήθειαν, δτι προσέφερεν, εν σχέσει προς τάς 
ίστορικας συνθήκας νφ’ ας έδρασεν ή εκλείσθη, πολλά — ίδε στατι
στικά στοιχεία εις σελ. 45 καί εις παράρτημα Α' — διά τά όποια 
τής ανήκει η εθνική καί τής ’Εκκλησίας τής 'Ελλάδος ευγνωμοσύνη.

ΕΙερι τής ευγνωμοσύνης ταύτης ώμίλησαν ήδη πολλοί καί μάλιστα 
ο διασημοτερος των μέχρι τοϋδε Διευθυντών αυτής ό άρχιμανδρίτης 
και εκκλησιαστικός Ιστορικός τον 'Ελληνισμόν Χρυσόστομος Παπα
δοπούλας, διατελέσας τακτικός καθηγητής τής ’Εκκλησιαστικής Ιστο
ρίας εν τώ Πανεπιστημίω ’Αθηνών (1914-1923). Οντος άπό τής θέ
σεως τον Διενθνντοϋ καί καθηγητοϋ τής Σχολής άνήλθεν εις τον θρό
νον τών ’Αθηνών, ώς ό είρηνοποιός ’Αρχιεπίσκοπος (άπό τον 1923) 
δι ο και ανεκηρύχθη επίτιμος καθηγητής τον Πανεπιστημίου, υπό τής 
γενικής συνελενσεως τών καθ?]γητών τον Πανεπιστημίου ’Αθηνών.

Εις τον καλαμον τούτου οφείλεται καί ή πρώτη 'Ιστορία τής Ρι- 
ζαρειον Εκκλησιαστικής Σχολής, ώς καί ή περίληψις ταύτης, ή περι- 
ληφθεισa εις τον Πανηγυρικόν Τόμον τον εκδοθέντα προ 50κοντα α
κριβώς ετών, οτε η Σχολή έώρταζε, μετά τών νικητήριων τής 'Ελλά
δος τών 5 θαλασσών καί τών δύο ’Ηπείρων, τά πρώτα 75 έτη τον 
ιστορικού αυτής βίου, τον λίαν γονίμου διά τό ’Έθνος καί τήν 'Ελλη - 
νικήν ’Εκκλησίαν καθόλου.

Ο εορτασμός τών 125 ετών τής Σχολής κατά τό παρόν έτος επέ- 
βαλεν οχι μονον την εν αρχή, προ τής ήμετέρας εκθέσεως, άνατύπω - 
σιν τής σύντομον περιληφεως τής ιστορίας τών 75 πρώτων ετών τής 
Ιστορίας τής Ριζαρείον Σχολής, προ τών τελευταίων 50ντήκοντα ετΰιν 1

1. Φυσικφ τώ λόγω εν αλλοις άρχείοις, ώς και εν τφ ήμετερω, ύπάρχονσιν ικανά στοιχεία 
βεβαιοΰντα τοϋ λόγου τό άληθές.



dUà %cw τψ ik'd; %et/w%O% τοΰ /wyculot; a&%;
Δ ιευθνντοϋ, d οποίος ευτυχώς ύπήρξεν ό πρώτος της Σχολής ιστορι
κός, ώς και ό πρώτος τής ' Ελληνικής’ Εκκλησίας καθολου. Οντω ο ανα
γνώστης εχει την λαμπρόν ευκαιρίαν να γνωρίση εν a κείμενον τοϋ Χρυ
σοστόμου Παπαδοπούλου περί τής Ριζαρείου ’Εκκλησιαστικής Σχο
λής, τοϋ εκκλησιαστικού ιστορικού, δστις εϋρίσκετο εις τό έπικεντρον 
τοϋ εορτασμού τής Σχολής προ πεντήκοντα ετών και 6 όποιος εγεν- 
νήθη προ 100 ετών καί όπέθανεν προ τριάκοντα ετών, άφίσας δυσα- 
ναπλήρωτον κενόν άπό οπού καί αν διήλθε (1868-1938).

Τοιουτοτρόπως ή παρούσα ιστορική εκθεσις παρουσιάζεται ώλο- 
κληρωμένη ον μόνον καθ’ εαυτήν καί δη ώς προς τα ουσιώδη θέματα 
τής Ιστορίας τής Ριζαρείου ’Εκκλησιαστικής Σχολής αλλα και ως 
προς τό Ιστορικόν πλαίσιον, εντός τοϋ οποίου εξειλίχβη ό βίος αυτής 
καί κατ’ άκολουθίαν δύναται να νοηθή αυτή καλώς, καθ’ δ μέτρον 
αϋτη επέτυχε τοϋ κυρίου σκοποϋ, ον εθεσεν ο ιδρυτής και μεγας πα
τριώτης Γεώργιος Ραδιόνωφ Ριζάρης, εκτελών και την επιθυμίαν τοϋ 
προαποβιώσαντος άδελφοϋ του Μάνθου.

'Ο σημειών τάς γραμμάς ταντας, ευγνώμων μαθητής τής Ριζα- 
ρείον ’Εκκλησιαστικής Σχολής (1919-1924), κατακλειων την παροϋ- 
σαν ιστορικήν εκθεσιν, επί τή προκειμένη συμπληρώσει 125 ετών, 
τοϋ οϋχί άπροσκόπτου βίου αυτής, δεν εχει καλλιτεραν ευχήν να 
έκφραση διά τό μέλλον τής Σχολής απο εκείνην, η οποία συνδέεται 
αμέσως προς τήν πραγμάτ ωσιν τής βαθύ τέρας επιθυμίας τοϋ ιδρυτοϋ 
της: «ν à διδάσκωνται εν τ ή Σ χ ο λ ή ( τώ 1840, υπο τας 
τότε συνθήκας έλεγεν «άποκλειστικώς », πράγμα οπερ νϋν αδύνατον) 
όσοι σκοπεύουσι να ενδνθώσι τής Ιερωσννης το 
εν δ ν μ α». 'Ότι οι σκοπεϋοντες να γίνωσι κληρικοί καί ειδικά στε
λέχη τής Έ κκλησίας τής Ελλάδος π ρ ε π ε ι να έ
χω σ ι τήν κ λ ί σ ιν προς τ ό μ ε γ a τής Ιερωσυν η ς 
λειτούργημα καί υπούργημα και απο αποστολι- 
κ ό ν ζήλον εμφορούμενοι ν à υπηρετήσω σι την 
Εκκλησίαν, δεν γεννάται ουδεμία αμφιβολία. Το πρόβλημα όμως 
είναι τοϋτο: ποιος εχει δυνατότητα καί αρμοδιότητα να άνευρη εκει- 1

1. Κατ ουσίαν ή παρούσα εκθεσις φθάνει τό 1967, ει και εκτοτε ουδεν το ουσιώδες συνέβη, 
άφοϋ ο τύπος τής Σχολής αυζητείται καί θά συζητήται.



νους πού έχουν την κλίσιν προς τό Ιερατικόν λειτούργημα; cΗ άπάντη - 
σις είναι εύκολος: Ή Εκκλησία κατά πρώτον λόγον καί ή Πολιτεία 
κατά δεύτερον, έφ’ όσον εις ταντην υπάγεται ό τομεύς τής Εκκλησια
στικής Εκπαιδεύσεως. ’Εκκλησία καί Κράτος δέον νά άνεύρουν τούς 
χατα/ϋφοο; χαί νατού; απ^υθύνοον τψ xA^atv, ^τι; όύοννά προ- 
νποθετη την κλισιν προς την Ίερωσύνην καί τον σταυρόν διά τό Ι
ερατικόν λειτούργημα. Δια τούτο τό πρόβλημα τής επιτυχίας τήςπρω- 
τνπου Ιερατικής Σχολής, τής Ριζαρείον ’Εκκλησιαστικής Σχολής, καί 
των προ; το πρύ),ρα/ψα αύτ^; προοαρ^ο<Γο/(ύνο)ν Ύερατίχών Ζ'χοΑών, 
ο-ονόύετα( αναποοπάο-τω; προ; το πρ^χρα^α τ%; ώΑοχ^ρω/^wy; έχ- 
κλησιαστικής πολιτικής.

τον xgyaAoKO^ τούτον Aoyov, ^ Ύατορ/α τ^ί; ftCogetm; Τχ- 
κλησιαστικής Σχολής, co; και το παρόν και το μέλλον αυτής, σννδέον - 
ταί αρρ^χτω; προ; τψ πνευ^ατίχψ; προοόον χαΖ αχ^ψ, τ^; 'Æ"xxA^- 

τ^ ΤΑΑάόο; χαΖ τ?)ν WAuafv τού ύπ' αρ^//ον &α προ^Α^το;
αυτής τ.έ. τής μορφώσεως τον Κλήρου τής cΕλλάδος καί ειδικών στε
λεχών αυτής}

Έν Άθήναις τή 20ή Απριλίου 1967 
Καθηγητής Γεράσιμος I. Κονιδάρης

1. Εύχαριστίαι θερμαί άνήκονσι, διά την βοήθ 
τυπογραφικών δοκιμίων, εις τούς Βοηθούς 'Εδρών 
Κωνσταντινίδην, Δρ. Θ., Βλάσιον Φειδάν, Δρ. Θ„

ειαν, ην παρέσχον κατά την δ ιόρθωσιν των 
και αγαπητούς μαθητάς μου ’Εμμανουήλ 
και Σπυρίδωνα Κοντογιάννην, π. Θ.

Φ'
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Ό 'Ιδρυτής τής Ριζαρείου ’Εκκλησιαστικής Σχολής 
Γεώργιος Ραδιόνωφ Ριζάρης (1769—1841).



ΜΑΝΘΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΙΖΑΡΑΙ
ΙΔΡΤΤΑΙ ΤΗΣ ΡΙΖΑΡΕΙΟΎ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ1

Ίδρυταί της έν Άθήναις Ριζαρείου ’Εκκλησιαστικής Σχολής έγένοντο οί α
δελφοί Μάνθος καί Γεώργιος Ριζάραι, εκ Μονοδενδρίου τοϋ Ζαγορίου τής ’Ηπεί
ρου καταγόμενοι. Ό πατήρ αυτών εκαλείτο Ρόζος Μάνθου, είχε δε αδελφόν ’Αλέ
ξιον καί αδελφήν Βασιλικήν, συζευχθεΐσαν τον ’Αναστάσιον Κόνιαρην. Πιθανώς 
αδελφός τοϋ Ρίζου ήτο καί τις θείος τών Ριζαρών Πανταζής, εις δν οφείλεται η 
εις Ρωσίαν μετάβασις αυτών. Ό Ρίζος Μάνθου έτελεύτησε τον βίον τώ 1772, 
ότε ό νεώτερος αύτοΰ υιός Γεώργιος ήτο μόλις τριετής, πότε δ’ έγεννήθη ό πρεσβύ- 
τερος υιός Μάνθος δεν είναι γνωστόν, ως δεν είναι γνωστόν καί τό όνομα τής μητρός 
τών Ριζαρών1 2. Βέβαιον είναι, ότι ό Ρίζος Μάνθου δεν εΐχεν ετερα τέκνα. Καί τό 
μέν όνομα Μάνθος προήλθεν εκ τοϋ Ματθαίος, τό δ’ έπίθετον Ριζάρης εκ τοϋ Ρί
ζος, άλλ’ έν Ρωσία οί Ριζάραι, κατά ρωσικόν τρόπον, προσεπωνομάζοντο «Ρ α- 
δ ι ό ν ω φ». 'Ο Γεώργιος συνήθως ύπεγράφετο «Γεώργιος Ραδιόνωφ Ριζάρης, 
γραικός τής Νίζνης», ό πρεσβυτέρας αότοΰ αδελφός «Μάνθος Ριζάρης», έν σω- 
ζομένη τινί έπιστολή αύτοΰ. Πιθανώς όμως εν τοΐς μη διασωθεΐσιν εγγραφοις ο 
Μάνθος προσεπωνομάζετο καθ’ δν τρόπον και ο Γεώργιος, το δε «γραικός Νιζνης» 
οφείλεται εις τον τόπον τών έμπορικών αυτών έπιχειρήσεων. 'Η Νίζνα (ρωσ. 
Νιέζην) τής Μικρας Ρωσίας κατά τον ιη' αιώνα ήτο σπουδαιότατον κέντρον ελ
ληνικόν, διότι ή έν αυτή από του προηγουμένου αιωνος ιδρυθείσα ελληνική αποι
κία ύπό τών φευγόντων τον τουρκικόν ζυγόν Ελλήνων, εις μεγαλην προηχθη 
ακμήν.

Δυστυχώς δε κατά τον ιθ' αιώνα ή τέως άκμάζουσα ελληνική Κοινότης τής 
Νίζνης ήρξατο άποσυντιθεμένη. Τα ελληνικά Σχολεία έμειναν άνευ διδασκάλων, 
οί άποθανόντες "Ελληνες ιερείς δεν άντικατεστάθησαν δι’ άλλων, Ελλήνων, άλλα 
διά Ρώσων ιερέων, ή λειτουργία έτελεΐτο σλαβωνιστι, οι Ελληνες απεμαθον την 
ελληνικήν γλώσσαν καί αί νέαι γενεαί έξερρωσίσθησαν. Κολοσσιαία περιουσία τής 
ελληνικής Κοινότητας Νίζνης, προερχομένη έκ δωρεών τών Ζωσιμαδών, τών Ρι- 
ζαρών καί άλλων ευεργετών άπώλετο. Άναμφιβόλως εις τήν παρακμήν τής Κοι- 
νότητος συνετέλεσεν ή εζεΐθεν απομ,α,ζρυνσις αυτών.

1) ’Απόσπασμα έκ της Ιστορίας της Ριζαρείου ’Εκκλησιαστικής Σχολής, έπΐ τή έβδομη - 
κονταετηρίδι αυτής, ύπό Χρυσοστόμου Παπαδοπο ύλ ου, άρχιμ. Διευθυντου τής 
Σχολής, Καθηγητοϋ τοϋ Πανεπιστήμιου. Εν Αθηναις 1919.

2) Ίδέ νϋν μελέτην Άντ. Φωκά εις Πανηγυρικόν Τόμον (1969).



Έν τη έλληνική Κοινότητι Νίζνης άνεδείχθη το πρώτον ο Μάνθος Ριζάρης, 
μεταβάς àsï πρός τόν θειον του Πανταζήν. Έχ Νίζνης δ' έπεξέτεινε τό εμπόρων 
του εις Μόσχαν χαί εις 'Οδησσόν, εις Βεσσαραβίαν, εις τάς παραδουνάβιους χώ
ρας χαί εις τήν Κ/ολιν. Ένεχα της επιτυχίας τών έμποριχών αύτοϋ^έπιχειρήσε- 
ων προσεκάλεσεν ό Μάνθος εις Ρωσίαν τον νεώτερον αδελφόν οώτοΰ Γεώργιον, 
ίδρύσας ίδιον εμπορικόν οίκον, διέτριβε δε τότε το πλειστόν εν Μοσχφ, λίαν δια- 
κεκριμένην κατόχων θέσιν ως μεγαλέμπορος. ’Αλλ’ δ,τι κατ’ εξοχήν εχαρακτήρι- 
ζεν αυτόν ύπήρξεν ή φιλογένεια καί ή ένθερμος προς την δουλεύουσαν πατρίδα

αγάπη. ,
"Οθεν ούδόλως παράδοξον, δτι 6 Μάνθος Ριζάρης ύπήρξεν έκ τών πρωτων 

μελών της προς άπελευθέρωσιν της πατρίδας ίδρυθείσης Φιλικής Εταιρείας, κα- 
τηχηθείς ύπό τοϋ εις Μόσχαν μεταβάντος Εμμανουήλ ίανθου. Ηδη τφ 1814 
άναφέρεται μεταξό τών μελών της 'Εταιρείας, χαραχτηριστικώτατα δέέγνωρί- 
ζετο ό Μάνθος μεταξύ τών Φιλικών διά τοϋ συνθηματικού ονόματος «Πρόθυμος», 
ώς ό Καποδίστριας διά τοϋ «Ευεργετικός» χαί ό Ύψηλάντης διά τοϋ «Καλός». 
Ό Μάνθος ανέπτυξε τώ δντι μεγάλην προθυμίαν και δραστηριότητα ως μέλος 
τής Φιλικής Εταιρείας, διά τοϋτο δε προσωνομάσθη «Πρόθυμος». Αξιοσημείω
το» δτι ή έν Κ/όλει εφορεία τών Φιλικών έγραφεν έπιστολάς προς τήν φαντασιώ
δη «’Αρχήν» τής Ελληνικής Έπαναστάσεως, άς διηύθυνεν εις Μόσχαν προς τον 
Μάνθον Ριζάρην, διαβιβάζοντα δήθεν αύτάς πρός τήν «’Αρχήν». Ύπό τήν ’Αρχήν 
ύπενόουν οί φιλικοί, σκοπίμως, αυτόν τον Τσάρον. Τό αληθές είναι, ότι ο Μάνθος 
επί μίαν δεκαετίαν, από τοϋ 1814 μέχρι τοϋ 1824, παρέσχεν ανεκτίμητους υπηρε
σίας εις τον ελληνικόν αγώνα. Τελευτώντας τοϋ Μαρτίου τοϋ 1819 εύρίσκετο έν 
Πετρουπόλει, κομίσας έκεΐθεν εις Μόσχαν επιστολήν παρά τοϋ Ξάνθου πρός τον 
Νικόλαον Παξιμάδην, μέλος τής Φιλικής Εταιρείας έπιφανέστατον. Στενώς συνε- 
δέετο ό Μάνθος καί μετά τοϋ πραγματικού αρχηγού τής Έπαναστάσεως ’Αλεξάν
δρου Ύψηλάντου. Έχομεν δε ανεκτίμητου αξίας έπιστολήν τού Ύψηλάντου πρός τόν 
Μάνθον, ήτις είναι άπάντησις εις έπιστολήν τοϋ Μάνθου Ριζάρη, μαρτυρούσα, 
προ παντός τήν στενήν φιλίαν, ήτις συνέδεεν αυτόν πρός τόν Ύψηλάντην. Πιθα
νώς δέ ό Ύψηλάντης έχει ύπ’ δψει έν αυτή τούς προώρους διαδίδοντας δτι έμελλε 
νά καταστή αρχηγός ελληνικής έπαναστάσεως, κατηγοροΰντας αυτόν καί κατακρι- 
νοντας. ’Ιδιαιτέρα φιλία συνέδεε τόν Μάνθον Ριζάρην καί μετά τοϋ έμπεπιστευμέ- 
νου τήν διαχείρισιν τών οικονομικών τοϋ Ύψηλάντου, Κωνσταντίνου Παπαδοπου- 
λου ’Ολυμπίου, ό δέ ’Αντώνιος Κομιζόπουλος τή 5 Σεπτεμβρίου 1820 έγραφεν 
εις τόν Ξάνθον, «εγώ ελπίζω άφευκτα αυτόν τόν μήνα νά μισεύσω με τόν Πρόθυ
μόν καί έπιθυμοΰσα νά λάβω γραφήν σας εις τό Κισνόβι», γνωρίζομε» δ’ ότι ο 
«Πρόθυμος», ήτοι ό Μάνθος, έκ Κισνοβίου ή απ’ ευθείας έκ Μόσχας, μετέβη εις 
Νίζναν, διότι τή 30 Νοεμβρίου 1820 έγραφε πάλιν ό Κομιζόπουλος πρός τόν ϋάν- 
θον, «ό Μάνθος Ριζάρης καί ό Σταυρόπουλος έμίσευσαν προ πολλοΰ εις Νίζναν, 
τούς έβάσταξαν καί έδοκίμασαν άρκετάς δυσκολίας" ό πρώτος μάλιστα έγλύτω- 
σε καί έμίσευσε διά τό Κισνόβι καί Βουκουρέστι" τόν δεύτερον εβασταξεν εκλε- 
γοντάς των ράτμανον διά τρεις χρόνους. Ό Μάνθος έφιλιώθη εκεί με αρκετούς και



ήλπιζεν εις το Κισνόβι νά άνταμώση τον Πρίγκηπα να διηγηθή τάς ταλαιπωρίας 
του, καί νά τον δώση λογαριασμούς καί ελπίζω νά τον έπέτυχεν». Έκ της επιστο
λής ταύτης δεν δύναται νά καταστή επακριβώς γνωστόν τίνας ταλαιπωρίας υ- 
πέστη ό Μάνθος μεταβάς εις Νίζναν καί τίνας θά έδιδε λογαριασμούς εις τον Α
λέξανδρον 'Ύψηλάντην. ’Ίσως ταϋτα ή σαν συνθηματικά, διότι προφανώς το ταξι- 
διόν του εις Κισνόβιον καί Βουκουρέστιον δεν ήτο άσχετον προς την επικειμενην 
ελληνικήν Έπανάστασιν, ώς δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν εξ επιστολής αυτού τού 
Μάνθου Ριζάρη. Τφ οντι δε τή 30 Δεκεμβρίου 1820 έγραψε προς αυτόν εις Βου- 
κουρέστιον ό Ξάνθος, άναγγείλας αύτώ προς τοις άλλοις, ότι προσετεθησαν νεα 
μέλη εις την Φιλικήν Εταιρείαν, έν οΐς ήτο καί ό ’Αθανάσιος Ψαλιδας, μεγαλως 
ισχύων παρά τώ Άλή πασα τών Ίωαννίνων, άπαντησας δ’ ο Μανθος τή 9 Ιανου
άριου 1821 εις τον Ξάνθον, εγραψεν επιστολήν, έξ ής διαδηλως προκύπτει ότι ο 
Μάνθος Ριζάρης υπήρξε μέλος τής Φιλικής Εταιρείας δραστηριωτατον, συνεργά
της τού 'Υψηλάντου ένθερμος, εις τών μέχρι τοΰδε άγνωστων πρωταρχών τής ελ
ληνικής παλιγγενεσίας.

Μετά μικρόν ήρξατο ή 'Ελληνική Έπανάστασις, ο δε Μανθος ηδυνηθη να ε
νίσχυση καί στήριξή τον αγώνα τού Έθνους δια γενναίων συνεισφορών, δι ών 
καί πρότερον ήτο γνωστός έν Ρωσία. Διότι πάντοτε εκ τών πρωτων προσηρχε ,ο 
άρωγός διά τού πλούτου αυτού εις τάς άνάγκας τής ρωσικής κοινωνίας, μαλιστα 
μετά τάς καταστροφάς, άς ύπέστη έν άρχή τού ιθ' αιώνος, δια τής επιδρομής τού 
Ναπολέοντος. Νΰν διηνοίγετο αύτώ στάδιον φιλανθρωπίας δια τους ομοεθνείς αυ
τού "Ελληνας, διότι κατά τό πρώτον έτος τής Έπαναστάσεως ή Τουρκική βαρβα- 
ρότης έξαπέλυσε φρικαλέαν καταστροφήν καθ’ όλου τού Ελληνικού Εθνους. Χι
λιάδες δυστυχών έπωλούντο έν ταΐς τουρκικαΐς αγοραΐς ως δούλοι, προς άπολυ- 
τρωσιν δ’ αύτών συνεστήθη έν Πετρουπόλει Επιτροπεία, ήτις δια τού πρεσβυτε- 
ρου Κωνσταντίνου Οικονόμου άπετάθη καί προς τον Μανθον Ριζαρην, ζητούσα 
τήν συνδρομήν αυτού.

'Η λαμπρά τού Οικονόμου έπιστολή συμπληροϊ τήν άγνωστον εις ή μας εικό
να τού Μάνθου Ριζάρη καί υποδεικνύει τήν ήν οδτος κατείχε διακεκριμένην θέσιν 
έν τή Ρωσία καί μεταξύ τών Ελλήνων, οίτινες ήγωνίζοντο ν’ άποκτήσωσι τήν 
έλευθερίαν των. Ό Μάνθος έσπευσε τή 7 ’Ιανουάριου ν’ άποστείλη χίλια ρούβλια 
εις τήν έν Πετρουπόλει ’Επιτροπείαν, ώς καταφαίνεται έκ τής έν τώ Άρχείω τής 
Σχολής ρωσιστί σωζομένης ανεκδότου ευχαριστηρίου έπιστολής του Πρίγκιπας 
Γολιτσίνου από 28 Φεβρουάριου 1823. ’Αλλ’ έκ τής έπιστολής ταύτης μανθάνομεν 
καί παράπονόν τι τού Μάνθου πρός τούς Ρώσους. ’Ενώ τοσάκις έφάνη πρόθυμος 
εις γενναίας χρηματικάς συνδρομάς πρός τούς Ρώσους, ή Κυβέρνησις δεν ήθε- 
λησε νά τιμήση αύτόν διά παρασήμου. 'Ο Γολίτσινος, άπαντών εις τό δικαιότατον 
τούτο παράπονον, έδήλου, ότι δέν ήδύνατο νά μεσιτεύση ύπέρ τούτου παρά τω 
Τσάρω. ’Αλλ’ ανάγκην τού παρασήμου δεν είχεν ό εύγενής και τετιμημενος

"Ελλην. , _ ,
Δαψιλέσταται δέ υπήρξαν αί χρηματικαί χορηγίαι αύτού υπέρ του ελληνικού

άγώνος. Τριάκοντα χιλιάδας ρουβλίων έχορήγησεν έξ ονόματος έαυτου και του α-



δελφοϋ Γεωργίου τη 7 'Ιουλίου 1820 εις τόν Αλέξανδρον 'Τψηλάντην διά τάς 
πρώτας άνάγκας του άγώνος, καί έτέρας οκτώ χιλιάδάς εις το Νικόλαόν ΙΙαςι- 
μάδην, διά την τροφοδοσίαν καί συντήρησιν των αγωνιστών. Έκτος των χορηγι
ών τούτων, δι’ ας ό Μάνθος Ριζάρης άνεκηρύχθη υπό της Φιλικής Εταιρείας «Μύ
γας Ευεργέτης», παρεχώρησεν έξ ονόματος εαυτού και τού νεωτερου αδελφού του 
Γεωργίου, χάριν τών αναγκών τής άπελευθερουμένης πατρίδας, και διάφορά έτε- 
ρα ποσά, εν συνόλω 50.000 ρουβλίων.

Δεν έπρόφθασεν ό αείμνηστος Μάνθος να ΐδη ελευθεραν την πατρίδα, ακρα- 
δάντως πιστεύων, ότι ημέραν τινά θ’ άπετινασσετο τής δουλειάς ο βαρύτατος 
ζυγός καί, συντόνως προς τούτο εργαζόμενος, εμεριμνα και περί τής μελλουσης 
αυτής άναπτύξεως. ’Ιδιαζόντως έστρεψε την προσοχήν αυτού εις την εκπαιδευσιν 
τής νεολαίας, διότι ήδη άπό τού 1814 εις την έν τώ Μονοδενδριω Σχολήν, μετά τού 
αδελφού αυτού τακτικώς έπεμπε χρηματικάς χορηγίας. Ταύτας άνέστειλε, μαθων, 
ότι ό Χριστόδουλος Κόνιαρης αφιέρωσε σπουδαΐον χρηματικόν ποσον προς συντη- 
ρησιν τής Σχολής. Δυστυχώς όμως ή δωρεά τού Κόνιαρη διεκοπη, το γεγονος δε 
τούτο πιθανώς έτι μάλλον ένίσχυσε την σκέψιν τού Μάνθου, όπως την περιουσίαν 
αυτού αφιέρωση υπέρ τής ίδρύσεως καί έξασφαλίσεως τής συντηρησεως Σχολής 
έν Μονοδενδριω.

Ό Κωνσταντίνος Οικονόμος συνέστησεν αύτώ να ίδρυση μεν εν Μονοδενδριω 
μικράν Σχολήν, νά διαθέση δέ τό μεΐζον μέρος τής περιουσίας αυτού προς ίδρυσιν 
’Εκκλησιαστικής ’Ακαδημίας έν τή μελλούση πρωτευούση τού Κράτους, επί τώ 
είδικώ σκοπώ τής μορφώσεως τού Κλήρου. Δεν φαίνεται όμως αποδεχθείς ο Μαν- 
θος την γνώμην ταύτην, περί ίδρύσεως δύο Σχολών, διότι τελευτή σας τον βιον 
κατά τούς πρώτους μήνας τού 1824 έν Μόσχα, ένεπιστεύθη εις τον αδελφόν αυτού 
Γεώργιον μετά τής περιουσίας καί τον πόθον τής ίδρύσεως μιας Σχολής έν Μονοδεν- 
δρίω. Ό δε Γεώργιος άπεφάσισεν υπέρ τοιούτου σκοπού νά διαθέση ού μόνον την 
τού Μάνθου άλλα καί την ιδίαν περιουσίαν, μόνον σκοπόν τού βίου αυτού καταστησας.

Κατά τινα πληροφορίαν, όφειλομένην προφανώς εις αυτόν τον Γεώργιον Ρι- 
ζάρην, ούτος μετέβη, προσκληθείς υπό αδελφού αυτού, εις Ρωσίαν τό 1806. ’Αλλά 
φαίνεται ότι πολύ προ τού έτους έκείνου άπουσίαζεν έκ Μονοδενδρίου, αντιπροσω
πεύουν πιθανώς τον αδελφόν αυτού έν Κ/πόλει ή αλλαχού, διότι έξάδελφός τις αυτού 
τή 4 Μαΐου 1835 έγραφε προς αύτόν έκ Μονοδενδρίου «έφυγες μικρός άπό έδώ 
καί ΐσως νά μη μάς ένθυμήσαι». ’Αλλά τό 1806 ό Ριζάρης ήγε τό 35ον έτος τής 
ηλικίας αυτού, οθεν πρόκειται περί προγενεστέρας έκ τής ιδίας πατρίδας μεταβάσε- 
ως, προ τής εις Ρωσίαν αποδημίας αύτοΰ. Καί περί μέν τού Μάνθου δέν είναι γνω
στόν αν έκ Ρωσίας μετέβη αυθις εις τό Μονοδένδριον, άλλα τώ 1835 ό Γεώρ
γιος Σεμιτέλος έκ Μεσολογγίου έγραφε προς τον Γεώργιον Ριζάρην, «όταν έλαβε 
την τιμήν μίαν καί μόνην φοράν τό άγαπητόν σου Μονοδένδριον νά σέ δεχθή ή
μουν νεανίας, σέ έθεωροΰσα μέ συστολήν καί ένθυμούμενος ολίγον τι τον άξιοθέα- 
τον χαρακτήρα σου- εύχομαι νά σάς ίδώ καί τώρα μίαν φοράν εις τό άθάνατον Με- 
σολόγγιον». Έκ τούτων καταφαίνεται ότι ό Γεώργιος έπεσκέφθη τό Μονοδέν- 
δριον, μετά την πρώτην αυτού έκεΐθεν άναχώρησιν.



Είναι προφανές, δτι ό Γεώργιος Ριζάρης μετέβη το πρώτον εις Νίζναν, έν ή 
ό Μάνθος είχεν, ώς εΐπομεν, το κέντρον των εμπορικών αύτοϋ εργασιών. Έν Νίζ- 
νη συνήθως διέτριβε μέχρι τοϋ θανάτου του αδελφού αύτοϋ, άλλ’ άναλαβών τότε 
την διεύθυνσιν τών εμπορικών εργασιών, συνεχώς μετέβαινεν εις Μόσχαν καί εις 
’Οδησσόν. Δεν ήδυνήθη δ’ αμέσως να προβή εις την διάθεσιν της περιουσίας τοϋ 
άδελφοϋ αύτοϋ, συγχωνεύσας αύτην μετά τής ιδίας περιουσίας. Διότι άφ’ ενός 
μέν πολλοί συγγενείς έκ Μονοδενδρίου, μαθόντες τον θάνατον τοϋ Μάνθου, έσπευ
δαν προς τον Γεώργιον, ζητοΰντες χρηματικάς βοήθειας, έτεροι δέ, χρεώσται 
δντες, ήρνοϋντο τα χρέη αύτών τό ήμισυ της περιουσίας άμφοτέρων τών αδελφών 
εύρέθη διεσκορπισμένον έν ΚΠόλει καί έν Ρουμανία εις χρέη καί πιστώσεις. Τού
του δ’ ένεκα ό Γεώργιος ανέβαλε την πραγματοποίησιν της έντολής τοϋ άδελφοϋ 
του καί παρεξηγήθη μάλιστα διά την αναβολήν ταύτην ύπό τινων γνωριζόντων 
τάς διαθέσεις καί αποφάσεις τοϋ Μάνθου.

Μεταξύ τούτων ήτο ό Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος ’Ολύμπιος, δστις μάλι
στα παρευρέθη κατά τάς τελευταίας στιγμάς τοϋ Μάνθου. Τώ 1824, άμα τώ θα- 
νάτω τοϋ Μάνθου, ο Ριζάρης έζήτησε διά τοϋ ’Ολυμπίου παρά τοϋ Κωνσταντίνου 
Οικονόμου να έπιθεωρήση σχέδιον Διαθήκης, καθ’ ήν θά διετίθετο η περιουσία 
άμφοτέρων τών Ριζαρών ύπέρ ίδρύσεως Σχολής. 'Ο ’Ολύμπιος, έπιστρεψας το 
σχέδιον, έπιθεωρημένον παρά τοϋ Οικονόμου, έγραψε τή 14 ’Ιουλίου 1824 προς 
τον Γεώργιον Ριζάρην έπιστολήν, έξ ής είναι προφανέστατον, δτι ό Ριζάρης παρ- 
εξηγεΐτο ένεκα τής άναβολής τής πραγματοποιήσεως τοϋ πόθου τοϋ άδελφοϋ του. 
'Ητο ανάγκη να έξηγήση τούς λόγους τής άναβολής καί άρη την παρεξήγησιν. 
Τή 21 ’Ιουλίου 1824 άπαντήσας εις τον ’ Ολύμπιο ν έκ Μόσχας ό Γεώργιος Ριζάρης 
ηύχαρίστει δι’ αύτοϋ τώ Κωνσταντίνω Οικονομώ, δι’ ον ελαβε κοπον να επιθεω- 
ρήση τό σχέδιον τής Διαθήκης, διαλύων άμα καί την παρεξήγησιν. Εύχαριστών 
δέ διά τάς περί καλής πορείας τής μεγάλης Έπαναστάσεως διαβιβασθείσας αύτώ 
ύπό τοϋ ’Ολυμπίου ειδήσεις, προσέθηκε καί τά εξής λίαν χαρακτηριστικά τών φι- 
λογενών αισθημάτων του, «είχα καί έγώ γράμμα άπό Κορφούς καί μοϋ έγραφαν, 
δτι ή Πατρίδα μας θέλει λάμψει καί ό ήλιος θέλει έβγάλει τάς άκτΐνάς του όγρή- 
γορα καί άμποτε διά νά λάμψη ή τεθλιμμένη Πατρίδα μας».

Ή έπιστολή αυτή τοϋ Γεωργίου Ριζάρη πρός τόν ’Ολύμπιαν διαδήλως μαρτυ
ρεί καί τά αισθήματα καί τούς στοχασμούς, άλλά καί τάς σταθεράς αύτοϋ άποφά- 
σεις. Δεν έσπευδεν ό Ριζάρης νά πραγματοποιήση τόν πόθον έαυτοΰ καί τοϋ άδελ
φοϋ του περί ίδρύσεως Σχολής, διότι έπρεπε προηγουμένως νά συγκεντρώση την 
διεσκορπισμένην περιουσίαν, ήν, κατ’ άμετάκλητον άπόφασιν, έμελλε νά δωρήση, 
διά Βουλής τών Ελλήνων, εις τό ήδη άπελευθερούμενον "Εθνος, πρός ιδρυσιν τής 
Σχολής. Ταύτην έπεθύμει νά ϊδη ζών. Έσκέπτετο δέ νά άποσπάση τάς έν ταΐς 
ρωσικαΐς Τραπέζαις χρηματικάς καταθέσεις και ν αγοραση δι αυτών κτήματα, 
ή, έξασφαλίζων άλλως πως τά χρήματα, τούς τόκους αύτών νά διαθέτη πρός συντή- 
ρησιν τής Σχολής.

Ταΰτα λαμπρώς διετύπωσεν ό Γεώργιος Ριζάρης καί έν έπιστολή πρός τόν 
’Αδαμάντιον Κοραήν, ήτις άπηχεΐ πιστώς τάς εύγενεΐς σκέψεις καί τόν διάπυ-



ρον πόθον τοϋ Γεωργίου Ριζάρη περί ίδρύσεως τής Σχολής, ώς ήτο δέ άκόλουθον 
6 "Αδαμάντιος Κοραης έσπευσεν άμέσως ν' άπαντήση πρός αυτόν, συμβουλεύσας 
αύτον νά παραχωρήση την περιουσίαν εις το ’Έθνος, προς ίδρυσιν κοινής τίνος 
Σχολής, καί όταν αί περιστάσεις έπιτρέψωσι νά ληφθή πρόνοια περί του Ζαγοριου. 
Την γνώμην ταύτην, κατ’ αρχήν, άπεδέχετο ό Ριζάρης, άλλ’ ή άναγκη τής ^περι
συλλογής τής περιουσίας έπέβαλε την αναβολήν τής πραγματοποιήσεις αυτής.

Έν δεύτερα δ’ επιστολή προς τον Κοραήν από 13 "Ιουλίου 1825, ητις δυστυ- 
χώς δέν σώζεται, έγραφε μέν ό Ριζάρης, ότι άπεφάσισε νά 2λθη εις τήνΈλ- 
λάδα, έζήτει δε διάφορα συγγράμματα καί εκδόσεις του Κοραή, άτινα διά του Α
ναστασίου Κόνιαρη διένειμεν εις τά Ελληνικά Σχολεία, καί έπεθύμει νά μάθr τι- 
νας νέας έκδόσεις παρεσκεύαζεν ό Κοραής. Ούτος δ' άποστείλας, διά τοϋ έν Μασ- 
σαλία Θεοδώρου Πρασακάκη, διάφορα συγγράμματα, έγραψε προς τον Ριζαρην

δύο έτι έπιστολάς. _ _ x
Ή αλληλογραφία αυτή τοϋ Γεωργίου Ριζάρη μετά τοϋ Κοραή κατάδηλοί τα 

φιλόμουσα αισθήματα καί τούς φιλογενεϊς πόθους αύτοϋ. Άλλ’ έν τω μεταξύ χρό- 
νω ό Γεώργιος, κατά τό παράδειγμα τοϋ αειμνήστου αδελφού αύτοϋ Μάνθου, δεν 
έπαυε παραχολουθών τόν άγώνα τής Ελλάδος χαί προσερχόμενος έπίχουρος εις 
αύτόν. "Οθεν τή 14 Ιουλίου 1827 ό ’Ιωάννης Καποδίστριας αποταθείς δι’ έγκυ- 
κλίου αύτοϋ γράμματος εκ Πετρουπόλεως πρός τούς έν Μόσχα εγκατεστημένους 
"Ελληνας πλουσίους, προτρέψας αυτούς νά συμμετάσχωσι τοϋ πατριωτικού και 
πολεμικού δανείου τής Ελλάδος, άπετάθη καί πρός τόν Γεώργιον Ριζάρην, ο στις 
έδάνεισε 2.540 ταλλήρων, λαβών σχετικόν έγγραφον, ύπογεγραμμένον παρά Β. 
Καποδίστρια καί Κ. Γεροστάθη. Βραδότερον έν τή διαθήκη αύτοϋ ανέγραψε διά- 
ταξιν σχετικήν καί περί τούτου καί περί των προηγουμένων ποσών χαριν τής Εκ
κλησιαστικής Σχολής, παρακαλέσας τά δανεισθέντα πρός την Κυβερνησιν ποσά ν 
άποδοθώσι βραδύτερον εις τάς μελλούσας νά ίδρυθώσιν ύπ’ αύτοϋ Σχολάς. Ωστε 
ό Ριζάρης περί τό 1827, μετά τάς άνταλλαγείσας πρός τόν Κοραήν έπιστολάς, ά- 
πεφάσισε νά ίδρύση ούχί μίαν, ως έσκέπτετο ό Μάνθος, άλλά δύο Σχολάς. Κατα τι 
σημείωμα τής πρώτης αύτοϋ διαθήκης, ήτις βραδύτερον ετροποποιηθη, η όλη περι
ουσία των Ριζαρών άνήρχετο εις 340,000 ρουβλίων εσκεπτετο δε ο Γεώργιος Ρι
ζάρης νά ίδρύση έν Μονοδενδρίω μεν Σχολήν μετά οικοτροφείου άπορων μαθητών, 
διαθετών ύπέρ αυτής 120,000 ρουβλίων, καί Εκκλησιαστικήν Ακαδημίαν έν τή 
μελλούση πρωτευούση τής Ελλάδος, ύπέρ ής ’Ακαδημίας έμελλε να διάθεση 220, 
000 ρουβλίων. "Ωστε τήν πρώτην σκέψιν τοϋ Μάνθου έτροποποιησεν ο I εωργιος, 
νά ίδρύση αντί μιας δύο Σχολάς, ών ή έτέρα έμελλε νά είναι εκκλησιαστική. Πι
θανώς εις τήν άπόφασιν ταύτην περί τής Εκκλησιαστικής Σχολής κατεφθασε δια 
τών καλών εισηγήσεων τοϋ Κωνσταντίνου Οικονόμου, δστις περί την εποχην εκεί
νην συνέτασσε σχέδιον οργανισμού καί προγράμματος Θεολογικής Ακαδημίας δια 
τόν Κυβερνήτην τής Ελλάδος ’Ιωάννην Καποδίστριαν.

Πάντως δε τάς σκέψεις τοϋ Ριζάρη ένίσχυσε καί ή δια τοϋ μεγάλου Κυβερνή
του άρξαμένη έν Έλλάδι πνευματική κίνησις.

Χαρακτηριστικήν περί τούτου ένδειξιν έχομεν τήν εξής: Τω 1832 μεταβας



εις Νίζναν ό Ριζάρης ήγόρασεν άντίτυπον του γνωστού συγγράμματος τοϋ Πατρι- 
άρχου 'Ιεροσολύμων Δοσιθέου «Περί των έν Ίεροσολυμοις πατριαρχευσαντων», 
έν τοΐς πρώτοις φύλλοις τοϋ οποίου υπάρχει ή έξης ιδιόγραφος του Ριζάρη σημείω- 
σις: «Έν έτει άπό Χρίστου 1832 μηνί μαρτίω 26 ήγοράσθη ή παρούσα βίβλος 
υπό τοϋ της Νίζνης γραικοΰ Γεωργίου Ραδιόνοφ Ριζάρη και αφιερωθη παρα τοϋ 
ίδιου εις τό μέλλον άποκατασταθήναι παρά των αδελφών Ριζάριδων Σχολειον 
πνευματικόν». 'Τπο τό «πνευματικόν» (ρωσιστί douchovnoije) έννοεϊ ό Ριζάρης 
Εκκλησιαστικόν Σχολειον. Κατέβαλε δέ τότε μόχθους άπεριγράπτους προς περι
συλλογήν της περιουσίας αύτοΰ, διαρκώς ταξιδεύων. Οί έν Μονοδενδριω και αλ
λαχού ευρισκόμενοι συγγενείς έγραφαν προς αυτόν να μεταβή και κατοίκηση εις 
τό χωρίον η άλλαχοΰ της Ελλάδος, ουτω δέ κατά Μάϊον τοϋ 1832 ό ’Ιωάννης 
Κόνιαρης έγραφε «σας προσμένομεν με ανυπομονησίαν, κύριε θειε, να ορισητε εις 
τήν πατρίδα ή άν άγαπατε έδώ εις τούς Κορφοός διά νά εΐμεθα μαζή». Καί 6 Άν- 
τώνιος Κομιζόπουλος, λαβών τώ 1832 έκ Νίζνης επιστολήν, έγραφε πρός αύτόν 
έκ Μόσχας, συνιστών νά έγκατασταθή εις εν ώρισμένον μέρος καί να μη περιερ- 
χηται διαφόρους πόλεις, έως δτου άποκατασταθώσι τα της Ελλάδος πραγματα 
καί έκεϊ όμοϋ μεταβώσιν. 'Ο Ριζάρης άπό πολλοϋ ήδη έσκέπτετο νά κατέλθη 
εις τήν Ελλάδα, άλλ’ ήσχολεΐτο είσέτι περί τήν περισυλλογήν της περιουσίας. 
Τώ 1832, έκ Νίζνης μεταβάς εις ’Οδησσόν, έζήτησεν έκ Μονοδενδρίου κατάλογον 
των συγγενών αύτοΰ, διότι άπέστειλε μεν προ διετίας χρηματικά βοηθήματα εις 
τριάκοντα οικογένειας, άλλα μέλλων ν’ αναθεώρηση την διαθήκην αύτοΰ ήθελε ν 
άναγράψη έν αύτή διάφορα βοηθήματα εις άπόρους συγγενείς, διέταξε δέ καί τήν 
έπισκευήν της έν Μονοδενδριω πατρικής οικίας, έν ή έσκόπει να εγκαταστηση την 
Σχολήν. Έν τώ μεταξύ χρόνω, μεριμνών καί περί της Εκκλησιαστικής Σχολής, 
έζήτει ν’ άγοράση έν Έλλάδι άκίνητα κτήματα. Εις τοΰτο δέ προέτρεψεν αύτόν ό Α. 
Κομπατής, έν Όδησσώ μετ’ αύτοΰ γνωρισθείς, δν βραδύτερον ό Ριζάρης κατεστςσεν 
άντιπρόσωπον αύτοΰ έν’Αθήναις. Έπί μακρόν μετά τοϋ Κομπατή συνειργάσθη ώς άν- 
τιπρόσωπος τοϋ Ριζάρη έν’Αθήναις καί 6 Σπ. Αευκόκοιλος. Σώζεται δέ εύρυτάτη άλ- 
ληλογραφία Ριζάρη καί Κομπατή, έκ τής όποιας καταφαίνεται ή βαθμιαία αγορά καί 
άπόκτησις τών κτημάτων τοϋ Ριζάρη, δστις άπεφάσισε μέν όριστικώς νά κατέλθη εις 
τάς ’Αθήνας καί νά ίδρυση ένταΰθα τήν Εκκλησιαστικήν Σχολήν, αλλά μή δυνάμενος 
είσέτι ν’ άναχωρήση έκ Ρωσίας καί άναθεωρών έν Όδησσώ τήν διαθήκην αύτοΰ, άπε- 
φάσισε νά προβή εις τήν ϊδρυσιν τής έν Μονοδενδριω Σχολής. Τώ 1835, ευρισκό
μενός έτι έν Όδησσώ, ύπέγραψεν έγγραφον, έν φ παρεκάλεσε νά συνυπογράψω- 
σι καί έτερα εύϋπόληπτα πρόσωπα καί δπερ άπηύθυνε πρός τήν Κοινότητα Μο
νοδενδρίου. Δι’ αύτοΰ έδήλου ό Ριζάρης, δτι άπεφάσισε νά ίδρύση Σχολήν έν Μο- 
νοδενδρίω, χρησιμοποιών πρός τοΰτο τήν προ μικροϋ δι’ έξόδων του έπισκευασθει- 
σαν πατρικήν οικίαν. Ταύτην παρεχώρει εις τήν Κοινότητα Μονοδενδρίου, έπί τό 
είναι τε καί λέγεσθαι «κοινήν Σχολήν τών Ελληνικών μαθημάτων», προικισας 
αύτήν διά Βιβλιοθήκης άξιολόγου Εκ τε κλασσικών συγγραφέων καί άλλων, τών 
εις χρήσιν τών μαθητευομένων άναγκαίων βιβλίων. ’Αφιέρωσε δέ εις άναφαιρε- 
τον καί άναπόσπαστον ιδιοκτησίαν της Σχολής ταύτης τά έν Ίασίω εύρισκόμενα



πεντε εργαστήρια μετά μιας συνεχόμενης υπογείου οΐναποθήκης, 8πως τα ετήσια 
εισοδήματα αυτών, συμποσούμενα εις 2,500 γρόσια, άποστέλλωνται εις τήν Σχο
λήν. Ομοίως κατέθηκεν εις ρωσικήν Τράπεζαν κεφάλαιον άποδίδον τόκους έτησί- 
ως 2.000 ρουβλιων χάριν τής Σχολής. Προς κανονικήν δέ λειτουργίαν αυτής ώρι- 
σεν Εφορείαν εκ Μονοδενδριτών, έπιτρέψας, προς τοϊς άλλοις, τήν άκώλυτον 
αποδοχήν δωρεών και παρ’ άλλων συμπολιτών υπέρ τής Σχολής.

Τή 20 Νοεμβρίου 1835 οί Μονοδενδριται ανήγγειλαν εις τον Ριζάρην ότι συνε- 
πληρωθησαν αί έπισκευαι τής πατρικής αύτοΰ οικίας προς υποδοχήν του Σχολεί
ου, εξ επιστολής δέ του Μιχαλάκη Χρ. Βαρτζώνη πληροφορούμεθα οτι τή 1 Δε
κεμβρίου 1835 όριστικώς έγκατεστάθη το Σχολεΐον τήν ήμέραν εκείνην, ήν δυ- 
ναμεθα να θεωρήσωμεν ως ήμέραν τής ίδρύσεως τής έν Μονοδενδρίω Ριζαρείου 
Σχολής. Μη άρκεσθείς δέ ό Ριζάρης εις το προς τήν Κοινότητα Μονοδενδρίου έγ
γραφον, ούτινος τάς διατάξεις είχε συμπεριλάβει εν τή Διαθήκη του 1833, έγρα
ψε και προς τον Οικουμενικόν Πατριάρχην Γρηγόριον S"' παρακαλών όπως δι’ 
επισήμου Πατριαρχικού καί Συνοδικού γράμματος έπικυρωθώσι καί έξασφαλισθώ- 
σι τα περί τής ιδρυόμενης εν Μονοδενδρίω Ριζαρείου Σχολής. "Οντως δ’ έξέδωκεν 
ό Πατριάρχης κατά ’Ιανουάριον του 1836 επίσημον γράμμα διά του όποιου άνε- 
γνωρίζετο ή ,σύστασις τής έν Μονοδενδρίω Σχολής καί έξησφαλίζετο ή χρήσις τής 
διατεθεισης υπό του Γεωργίου Ριζάρη περιουσίας υπέρ τής συντηρήσεως αυτής.

Τω 1835 κατέλιπεν όριστικώς τήν Ρωσίαν ό Γεώργιος Ριζάρης, ΐνα έ'λθη εις 
τήν 'Ελλάδα. Καί κατ’ άρχάς μέν μετέβη διά Βεσσαραβίας είς Βιέννην, εΐτα δέ 
£ί5 Τεργέστην, οπού ευρισκόμενος έλαβε διάφορα γράμματα καί παρά του Κομπα- 
τή εξ ’Αθηνών καί παρά του Μιχαήλ Μίσιου, γράψαντος αύτώ τή 23 Σεπτεμβρί- 
ου 1836 περί διαφόρων υποθέσεων, άναφερομένων ιδίως είς τά έν Ίασίφ χτήματα 
του Ριζαρη και είς τινας δωρεάς τοϋ Χριστοδούλου Κόνιαρη προς τούς κατοίκους 
του Μονοδενδρίου γενομένας. Περί τοϋ ζητήματος τούτου έγραψαν καί οί Μονοδεν- 
δρϊται είς Τεργέστην πρός τόν Ριζάρην, &στις διατρίψας έχει μέχρι των τελευ
ταίων μηνών τοΰ 1836, έν άρχή τοϋ επομένου έτους μετέβη είς Ζάκυνθον, όπου 
παρεμεινε μέχρις ’Ιουνίου μηνός. Έκ Ζακύνθου ήλθε τέλος κατά τό θέρος τοΰ 1837 
είς Αθήνας, κατοικησας έν τή όδώ Άδριανοϋ ίδιοκτήτω οικία αύτοΰ.

^;γε εοτε το 68ον έτος τής ηλικίας αύτοΰ, έπιθυμών δέ να προφθάση να ϊδη 
ζων τήν ίδρυσιν τής Σχολής, έ'σπευσεν αμέσως να ζητήση τήν γνώμην τοΰ πρό 
τριετίας περίπου έκ Ρωσίας έλθόντος καί έν Ναυπλίω μέν κατ’ άρχάς είτα δ’ έν 
Αθήναις εγκαταστάντος Κωνσταντίνου Οικονόμου, δστις ένίσχυε τήν άπόφασιν αύ- 

του περί ίδρύσεως έν ’Αθήναις ειδικής Εκκλησιαστικής Σχολής. Όμοίαν γνώμην 
εδωκεν αύτώ χαί πολλάς σχετιχάς οδηγίας ό Ζαγορίσιος σοφός κληρικός Άρχι- 
μαν ριτης Νεόφυτός Δούκας εν Αιγινγ) διαμένων. Ωσαύτως ένίσχυσε τήν άπόφα- 
σιν του Ριζαρη και ο Γεώργιος Γεννάδιος, διαπρεπής τοϋ Γένους διδάσκαλος.

, Κατα τάς σκέψεις αύτοΰ ό Ριζάρης έμελλε να ίδρύση τήν Σχολήν όπως έκπαι- 
όευωνται εν αυτή διαρκώς δέκα Ζαγορίσιοι μαθηταί καί δέκα έτεροι έκ τής έλευ- 
θερας Ελλάδος, πρός τόν αποκλειστικόν σκοπόν να γίνωνται ιερείς. Τούς δέκα 
Ζαγορίσιους έμελλον νά έκλέγωσι πάντα τά χωρία τοϋ Ζαγορίου, ύποδεικνύοντα



«νά δύο έκαστον, εξ ών έν Άθήναις θά έκληροΰντο οί υπότροφοι, άναλόγως τών 
έκάστοτε κενουμένων θέσεων. Κατά ταϋτα ή έν Άθήναις Σχολή θά ήτο «ανώτερα 
Σχολή», ήν εΐχεν όπ’ δψει έν ταϊς περί τής έν Μονοδενδρίω Σχολής διατάξεσιν, 
εις την οποίαν θά έστέλλοντο ούχί πλέον δύο αλλά δέκα Ζαγορίσιοι, προς ιερατικήν 
έκπαίδευσιν έπί μίαν «πενταετίαν», δίδοντες προηγουμένως «έγγραφον ύπόσχεσιν» 
ότι θά προσήρχοντο εις τάς τάξεις του κλήρου. "Ωστε ή έν Άθήναις μέλλουσα να 
ΐδρυθή Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή ήτο καρπός τών μεγάλων σκέψεων καί 
πόθων τών αδελφών Ριζαρών, ών ή πραγματοποίησές ήρξατο διά τής ίδρύσεως 
τής έν Μονοδενδρίω Σχολής. Κατ’ ανάγκην δ’ ό Γεώργιος Ριζάρης διά νεωτέρων 
ιδιαιτέρων διατάξεων έμελλε να συνδέση τήν έν Μονοδενδρίω μετά τής έν Άθήναις 
Σχολής, άναθέτων εις τήν τελευταίαν ταύτην τήν δλην διαχείρισιν τής περιουσίας.

Άλλ’ ή περιουσία αυτή δεν θά ήτο έπαρκής ως χρηματικόν κεφάλαιον, πρός 
συντήρησιν ιδίως τής έν Άθήναις Σχολής. Προ πολλοϋ δέ, ώς εΐδομεν, ό Ριζάρης 
έσκέπτετο να μεταβάλη τό χρήμα του εις κτήματα προσοδοφόρα, άγοράζων 
«μούλκια», ώς έγραφεν πρός τον Όλύμπιον, ίσως δ’ ένεκα τής σκέψεως ταύτης 
δεν ύπήκουσεν εις τήν συμβουλήν του Κοραή, δπως αμέσως παραχωρήση τήν πε
ριουσίαν του εις τήν Ελληνικήν Κυβέρνησιν. Διότι τότε καί διεσκορπισμένη ήτο 
ή περιουσία καί κτήματα δεν ήτο δυνατόν ν’ άγορασθώσιν. "Ενεκα πάντων τούτων 
βλέπομεν αυτόν μόλις έγκαθιστάμενον έν Άθήναις νά φροντίζη περί αγοράς κτη
μάτων. Έσυλλογίζετο, δτι ή άξια τών κτημάτων καί αί πρόσοδοι αυτών έμέλ
λον νά πολλαπλασιασθώσι σύν τώ χρόνω, όμολογουμένως δέ άνευ τής ευτυχούς 
ταύτης σκέψεως τού Γεωργίου Ριζάρη τό έργον του δεν ήτο δυνατόν νά μείνη στα
θερόν. Προέβη λοιπόν εις άγοράν μεγάλου οικοπέδου έν τή όδώ Έρμου καί τού 
εύρυτάτου έξω τών Αθηνών τότε κειμένου χώρου, έν ώ νΰν εΰρηται ή Σχολή. Τού
τον απέκτησε τή 20 'Ιανουάριου 1838 έν τακτική δημοπρασία άνήκοντα τέως εις 
τήν Μονήν Πετράκη, κατά τό κατακυρωτικόν δέ τής δημοπρασίας έγγραφον τού 
τότε Διοικητοΰ Αττικής, ό χώρος δστις ήτο «περιβόλιον» παρεχωρήθη μετά 
τού ΰδατος. Ό χώρος προσηυξήθη ύστερον διά δωρεάς τής Μονής Πετράκη ικα
νής έκτάσεως πρός τό βορειοανατολικόν μέρος. Έπί τού έν τή όδώ Έρμοΰ γη
πέδου ήρξατο ό Ριζάρης κτίζων μεγάλην οικίαν, σκοπών νά διαθέση τάς προ
σόδους αυτής καί άλλων οικιών ή άγορασθεισών ή ύπ’ αυτού άνεγερθεισών υπέρ 
τής Σχολής. Δέν ήθέλησεν όμως ή δέν ήδυνήθη νά διαθέση όλα τα χρηματικά κε
φάλαιά του εις οικοδομάς, διότι μέγα μέρος αυτών είχε κατατεθειμένον ασφαλώς 
έπί ικανοποιητικοί τόκω εις ρωσικάς Τραπέζας.

Μετά τάς προπαρασκευαστικάς έργασίας άπεφάσισε ν’ άναθεωρήση τήν έν Ό- 
δησσω τώ 1833 συνταχθεΐσαν Διαθήκην, έχων εις τούτο οδηγόν τον νομομαθή 
Ν. Ίωαννίδην, δστις ύπέδειξεν έπωφελεστάτας μεταβολάς τής Διαθήκης τού 
1833 καί συνέταξε τάς διατάξεις τής νέας Διαθήκης, αντιγράφοντας αύτάς τού 
Γεωργίου Ριζάρη.

Τή 1 'Ιανουάριου 1840 τό πρώτον ό Ριζάρης ύπέγραψεν, άλλα τή 10 'Ιανουά
ριου προσέθηκεν εν έτι άρθρον περί τών έκτελεστών αυτής καί τή 25 Απριλίου 
έτερα τέσσαρα άρθρα. Μή άρκεσθείς εις ταΰτα, τή 1 'Ιανουάριου 1841 προσέθηκε



νέα άρθρα άναγόμενα εις τήν εσωτερικήν της Σχολής Διοίκησιν καί τινα ακροτε
λεύτια, εν οΐς λέγει, προς τοΐς άλλοις, «’Ιδού έτελείωσα δ,τι είχα να γράψω. Θέλω, 
διατάττω καί επιθυμώ να έκτελεσθώσιν άπαρασαλεύτως δσα διάταξα. Η επιθυ
μία μου είναι νά προκύψγι ωφέλεια εις τό Κοινόν από τούς ίδρωτας τον προσώπου 
εμοϋ τε και τοϋ μακαρίτου ανταδέλφου μου... Δεν θέλω κατ’ ούδένα τροπον να 
ώφεληθώσιν οί ολίγοι χάριν των κοινωφελών διατάξεων μου». Μετά πασών τού
των τών προσθηκών ή Διαθήκη άπετελέσθη έξ 171 άρθρων. Άλλα και μετά τας 
προσθήκας ταύτας άνεγίνωσκε καί μόνος τήν Διαθήκην, κατεχόμένος υπο διαρκούς 
αγωνίας καί φόβου μή τι παρέλιπε ή μή τι λάθος διέπραξε. Μή αρκούμενος δε 
είς τά 171 άρθρα της Διαθήκης καί τάς τρεις προσθήκας, τή 23 Μα'ίου 1841, τρεις 
ημέρας προ τού θανάτου αυτού, υπέγραψε μυστικόν κωδίκελλον, εν ώ εμεριμνησε 
περί μικρών χρηματικών δωρεών είς συγγενείς του καί ύπηρέτας καί συντηρησεως 
τριών νέων σπουδαστών. Έν τω κωδικέλλω διέταξεν επί πλέον ν’ αγορασθή εν 
Μονοδενδρίω οικία δπως χρησιμεύση ώς Παρθεναγωγείου καί ώρισε ποσον τι 
δπερ θά έστέλλετο έξ ’Αθηνών παρά τών εκτελεστών τής Διαθήκης προς συντη- 
ρησιν τής διδασκαλίσσης, έκτος τού έν τω 61 άρθρω τής Διαθήκης όριζομένου 
ποσού προς συντήρησιν τής έν Μονοδενδρίω Σχολής τών άρρένων, κατά τάς προ- 
ηγουμένας έν έτει 1835 ληφθείσας, ώς εΐδομεν, καί κυρωθείσας υπό τού Πατριαρ- 
χου Γρηγορίου £' διατάξεις. ’Επίσης ώρισεν ό Ριζάρης διάφορα ποσά υπέρ τών 
έν Μονοδενδρίω Μονών τοϋ Προφήτου Ήλιοΰ καί τής Αγίας Παρασκευής, ώς 
καί υπέρ τών τριών ναών τής κώμης. Τήν δλην δέ Διαθήκην χαρακτηρίζει καθόλου 
πνεύμα πρακτικόν καί οικοκυροσύνη, μεγάλη προσοχή καί ακρίβεια έν ταΐς λεπτο- 
μερείαις. Άλλα τό κύριον σημείον αυτής, είς δ ό μέγας έθνικός ευεργέτης κατ’ 
έξοχήν έστρεψε τήν προσοχήν του, ύπήρξεν ή διά τής Διαθήκης ίδρυομένη «Μάν- 
θου καί Γεωργίου Ριζάριδων ’Εκκλησιαστική Σχολή».

Τά κατά τήν ΐδρυσιν, συντήρησιν, λειτουργίαν καί διοίκησιν αυτής λεπτομε
ρέστατα καθώρισεν ό Ριζάρης. Προ παντός μεταβαλών τάς περί διοικήσεως αυτής 
υπό τής Δημοτικής Αρχής διατάξεις, προνοητικώτατα ώρισεν έκτελεστάς τής 
Διαθήκης, οίτινες έμελλον νά ώσι καί "Εφοροι τής Σχολής, έξ ώρισμένων μερών 
καταγόμενοι καί υπό τής ολομέλειας αυτών έκάστοτε οί άποχωροΰντες ή άποθνή- 
σκοντες άνευ τίνος ξένης έπεμβάσεως άνανεούμενοι ίσοβίως.

Τήν άνωτάτην δ’ έποπτείαν έπί τής Σχολής άνέθηκεν είς τήν Κυβέρνησιν, καί 
διά γενικών διατάξεων καί διά μερικωτέρων περί έγκρίσεως τοϋ προϋπολογισμού 
καί άπολογισμοΰ τού προγράμματος τών μαθημάτων καί τού διδάσκοντος προσω
πικού. Κατά τάς διατάξεις αυτού, πάσα πρότασις έπί τών τοιούτων ζητημάτων 
δέον νά προέρχηται παρά τού Συμβουλίου, σωζομένης τής πλήρους αύτοδιοικήσεως 
καί ανεξαρτησίας τής Σχολής, ώς ιδιωτικού ιδρύματος, είς τήν Κυβέρνησιν δ’ 
άπόκειται ή εγκρισις καί κύρωσις. Έν περιπτώσει άρνήσεως τής έγκρίσεως ή 
κυρώσεως τοϋ προϋπολογισμού ή άλλης τίνος τοϋ Συμβουλίου άποφάσεως, δέον 
νά δικαιολογήται ή Κυβέρνησις. "Ωστε ή διοίκησις τής Σχολής θά διεξήγετο υπό 
τοϋ Συμβουλίου ανεξαρτήτως μεν άπό τής Κυβερνήσεως, άλλ’ ύπευθύνως ένώπιον 
αυτής. Ό Ριζάρης άφήκε μέν έλεύθερον τό Συμβούλιου, ούχί όμως καί άνεξέ-



λεγκτον, άνέθηκε μέν την έποπτείαν της Σχολής εις την Κυβερνησιν, προελαβεν 
όμως πάσαν οίανδήποτε αυτής έπέμβασιν εΐτε εις την οικονομικήν διαχειρισιν 
τής Σχολής εΐτε εις την διοίκησιν αυτής.

Προνοητικώτατα ωσαύτως ό Ριζάρης ώρισεν όπως συμπληροϋται εγκυρως και 
έπισήμως ή Διαθήκη αύτοϋ επί τινων λεπτομερειών, χωρίς όμως ν’ άλλοιωθωσιν 
αί θεμελιώδεις διατάξεις, καί, κυρίως είπεΐν, ώρισε να έπιφέρωνται βελτιώσεις 
έπί σιωπωμένων καί ούχί επί ώρισμένων διατάξεων. Ί οϋτο δε διότι δεν ηδυνατο 
βεβαίως να προκαθορίση πάσας τάς λεπτομέρειας.

Αί περί τής προσλήψεως καί συντηρήσεως μαθητών, δέκα έκ Ζαγορίου καί 
έτέρων δέκα έκ τής έλευθέρας 'Ελλάδος, διατάξεις είναι λεπτομερείς, έντόνως δ' 
ήξίωσεν ό Ριζάρης να διδάσκωνται εν τη Σχολή άποκλειστικώς όσοι σκοπονσι 
να προσέλθωσιν εις τον Ιερόν Κλήρον, παρακαλέσας ταυτοχρόνως την Κυβερνησιν 
νά όρίση όπως τοϋ λοιπού μη χειροτονώνται οί μη εχοντες άπολυτηριον τής Ρίζα- 
ρείου Σχολής. Έκτοτε προεϊδεν ό άείμνηστος διαθέτης, ότι ό μέγας σκοπός τής 
Σχολής του δεν θά έπετυγχάνετο αν μη ή Κυβέρνησις διά καταλλήλων νομοθε- 
τημάτων ύπεστήριζε τούς έξερχομένους έκ τής Σχολής, ως μέλλοντας Ιερείς 
καί μη έθέσπιζε προσόντα καθόλου διά τούς χειροτονουμένους. «Παρακαλώ — 
Εγραψεν έν τώ 78 άρθρω τής Διαθήκης—τά δόο τής ΣχοΑή; νά
σωσι πάντα λίθον (αν εγώ ζών δεν το κατορθώσω) διά νά ενδώστ] ό Βασιλεύς, 
ώστε άποκΑειστικώ; Ä τή Σχολή νά διδάσκωνται όσοι σκοπεάουσι νά ένδοδώσιν 
Ίερωσννης ένδυμα καί να μή είναι δεκτοί εις 'Ιερωσύνην, εϊμή όσοι έχουν τακτικά 
αποδεικτικά περί τής εν αυτή σπουδής των». Πρόδηλον λοιπόν ότι έπεθυμει όπως 
ού μόνον παιδεύωνται εν τη Σχολή οί μέλλοντες Ιερείς, αλλα και όπως ο Κλήρος 
τής εν Έλλάδι Εκκλησίας καταρτίζεται έκ Ριζαρειτών.

Κατ’ άρχάς ό Ριζάρης έσκόπει νά φοιτώσιν απλώς εις την Σχολήν οί υπότρο
φοι, εξω αυτής διαμένοντες καί λαμβάνοντες τά προς συντήρησιν αυτών παρά τοϋ 
ταμείου τής Σχολής, ύστερον όμως έν τή γ προσθήκη τής Διαθήκης ανέγραψε 
τό εξής 161 άρθρον: «Επειδή οί μέλλοντες νά ίερωθώσιν έχουν χρείαν όχι μόνον 
σπουδής μαθημάτων, άλλά καί τίνος ήθοποιήσεως, όπερ κατορθοϋται έάν συνηθί- 
σωσιν έγκαίρως εις βίον κατάλληλον μέ τό μετά ταϋτα έπάγγελμά των, διά 
τούτο άποφασίζω ήδη νά ένδιαιτώνται εις τό κατάστημα τής Σχολής ώς εις 
Κοινόβιον οί υπότροφοι, καθ’ όσον διαρκούν αί σπουδαί των», περί δε του Σχο- 
λικοϋ «καταστήματος» έν τώ 73 άρθρω άνέγραψε τάς έξής διατάξεις: «Ώς κατά- 
στημα τής Σχολής ταύτης θέτω νά χρησιμεύση ή πλησίον των ’Ανακτόρων κατα 
τήν οδόν τών ’Αμπελοκήπων κειμένη οικοδομή μου, όπου εύρίσκεται και τερπνο- 
τατον πρός διασκέδασιν τών φοιτητών περιβόλιον, πρός διατήρησιν τοϋ όποιου δια- 
τάττω νά ληφθώσιν όλα τά αναγκαία μέτρα, λαμβανομένης πρόνοιας και περί 
τής ένοιχιάσεώς του. ’Επειδή δέ ή οικοδομή αΟτη έγένετο άπ’ άρχής πρός άλλον 
σκοπόν, οί έκτελεσταί τής παρούσης μου οφείλουν νά τήν αύξήσωσι, μεταρ- 
ρυθμίζοντες αυτήν έπί τό καταλληλότερον θέλει δέ γίνει τοιαύτη επισκευή, αν 
έγώ ζών δέν ένεργήσω ή διατάξω άλλως πως. Εις τό κατάστημα τούτο διατάττω 
καί θέλω νά γίνη εν Παρεκκλήσιον ύπό τό όνομα του άγιου 1 εωργιου του Μεγα-
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λομάρτυρος, δπου καθ’ έκάστην καθημερινήν νά προηγήται της διδασκαλίας προσ
εχή» τ(*ς Ss Κυριάκος καί έορτάς χρεωστοΰν οί μαθηταί νά παρευρίσκωνται εις 
την θειον λειτουργίαν. "Αν είναι δυνατόν επιθυμώ νά χρησιμεύση ώς παρεκκλήσι- 
ον το πλησίον του είρημένου περιβολιού ύπαρχον παρεκκλησίου του Αγίου Γεωρ
γίου, αφοϋ επισκευασθή προσήκοντος. Παρακαλώ δε νά μνημονεύονται έν αύτώ 
τα ονοματα ημών Μάνθου καί Γεωργίου Ριζάριδων μετά τών γονέων ημών. Εί
ναι δε καλόν ώστε ό τής Κατηχήσεως διδάσκαλος νά είναι ιερωμένος διά να ίε- 
ρουργή και εν αυτώ τώ παρεκκλησίου. Καί έν τώ Κωδικέλλω έπανέλαβεν ό Ρι- 
ζαρης την παραγγελίαν περί άνακαινίσεως του ναοϋ του παρεκκλησίου καί κα
τασκευής του τάφου του έν τώ Νάρθηκι, προσθέσας καί τα εξής: «Αί δύο ει
κόνες, αι ευρισκομεναι τώρα έν τή οικία μου, νά τεθώσιν εις τό Σχολεΐον 
μου και να αν απτή το κανδήλί των άκοίμητον άπό τό λάδι τών κτημάτων μου. "Αν 
ζών δεν χαρίσω μόνος τάς άλλας εις την οικίαν μου εύρισκομένας εικόνας νά δο- 
θώσιν εις τον άγιον Γεώργιον». Τέλος εν τώ 68 άρθρο τής Διαθήκης άνέγραψεν
ο Ριζαρης τα εξής: «Παρακαλώ τούς.........έκτελεστάς τής (Διαθήκης) μου νά φρον-
ασωσι περί του ενταφιασμού μου, ο οποίος επιθυμώ νά γίνη με άπλούστατον καί 

χριστιανικόν τροπον. Το σώμα μου θέλω νά ένταφιασθή εις τό κατά τήν οδόν 
τών Αμπελοκήπων πλησίον τών ’Ανακτόρων περιβόλιόν μου προς τό δεξιόν μέ
ρος αυτού. Κατα την ημέραν τού ενταφιασμού μου παρακαλώ τούς έκτελεστάς 
μου νά διανείμωσιν εις πτωχάς οικογένειας χιλίας δραχμάς».

II τελευταία αυτή διαταξις ως άριστά χαρακτηρίζει τόν μέγαν έθνικόν ευερ
γέτην, τόν μετριόφρονα, τόν αληθή χριστιανόν Γεώργιον Ριζάρην. ’Αλλά πασαι 
αί διατάξεις τής Διαθήκης περί τής Σχολής, μετά πολλής τής περισκέψεως διατυ- 
πωθεϊσαι, υπήρξαν όντως σοφαί διατάξεις, εις αΰτάς δ' όφείλεται τό γεγονός 
οτι,τό 'ίδρυμα τών Ριζαρών έθεμελιώθη έπί άσαλεύτων βάσεων, ότι δεν ύπήρξεν 
εφημερον και ότι, όσον παρ αυτού εξηρτάτο, ό σκοπός έπετεύχθη τελείως.

Ουτω διατάξας τα τής Σχολής ό Γεώργιος Ριζάρης τή 25 Απριλίου 1841 
άπηύθυνε πρός τήν Κυβέρνησιν έγγραφον, δι' οΰ έξεδήλου τήν περί ίδρύσεως αύτής 
έπιθυμίαν έαυτοϋ καί τού πρεσβυτέρου άδελφοϋ του Μάνθου καί παρεκάλει αυτήν:

α ) να οπιτρεψη την συ στάσιν και υπαρξιν τής Εκκλησιαστικής ταύτης Σχο
λής».

β ) «να αναδεχθή τον διορισμόν τών άναγκαιούντων Καθηγητών, περί τής 
μισθοδοσίας των όποίων προνοεΐ ή Διαθήκη μου, καί τήν έκλογήν τών ύποτρόφων, 
..ερί ,ής συν ιαςεως και συνδιαιτησεως τών οποίων προνοεΐ έπίσης ή Διαθήκη μου».

γ') «νά άναδεχθή τήν έκλογήν τών εκτελεστών τής Διαθήκης μου όταν έκλί- 
πη κς εκ τών παρ εμού αυτού ορισθέντων ώς τοιούτων».

δΐ «νά άναδεχθή νά θεωρούνται οί προϋπολογισμοί ύπό τήςάρμοδίου άρχής». 
ε ) «νά άναδεχθή τήν έν γένει έφορείαν έπί τού καταστήματος αυτού, διά νά 

μή συμβαίνωσι παραλείψεις».
Εν τελεί τού έγγραφου αυτού έπέλεγεν, ότι ό σκοπός αυτού ήτο «ή βελτίωσις 

τής καταστασεως του κλήρου καί ή έξάπλωσις τής ευαγγελικής αλήθειας καί 
έν γένει τών φώτων». Ώς ήτο δ' άκόλουθον ή Κυβέρνησις εύμενέστατα άπεδέχθη



την μεγάλην έθνικήν δωρεάν του Ριζάρη υπέρ της μορφώσεως του κλήρου. Τή 
12 Μαΐου 1842 έδημοσιεύθη Νομοθετικόν Β. Διάταγμα, δι’ où ένεκρίνετο ή απο
δοχή της προτάσεως τοϋ Γεωργίου Ριζάρη περί ίδρύσεως της Σχολής καί ή Δια
θήκη, ήτις ουτω προσέλαβεν ΐσχύν νόμου τοϋ Κράτους. Αύθημερον απενεμηθη εις 
τον ιδρυτήν τό παράσημον τοϋ Χρυσοΰ Σταυρού καί έξεφράσθη ή Βασιλική ευαρέ
σκεια προς αυτόν, ώς εθνικόν ευεργέτην, «διά τον άπαράμιλλον ζήλον περί την 
έκπαίδευσιν των κληρικών του Έλληνικοΰ Κράτους». Έν επισημω δ εγγράφω 
προς τον Ριζάρην, μετά τήν άνακοίνωσιν των άνωτέρω, ό Ίπουργος των Εκκλη
σιαστικών καί τής Δημοσίας Έκπαιδεύσεως Ν. Γ. Θεοχάρης ελεγε προς αυτόν, 
«ή φιλογενής καί χριστιανική πράξις υμών, κινοΰσα τήν εθνικήν ευγνωμοσύνην,
θέλει άναμιμνήσκει αείποτε είς τούς ζώντας καί παραδίδει μετ’ ευλογιάς και μακα
ρισμών είς τάς έπερχομένας γενεάς τό όνομα υμών, ού μόνον ως ζηλωτοΰ περί 
τα θεία, άλλα καί ώς φιλοπάτριδος καί ώς ευεργέτου ιδίως, καθιερωσαντος τον 
ί'διον έαυτοϋ πλοΰτον περί τήν τών λειτουργών τοϋ '1 ψίστου εκπαιδευσιν».

'Τπήρξεν αληθώς τοιαύτη καί τοσαύτη ή προς τό ’Έθνος δωρεά τοϋ Ριζάρη, 
ώστε, κατά δίκαιον λόγον, προύκάλεσε μεγάλην εθνικήν ευγνωμοσύνην προς αυ
τόν τε καί τον άδελφόν του. Ο πόθος αυτών περί ιδρυσεως της Σχολής επραγμα- 
τοποιήθη, διά τών άτρύτων μόχθων τοϋ Γεωργίου Ριζάρη, όστις, ως ειδομεν, απο 
τοϋ 1824 μέχρι τοϋ 1841 συντόνως είργάσθη πρός περισυλλογήν τής περιουσίας 
αυτών καί έξασφάλισιν τής ίδρύσεως καί συντηρήσεως τής Σχολής" θα ήτο βεβαίως 
άνυπολόγιστος ή χαρά τοϋ Γεωργίου Ριζάρη να ΐδη την Σχολήν λειτουργοΰσαν, 
άλλ’ αρκετόν ήτο τό ότι ζών, ώς έγραφε τώ 1824 προς τον Κωνσταντίνον Παπαδο
πούλαν Όλύμπιον, έθηκε τάς άσφαλεΐς βάσεις τοϋ ιδρύματος τών Ριζαρών. Μετά 
τήν έκδοσιν τοϋ Β. Διατάγματος τής 12 Μαΐου 1841, δι’ ου εγενετο αποδέκτη ή 
πρότασις τοϋ Ριζάρη περί ίδρύσεως τής Σχολής και τής υπέρ αυτής μεγάλης εθνι
κής δωρεάς, τή 29 Μαΐου συνέταξεν, ώς ειδομεν, ο Ριζαρης τον κωδικελλον τής 
Διαθήκης, δεινώς τότε πάσχων έξ άτονίας τών εντοσθιων, ήτις επηνεγκεν απεψίαν. 
Μετά τρεις ημέρας, ήτοι τή 1 ’Ιουνίου 1841, ο Ριζαρης, άγων το 71 έτος τής 
ήλικίας του, έτελεύτησε τον βίον. «Ή κηδεία αυτοΰ έγινε λαμπρότατη πασης άλ
λης κηδείας, έγραψεν ή έφημερίς «Άθηνά» τής 4 Ιουνίου 1841. Η Ιερά Σύν
οδος, ό ’Επίσκοπος ’Αττικής, όλοι οί ιερείς τών Αθηνών και όλοι σχεδόν οι κά
τοικοι τών ’Αθηνών έσπευσαν αυθόρμητοι», κατα διαταγήν δε τής Κυβερνησεως 
όλοι οί μαθηταί τών έν Άθήναις Σχολείων συνωδευσαν την κηδείαν τοϋ 1 ιζαρη. 
Ή νεκρώσιμος άκολουθία έψάλη έν τώ ναώ τής αγίας Ειρηνης, όστις εχρησιμευεν 
ώς Μητροπολιτικός ναός τότε, έκεΐθεν δέ εκομισθη ο νεκρός εις το εν τώ περιβολω 
τής Σχολής παρεκκλήσιον τοϋ άγιου Γεωργίου, οπού και εταφη κατα την επιθυμίαν 
του. «Ό μακαρίτης Ριζάρης, έπέλεγεν ή άνωτέρω έφημερίς, έπραξεν &ν άπό τά 
μεγαλύτερα άγαθοεργήματα πρός τό ’Έθνος, και δια τοΰτο το Εθνος έδειςε προς 
αυτόν τόσην ευγνωμοσύνην».

Τό Συμβούλων τών εκτελεστών τής Διαθήκης έμερίμνησε μετά τινα έτη ν’ 
άποκομίση εκ Ρωσίας τά οστά τοϋ Μάνθου Ριζάρη καί ν’ άποθέση αυτά παρά τά 
τοϋ Γεωργίου, έν ίδίω τάφω, παρά τον ναόν τής Σχολής. Επειδή δέ άντί τοϋ ναοΰ



εκείνου, βραδύτερου κατεδαφισθέντος, νέος έκτίσθη ναός του άγιου Γεωργίου, με- 
τηνέχθησαν εις αυτόν τά οστά άμφοτέρων των αδελφών Ριζαρών καί απετεθησαν 
έν αύτω προ των βαθμιδών του άγιου Βήματος. Εκατέρωθεν δέ τής κεντρικής 
πύλης του ναοϋ αναγράφονται τά έξης επιγράμματα, ειλημμένα έκ των πρωτων 
τάφων των Ριζαρών, εις μνήμην αυτών:

ΡΙΖΑΡΗΣ ΕΝΤΑΥΘΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΩΣ ΠΑΡΙΑΥΕΙ 
ΑΥΤΟΚΑΣΙΓΝΗΤΩΙ ΥΠΝΟΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΝ.

ΤΟΥ ΔΗ ΕΠΙΚΡΑΙΝΩΝ ΦΡΕΣΙ ΠΙΣΤΟΤΑΤΗΙΣΙΝ ΕΦΕΤΜΑΣ,
ΟΝ ΠΑΣΑΝΤ’ ΟΛΒΟΝ ΚΟΙΝΟΝ ΑΠ’ ΕΜΠΟΡΙΗΣ.

ΤΟΥΤΩΙ ΦΥΤΑΛΙΗΝ ΙΔΡΥΣΑΤΟ ΜΕΛΛΙΕΡΗΩΝ 
ΩΔΕ ΔΟΜΑ ΚΛΗΡΩΙ ΤΙΜΙΟΝ ΕΥΣΕΒΕΩΝ,

1843

ΡΙΖΑΡΑΟ ΚΟΝΙΝ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΕΚΡΟΠΙΣ ΑΙΑ 
ΩΔΕ ΚΟΜΙΣΘΕΙΣΑΝ ΣΑΡΜΑΤΙΗΘΕΝ ΕΧΕΙ.

ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΡΑΝΑΗΣ ΑΠΟ ΒΛΑΣΤΩΝ ΚΑΛΛΙΠΕΝ ΟΙΚΟΝ 
ΠΑΤΡΩΙΟΝ, ΦΕΥΓΩΝ ΔΟΥΛΟΣΥΝΗΝ ΣΤΥΓΕΡΗΝ.

ΣΑΡΜΑΤΙΗΣ Δ’ ΕΝ ΟΡΟΙΣΙΝ ΥΠΑΡΚΤΙΟΥ ΟΛΒΟΝ ΑΚΡΑΙΦΝΗ 
ΚΤΗΣΑΜΕΝΟΣ, ΠΑΤΡΗΣ ΧΡΗΣΑΤ’ ΕΠ’ ΩΦΕΛΙΗΙ.

1843

Τάς υπέρ τοϋ Έθνους υπηρεσίας άμφοτέρων τών αδελφών προσήκοντος έκτι- 
μώσα ή Βουλή τών Ελλήνων άνέγραψεν αυτών τά ονόματα έν τή αιθούση αυτής 
μεταξύ τών ονομάτων τών μεγάλων τοϋ ’Έθνους Ευεργετών. Άναμφιβόλως δ’ 
έν τή μακρά σειρά τών ονομάτων τών έθνικών ευεργετών, οι Ριζάραι έξιδιασμέ- 
νην δλως κατέχουσι θέσιν, διότι την περιουσίαν αυτών διέθηκαν υπέρ μοναδικού 
ιερού σκοπού, τής μορφώσεως τοϋ Κλήρου, πληρώσαντες οΰτω ύψίστην έθνικήν 
ανάγκην, ήν μόνοι αυτοί έθεράπευσαν. ’Εντεύθεν καί το ίδρυμα αυτών, ή Ριζάρειος 
Εκκλησιαστική Σχολή, άπέβη μοναδικόν έν ολω τώ Έλληνικώ Έθνει.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ1

Μετά τον θάνατον τοϋ Γεωργίου Ριζάρη τό Συμβούλιου τών έκτελεστών τής 
Διαθήκης αυτοΰ έπί διετίαν περίπου ήγωνίσθη υπέρ τής περισυλλογής καί διασώ- 
σεως τής περιουσίας αυτού. "Οθεν μόλις τή 25 ’Ιανουάριου 1843 έξεδόθη Β. Διά
ταγμα, δι’ οΰ ένεκρίθη ό ’Οργανισμός αυτής καί ίδρύθη ή «Ριζάρειος ’Εκκλησια
στική Σχολή». Τή 8 Φεβρουάριου τοϋ αυτού έτους τό Συμβούλιου τής Σχολής 
ήρξατο συζητούν τά κατά τήν έναρξιν τής λειτουργίας αυτής, άνετέθη δέ προσωρι- 
νώς ή Διεύθυνσις τής Σχολής τώ έκ τών Συμβούλων άρχιμανδρίτη Μισαήλ Άπο- 
στολίδη καί διωρίσθη πρώτος Καθηγητής 6 Νεόφυτος Δώτος. Μετά τάς πρώτας

1) Περίληψις έκ της 'Ιστορίας τής Ριζαρείου Έκκλησ. Σχολής, σ. 62—224.



δ’ ένεργείας καί διασκέψεις των εκτελεστών της Διαθήκης του Ριζάρη καί την 
έκδοσιν ’Οργανισμού της Σχολής, άπεφασίσθη όριστικώς να λειτουργήση αΰτη 
έν τή έντός του «περιβολιού» οικία τοΰ Γεωργίου Ριζάρη. Επειδή δ’ αυτή έχρη- 
ζεν επισκευών καί άναλόγου διασκευής, προς έγκατάστασιν Σχολής, καί τής ΐδρύ- 
σεως ναοΰ, άνετέθη εις τον Γάλλον ’Αρχιτέκτονα Άνδρέαν Κουσέν νά εκπόνηση 
το σχέδιον. Έν τή συνεδρία τής 26 Μαΐου 1843 άπεφασίσθη νά τελεσθή το μνημό- 
συνον τοΰ Ριζάρη τή 31 Μαΐου, Δευτέρα τής Πεντηκοστής, «καί την ιδίαν ημέ
ραν νά καταβληθή ό θεμέλιος τής Εκκλησιαστικής Σχολής», δπερ καί έγένετο, 
παρόντος τοΰ 'Υπουργού ’Ιακώβου Ρίζου Νερουλού. Καί έλήφθη μεν τή 23 ’Ιου
νίου 1843 άπόφασις περί ένάρξεως τής Σχολής τή 1 Σεπτεμβρίου τοϋ έτους εκεί
νου, άλλ’ ή οικοδομή έβράδυνε, μόλις κατά Νοέμβριον παραληφθεΐσα. Έκτος 
τής βραδύτητας τής οικοδομής, εις τήν άναβολήν τής ένάρξεως τής λειτουργίας 
τής Σχολής συνετέλεσαν καί τα πολιτικά γεγονότα, άπολήξαντα εις τήν έπανάστα- 
σιν τής 3 Σεπτεμβρίου 1843, ήτις κατήργησε τήν απολυταρχίαν τοϋ Όθωνος, 
θεσπίσασα το Σύνταγμα. Τελευτώντας τοϋ έτους έληξε καί ή οικοδομή τοϋ ναοΰ 
τής Σχολής. Επειδή δ’ έφαίνετο δυνατή ή έναρξις τής λειτουργίας τής Σχολής 
τή 15 ’Ιανουάριου 1844 ό Μισαήλ Άποστολίδης υπέβαλε τώ Συμβουλίω Σχέδιον 
Κανονισμού, δπερ έξετασθεν παρεπέμφθη εις το Ί πουργεΐον προς έγκρισιν, τοΰτο 
δε μόλις τή 29 ’Απριλίου 1844 ένέκρινε καί έδημοσίευσε διά Β. Διατάγματος, 
μετά δέκα καί οκτώ δλους μήνας άπό τής έγκρίσεως τοΰ ’Οργανισμού.

Κατά τον Κανονισμόν καί τον ’Οργανισμόν σκοπός τής Σχολής ωρισθη «η 
προσήκουσα έκπαίδευσις καί ηθική μόρφωσις τών μελλόντων να ιερατευσωσιν». 
' Υπότροφοι θά προσελαμβάνοντο δέκα έκ τών χωρίων τοΰ Ζαγορίου, διά κλήρου, 
καί έτεροι δέκα έκ τής έλευθέρας Ελλάδος, διά διαγωνισμού, άλλ’ επεφυλλασ- 
σετο ή Κυβέρνησις νά έκλέξη «δαπάνη τοΰ δημοσίου και έτερον υποτρόφων αρι
θμόν». Οΐ μαθηταί έπρεπε νά έχωσιν ήλικίαν ούτε κατωτέραν τών 15 ούτε ανωτε- 
ραν τών 18 έτών, άπόφοιτοι οντες τοΰ Ελληνικού Σχολείου. Κατα την αποδο
χήν αυτών έν τή Σχολή οΐ είσαγόμενοι έπρεπε νά όμολογώσι προφορικώς πρός 
τον Διευθυντήν τής Σχολής καί τοΰ «αρμοδίου ' Ιπουργικοΰ συμβουλίου» τοΰ 
έπί τών Εκκλησιαστικών 'Υπουργείου, άφ’ ού παραστήσωσιν εις αυτούς «έξ ενός 
μεν τήν ιερότητα των καθηκόντων, εξ ετερου δε και τα βάρη του εκκλησιαστικού 
έπαγγέλματος», δτι θά δεχθώσι «τό τής ίερωσύνης έπάγγελμα». Τοΰτο έπρεπε 
νά δηλώσωσι καί έγγράφως πρός τό Ύπουργεΐον, παρέχοντες άμα καί έγγύησιν 
άξιόχρεον περί της τη ρήσεως τής υποσχεσεως ταυτης ή εν εναντία περιπτωσει περί 
άποζημιώσεως τής Σχολής. Οΐ υπότροφοι τής Κυβερνήσεως έμελλον νά συντη- 
ρώνται δαπάνη αυτής, οΐ δε ιδιοσυντήρητοι, γενομενοι δεκτοί εις την ^χολην δια 
Β. Διατάγματος, θά έπλήρωνον κατά πάσαν τριμηνίαν 150 δραχμάς, υπαγόμε
νοι εις τάς υποχρεώσεις τών λοιπών μαθητών. Ή πρώτη τριμηνία άπό τής εισαγω
γής έκάστου μαθητου έθεωρεΐτο δοκιμαστική. Οΐ άδόκιμοι άποδεικνύμενοι έπρε
πε ν’ άποπέμπωνται, άποζημιοΰντες τήν Σχολήν καί άντικαθιστάμενοι ύπ’ άλλων.

Ή Σχολή θά είχε μέν πέντε έν συνόλω τάξεις, άλλ’ ή πέμπτη τάξις έμελλε νά 
σχηματίζηται έκάστοτε, «διαρκοΰσα έν έτος χάριν τών δι’ εύλογους αιτίας άναγκα-



ζομένων ν’ άπολαύωσι της Σχολής, χωρίς νά φοιτήσωσιν έπί τριετίαν εις το Πα- 
νεπιστήμιον». Ή πρώτη τάξις έθεωρεΐτο προπαρασκευαστική διά τούς μη διδα- 
χθέντας πάντα τα τού Ελληνικού Σχολείου μαθήματα καί επειδή ή τέταρτη τάξις 
έμελλε ν’ αντίστοιχη προς τήν τελευταίαν Γυμνασίου θά έπετρέπετο εις τούς απο- 
περατώντας τά τής δ' τάξεως μαθήματα νά φοιτώσιν εις το Πανεπιστήμιον, 
διαιτώμενοι έν τή Σχολή, ώς οί λοιποί ύπότροφοι άντί νά έξακολουθώσι τά μαθή
ματα τής έν αύτή πέμπτης τάξεως. Ούχ ήττον κατά τήν διάταξιν τής Διαθήκης 
τού Ριζάρη είσήχθη εις το πρόγραμμα τής Σχολής, μέλλουσα νά διδάσκηται καί 
έν τώ Πανεπιστήμιο), ή Εβραϊκή γλώσσα.

Έκ τού προγράμματος καταφαίνεται, ότι ή Σχολή προσελάμβανεν ευθύς αμέ
σως τύπον τελείου ελληνικού Γυμνασίου καί Ιερατικής Σχολής, άλλα συγκεντρού- 
μενα έν τή ε' άβεβαία τάξει τά θεολογικά μαθήματα δεν ήδύναντο νά καταστήσω- 
σι πρωτεύοντα καί έπικρατοΰντα τον χαρακτήρα ’Ιερατικής Σχολής, έφ’ όσον μά
λιστα ό μαθητής άπό τής δ' τάξεως ήδη εΐχεν άνοικτήν τήν θύραν εις το Πανεπι- 
στήμιον. Εξετάσεις θά διεξήγοντο δίς τού έτους, μόνον προφορικαί, μεγάλη όμως 
σημασία έδίδετο εις τάς γραπτάς των μαθημάτων ασκήσεις. Ή έσωτερική διοί- 
κησις τής Σχολής άνετίθετο εις Διευθυντήν κληρικόν, περί où δεν προεΐδεν ή Δια
θήκη τού Ριζάρη, διότι ούτος, ώς εϊδομεν, άρχικώς καθώρισε τά των μαθητών 
ώς έξωτερικών. "Οταν δε προσέθηκε διάταξιν, καθ’ ήν οΐ μαθηταί έπρεπε νά ώσιν 
έσωτερικοί, ζώντες ώς έν Κοινοβίω, τότε άνέγραψεν έν τή τρίτη προσθήκη τής 
Διαθήκης διατάξεις μόνον περί Οικονόμου. Ό ’Οργανισμός καί Κανονισμός διέ
γραψαν τά προσόντα καί τά καθήκοντα άμφοτέρων, εις τήν έσωτερικήν Διεύθυνσιν 
καί ευταξίαν τών μαθητών άναγόμενα. Λεπτομερείς διατάξεις καθώρισαν τά τής 
στολής τών μαθητών, τής διαίτης αυτών, τής προσευχής, τής περιποιήσεως τών 
άσθενών, χάριν τών όποιων ώρίσθη εις θάλαμος έντός τής Σχολής, τά τής καθόλου 
αότών διαγωγής καί συμπεριφοράς, τά τών άμοιβών καί τών ποινών. Οί μαθηταί 
φέροντες ιερατικήν περιβολήν, έκτελοΰντες άπαραλείπτως τά θρησκευτικά αυτών, 
καθήκοντα, ζώντες ώς έν Κοινοβίω, κατά τήν έπιθυμίαν τού άειμνήστου ίδρυτοΰ 
τής Σχολής, καθοδηγούμενοι καταλλήλως καί μορφούμενοι, ήδύναντο νά τύχωσι 
τελείας έγκυκλίου καί ιερατικής παιδεύσεως. Ούτως ήδύνατο νά έπιτευχθή ό ιε
ρός σκοπός τής ίδρύσεως τής Ριζαρείου Σχολής, το έπ’ αύτή. Άλλα προς τήν έπί- 
τευξιν ταύτην συναπητοΰντο καί άλλοι παράγοντες, έξω τής Σχολής κείμενοι. 
Διότι ή Σχολή έμελλε μόνον νά παρασκευάζη τούς ικανούς προς ιεροσύνην. Δεν 
ήδύνατο νά παραδίδη εις τήν Εκκλησίαν έτοιμους κληρικούς, κεχειροτονημένους 
κατά τήν άπόλυσιν αυτών. Παρά τής Εκκλησίας καί τής Πολιτείας έδικαιοΰτο 
ν’ άναμένη ή Σχολή τήν χρησμοποίησιν τών καρπών αυτής.

Η Διεύθυνσις τής Σχολής άνετέθη προσωρινώς, ώς εϊδομεν, όπό τού Συμβου
λίου εις τον έκ τών Συμβούλων αυτής Μισαήλ Άποστολίδην, αρχιμανδρίτην, κατά 
πρότασιν δέ αυτού προς τό Συμβούλιον ώρίσθη ήμερα ένάρξεως τής λειτουργίας 
τής Σχολής ή 15 Μαΐου 1844, ήτις συνέπεσε, κατά τό έτος έκεΐνο, τή Δευτέρά 
τής Πεντηκοστής, εορτή τού ’Αγίου Πνεύματος. Περί τήν ΙΟην π.μ. ώραν μετέ- 
βησαν εις τήν Σχολήν ό Επίσκοπος ’Αττικής Νεόφυτος καί τά μέλη τής Ίεράς



Συνόδου, ωσαύτως δέ ό Πρωθυπουργός Α. Μαυροκορδάτος μετά πάντων των 'Υ
πουργών καί άλλων άνωτέρων λειτουργών τοϋ Κράτους. Περί ώραν 11ην άφίκε- 
το ό Βασιλεύς ’Όθων. Μέγα πλήθος λαοϋ παρίστατο κατά τήν τελετήν, καθ’ ήν, 
μετά τον 'Αγιασμόν καί μετά τήν ομιλίαν τοϋ ’Αρχιμανδρίτου Μισαήλ Άποστολί- 
δου, παραστήσαντος τήν σημασίαν καί τόν σκοπόν της ίδρύσεως αυτής, ό Βασι
λεύς έπήνεσε τήν προθυμίαν τών Συμβούλων καί τήν επιμέλειαν αυτών προς εναρ- 
ξιν της λειτουργίας της Σχολής, συνεβούλευσε τοϊς μαθηταΐς τά δέοντα καί περι- 
ελθών τήν Σχολήν άπήλθεν, ευχηθείς αύτή πάσαν πρόοδον.

Οΰτω λοιπόν ή Ριζάρειος ’Εκκλησιαστική Σχολή ήρξατο τών εργασιών αυτής, 
επί χρησταΐς ταΐς έλπίσι. Παρά τήν πρότερον ληφθεΐσαν άπόφασιν τοϋ Συμβουλί
ου, όπως οί μαθηταί μή ύπερβώσι τούς δέκα, προσελήφθησαν δέκα μεν Ζαγορίσι- 
οι, πέντε δ’ εκ τής Έλευθέρας Έλλάδοςκαί εις εκ Κρήτης, εν δλω δέκα καί εξ.

Τή 24 Μαρτίου 1845 έγένοντο καί τοϋ Ναοΰ τής Σχολής τά εγκαίνια ύπό τοϋ 
’Επισκόπου ’Αττικής, έξηκολούθει δέ κανονική ή πορεία τής Σχολής. ’Αλλά παρα- 
δόξως πως τό Ύπουργεΐον, μή έγκρΐνον τόν διορισμόν τοϋ Μισαήλ, ώς προσωρι- 
νοΰ Διευθυντοΰ τή Σχολής, έστω καί ένοικοΰντος εν αύτή, όλως άπροόπτως και 
άνευ προηγουμένης νομίμου προτάσεως τοϋ Συμβουλίου, Ιτή 21 ’Απριλίου 1845 
άπηύθυνεν έγγραφον, δι’ ού άνεκοίνου ότι διωρίσθη Διευθυντής τής Σχολής ό Νεό
φυτος Δούκας, άρχιμανδρίτης, δστις όμως μετά τινας μήνας, ήτοι τή 20 Δεκεμβρί
ου 1845, έτελεύτησε τόν βίον, μή προφθάσας ν’ άναλάβη τήν διεύθυνσιν τής Σχο
λής.

Τό έπεισόδιον τοΰτο, τοϋ αυθαιρέτου καί άτυχοΰς διορισμοΰ τοϋ κατα παντα 
μέν άξιωτάτου άλλα μή δυναμένου, ένεκα γήρατος καί άσθενείας, να διευθύνη τήν 
Σχολήν Νεοφύτου Δούκα καί τής μή έγκρίσεως τοϋ προταθέντος ύπό τοϋ Συμβου
λίου Μισαήλ Άποστολίδου, υπήρξαν άφετηρία προστριβών μεταξύ τοϋ '"Υπουργεί
ου καί τοϋ Συμβουλίου. Θέλον δέ τό Συμβούλιου να προλάβη νέα κωλύματα 
έν τώ διορισμώ τοϋ Διευθυντοΰ, άπέστειλε τή 29 Δεκεμβρίου 1845 εις τό Ύπουρ
γεΐον δύο τών μελών αυτοΰ, ΐνα προσυνεννοηθώσι περί τοϋ Νεοφύτου Βάμβα, Δια
κόνου, διδάσκοντος τότ’ έν τώ Πανεπιστήμια) καί τοϋ Γρηγορίου Καλαγάνη, αρ
χιμανδρίτου. Τό Ύπουργεΐον όμως, όλως πάλιν άδοκήτως, προέβη αύτογνωμόνως, 
άνευ προτάσεως τοϋ Συμβουλίου, κατα Ιούλιον του 1846, εις τον διορισμόν του 
Καλλινίκου Καμπάνη, Αρχιμανδρίτου, ώς Διευθυντοΰ τής Σχολής, διεξαγαγόντος 
τάς θερινός έξετάσεις τοϋ έτους έκείνου.

Οΰτω διήνυσεν ή Σχολή τά δύο άπό τής ένάρξεως τής λειτουργίας αυτής έτη, 
άναμφιβόλως δέ ό ζήλος τών Συμβούλων καί έξαιρέτως τοϋ Μισαήλ Άποστολί- 
δου, έστήριξαν αύτήν κατά τά πρώτα έπισφαλή βήματα αυτής. Ό Μισαήλ άνε- 
πισήμως, μή Αναγνωριζόμενος ύπό τοϋ Υπουργείου, διηύθυνεν αύτήν, διδάσκων 
δέ ταύτοχρόνως έν αύτή συνέταξε χάριν τών μαθητών «Έγχειρίδιον ’Ηθικής» καί 
ούτως έγένετο παρ’ ήμΐν τοΐς "Ελλησι, κατά τούς νεωτέρους χρόνους, έναρξις δη- 
μοσιεύσεως διδακτικών έκκλησιαστικών συγγραμμάτων. Ευτύχημα διά τήν Σχο
λήν ύπήρξεν ότι καί έτερος τών έκτελεστών τής Ριζαρείου Διαθήκης διωρίσθη 
Καθηγητής έν αύτή, τώ 1848, ό Γ. Γεννάδιος, θανόντος τώ έτει έκείνω τοϋ Νεο-
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φύτου Δώτου, έν εποχή κρισίμω διά την Σχολήν. Διότι έχώρει μέν αυτή προς τα 
πρόσω καί τω έτει έκείνω είχε τοσούτους μαθητάς, ώστε σκέψις εγενετο περί οι
κοδομής καί νέας πτέρυγας του κτιρίου, άλλ’ έσωτερικώς η Σχολή διετελει εν ανω- 
μάλω καταστάσει. Ό υπό του Υπουργείου διορισθείς Διευθυντής τή 5 Αυγουστου 
1850 υπέβαλε καί τυπικήν παραίτησιν. Εις άντικατάστασιν αυτοΰ, κατα προτα- 
σιν τοΰ Συμβουλίου, διωρίσθη διά Β. Διατάγματος Διευθυντής ό Γρηγοριος Κα- 
λαγάνης, αρχιμανδρίτης, έκ τοϋ κλήρου της Εκκλησίας τής ΚΠόλεως. Και επι 
δύο μέν έτη διηύθυνεν ούτος ήσύχως την Σχολήν, άλλ’ ένεκα σοβαράς εσωτερι
κής ανωμαλίας, έξωθεν προκληθείσης, τή 22 Αύγουστου 1852 παρητήθη, μη απο- 
γοητευθείς όμως έκ τοϋ έπισυμβάντος αύτώ επεισοδίου, άλλ’ ένισχύσας μάλλον το 
έργον τής Σχολής, διά τής ίδρύσεως υποτροφίας έν αυτή. Μετά την παραίτησιν 
αύτοϋ, μη διορισθέντος ετέρου Διευθυντοϋ, από Σεπτεμβρίου τοϋ 1852, δτε ήρξαν- 
το πάλιν αί έργασίαι τής Σχολής, διηύθυναν αυτήν οί Οικονόμοι αυτής.

Πρός αποτροπήν δε νέων έσωτερικών ανωμαλιών έν τή Σχολή, τή 9 Σεπτεμ
βρίου 1852 ένεκρίθη υπό τής Κυβερνήσεως νέος «Κανονισμός τής Ριζαρείου ’Εκ
κλησιαστικής Σχολής», υποβληθείς αυτή ύπό τοΰ Συμβουλίου. Ό Κανονισμός 
ούτος είναι λεπτομερέστερος τοΰ πρώτου Κανονισμού. Δωδεκαετής πείρα και τα 
πρόσφατα τοΰ έσωτερικοΰ αυτής βίου γεγονότα ύπηγόρευσαν σπουδαιοτάτας αλη
θώς διατάξεις, ών ή έφαρμογή μεγίστην ήδύνατο νά παράσχη ωφέλειαν, να ένισχύ- 
ση καί έμπεδώση τον έκκλησιαστικόν χαρακτήρα καί σκοπόν τής Σχολής. Ίπήρ- 
ξε δέ τοιαύτη σπάνις Καθηγητών τής Θεολογίας τότε, ώστ’ έν τε τή Ριζαρείω 
Σχολή καί έν τή τοΰ Πανεπιστημίου Θεολογική εις καί μόνος έδίδασκε Καθηγητής, 
ό Κωνσταντίνος Κοντογόνης. Έν τω Συμβουλίω τών εκτελεστών τής Ριζαρείου Δια
θήκης τή 30 ’Ιουλίου 1855 «πολύς έγένετο λόγος περί τής ανάγκης τής Σχολής τοΰ 
νά έχη έν έαυτή τήν άπαιτουμένην θεολογικήν έδραν, διότι χωρίς αυτής είναι μάλ
λον Γυμνάσιον καί ούχί ’Εκκλησιαστική Σχολή, άπεφασίσθη δέ νά βολιδοσκοπη- 
θή ύπό τοΰ έκ τών έκτελεστών τής Διαθήκης Μισαήλ Άποστολίδου, έκλεγέντος 
τω 1852 ’Αρχιεπισκόπου Πατρών καί ’Ηλείας, άλλ’ έξακολουθοΰντος νά έργάζη- 
ται ύπέρ τής Σχολής έν τω Συμβουλίω, αν θά έδέχετο τήν έδραν ό έν Πετρουπόλει 
συμπληρών τάς σπουδάς αύτοϋ τρόφιμος τής Σχολής Παναγιώτης Ρομπότης, 
δ στις τω οντι από τοΰ 1860 ήρξατο διδάσκων έν τή Ριζαρείω Σχολή. Κατά ’Οκ
τώβριον δέ τοΰ 1855 καί ένεκα τής έλλείψεως ειδικού Καθηγητοΰ τών θεολο- 
γικών μαθημάτων έν τή Σχολή καί συμφώνως άλλως τε πρός τον ’Οργανισμόν 
αυτής, εις ένδεκα μαθητάς τής Ε' τάξεως έπετράπη ν’ άκούωσι τά θεολογικά μα
θήματα τής τάξεως ταύτης έν τή Σχολή τοΰ Πανεπιστημίου.

Διά Β. Διατάγματος τή 13 Δεκεμβρίου 1856 έτροποποιήθη τό στ' άρθρον 
τοΰ Όργανισμοΰ τής Ριζαρείου Σχολής περί προσλήψεως ΐδιοσυντηρήτων μαθη
τών. Άπεφασίσθη όπως τοΰ λοιπού προσλαμβάνωνται τοιοΰτοι μαθηταί ούχί διά 
Β. Διατάγματος, αλλά δι’ άποφάσεως τοΰ Συμβουλίου καί έγκρίσεως ύπό τοΰ 
Υπουργείου, ύπαγόμενοι εις τάς ύποχρεώσεις τών λοιπών οίκοτρόφων μαθητών. 
’Από τών πρώτων όμως έτών τής λειτουργίας τής Σχολής παρουσιάζετο μέγα 
καί δυσεπίλυτου πρόβλημα, τό τής χρησιμοποιήσεως τών έξ αύτής άποφοιτών-



των μαθητών. Διότι βεβαίως δεν ήτο δυνατόν νά έξέρχωνται εκ της Ριζαρειου 
Σχολής οί μαθηταί κεχειροτονημένοι όπως αμέσως διορίζωνται εις ιερατικας 
θέσεις, καθ’ όν τρόπον έξήρχοντο οί των Θεολογικών Σχολών Χάλκης και 
’Ιεροσολύμων, αϊτινες, περί την εποχήν εκείνην ίδρυθεϊσαι, απέδιδαν τη Εκ
κλησία έτοιμους κληρικούς. ’Από της άποφοιτησεως μέχρι της χειροτονιας 
τών Ριζαρειτών νά παρεμβάλληται ικανόν χρονικόν 'διάστημα, καθ ο ητο 
ανάγκη νά διορίζωνται εις θέσεις καταλλήλους. Οι εκτελεσται της Διαθήκης 
τοΰ Ριζάρη καί Σύμβουλοι της Σχολής εγκαίρως προυκαλεσαν εις το ζητημα 
τούτο την προσοχήν της Κυβερνήσεως. Και είναι μεν αληθές ότι αυτή, υπει- 
κουσα εις τάς συστάσεις τών εκτελεστών της Διαθήκης τοΰ Ριζαρη, εχρησιμο- 
ποίησεν ικανούς τών αποφοίτων της Σχολής ως διδασκάλους, άλλους δ εβοη- 
θει πρός περαιτέρω έπιστημονικάς' σπουδάς, άλλα γενικώς περί τών εκαστοτε 
άποφοιτώντων εκ τής Σχολής ούδαμώς εμεριμνησε. Δυστυχώς δε και εσωτερι- 
κώς ή Σχολή δεν παρουσίαζε τότε έδαφος κατάλληλον προς αναπτυξιν τού ιερατι
κού πνεύματος καί τής κλίσεως τών τροφίμων εις την Ιερωσυνην. Οί μαθηται, 
μεγάλοι την ηλικίαν προσλαμβανόμενοι, ήπειθουν εις τον διευθυνοντα Οικονομάν 
κατήντησαν νά μή θέλωσι νά σπουδασωσι την Εκκλησιαστικήν Μουσικήν ! Απ^,ι 
θάρχητοι ήσαν ιδίως οί εξωτερικοί μαθηταί καί άκροαται, ων σοβαρας αταςιας 
άνέφερεν εις τό Συμβούλιον ό Οικονόμος τή 13 Νοεμβρίου 1861. Αι αταςιαι --η 
κολούθησαν καί εις τον εφεξής χρόνον, μεγάλη δ’ άνωμαλία προέκυπτε και έκ τής 
φοιτήσεως τών μαθητών τής Ε' τάξεως εις τό Πανεπιστήμιον, ένεκα έλλείψεως 
Καθηγητών τής Θεολογίας. Την πρωίαν ό Π. Ρομπότης έδίδασκεν εν τώ Πανε
πιστήμιο), εις τε τούς μαθητάς τής Ριζαρείου καί εις τούς φοιτητάς τοΰ Πανε
πιστημίου Δογματικήν, μετά μεσημβρίαν εν τή Ριζαρειω Σχολή Ηθικήν. Μετε- 
βαινον δε οί μαθηταί εις τό Πανεπιστήμιον μόνον καί μόνον, διότι ό αυτός Κα- 
θηγητης τό αύτό μάθημα έδίδασκεν έν τε τώ Πανεπιστήμιο) και εν τή I ι-,αρειω. 
Ύφ’ ας όμως περιστάσεις διετέλει ή Σχολή, ή καθημερινή εκείνη έξοδος τών μα
θητών παρέλυε τήν τάξιν αυτής. Καί ήσαν τοιαΰται αί άταξίαι τών μαθητών κατά 
Φεβρουάριον τοϋ 1863, ώστε, πρός στιγμήν, τό Συμβούλιον έσκέφθη νά διαλύση 
προσωρινώς τήν Σχολήν. ’Αντί τής επιβλαβούς όμως ταύτης σκέψεως προέβη εις 
τήν μόνην ένδεικνυμένην ύπό τής άνάγκης τής Σχολής άπόφασιν. Ή Σχολή επα- 
σχεν έκ τής έλλείψεως, πρώτιστα πάντων, καταλλήλου Διευθυντού, επομένως 
έπρεπε σύντονος νά ληφθή φροντίς περί αυτού. Τοιοΰτον δ’ άναζητήσαν το Συμβού
λιον προέτεινεν εις τό 'Υπουργείου πρός έγκρισιν τον διακεκριμένον καί ελλόγι
μον κληρικόν Σωκράτη Κολιάτσον, τήΒ Μαρτίου 1863. Τό 'Υπουργεί
ου έσπευσε νά έκδώση τό σχετικόν Β. Διάταγμα περί τού διορισμού αύτοϋ, καί 
ούτως ή Σχολή ηύτύχησε ν’ άποκτήση Διευθυντήν, ούτινος εΐχεν απόλυτον ανάγκην.

Ό αρχιμανδρίτης Σωκράτης Κολιάτσος, έκ τών παλαιών μαθητών τής Σχο- 
λής, άριστα είδώς τά κατ’ αύτήν, τή 17 Μαρτίου 1863 άνέλαβε τήν διεύθυνσιν, 
διέγραψε τό πρόγραμμα τών ένεργειών αυτού, καθ’ δ συντόνως ειργάσθη, πιστώς 
έφαρμόζων τόν Κανονισμόν τής Σχολής καί κατώρθωσε νά έμβάλη εις τούς τροφί- 
μους αυτής τήν πρός τήν ’Εκκλησίαν αγαπην.



ΈΙσαν δέ τόσον μεγάλαι αί έλπίδες, άς ένέπνεεν εις πάντας ο ειδικός της Σχο
λής και όντως μέγας σκοπός, ώστε πλεϊσται δωρεαί έγίνοντο προς αυτήν, κληρονο
μιάν περιουσιών καί κληροδοτήματα, προς σπουδήν νέων μελλόντων να προσελ- 
θωσιν εις τον κλήρον. Ή τοϋ αειμνήστου ίδρυτοΰ τής Σχολής σοφή προνοια όπως 
αΰτη δέχηται κληροδοτήματα καί δωρεάς, προσέδιδε πανελλήνιον χαρακτήρα εις 
αυτήν καί διηύρυνε τό στάδιον τής δράσεως αυτής. Διά των κληροδοτημάτων και 
δωρεών κατέστη δυνατόν ν’ αύξηθή 6 αριθμός τών υποτρόφων μαθητών, πολλαπλα- 
σιασθείς συν τώ χρόνω. Άλλ’ έκτος τών υποτρόφων τής Ριζαρειου περιουσίας και 
τών λοιπών κληροδοτημάτων καί δωρεών έζήτουν να σπουδαζωσιν εν τή Σχολή 
καί ιδιοσυντήρητοι μαθηταί, καταβάλλοντες ώρισμένον ποσον χρημάτων και σπου- 
δάζοντες εν αυτή, καθ’ ον τρόπον καί οί τής Κυβερνήσεως υπότροφοι. Εθεωρη- 
θη δέ καί διά τούτον καί δι’ άλλους λόγους άπαρίτητον να τροποποιηθώσι και συμ- 
πληρωθώσιν ό,τε ’Οργανισμός καί ό Κανονισμός τής Σχολής, οθεν προς τούτο 
κατηρτίσθη ’Επιτροπεία, εκ τοϋ Φιλίππου Ίωάννου καί τοϋ Κωνσταντίνου Κο
ντογόνου. Τή 7 καί 9 ’Οκτωβρίου 1867 έπεκυρώθησαν υπό τοϋ Βασιλεως Γεωργί
ου καί έδημοσιεύθησαν ό ’Οργανισμός καί ό Κανονισμός, οίτινες ήσαν τελειότεροι 
τών προηγουμένων. Έάν δέ μόνον εκ τών καλών ’Οργανισμών καί Κανονισμών 
έξηρτατο ή έπίτευξις τοϋ εΐδικοΰ σκοπού τής Σχολής, αυτή ήτο έξησφαλισμένη. 
Δυστυχώς όμως τοΰτο δέν συνέβη, διότι καί πολλά άλλα άπητοΰντο. Καί ήρξατο 
μέν ή ακριβής εφαρμογή τοϋ Κανονισμοΰ καί τοϋ Όργανισμοϋ τοϋ 1867, ή δέ 
Σχολή εΐργάζετο καλώς υπό τήν διεύθυνσιν τοϋ Σωκράτους Κολιάτσου, αγλαούς 
άποδίδουσα καρπούς, άλλ’ ό ειδικός αυτής σκοπός ούδαμώς έπετυγχάνετο. Ή 
Σχολή έθεωρεΐτο άριστον Γυμνάσιον, ώς καί ό Φίλιππος Ίωάννου ύπέδειξεν εν τώ 
Άκαδημαϊκώ αύτοΰ λόγω ((Περί τής πνευματικής προόδου τοϋ Ελληνικού Έθ
νους», δν απήγγειλε τώ 1871 επί τή β' εορτή τών ’Ολυμπίων.

Αί τέσσαρες πρώται τάξεις ήσαν Γυμνασιακαί, έδιδάσκοντο δ’ εν αύταΐς «καί 
τινα εκκλησιαστικά μαθήματα». «Θεολογική» ήτο ή πέμπτη τάξις, εξ ής άποφοιτών- 
τες οί μαθηταί είσήγοντο εις τό Πανεπιστήμιο», τινές μέν εις τήν Θεολογικήν, 
τινές δέ καί εις άλλας Σχολάς, άπαγορευθείσης τότε υπό τοϋ Υπουργείου τής έγ
γραφης εις τό Πανεπιστήμιο» μαθητών τής Ριζαρειου Σχολής έκ τής Δ' τάξεως, 
ώς μέχρι τοϋ 1867 έγίνετο. Οί τρόφιμοι τής Σχολής κατηρτίζοντο άριστα, άλλ’ 
ολίγοι σχετικώς έξ αυτών έγίνοντο κληρικοί, διότι ουδεμία έλαμβάνετο πρόνοια 
γενικώς μέν περί τοϋ Κλήρου, είδικώς δέ περί τής χρησιμοποιήσεως τών έκ τής 
Ριζαρειου Σχολής άποφοιτώντων μέχρι τοϋ χρόνου τής χειροτονίας. Τό πρόβλημα 
τοΰτο άπη σχόλη σε καί πάλιν τό Συβούλιον τών έκτελεστών τής Ριζαρειου Διαθή
κης. Τώ 1867, συζητουμένου υπό τοϋ Συμβουλίου τοϋ νέου ’Οργανισμού τής Σχο
λής, ένεκρίθη νά παρακληθή τό Υπουργείο» όπως «οί μαθηταί τής Ριζαρειου Σχο
λής, οί δόντες τάς άπολυτηρίους αυτών έξετάσεις δύνανται, έξεταζόμενοι υπό τής 
έπί τούτω έπιτροπής, χωρίς νά διανύσωσι χρόνον τινά έν τώ Πανεπιστήμιο), νά 
λαμβάνωσι δίπλωμα διδασκάλου». Ή Κυβέρνησις έφαίνετο άποδεχομένη τοιαύτην 
τοϋ Συμβουλίου πρότασιν, διενοήθη μάλιστα νά χρησιμοποιήση τήν Ριζάρειον ώς 
πρότυπον Διδασκαλείο», είσάγουσα καί συντηρούσα έν αυτή ίδιους υποτρόφους.



Σχετικήν πρότασιν υπέβαλε δι’ ιδιοχείρου αύτοϋ σημειώματος προς το Συμβούλι
ου της Σχολής τω 1870 ό Πρωθυπουργός Επαμεινώνδας Δεληγεώργης, καθ’ 
ήν «οί έκ τής Ριζαρείου Σχολής έξερχόμενοι να ύπηρετώσιν ώς δημοδιδάσκαλοι, 
φθάσαντες δε εις νόμιμον ηλικίαν να γίνωνται ιερείς. Ή Κυβέρνησις θέλει αυξήσει 
τον αριθμόν των υποτρόφων της καί θέλει καταβάλει όλας τάς δαπάνας, άς ή μεταρ
ρύθμισή αΰτη θέλει άπαιτήση. Ό τής Ριζαρείου Σχολής τελειόφοιτος δημοδιδά
σκαλος καί ίερεύς θά μισθοδοτήται έκ τοϋ δημοσίου Ταμείου καί θά εχη δικαίωμα 
συντάξεως». Δυστυχώς ή λαμπρά αδτη πρότασις ούδέν άπέδωκεν αποτέλεσμα, 
διότι ού μόνον ό Δεληγεώργης δεν παρέμεινεν εν τή ’Αρχή επί πολύ, άλλα καί τό 
Συμβούλιου τής Σχολής ύπόπτως τήν πρότασιν ύπεδέχθη. Έξεδόθη δε μόνον Β. 
Διάταγμα, μή έφαρμοσθέν, καθ’ δ έτησίως ό άριστος των διαγωνιζομένων απο
φοίτων τής Ριζαρείου Σχολής θά έλάμβανε Κυβερνητικήν συνδρομήν, όπως πε- 
ράνη τάς έν τω Πανεπιστηπίω σπουδάς αύτοϋ. 'Υπό των παρακολουθούντων την 
πορείαν τής Σχολής ώμολογεΐτο, δτι αυτή ήτο τό «άριστον καί ώφελιμωτατον 
πάντων των έν Έλλάδι έκπαιδευτηρίων, δπερ πολυειδώς καί πολυτρόπως εύεργετεϊ 
τήν ορθόδοξον ’Εκκλησίαν καί σόμπαν τό Ελληνικόν ’Έθνος», αλλ οι αγνοοϋντες 
τούς λόγους, ένεκα των οποίων δεν προσήρχοντο πάντες οί τρόφιμοι τής Σχολής 
εις τάς τάξεις τοϋ Κλήρου καί έξ έπιπολής κρίνοντες τό έργου αύτής, ισχυρίζοντο, 
δτι αυτή εΐχεν άποτύχει τοϋ σκοποΰ αυτής. "Οθεν διαπρεπείς τρόφιμοι τής Σχο
λής καί Καθηγηταί ύπεδείκνυον, δτι διά τήν αποτυχίαν τοϋ ειδικού σκοπού τής 
Σχολής δεν πταίει αυτή, άλλ’ ή έλλειψις προνοίας τής Κυβερνήσεως καί τής ’Εκ
κλησίας περί τοϋ Κλήρου καθόλου. Έδεησε δε και το Συμβουλίου τής Σχολής ν
άπολογηθή, δημοσιεύσου τω 1874 «Έκθεσιν περί τής Ριζαρείου Εκκλησιαστικής 
Σχολής», ήτις διεσκέδασε τάς κατ’ αυτής κατηγορίας.

Άναμφιβόλως δ’ ή Σχολή έπί τής δεκαοκταετοΰς σπουδαίας πάσης έπόψεως 
διευθύνσεως τού Σωκράτους Κολιάτσου διήνυε περίοδον άκμής καί προόδου, όφει- 
λομένης εις τήν δραστηριότητα αύτοϋ καί τον ζήλον, άλλά, δυστυχώς άποτόμως 
άνεκόπη. Δυσαρμονία τις μεταξύ τού Διευθυντοΰ καί τού έκ τών συμβούλων Δ. 
Στρούμπου προύκάλεσε προστριβάς καί έσωτερικάς ανωμαλίας, αϊτινες θλιβερόν 
εσχον άπήχησιν καί έξω τού περιβόλου τής Σχολής. Εις τούτα προσετέθησαν, δυστυ
χώς, καί έσωτερικαί τών μαθητών άνωμαλίαι, στραφεΐσαι κατά τού Διευθυντού.

Τό Συμβούλιου, εις τοιαύτην περιελθούσης τής Σχολής έσωτερικώς καί έξω- 
τερικώς ανώμαλον κατάστασιν, κατέφθασεν εις τήν άπόφασιν τής προσωρινής, έπί 
εν έτος, διακοπής τών έργασιών τής Σχολής, αφού άλλως τε, παριστατο επείγουσα 
ανάγκη τής προσθήκης νέας μεγάλης πτέρυγας εις το κτιρίου τής Σχολής. Προς 
τούτο έπισπευθεΐσαι έτελέσθησαν αί έξετάσεις τού 1881 κατά μήνα Μάϊον, μεθ’ 
άς τό Συμβούλιου ύπέβαλεν εις τήν Κυβέρνησιν τήν περί προσωρινής αργίας τής 
Σχολής μέχρις Αύγούστου τού 1882 πρότασιν, συνυποδεΐξαν άμα καί τήν ανάγκην 
τής άναθεωρήσεως τού ’Οργανισμού τής Σχολής. ’Αλλ’ ή Κυβέρνησις δέν ένέκρι- 
νε μεν κατ’ άρχάς πάσαν σκέψιν τού Συμβουλίου τής Σχολής και πρότασιν περί 
διακοπής τών έργασιών τής Σχολής, 6τε δε, μετά πολλούς δισταγμούς, έστερξεν, 
έκήρυξε διά Β. Διατάγματος τή 6 Νοεμβρίου 1881 διαλελυμένην τήν Ριζάρειον



Εκκλησιαστικήν Σχολήν μέχρι τής 15 Αυγουστου 1882 και απελυσε τής υπηρεσί
ας τόν τε Διευθυντήν, τούς Καθηγητάς και απαν το προσωπικόν της Σχολής.Ταϋτα 
πάντα έκοινοποίησε προς το Συμβούλιον τή 20 Νοεμβρίου 1881, συστησασα την 
ταχεΐαν ενέργειαν των δεόντων. Το Συμβουλιον εθεωρησε παρατυπον την ανευ 
προτάσεως αυτού άπόλυσιν των Καθηγητών, αλλ’ αφήκεν αυτήν αδιαμαρτυρητον. 
Ουτω δε ή Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή, μετά καματωδη πορείαν τριάκοντα 
καί επτά ετών, διέκοψε προσωρινώς τάς εργασίας αυτής, όπως νέας αναλαβη 
δυνάμεις.

Μετά τήν προσωρινήν διακοπήν τών εργασιών τής Σχολής το Συμβουλιον τών 
εκτελεστών τής Διαθήκης προέβη άμέσως μετά μεγάλης δραστηριότητας, εις τας 
άπαραιτήτους γενικάς τού σχολικού κτιρίου έπισκευάς και σημαντικωτατας εις 
αύτο προσθήκας, επί τή βάσει νέου σχεδίου, δι’ ού το σχολικόν τής Ριζαρειου κτί
ριο ν μετέβαλεν εντελώς όψιν καί ρυθμόν καί προ πάντων κατέστη εύρύχωρον, δυνά- 
μενον νά συμπεριλάβη αν μή 100, ώς τότε ύπελογίσθη, άλλα τουλάχιστον 80 εσω
τερικούς μαθητάς άνέτως. Μέγιστον δε πλεονέκτημα τής μεταρρυθμίσεως ταύτης 
τού κτιρίου ύπήρξε τό ότι οί κοιτώνες τών μαθητών καί αί παραδόσεις κατέλα
βαν τήν άρίστην άπό ύγιεινής έπόψεως θέσιν. Χάριν τού πλεονεκτήματος τούτου, 
ούχί όμως ένεκα τών πραγματικών λόγων καί άπαραιτήτου άνάγκης, άπεφασίσθη 
έκτοτε καί ή κατεδάφισις τού έν τή δυτική πλευρά τής Σχολής ναού καί άνοικοδο- 
μησις νέου ναού έν τώ άγροκηπίω. Άλλ’ έξ ’ίσου σύντονος ύπήρξεν ή ενέργεια τού 
συμβουλίου περί τήν εσωτερικήν διοικητικήν διαρρύθμισιν τής Σχολής καί τήν άνα- 
θεώρησιν τών κατ’ αύτήν. Επιτροπεία είδκή προς μελέτην τού ’Οργανισμού, υπέ
βαλε τή 27 Φεβρουάριου 1882 τό πόρισμα τών εργασιών αυτής έν τώ όποίω συνώ- 
ψισε παν δ,τι δυνατόν νά λεχθή περί τής Σχολής. ’Επί τή βάσει δέ τών γνωμών 
αυτής τό συμβούλιον τής Σχολής άπεφάσισε νά ζητήση παρά τής Κυβερνήσεως 
τήν έπικύρωσιν τού άναθεωρηθέντος ’Οργανισμού, έν τώ όποίω, προς τοις άλλοις, 
άνεγράφετο ή διάταξις περί άπαγορεύσεως τής έγγραφής τών έκ τής Ριζαρειου 
Σχολής άποφοιτώντων εις άλλος Σχολάς τού Πανεπιστημίου, πλήν τής Θεολο- 
γικής Σχολής, εις ήν νά φοιτώσι μόνον έπί τριετίαν, έγγραφόμενοι άμέσως εις τό 
δεύτερον έτος. Κατά δέ τήν έκθεσιν τής ’Επιτροπείας, έζήτησε τό Συμβούλιον 
παρά τού Υπουργείου α' ) τήν διά νόμου άναγνώρισιν τού άπολυτηρίου τής Σχο
λής, ώς παρέχοντας τό δικαίωμα διορισμού εις θέσιν διδασκάλων έν ταΐς δημοσί- 
αις Σχολαΐς, όπως οί μή δυνάμενοι νά συνεχίσωσι τάς σπουδάς των έν τώ Πανε
πιστήμιο) εύρίσκωσι πόρον ζωής μέχρι τής χειροτονίας των, β' ) τόν καθορισμόν 
προσόντων τών ιερέων, γ') τήν οικονομικήν έξασφάλισιν καί συντήρησιν τού Κλή
ρου. Έπί πλέον δέ τό συμβούλιον άνέγραψεν έν τώ νέω Όργανισμώ καί τήν εξής 
σπουδαιοτάτην διάταξιν, «Έκ τών εις τήν Σχολήν προσκυρουμένων χρημάτων έκ 
τών μή γενομένων ιερέων καί έξ ετέρων συνδρομών προσώπων ένδιαφερομένων 
ύπέρ τής βελτιώσεως τού Κλήρου, θέλει σχηματίσει ή Σχολή εν ιδιαίτερον ταμεΐ- 
ον, εις τό όποιον θέλει προσθέτει καί τό ταμεΐον τής Σχολής δραχμάς χιλίας κατ’ 
έτος. Τό κεφάλαιον τού ιδιαιτέρου τούτου ταμείου θέλει μένει αύξανόμενον, άπαρα- 
μείωτον, άλλ’ οί τόκοι αύτοΰ θέλουν διενέμεσθαι, μετ’ άπόφασιν τού πολυμελούς



Συμβουλίου, κατ’ ίσην ποσότητα είς εκείνους των μαθητών, όσοι ήθελον άναδεχθή 
το της ίερωσύνης αξίωμα καί τοϋτο διά πρώτην πενταετίαν της ίερωσύνης των. 
’Ιδιαίτερος κανονισμός της Σχολής ορίσει είδικώτερον τα περί τούτου». Δυστυ
χώς όμως ή Κυβέρνησις τότε δεν ήθέλησε να έγκρίνη τον ύποβληθέντα νέον ’Οργα
νισμόν καί Κανονισμόν, ενώ διά τών εν αύταϊς διατάξεων καί τών προτάσεων τοΰ 
Συμβουλίου καθωρίζετο άσφαλής βάσις έπιλύσεως τοϋ προβλήματος της Σχολής, 
παρά δέ τά κεκανονισμένα τη 17 Σεπτεμβρίου 1882, άνευ προηγούμενης προτά- 
σεως τοϋ Συμβουλίου, διωρίθση Διευθυντής τής Σχολής ό Επίσκοπος Πλατα- 
μώνος ’Αμβρόσιος, (εκ τών ’Επαρχιών τής προσαρτηθείσης τότε Θεσσαλίας), 
ένεκα τής πατριωτικής αύτοΰ δράσεως. Κατά τον διορισμόν τών Καθηγητών άνα- 
διωρίσθη καί ό αρχιμανδρίτης Σωκράτης Κολιάτσος, άλλα μη άποδεχθέντος αύτοϋ 
τή 8 ’Οκτωβρίου, διωρίσθη Καθηγητής ό εκ τών παλαιών τροφίμων τής Σχολής 
άρχιμανδρίτης Νικηφόρος Καλογεράς. Ένω δέ ό ' Υπουργός Κ. Λομβάρδος κατά 
τον άναδιορισμόν τών Καθηγητών δεν διώρισε τον τέως Καθηγητήν Ήρ. Μητσόπου- 
λον, άνευ προηγούμενης προτάσεως τοϋ Συμβουλίου διώρισε δύο ετέρους Καθηγη- 
τάς, τοιοΰτος δ’ άνευ προτάσεως τοΰ Συμβουλίου διορισμός έπανελήφθη βραδύτερου 
καί διά τον Άβέρκιον Λαμπίρην. Τό Συμβούλιου τής Σχολής άπέκρουσεν έντόνως 
τούς διορισμούς τούτους, έγεννήθη δ’ εντεύθεν σοβαρώτατον ζήτημα, διότι παρεβι- 
άσθησαν θεμελιώδεις διατάξεις καί όροι τών σχέσεων τής Κυβερνήσεως προς τήν 
Σχολήν, καθ’ ας ή Ριζάρειος Σχολή, ως είπε τό Συμβούλιου έν τή συνεδρία τής 
5 ’Οκτωβρίου 1882, είναι ίδρυμα άνεξάρτητον, έχον ίδιους πόρους, ιδίαν διοίκησιν, 
ιδίαν διεύθυνσιν. Ή Κυβέρνησις πρός τό συμφέρον τής Σχολής, έχει μέν τήν άνω- 
τέραν έποπτείαν, άλλα μόνον τήν έποπτείαν. Ή Ριζάρειος Διαθήκη έν τώ συνόλω 
αύτής καθιεροΐ τήν αρχήν, ότι τό Συμβούλιου αυτής έχει το δικαίωμα τής πρωτο
βουλίας επί παντός μέτρου τό όποιον άφορά είς αύτήν, διά πολυχρονίου δέ καί συν
εχούς ένεργείας καί εφαρμογής τής άρχής αύτής άνεγνωρίσθη τό δικαίωμα τοϋτο 
υπό τής Κυβερνήσεως. Είς τήν τήρησιν δέ καί τόν σεβασμόν τής άνεξαρτησίας 
τής Ριζαρείου Σχολής οφείλεται κατ’ εξοχήν, ή πνευματική πρόοδος καί ή ήθική 
έπίδοσις αύτής. Τό ζήτημα τοϋτο άπησχόλησεν έπί τετραετίαν τήν Κυβέρνησιν 
καί τό Συμβούλιου, μετά τάς γενομένας δέ συζητήσεις καί γνωμοδοτήσεις τών 
νομικών, έλήφθησαν ύπ’ όψει ρηται διατάξεις τής Διαθήκης του I ι^αρη (αρθρ. 
84.158) καί διά Β. Διατάγματος τής 19 Μαρτίου 1886 ώρίσθη ότι «ούδείς διορί
ζεται Καθηγητής έν αυτή (έν τή ΡιζαρείωΣχολή ) άνευ τής προτάσεως περί τούτου 
τοΰ πολυμελούς Συμβουλίου τής ειρημενης Σχολής». 1 αϋτα δε, διότι κατ άλλας 
πάλιν διατάξεις τής Διαθήκης, ή Κυβέρνησις διά τοΰ 'Υπουργείου τών Εκκλησια
στικών καί τής Δημοσ. Έκπαιδεύσεως έχει μέν την έποπτείαν έπί τής Σχολής, 
άλλ’ ούδεμίαν έξουσίαν έπί τής διαχειρίσεως τής περιουσίας αύτής. Επομένως 
ούδεμίαν δύναται νά διατάξη δαπάνην ή αόξησιν προταθείσης δαπάνης, άνευ 
προηγουμένης συναινέσεως τοΰ Συμβουλίου. ’Εγκρίνει μέν τούς ύποβαλλομένους 
ύπό τούτου προϋπολογισμούς τών τακτικών ή έκτάκτων δαπανών, άλλ’ έντόςτών 
ορίων αύτών. Οότω δέ μετά τοιαύτην έγκρισιν οί έκτελεσταί τής Διαθήκης διαχει- 
ρίζονται άνεξαρτήτως τήν περιουσίαν της Σχολής. Διοικοϋσι τήν Σχολήν, ύπό τήν



έποπτείαν πάντοτε της Κυβερνήσεως, γνωμοδοτοΰντες περί διορισμού καί παύ- 
σεως του Διευθυντοϋ καί των Καθηγητών καί διορίζουσιν αμέσως το προσωπι
κόν της εσωτερικής καί εξωτερικής υπηρεσίας της Σχολής κατά τάς διατάξεις 
της Διαθήκης, καθ’ άς ούτε το Συμβούλιου κατέστησεν ανεξέλεγκτου καί ανεξάρ
τητον άπό πάσης άνωτέρας ’Αρχής, άλλ’ ούτε ήθέλησε νά παρακωλυθή ή ελευθε
ρία καί ανεξαρτησία αυτού, εντός των ορίων των έκάστοτε έγκρινομένων υπό τής 
Κυβερνήσεως. Τό Συμβούλιου μεν οόδέν πράττει άνευ έγκρίσεως τής Κυβερνή
σεως, ή δέ Κυβέρνησις ούδέν διατάσσει άνευ προηγούμενης άποφάσεως καί προτά- 
σεως τού Συμβουλίου. Ούτως έληξε τό πολύκροτου τούτο ζήτημα. ’Ήδη δέ τή 
17 ’Οκτωβρίου 1882 έγένετο ή επίσημος τελετή των νέων εγκαινίων τής Σχολής 
καί τής ένάρξεως τής λειτουργίας αυτής. ’Αλλά, δυστυχώς, άπό πρώτης αφετηρί
ας τής νέας αυτής περιόδου ή Σχολή είσήλθεν εις ανώμαλον πορείαν. Ό νέος Διευ
θυντής ’Επίσκοπος Πλαταμώνος ’Αμβρόσιος, ήκιστα κατάλληλος προς τοιοϋτον 
έργου ών,ούδ’ έχων σκοπόν νά καταστήση τήν διεύθυνσιν τής Σχολής κύριον έργου, 
δεν παρέμεινεν εν τή διευθύνσει τής Σχολής έτος καν ολόκληρον. Κατά δέ τάς εξε
τάσεις τού 1883 δηλώσας παραίτησιν, έπανέλαβεν αυτήν έγγράφως τή 27 Αύγού- 
στου 1883, μακράν τής Σχολής ευρισκόμενος.

Ούτως ή Σχολή εύρέθη πάλιν άνευ Διευθυντοϋ. Τό δέ Συμβούλιου, προκαλέ- 
σαν διά τού 'Υπουργείου Β. Διάταγμα (14 Σεπτεμβρίου 1883), δι’ ού έπετρέπετο 
ή άναπλήρωσις τού Διευθυντοϋ «ύπό τίνος τών εν τή Σχολή διδασκόντων Καθη
γητών», άνέθηκε προσωρινώς τήν διεύθυνσιν εις τον Καθηγητήν Ίωάννην Άργυ- 
ριάδην, παλαιόν τής Σχολής τρόφιμον. Ίδόν δ’ δτι ούτος αμέσως άποκατέστησε 
τήν εσωτερικήν τής Σχολής τάξιν έσκέφθη νά μονιμοποίηση τήν θέσιν αυτού ώς 
Διευθυντοϋ. Καί προέτεινε μέν τή 4 ’Οκτωβρίου 1883, κατά τάς διατάξεις τού 
’Οργανισμού, εις τό 'Υπουργείου τρεις κληρικούς, όπως τό 'Υπουργείου διορίση 
τον ένα έξ αυτών, άλλά ταυτοχρόνως έζήτησε παρ’ αυτού νά δίδηται έκ τού ταμεί
ου τής Σχολής εις τον διευθύνοντα Ίωάννην Άργυριάδην πλήρης ή αντιμισθία τού 
Διευθυντοϋ. Τό 'Υπουργείου ένέκρινε μέν τό τελευταίου τούτο, ταυτοχρόνως δ’ 
έζήτησε νά πληροφορηθή αν οί προταθέντες κληρικοί δέχονται τήν θέσιν Διευθυ- 
ντοΰ τής Σχολής. Τό Συμβούλιου, λαβόν ύπ’ οψει τήν περί τών κληρικών έπιφύλα- 
ξιν ταύτην τού 'Υπουργείου, άπεφάσισε νά ζητήση τον διορισμόν τού Άργυριάδου 
ώς οριστικού καί μονίμου Διευθυντοϋ τής Ριζαρείου Σχολής, δήλωσαν δτι προέβη 
μέν εις τήν πρότασιν τών τριών κληρικών, έξ ύποχρεώσεως, ήν έκ τού ’Οργανι
σμού εΐχεν, άλλ’ δτι έπεθύμει ν’ άφεθή «εις τον σοφώτερον τών διδασκάλων» νά 
όδηγή τήν Σχολήν. Τό 'Υπουργείου, κατά τό άνωτέρω Β. Διάταγμα τής 14 Σεπ
τεμβρίου 1883 ένέκρινε τήν γνώμην τού Συμβουλίου καί ούτω, πρώτην φοράν άπό 
τής συστάσεως τής Ριζαρείου ’Εκκλησιαστικής Σχολής, άνετέθη ή διεύθυνσις αυτής 
εις λαϊκόν. Τούτο έμελλε δυστυχώς νά βλάψη καιρίως τήν Σχολήν, καί νά προκα- 
λέση κατακραυγήν, πολλώ μάλλον δτι ό έκ τών συμβούλων Δ. Στροΰμπος διεμαρ- 
τύρετο κατά τής παρεκτροπής ταύτης, τής άντιβαινούσης καί εις τήν Διαθήκην 
τού Ριζάρη καί εις τούς Κανονισμούς καί εις τον χαρακτήρα τής Σχολής, ώς Εκ
κλησιαστικής Σχολής, ής έδει νά προΐσταται κληρικός μεμορφωμένος καί ικανός.



Και είναι μεν αληθές δτι ό ’Ιωάννης Άργυριάδης έπελήφθη αμέσως της διορθώ- 
σεως των κακώς έχόντων εν αύτή μετά πολλής της δραστηριότητας, τό δε Συμβού- 
λιον μετά πάροδον έτους, τή 18 ’Ιουλίου 1884, έξέφρασε προς αυτόν την πλήρη 
αυτού ευαρέσκειαν. Άλλα βεβαίως ό Άργυριάδης μη ών κληρικός καί θέλων νά 
προσαρμόση ούχί τούς μαθητάς πρός τον εκκλησιαστικόν χαρακτήρα τής Σχο
λής, άλλα μάλλον την Σχολήν πρός τούς μαθητάς, επί θυσία τοϋ εκκλησιαστικού 
αυτής χαρακτήρας, δεν ήδύνατο νά είσαγάγη εις τον βίον τον εσωτερικόν τής Σχο
λής εκκλησιαστικόν πνεύμα. ΙΙροέβη δέ εις μεταρρυθμίσεις τοιαύτας, α'ίτινες ή- 
δύναντο νά προκαλέσωσι μεγάλας παρεξηγήσεις. Ουτω λ.χ. έζήτησεν ευθύς άμέ- 
σως την κατάργησιν των νηστειών έν τή Σχολή, διά προτάσεως αυτού άπό 19 
Νοεμβρίου 1883. Τό Συμβούλιου δεν άπεδέχθη την πρότασιν, μόλις δέ κατά ’Ιού
νιον τού 1890 έστερξε την κατάργησιν τής νηστείας τών Άγιων Αποστόλων,μετά 
γνωμοδότησιν τού ιατρού τής Σχολής. Ό Δ. Στροΰμπος διεμαρτύρετο έντόνως 
κατά τοιούτων άποφάσεων, ένισχυουσών τάς άποδοκιμασίας αύτοΰ κατά λαϊκού 
Διευθυντοΰ Έκκλησιατικής Σχολής. Ή κοινή γνώμη συνετάσσετο, τό δέ 'Υπουρ
γείου επί τών Εκκλησιαστικών τώ 1887 κατήρτισεν Επιτροπείαν πρός μελέτην 
τών ζητημάτων τής Σχολής, άλλ’ αυτή διελύθη άνευ αποτελέσματος. Δυστυχώς 
δ’ έκ πάντων τούτων έδημιουργήθη έκρυθμος κατάστασις καί έν τή Σχολή, έν ή 
καί ή τάξις πολλάκις διεσαλεύθη, ένεκα τής τελείας άνεπαρκείας τών οργάνων 
τής Διευθύνσεως. "Οθεν τή 26 Φεβρουάριου 1891 ό Άργυριάδης ύπέβαλε την πα- 
ραίτησιν αυτού, μη γενομένην αμέσως δεκτήν, έπιμείνας δ’ εις αύτήν άπεχώρησε 
τής Διευθύνσεως τής Σχολής κατά Μάρτιον τού έτους έκείνου, παραμείνας έν τή 
Σχολή ώς Καθηγητής. Ούχ ήττον εις άντικατάστασιν αύτοΰ προέτεινε τό Συμβού
λιου τή 3 Απριλίου 1891 καί τό 'Υπουργείου διώρισε Διευθυντήν τόν τά Μαθη
ματικά έν τή Σχολή διδάσκοντα Νικόλαον Κρίσπην, πρός άποκατάστα- 
σιν τής τάξεως έν τή Σχολή, διότι ό Κρίσπης είχε χρηματίσει αξιωματικός τού 
στρατού. 'Η πραξις αύτη τού τε Συμβουλίου καί τού 'Υπουργείου ύπήρξεν δλως 
άδικαιολόγητος καί μετά τά έπ’ Άργυριάδου συμβάντα έσφαλμένη, μετά κόπου 
έπανορθωθεΐσα διά τής μετά τριετίαν (9 ’Οκτωβρίου 1893) παύσεως τού Ν. Κρί- 
σπη, δστις μετά δευτέραν τριετίαν καί άπό τής θέσεως Καθηγητοΰ έπαύθη ύπό 
τού Συμβουλίου, ένεκα κτηματικών τινων ζητημάτων. Εύτυχώς έρεισμα σπουδαιό
τατου τής Σχολής άπετέλει ό Σύλλογος τών Καθηγητών αύτής, έν πλείστας περι- 
στάσεσι καί δημοσία ύπεραμυνθείς τής Σχολής. Τούτου ένεκα, παρά τ’ ανωτέρω 
γεγονότα, ή Σχολή έξηκολούθει πνευματικώς εύδοκιμοΰσα καί ήξιοΰτο μεγάλης 
συμπάθειας καί στοργής, έμπνέουσα την έλπίδα, δτι θά ήδύνατο ημέραν τινά νά 
έκπληρώση την μεγάλην αύτής άποστολήν. 'Ένεκα τών έλπίδων τούτων έξηκολού- 
θουν αί πρός αύτήν δωρεαί. 'Ο δέ Μητροπολίτης Αθηνών Γερμανός, έν τώ μεγάλω 
αύτοΰ ύπέρ τής ’Εκκλησίας ζήλω, έστρεψε τήν προσοχήν αύτοΰ καί εις τήν Ριζά- 
ρειον Σχολήν, ίδρύσας γέρας διά τούς αριστεύοντας μαθητάς. Ό δέ τρόφιμος αύ
τής, ό Αθανάσιος Ευταξίας, γενόμενος 'Υπουργός έπί τών Εκκλησιαστικών καί 
τής δημοσίας Έκπαιδεύσεως, έδωκε τήν πρώτην σοβαράν ώθησιν άπό μέρους 
τής Πολιτείας πρός βελτίωσιν καθόλου τής καταστάσεως τού Κλήρου. Ό 'Υπουρ-



γος προεβη άμέσως εις τον καταρτισμόν ’Επιτροπείας ειδικής, έκτος της Σχολής, 
κατεφθασε δέ εις το συμπέρασμα, δτι ή Σχολή, έπί τή βάσει τής Διαθήκης του 
I εωργιου Ριζαρη, έπρεπε να προσλάβη έπιστημονικόν χαρακτήρα ώς ανώτερα 
Θεολογικη Σχολή καί έδημοσίευσεν, έπικεκυρωμένον ύπό του Βασιλέως, τή 2 
Οκτωβρίου 1893, νέον ’Οργανισμόν τής Σχολής, προτάξας μακράν έ'κθεσιν προς 

τον βασιλέα, εν ή έδικαιολόγει τάς έπενεχθείσας ριζικός τω δντι μεταβολάς.
Αλλ ο μεν ’Οργανισμός δεν έψηφίσθη, άντιστάντων των Συμβούλων τής Σχο

λής, δεν παρεμεινε δ’ έν τή ’Αρχή ό Υπουργός. Τή 9 ’Οκτωβρίου 1893 μετά την 
αποχωρησιν εκ τής διευθυνσεως τής Σχολής του Κρίσπη, άνέλαβεν αυτήν προσωρι
νής ο από τοϋ 1891 οικονόμος τής Σχολής Σεραφείμ Δομβοΐτης 
ο ύστερον γενόμενος Επίσκοπος Ευρυτανίας (fl914). Νέος δ’ έπί των Εκκλη
σιαστικών καί τής Δημοσ. Έκπαιδεύσεως Υπουργός, ό Δ. Καλλιφρονάς έξέδω- 
κεν, ύπό τοϋ Βασιλέως έπικεκυρωμένον, τή 3 Δεκεμβρίου 1893, τόν ύπό τοϋ προ- 
κατοχου αυτοΰ εκπονηθέντα ’Οργανισμόν, μετά τής ουσιωδέστατης τροποποιήσε- 
ως, καθ ην ή πρώτη τής Σχολής τάξις ήρχετο πάλιν άπό τής πρώτης Γυμνασίου. 
Μετά τινας ημέρας, τή 27 Δεκεμβρίου 1893, τό Συμβούλων τής Σχολής προέβη 
εις την ύπόδειξιν πρός τό 'Υπουργείων τριών κληρικών, τοϋ Νεκταρίου Μη
τροπολίτου Πενταπολεως, τοϋ Νείλου Κάσσου καί Καρπάθου καί τοϋ Σαμουήλ 
Άνεστοπούλου, ών ό πρώτος τή 1 Μαρτίου 1894 διωρίσθη Διευθυντής τής Σχο
λής, ευρών αυτήν εν ανωμαλία ένεκα τών προηγηθέντων γεγονότων. Έκ τών 79 
μαθητών, τών εν άρχή τοϋ σχολικού έκείνου έτους έγγραφέντων, εΐχον ύπολειφθή 
μονον 54, διελυθη δε η Ε ταξις. Συνεπληρώθη δέ τω έτει έκείνω πεντηκονταετία 
τής ^λειτουργίας τής Σχολής (1844—1894), άλλα δεν έωρτάσθη τό γεγονός τοΰτο, 
κατ άπόφασιν τοϋ Συμβουλίου, λόγω τών ανωμάλων περιστάσεων τής Σχολής. 
Ομιλήσας δέ κατά τάς έξετάσεις (16 ’Ιουνίου 1894) ό νέος Διευθυντής ύπέδειξεν, 

οτι ή Σχολή δέν ήδύνατο να έπιτύχη τοϋ εΐδικοΰ σκοπού αυτής αν μή έλαμβάνετο 
παρα τής Πολιτείας πρόνοια περί τών έξ αυτής άποφοιτώντων περί τής χειροτο- 
νιας αυτών. Περί τούτου καί ύπόμνηνα ύπέβαλε, ζητήσας τήν έκδοσιν σχετικού 
νόμου, άλλ’ ή Κυβέρνησις ένέκρινε μέν νέον έσωτερικόν Κανονισμόν τής Σχολής, 
δημοσιευθεντα τή 6 ’Ιουνίου 1894, έπήνεγκε δέ διά Β. Διατάγματος τής 21 Σε- 
πτεμβρίου τοϋ αύτοϋ έτους άσημάντους τροποποιήσεις έν τω Προγράμματι τών μα- 
ηματων τής Σχολής. Ό νέος Κανονισμός έστηρίχθη έπί τών προηγουμένων Κα

νονισμών, εξ 8 κεφαλαίων καί 83 άρθρων άποτελούμενος, ό δέ ’Αθανάσιος Εύτα- 
ξιας,^αναλαβών πάλιν, μετά μικρόν, τό αξίωμα τοϋ Υπουργού έπί τών Έκκλησια- 
στιχών καί, τής δημοσίας Έκπαιδεύσεως, έζήτησε νά συμπηρώση μέν τό περί 
τής Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής έργον, να έγκαταστήση δ’ αύτήν έν τω 
Σχολιχω κτιρίω τφ άνεγερθέντι ύπό τοϋ Μητροπολίτου Γερμανού πρός Ιδρυσιί 
Ιεροδιδασκαλείου. Καί τό μέν πρώτον έγένετο τή πλήρει συγκαταθέσει αύτοΰ 

του Συμβουλίου τής Σχολής, όρίσαντος τόν Διευθυντήν αυτής καί τόν ’Ιωάννην 
Αργυριαδην, Σύμβουλον άμα καί Καθηγητήν, όπως συνεργασθώσι μετά τοϋ Υ

πουργού, τό δεύτερον όμως, δυστυχώς, άπεκρούσθη έπί ζημία τής Σχολής. Τόν 
δια τής συνεργασίας έκείνης έχπονηθέντα 'Οργανισμόν άπεδέχοντο πάντες, καίτοι



εστηριζετο ουτος επί τοϋ προηγουμένου ’Οργανισμού τοϋ 'Υπουργού, παρουσιά- 
ζων όμολογουμένως σπουδαιοτάτας βελτιώσεις έν πολλοϊς σημείοις. Έτηρεϊτο 
μεν το πεντάτακτον της Σχολής, άλλ’ ή πρώτη τάξις ήτο 'ίση προς την τρίτην Γυ
μνάσιου, ενισχυοντο δ’ έν τω νέω προγράμματι τά εγκύκλιοι μαθήματα, άνευ ου
σιώδους ζημίας των θεολογικών. Ό 'Υπουργός έν μακρα έκθέσει προς τον Βασι
λέα υπεδεικνυε τας επελθούσας σημαντικάς τροποποιήσεις καί εύλόγως τονίζων την 
σημασίαν τής εισαγωγής εις τό πρόγραμμα τής διδασκαλίας των παιδαγωγικών 
μαθημάτων συνυπεδείκνυε την έν τω Όργανισμω άναγραφεϊσαν διάταξιν, καθ’ 
ήν οί μαθηταί τής Ριζαρείου θά έφοίτων έπί δίμηνον εις τό Διδασκαλεΐον ’Αθηνών 
καί εις προσηρτημένον Πρότυπον Δημοτικόν Σχολεΐον, όπως έν αύτοϊς γνωρίζωσιν έκ 
τοϋ σύνεγγυς καί δή έμπράκτως τον οργανισμόν τής δημοτικής έκπαιδεύσεως προς 
τον εξής σκοπόν. Οί απόφοιτοι τής Ριζαρείου Σχολής μετά την άποφοίτησίν των 
θά έχρησιμοποιοϋντο υπό τής Πολιτείας ως διδάσκαλοι τών ιερών μαθημάτων καί 
ώς κήρυκες τοϋ θείου λόγου μέχρι τής συμπληρώσεως τοϋ τριακοστοΰ τής ηλικίας 
έτους, δτε ίερούμενοι θά γίνωνται έφημέριοι, δυνάμενοι ν’ άναλάβωσι καί τό έ'ργον 
τοϋ έπιθεωρητοΰ τών δημοτικών σχολείων κατ’ έπαρχίας ή καί κατά δήμους. Τοι- 
οΰτοι έπιθεωρηταί καθίστανται οί έφημέριοι καί έν άλλαις χώραις, ών ή δημοτική 
έκπαίδευσις θεωρείται την σήμερον πρότυπος.

Άναμφιβόλως τό μέγα τής Σχολής πρόβλημα ήδύνατο να λυθή διά τοϋ προκει- 
μένου ’Οργανισμού, καλώς έφαρμοζομένου, διότι, πρώτιστα πάντων, έλαμβάνετο 
πρόνοια περί τής χειροτονίας αυτών. Άπητεΐτο όμως να κατακυρωθή ή πρόνοια 
αυτή καί διά νόμου, άλλ’ άτυχώς τούτο δεν κατέστη τότε δυνατόν, έπελθούσης 
κυβερνητικής μεταβολής, ή δέ πρότασις περί μεταφοράς τής Ριζαρείου εις τό κτί- 
ριον τής Γερμανείου Σχολής εύρε μεγάλην άντίδρασιν, πρωτοστατήσαντος ιδία 
τοϋ Ίωάννου Άργυριάδου, άσθενώς καί δλως άβασίμως ύποστηρίξαντος διά πρα
γματείας την ιδέαν περί τοϋ άναπαλλοτριώτου καί άμετακινήτου τής Ριζαρείου 
Σχολής.

Προκειμένου περί τοϋ νέου ’Οργανισμού, του συναινέσει τοϋ Συμβουλίου τής 
Σχολής έκπονηθέντος υπό τοϋ Ύπουργοΰ ’Αθανασίου Εόταξίου, ούτος έδημοσιεύ- 
θη μεν διά Β. Διατάγματος τής 9 Σεπτεμβρίου 1897, συνεπληρώθη δέ διά τριών 
Β. Διαταγμάτων (28 ’Οκτωβρίου 13, καί 30 Νοεμβρίου 1897), άναφερομένων 
εις τούς έκ Ζαγορίου μαθητάς, δι’ ους ίδρύθησαν δύο προπαρασκευαστικαί τάξεις 
άλλ’ έπειδή δεν κατέστη δυνατόν να ψηφισθή ό απαραίτητος νόμος περί τών προσ
όντων τών μαθητών καί έπειδή οί έφεξής Υπουργοί δεν έδέχοντο αυτόν, ή Διεύ- 
θυνσις καί τό Συμβούλιον άπεφάσισαν να ζητήσω σι τήν τροποποίησιν τοϋ ’Οργανι
σμού, ήτις καί έγένετο, δημοσιευθέντος νέου ’Οργανισμού τή 2 Σεπτεμβρίου 1900 
διά Β. Διατάγματος. Έτροποποιήθησαν δέ κυρίως τά άρθρα τοϋ ’Οργανισμού τοϋ 
1897 έκεΐνα, δι’ ών ώρίζετο ώς σκοπός τής Σχολής ή έπιστημονική έκπαίδευσις 
τών μαθητών καθ’ όλους τούς κλάδους τής Θεολογίας, ή προσαγωγή παρά τών 
είσαγομένων εις αυτήν ένδεικτικοΰ β' τάξεως Γυμνασίου καί ή ίδρυσις προπαι- 
δευτικών τάξεων διά τούς έκ Ζαγορίου καί ’Ηπείρου καθόλου. Οϋτω λοιπόν έπα- 
νήλθεν ή Σχολή εις τό προ τοϋ 1893 καθεστώς, άποκατασταθέντος τοϋ προτέρου 
αυτής τύπου.



Άλλ’ εύτυχώς, παρά τάς διακυμνάνσεις ταύτας, ή Ριζάρειος Σχολή, διά τοϋ 
Διευθυντοϋ Μητροπολίτου Πενταπόλεως Νεκταρίου, ένεκα τοΰ κύρους αύτοϋ ώς 
'Ιεράρχου, έπανεΰρε την εσωτερικήν αυτής γαλήνην καί διά τοϋ εκλεκτόϋ αυτής 
διδακτικού προσωπικού έχώρησε προς τα πρόσω, μετά τής συνήθους αυτή μεγά
λης πνευματικής επιδόσεως. 'Ο Διευθυντής άποκατέστησε τελείως τον εκκλησια
στικόν χαρακτήρα τής εσωτερικής ζωής τής Σχολής.

Έν συνεχεία δε των αποπειρών προς κρείττονα διαρρύθμισιν των τής Σχολής 
και επίτευξιν τοϋ σκοπού αυτής ό Μητροπολίτης ’Αθηνών Θεόκλητος τή 20 ’Ια
νουάριου 1905 άπηύθυνε πρός τό Συμβούλιου τής Σχολής έγγραφον δι’ ού άνήγγει- 
λεν, οτι απεφασισεν, όπως εν διαμερισματι τής υπό τοΰ αοιδίμου προκατόχου αύτοϋ 
Μητροπολίτου Γερμανού ίδρυθείσης 'Ιερατικής Σχολής συστήση Θεολογικόν Φρον
τιστηρίου, εν τω όποίω, εγκαθιστάμενοι οί εκ τής Ριζαρείου Σχολής έξερχόμενοι, 
θά έχωσι δωρεάν κατοικίαν, τροφήν, βιβλία καί πάντα τα χρειώδη έν γένει, ύπο- 
χρεουμενοι να φοιτώσιν εις την Θεολογικήν Σχολήν τοΰ Πανεπιστημίου φέρον- 
τες την τής Ριζαρείου Σχολής περιβολήν καί έν καιρω να ίερωθώσιν. ’Επί πάσι 
τούτοις έν τω Φροντιστηρίω έγκαταβιοΰντες συμφώνως έκδοθησομένω Κανονισμώ 
θα εξασκώνται εν αυτώ υπο την επιβλεψιν καί οδηγίαν ειδικού θεολόγου εις τήν 
Εκκλησιαστικήν Ρητορικήν και τήν μελέτην τών συγγραμμάτων των Πατέρων 

τής Εκκλησίας προς τελειοτεραν μόρφωσιν. Τό πρός συντήρησιν χρήμα θά έξευ- 
ρίσκετο, άλλ’ έξέφραζεν 6 Μητροπολίτης τήν έλπίδα, 6τι καί τό Συμβούλιου της 
I ι^αρείου Σχολής θα ήρχετο αρωγόν εις τό έργου τούτο, οπερ συνάδει μέν πληρέ
στατα τη έπιθυμία τοΰ αοιδίμου ίδρυτοΰ τής Σχολής, μεγάλως δε θά συντελέση, 
εις τήν άνύψωσιν της παρ’ ήμϊν Θεολογικής έπιστήμης καί τοϋ ιερού ήμών Κλή- 
ρου. Μετά τοΰ εγγράφου αύτοϋ παρέπεμψεν ό Μητροπολίτης καί σχέδιον νόμου 
«περί συστάσεως Θεολογικοΰ Φροντιστηρίου», άποτελούμενον έξ επτά άρθρων, τό 
δέ Συμβούλιου της Σχολής, έν συνεδρί* της 19 Μαρτίου 1905, μετά μακράν συζή- 
τησιν, άπεφάσισεν όπως δεχθή τήν πρότασιν τοΰ Μητροπολίτου καί έψήφισεν έτη- 
σίαν χορήγησιν 3,000. Τήν άπόφασιν ταύτην άνεκοίνωσε μέν εις τόν Μητροπολί- 
την τη 22 Μαρτίου 1905, έζήτησε δέ τήν έγκρισιν του Υπουργείου διά τήν χρη- 
ματικήν επιχορήγησιν. Τό 'Υπουργείου όμως δεν ένέκρινεν αύτήν, ή δε καλλίστη 
πρύτασις δέν έπραγματοποιήθη, έπί βλάβη καί της Ριζαρείου καί τής Θεολογικής 
του Πανεπιστημίου Σχολής. Μή έγκρίνασα δέ ή Κυβέρνησις τήν άνωτέρω πρό- 
τασιν χαί χαταργήσασα τούς Όργανιμούς τοϋ 1893 καί 1897 έξέδωχεν άπό τοϋ 
1906 και εςής Β. Διατάγματα, δι ών έτροποποίησε διάφορα άρθρα τοΰ ’Οργανι
σμού του 1900 καί έν μέρει τό Πρόγραμμα τών μαθημάτων, έπί ζημία μάλλον τοΰ 
θεολογικοΰ αύτοϋ μέρους.

Μετά δεκατετραετή έργασίαν έν τή Σχολή ό Διευθυντής αύτής Μητροπολίτης 
Πενταπόλεως Νεκτάριος Κεφαλάς, κατά Μάρτιον τοΰ 1908 παραιτηθείς, άπεχώ- 
ρησε τής Σχολής τή 16 ’Απριλίου τοΰ έτους έκείνου εις Αίγιναν, ένθα έγκατεστά- 
θη εν τη ύπ’ αύτοϋ καθιδρυθείση Μονή. Διά Βασιλικού δέ Διατάγματος τής 19 
? Ιθΐρτΐ°υ_1908 ^ύθυνσις τής Σχολής άνετέθη προσωρινώς τω έκ τών Καθηγη- 
των αυτής Νικολάω Παπαγιαννοπούλφ, άποχαταστησαντι τήν κατά τά τελευταία



έτη της προηγουμένης διεθύνσεως χαλαρωθεΐσαν εσωτερικήν τάξιν της Σχολής 
καί διευθύναντι αυτήν μέχρις ’Ιουλίου μηνος του 1911.

Διά Β. Διατάγματος τής 13 ’Ιουλίου 1911 διωρίσθη ύπό της Κυβερνήσεως 
Διευθυντής Σχολής, ό αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Α. Παπαδοπού
λας, υφ’ ου προ παντός έρρυθμίσθη ό εσωτερικός βίος τής Σχολής κατά τον εκ
κλησιαστικόν αυτής χαρακτήρα καί τον ειδικόν αυτής σκοπόν, τής εκ των τροφί
μων αυτής μορφώσεως κληρικών, ή δι’ αύτοϋ δε παραχθεΐσα κίνησις άπέληξεν 
εις τήν άναδιοργάνωσιν τής Σχολής.

Καί άνέκοπτε μεν τήν πρόοδον των σχετικών προσπαθειών ή από τοϋ 1912 
άρξαμένη ένεκα τών πολέμων κατάστασις, αί μεγάλαι έξ αυτών προκύψασαι δυσ- 
χέρειαι, ή διαρκής σχεδόν στρατιωτική έπίταξις τοϋ Σχολικού κτιρίου κατά τάς 
γενικώς επιστρατεύσεις, άλλ’ έπεδιώχθη έπιμόνως ή ριζική άναδιοργάνωσις τής 
Σχολής διά νομοθετικής τής Κυβερνήσεως μερίμνης. Αί προσπάθειαι τής Διευθύν- 
σεως καί τοϋ Συμβουλίου τής Σχολής κύριον σκοπόν είχον πάντοτε τήν διά νόμου 
έξασφάλισιν τών έκ τής Σχολής άποφοιτώντων τροφίμων αυτής μέχρι τοϋ χρόνου 
τής χειροτονίας αυτών. Διότι τοΰτο κυρίως ήτο τό μέγα ζήτημα τής Σχολής, έκτος 
τής ανάγκης ειδικής μερίμνης περί τοϋ Κλήρου, άπό μέρους τής Πολιτείας, έφ’ 
όσον ή Εκκλησία κατά νόμον δεν ήδύνατο περί αύτοϋ να μεριμνήση.

Ό νέος Διευθυντής τής Σχολής ήδη κατά τήν πρώτην αύτοϋ επίσημον μετά 
τών Καθηγητών τής Ριζαρείου Σχολής συνάντησιν εν τή συνεδρία τής 3 Σεπτεμ
βρίου 1911, υπέδειξε τήν ανάγκην τής εισαγωγής τών Παιδαγωγικών εις τό Πρό
γραμμα τών εν τή Σχολή διδασκομένων μαθημάτων καί μετά τήν όμόθυμον ύπό 
τοϋ Καθηγητικού Συλλόγου αποδοχήν τής προτάσεως διεβίβασεν αυτήν εις τό 
Συμβούλιον δι’ υπομνήματος αύτοϋ. Τό Συμβούλιον ένέκρινε τήν πρότασιν καί 
έζήτησε τήν σχετικήν άπόφασιν τοϋ ’Υπουργού επί τών ’Εκκλησιαστικών καί τής 
δημοσίας Έκπαιδεύσεως Άπ. Άλεξανδρή, όστις ένέκρινεν αμέσως τήν εισαγωγήν 
τών Παιδαγωγικών μαθημάτων εις τό Πρόγραμμα τής Σχολής, επιφυλαχθείς διά 
νόμου ν’ αναγνώριση τά προσόντα τών αποφοίτων αύτής ώς διδασκάλων. Ούτως 
ήρξατο τό μόλις εσχάτως λυθέν ζήτημα. Ή Διεύθυνσις καί τό Συμβούλιον τής 
Σχολής πάντα μετήλθον τρόπον πρός τούτο, ευτυχώς δέ καί ό Πρωθυπουργός 
Έλευθ. Βενιζέλος, μετά τάς έπανειλημμένας εξηγήσεις τοϋ Διευθυντοΰ καί τών 
Συμβούλων, άπεδέχθη προθύμως τήν πρότασιν, όπως διά νόμου άναγνωρισθώσι 
τά προσόντα τών αποφοίτων τής Ριζαρείου Σχολής ώς δημοδιδασκάλων, διά τής 
εισαγωγής τών Παιδαγωγικών εις τό πρόγραμμα αύτής. Άνωμολογήθη, ότι, 
έάν οί τρόφιμοι τής Σχολής έτύγχανον παιδαγωγικής μορφώσεως καί έξήρχοντο 
έξ αύτής δημοδιδάσκαλοι, διοριζόμενοι εις άναλόγους θέσεις μέχρι τοϋ χρόνου τής 
χειροτονίας αύτών, βεβαίως δεν θ’ άπεμακρύνοντο τοϋ ιερατικού αυτών σταδίου. 
Άλλ’ οί ένδοξοι πόλεμοι τοϋ 1912 καί 1913, καθ’ ούς καί ή Σχολή έπραξε τό κα
θήκον αύτής πρός τήν άγωνιζομένην Πατρίδα, καθ ον ηδυνατο τροπον, δεν επε- 
τρεψαν τήν διά νόμου κατακύρωσιν τοϋ σχεδίου τουτου. 1 ώ 1914, επι τή εβδομη
κονταετή ρίδι τής ίδρύσεως τής Σχολής, ο Διευθυντής εν τή λογοδοσία αυτού, 
δημοσιευθείση ύπό τοϋ Συμβουλίου και εν ιδιω τευχει, επισκοπησας το παρελθόν



'LJX°^7jç, υπεδειξε τους λογους, ενεκα των οποίων αυτή έδει νά έπιμείνη εν τή 
επιδιώξει της δια νομού εισαγωγής των Παιδαγωγικών καί τής άναγνωρίσεως 
των προσόντων των μαθητών αύτής ώς δημοδιδασκάλων. Ό έπί των Έχκλησιαστι- 
στικών καί τής δημοσίας Έκπαιδεύσεως 'Υπουργός Ί. Τσιριμώκος τω 1914 κα- 
τήρτισε μεγάλην Νομοπαρασκευαστικήν Επιτροπείαν προς άναθεώρησιν καί σύν
ταξιν τής Εκκλησιαστικής νομοθεσίας. Ή Επιτροπεία δε αυτή συνέταξε σχέδιον 
νόμου «περί Εκκλησιαστικών Σχολών», καθ’ Ô έμελλε ν’ άπαρτισθή τύπος έξετα- 
ξίου Εκκλησιαστικής Σχολής, ής αί τέσσαρες πρώται τάξεις θά ειχον πάντα τα 
έν τοϊς Γυμνασίοις διδασκόμενα μαθήματα, ή δε ε' καί στ' θά ειχον άποκλει- 
σ τ ι κ ώ ς θεολογιχά καί παιδαγωγικά μαθήματα, ών τα δεύτερα θά έδιδάσκοντο 
συμφώνως πρός τό Πρόγραμμα των μονοταξίων Διδασκαλείων, όπως οι τρόφιμοι 
τής Σχολής αποκτώσι προσόντα δημοδιδασκάλων καί άσκώσιν αυτά μέχρι τού χρό- 
νου τής χειροτονίας αυτών, έάν δεν ένεγράφοντο εις την Θεολογικήν Σχολήν του 
Πανεπιστημίου, άμέσως ως δευτεροετείς φοιτηταί. Πρός τοιαύτην Σχολήν έξισου- 
μονη ή Ριζάρειος Σχολή, ετίθετο μεν υπό τήν έποπτείαν τής Εκκλησίας, χωρίς 
όμως να παραβιασθη ή Διαθήκη τοϋ Ριζάρη, καί ΰπεχρεοϋτο να έχη μίαν έτι τά- 
;ιν. Τό τελευταΐον τοϋτο ούχί συμφώνως τη Διαθήκη, όριζούση πέντε μόνον τά- 
ξεις. Μλ' έπειδή έμελλε νά έπιβραδυνθη ή έπιψήφισις των ύπό της 'Εκκλησιαστι
κής Επιτροπείας παρασκευασθέντων νομοσχεδίων 6 "Υπουργός Ί. Τσιριμώκος, 
μ^τα μελέτην τοϋ Διευθυντοϋ της Ριζαρείου Σχολής καί τοϋ Τμηματάρχου τοϋ 
Ιπουργειου των 'Εκκλησιαστικών, παρεσκεύασεν ειδικόν νομοσχέδιον περί τής 

Ριζαρείου Σχολής, δι' ού άνεγνωρίζοντο τά προσόντα τών αποφοίτων τής Ριζαρεί- 
ου Σχολής ως δημοδιδασκάλων, χωρίς νά μεταβληθη ό ιερατικός χαρακτήρ αυτής, 

ο νομοσχέδιον τοϋτο ό Υπουργός έμελλε νά είσαγάγη τφ 1915 εις τήν Βουλήν,
«λλ, «υτη μεν διελύθη, έξερράγη δέ ή συνταράξασα τήν ήμετέραν πατρίδα μεγά- 
λη εσωτερική κρίσις.

? μετά τόν Ί. Τσιριμώκον Υπουργός έπί τών 'Εκκλησιαστικών καί τής δη- 
μοσιας Εκπαιδεύσεως Άντ. Μιχελιδάκης, άνομολογήσας ώσαύτως τήν όρθότη- 
τα της αιτησεως τής Σχολής, κατήρτισεν έν τω Ύπουργείφ 'Επιτροπείαν έχ τοϋ 

ιευθυντου τής Ριζαρείου Σχολής, τοϋ Γεν. Γραμματέως τοϋ Υπουργείου, τοϋ 
μηματαρχου καί άλλων λειτουργών τής Έκπαιδεύσεως, ήτις συνέταξε νομοσχέ

διον «περί Εκκλησιαστικών Σχολών», έπί τη βάσει τοϋ προηγουμένου σχεδίου. 
Ιο νομοσχέδιον τοϋτο είσήχθη μέν τω 1916 ύπό τοϋ Ύπουργοΰ εις τήν Βουλήν
και ανεγν*σθη μάλιστα εις πρώτην άνάγνωσιν, δέν έψηφίσΟη όμως, διότι ή Βου- 
λη οιελυθη πάλιν.

0 εν τη ύπηρεσιακή Κυβερνήσει Α. Ζαΐμη Υπουργός έπί τών Έκκλησιαστι- 
κων και ^ς δημοσίας Έκπαιδεύσεως Δ. Αίγινήτης, έπιληφθείς τοϋ ζητήματος, 
επεΐ η η _ ου^γ) ^το διαλελυμένη, παρεσκεύασεν αναγκαστικόν Νομοθετικόν Διά- 
ταγμα περί τής Σχολής, διαρρυθμιζομένης κατά τοιοϋτον τρόπον ώστε κατηργοϋν- 
ται |^ν αί δύο χατώτεραι καί προσετίθεντο δύο άνώτεραι τάξεις, οί δ’ άπόφοιτοι 
της Σχολής άνεγνωρίζοντο ώς Ελληνοδιδάσκαλοι. 'Αλλ' άνεκόπη ή δημοσίευσις 
του εν λογω Νομοθετκοϋ Διατάγματος. 'Αντί τούτου δέ, μετά σχετικήν έργασίαν



του Ύπουργοϋ, ής συμμετέσχεν ό Διευθυντής της Ριζαρείου Σχολής καί ό Τμημα- 
τάρχης του 'Υπουργείου των ’Εκκλησιαστικών, έδημοσιεύθησαν τή 9 ’Ιουνίου 
1917 δύο Β. Διατάγματα, υπογεγραμμένα ύπο του νέου Βασιλέως ’Αλεξάνδρου 
«Περί όργανώσεως των 'Ιερατικών Σχολών καί άναδιοργανώσεως της Ριζαρείου 
Σχολής», διά τής εισαγωγής τών Παιδαγωγικών εις το πρόγραμμα τών μαθη
μάτων καί τής άναγνωρίσεως τών προσόντων τών άποφοίτων τής Σχολής, ώς 
δημοδιδασκάλων. Ό ’Οργανισμός όμως ούτος προελάμβανε τόν νόμον, άνευ του 
οποίου δεν ήδύναντο να έ'χωσιν κϋρος αί διατάξεις αύτοϋ. Άλλ’ ευτυχώς μετά μι
κρόν ό νέος 'Υπουργός επί τών Εκκλησιαστικών καί τής δημοσίας Έκπαιδεύσεως 
Δ. Δίγκας, υίοθετήσας τάς ύποβληθείσας αύτώ προτάσεις τής Σχολής, κατά τάς 
γνωστάς ήδη γνώμας του Προέδρου τής Κυβερνήσεως Ελευθερίου Βενιζέλου, 
παρεσκεύασε τόν απαραίτητον υπέρ τής Σχολής νόμον, μετά σχετικήν μελέτην 
του Διευθυντοϋ τής Ριζαρείου Σχολής καί τοϋ Τμηματάρχου τών ’Εκκλησιαστι
κών 'Α. Άλιβιζάτου. Τή 16 ’Απριλίου 1918 έψηφίσθη υπό τής Βουλής καί έδη- 
μοσιεύθη μετά δέκα ημέρας, κεκυ ρω μένος υπό τοϋ Βασιλέως, ό Νόμος 1432, «περί 
’Οργανισμού τής Ριζαρείου ’Εκκλησιαστικής Σχολής καί τοϋ 'Ιερατικού Φροντι
στηρίου», ό πρώτος ουτος καί μόνος άπό τής ίδρύσεως τής Σχολής Νόμος περί 
αυτής.

Μη μεταβάλλων τόν ιερατικόν τής Σχολής χαρακτήρα ό Νόμος, άλλα μάλλον 
ένισχύων αυτόν καθιστά δυνατόν τόν παιδαγωγικόν καταρτισμόν τών μαθητών 
επί τώ σκοπώ τοϋ διορισμού αυτών ώς δημοδιδασκάλων μετά την εκ τής Σχολής 
άποφοίτησιν. Εκείνοι τών τροφίμων τής Σχολής, οΐτινες έπιθυμοΰσι να συνεχισωσι 
τάς θεολογικάς των σπουδάς έν τώ Πανεπιστήμιο) δεν θά άκροώνται τών παιδα
γωγικών μαθημάτων τής ζ τάξεως, ήτις θά είναι διηρημενη εις δυο τμήματα, το 
μέν παιδαγωγικόν τό δε προπαρασκευαστικόν διά την Θεολογικην τοϋ Πανεπι
στημίου Σχολήν. Ό παιδαγωγικός καταρτισμός τών τροφίμων τής Σχολής εξα
σφαλίζεται τελείως, θά συντελήται δ’ έν τώ Μαρασλειω Διδασκαλείο), αλλ ο καταρ
τισμός ούτος θά παρέχη μέν χρησιμώτατα στοιχεία εις τον τρόφιμόν τής Σχολής δια 
τήν μέλλουσαν ιερατικήν αύτοϋ δράσιν, σκοπεί δε κυρίως να λύση το απο τής ιδρυ- 
σεως τής Σχολής άπασχολοΰν αυτήν πρόβλημα τής χρησιμοποιησεως τών εξ αυτής 
άποφοιτώντων μέχρι τοϋ χρόνου τής χειροτονιας των. Κατα τον ειρημενον Νομον οι 
μη μεταβαίνοντες εις τήν Θεολογικήν τοϋ Πανεπιστήμιου Σχολήν αποφοιτοι τής 
Σχολής θά έχωσι πάντα τά προσόντα καί πάντα τά δικαιώματα δημοδιδασκάλων. 
Θά ληφθή μάλιστα πρόνοια όπως αύτη η Διευθυνσις τής Σχολής μεριμνά περί τοϋ 
διορισμού αυτών ύπό τοϋ Υπουργείου τής Παιδείας καί παρακολουθή αυτούς 
μέχρι τής ιερατικής των άποκαταστάσεως. Διασώζουσα όμως ή Σχολή τόν ιερατι
κόν αυτής χαρακτήρα καί σκοπόν, τ’ άνωτέρω προσόντα καί δικαιώματα θά παρέ- 
χη μόνον πρός έξασφάλισιν τοϋ μέχρι τής χειροτονιας σταδίου επί μίαν δεκαπεντα
ετίαν άπό τής άποφοιτήσεως, καί οί μέν χειροτονούμενοι θά δύνανται να παραμε- 
νωσιν ένιαχοϋ καί δημοδιδάσκαλοι, οί δέ μή χειροτονούμενοι θ' άποβάλλωσι πάντα 
τά εκ τής Σχολής προσόντα καί δικαιώματα. Οϋτω δέ τό μέν διά τό Πανεπιστή- 
μιον δίπλωμα θά ίσχύη μόνον διά την θεολογικήν Σχολήν, τό δέ ιερατικόν άμα



καί διδασκαλικόν δίπλωμα διά τούς μή χειροτονουμένους θά ίσχύη μόνον επί μίαν δε
καπενταετίαν καί επομένως εις τήν Σχολήν θά φοιτώσι μόνον οί προτιθέμενοι νά 
συμμορφωθώσι προς τον ειδικόν της Σχολής σκοπόν. Ού μόνον δε διά του περί τής 
Ριζαρειου Σχολής νόμου" αλλά καί δι’ ετέρου νόμου προσφάτως ψηφισθέντος καί 
τροποιποιησαντος τον περί ένοριακοΰ Κλήρου νόμον, οί προσερχόμενοι εις τάς 
τάξεις του Κλήρου Ριζαρεΐται άποκτώσιν εξαιρετικά δικαιώματα. ’Επί πλέον 
ιδρύεται παρά τή Ριζαρείω Σχολή 'Ιερατικόν Φροντιστήριον, εις ο θά φοιτώσι 
παντες οι αποφοιτοι Γυμνασίων καί Διδασκαλείων, οί θέλοντες νά χειροτονηθώσιν 
Ιερείς. Απηγορεύθη ή χειροτονία μή αποφοίτων τής Θεολογικής, τής Ριζαρεί- 

ου και τοϋ Φροντιστηρίου ή ισοβαθμίων Σχολών διά τάς πόλεις καί τά χωρία. Τή 
εισηγησει δε του Μητροπολίτου ’Αθηνών Μελετίου, άπεφασίσθη υπό τής Κυβερνή-
σεως να παραχωρηθή τή Ριζαρείω Σχολή τό υπό τοϋ Μητροπολίτου Γερμανού 
ιδρυθεν Σχολικόν κτιριον. Τό δε Συμβούλιον τής Σχολής έδέχθη τήν προσφοράν, 
αποφάσισαν να εκποίηση τον χώρον εν ώ νυν ευρηται ή Σχολή. Αί αντιρρήσεις, 
αιτινες άλλοτε παρουσιασθησαν, σήμερον δεν ύπάρχουσιν. Άλλ’ επειδή ή Γερμά- 
νειος Σχολή διατελεΐ μεν υπό στρατιωτικήν έπίταξιν, έχει δε ανάγκην μεγάλων 
επισκευών, δεν κατέστη δυνατόν νά μεταφερθή άμέσως ή Ριζάρειος Σχολή. Ό 
αριθμός τών ύποτρόφων μαθητών της Σχολής ηύξήθη, διότι ή Ιερά Σύνοδος της 
Εκκλησίας τής Ελλάδος ώρισε τριάκοντα υποτρόφους του Γενικού ’Εκκλησια

στικού Ταμείου.
Τή 7 Σεπτεμβρίου 1918 έπί τή βάσει τοϋ Νόμου 1432, έδημοσιεύθη διά Β. 

Διατάγματος ό τελευταίος ’Οργανισμός τής Σχολής, όστις είναι 6 αύτός πρός τόν 
’Οργανισμόν τοϋ προηγουμένου έτους μετά τών έκ τοϋ Νόμου έπιβαλλομένων 
και τών τελευταίων περί τής Σχολής αποφάσεων τροποποιήσεων. Ό ’Οργανισμός 
ουτος είναι πληρέστερος πάντων τών προηγουμέων ’Οργανισμών, διαιρούμενος εις 
τρία μέρη καί περιγράφων λεπτομερώς ιδίως τά καθήκοντα τοϋ Συμβουλίου. Τέ- 
λος δ& .ή 10 Οκτωβρίου 1918, δια Β. Διατάγματος, έδημοσιεύθη τό νέον Πρό
γραμμα τών μαθημάτων, επί τή βάσει τοϋ νέου Νόμου καί τοϋ ’Οργανισμού τής 
Σχολής. Συνέπεσε δέ ή άναδιοργάνωσις αυτής πρός τήν εβδομηκοστήν πέμπτην 
άμφιετηρίδα αυτής, ήτις μεγαλοπρεπώς έωρτάσθη τή 16 Matou 1919.

Τοιαύτη ή ιστορία τής Ριζαρείου Σχολής έν γενικωτάταις γραμμαϊς. Τό άπο- 
σχολήσαν τήν Σχολήν κατά τό μακράν τοϋτο χρονικόν διάστημα ήτο ή έξεύρεσις 
τών μέσων δι’ 6ν θά έπετυγχάνετο ό ειδικός σκοπός τής Σχολής, ή είσοδος δη
λαδή των τροφίμων αύτής εις τόν Κλήρον. ’Αλλά πρός έπίτευξιν τούτου έδει άφ’ 
ενός μεν νά χαθορισθώσι τά προσόντα καί ή μισθοδοσία τοϋ Κλήρου, άφ’ ετέρου 
,S V* Ε^ευρε^ στάδιον κατάλληλον πρός χρησιμοποίηση/ τών τροφίμων άπό τής 
εκ τής Σχολής εξόδου αυτών μέχρι τοϋ πρός χειροτονίαν καταλλήλου χρόνου. Διά 
των νομών περί Έχχλησιαστικοϋ Ταμείου καί ’Ενοριών άφ’ ένός, καί τοϋ τελευ
ταίου Οργανισμοϋ τής Σχολής άφ’έτέρουέλύθη τό μέγα τοϋτο ζήτημα, όπερ έπί 
εβδομηκοντα πεντε ετη άπησχόλησε τήν Σχολήν, διότι οί μαθηταί τής Σχολής 
εςερχομενοι αυτής εύρίσκουσι πόρον ζωής διά τής έξασκήσεως τοϋ δημοδιδασχα- 
λιχου επαγγέλματος, μέχρις ού φθάσωσι τόν κατάλληλον χρόνον τής χειροτονίας,
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οποτε χειροτονούμενοι θά δύνανται νά ζώσιν άξιοπρεπώς, ένεκα της διά νόμου 
όρισθείσης μισθοδοσίας του Κλήρου.

Ή περιουσία, ήν κατέλιπεν ό Ριζάρης, άνήρχετο εις ένεακοσίας περίπου χι
λιάδας δραχμών, σήμερον όμως, τό μεν ένεκα τής ύπερτιμήσεως των κτημάτων 
τής Σχολής καί τής προσθήκης σημαντικών ποσών εκ διαφόρων δωρεών καί 
κληροδοτημάτων, τό δε διά τής τιμίας διαχειρίσεως αυτής καί τών άοκνων προσπα
θειών τών εκτελεστών τής Διαθήκης, ανέρχεται αυτή εις εξ εκατομμύρια δραχμών 
περίπου. Ούτω ήδυνήθη νά εύρύνη την δράσιν αυτής ή Σχολή, διότι ένω ό Ριζά
ρης ώρισε νά περιλαμβάνη ή Σχολή είκοσι μαθητάς συντηρούμενους έκ τής περιου
σίας αύτοΰ, διά τών δωρεών καί κληροδοτημάτων, ό άριθμός τών εσωτερικών μα
θητών ύπερτριπλασιάσθη.

Ή οικονομική άνεξαρτησία τής Σχολής καί ή διοικητική προσέδωκαν εις αυ
τήν τά μέσα νά άντεπεξέλθη κατά άντιξόων περιστάσεων καί λειτουργήση κανο- 
νικώς επί τοσαΰτα έτη καί λαμπρούς ν’ άποδώση καρπούς. Ό εσωτερικός βίος 
τής Σχολής δεν υπήρξε βεβαίως πάντοτε ομαλός, άλλά τούτο άναμφιβόλως οφεί
λεται ιδία εις τήν άνάμιξιν τής Πολιτείας εις τά τής Σχολής καί τήν έλλειψιν κα
ταλλήλων Διευθυντών. Παρ’ όλα όμως ταΰτα ή Σχολή άνεγνωρίζετο πάντοτε ως 
τό άριστον τών έν Έλλάδι λειτουργούντων εκπαιδευτηρίων, τό άποδίδον άγλαούς 
καρπούς. Ή ιστορία τής Σχολής εξηγεί έπαρκώς τούς λόγους, ένεκα τών οποίων 
δεν ήτο δυνατόν νά έπιτευχθή ό τελικός σκοπός τής Σχολής, ή είσοδος δηλαδή 
τών μαθητών αυτής εις τό ιερατικόν στάδιον. ‘Η Ριζάρειος Σχολή έν τούτοις επί 
έβδομήκοντα πέντε έτη ύπήρξεν ό τηλαυγής φάρος έν τώ έλληνισμώ. Οί μαθηταί 
τής Σχολής, οί κατά τό μακρόν τούτο χρονικόν διάστημα έκπαιδευθέντες έν τή 
Σχολή, οί υπέρ τούς χιλίους, έδρασαν πανταχοΰ τής έλευθέρας καί δούλης Ελλά
δος. Ή Μικρά ’Ασία, ή Θράκη, ή Μακεδονία, αί νήσοι τού Αιγαίου πελάγους καί 
μάλιστα ή Κρήτη καί ή Κύπρος, καί προ παντός ή "Ηπειρος, όφείλουσι πολλά εις 
τήν Ριζάρειον Σχολήν, ήτις τά ύπ’ αυτής άνατραφέντα καί διαπαιδαγωγηθέντα 
τέκνα πανταχοΰ διέπεμπεν. Οί μαθηταί τής Σχολής διεκρίνοντο πάντοτε καί παντα
χοΰ διά τήν χρηστότητα τού βίου αυτών, τήν άρτίαν καί ύγια έγκυκλοπαιδικήν 
αυτών μόρφωσιν, διά τον ένθουσιασμόν αύτών καί τήν αγάπην καί τον ζήλον πρός 
τήν πατρίδα καί τήν θρησκείαν. Οί περισσότεροι τών Καθηγητών τών θρησκευ
τικών έν τοΐς έλληνικοΐς σχολίοις καί τοϊς γυμνασίοις είναι μαθηταί τής Σχολής 
καί οί περισσότεροι τών Καθηγητών αυτής καί τής θεολογικής Σχολής τού 
Πανεπιστημίου είναι τέκνα τής Σχολής. Αυτή έμόρφωσε καί έγαλούχησεν αυτά 
καί έπαίδευσεν αυτά ούτως ώστε νά διαπρέπωσι καί ως άρχιερεΐς καί ως ιερείς 
καί ως καθηγηταί καί διδάσκαλοι καί εις δ,τι άλλο στάδιον αί δυσχέρειαι τού βί
ου ώθησαν αυτά. Άλλ’ δπου καί αν έτάχθησαν, έκράτησαν υψηλά τό όνομα τής 
Σχολής καί έτίμησαν αυτήν, άναδειχθέντα άξια τέκνα τών άοιδίμων Ριζαρών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ A'.

ΑΠΟ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΜΗΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

§ 1. 'Η ακμή τής Ριζαρείον ’Εκκλησιαστικής Σχολής.

"Οτε τδ πρώτον εις την Ιστορίαν τής νεωτέρας έν Έλλάδι Εκκλησίας καί δη 
καί της μορφώσεως του κλήρου αυτής έγράφη ύπδ ανταξίου τής σπουδαιότητος τής 
Ριζαρείου ή πρώτη ιστορία αύτοϋ τοϋ έξοχου παιδευτηρίου ελληνικής καί χριστια
νικής μορφώσεως, ή Ριζάρειος Σχολή διήνυε τα τελευταία έτη μιας νέας ακμής, ήν 
λαμπρώς έξεπροσώπει ό διευθυντής (άπδ τοϋ 1911), ό καί ιστορικός τής Σχολής, 
Άρχιμ. Χρυσόστομος Α. Παπαδοπούλας, τακτικός καθηγητής τής Γεν. Εκκλησιαστι
κής 'Ιστορίας έν τή Θεολογική Σχολή τοϋ Άθήνησι Πανεπιστημίου. Ούτως ή Ριζά- 
ρειος Σχολή ευρισκε κατά τάς έορτάς τής έβδομηκονταπενταετηρίδος αυτής, (1844- 
1919), λαμπρώς διεξαχθείσας έπί παρουσία τοϋ βασιλέως, τόν αντάξιον αυτής ι
στορικόν, τον διαπρεπέστατον ιστορικόν τής Ελληνικής Εκκλησίας, τόν καί πρώτον 
τής Έκκλ. 'Ιστορίας τοϋ 'Ελληνισμού καί δή καί τής νεωτέρας Ελλάδος. Διότι τότε 
άκριβώς, τώ 1920, ό άείμνηστος διδάσκαλος, έν τε τή Ριζαρείω καί τώ Πανεπιστή
μιο) ’Αθηνών, έξέδωκε καί τήν «'Ιστορίαν τής Εκκλησίας τής Ελλάδος», ήτοι εν έτος 
μετά τήν έκδοσιν (1919) τής «'Ιστορίας τής Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής 
έπί τή έβδομηκονταπενταετηρίδι αυτής».

Ειπομεν άνωτέρω, δτι ή Σχολή διήνυε τα τελευταία έτη τής άκμής αυτής, 
διότι πράγματι μετά τήν άνάδειξιν εις διευθυντήν αυτής τοϋ Άρχιμ. Χρυσ. Παπαδο- 
πούλου (1911) καί τήν άνανέωσιν τοϋ προσωπικού, ως καί τήν άναδιοργάνωσιν αυ
τής κατά τδ έτος 1919, ή Σχολή είσήρχετο εις τελευταίαν, άτυχώς, περίοδον άκμής, 
διότι μετ’ ολίγα έτη έπέπρωτο νά κλείση τάς πύλας της, ένεκα τοϋ Β' Παγκοσμίου 
Πολέμου, εις τόν όποιον ακόυσα μέν, άλλα μετά σθένους καί δυνάμεως εΐσήλθε καί 
ή Ελλάς.

Περί τής έν λόγω άκμής μαρτυροΰσιν ού μόνον ή συγκρότησις τοϋ διδακτικού 
προσωπικού, ώς έμφανίζεται τούτο εις τόν πανηγυρικόν τόμον (1919), άλλα καί αί 
προσφερθεϊσαι ύπηρεσίαι, συνεχισθεΐσαι καί ολίγον μετά ταΰτα, καί παρά τάς άνα- 
ποφεύκτους έκ τής διαρροής τοϋ χρόνου ιστορικάς μεταβολάς καί έξελίξεις. Δεν θά 
καταγίνω έν τώ σημείω τούτω περί τό προσωπικόν, δπερ ευρίσκει ό άναγνώστης εις 
άλλην σελίδα, άλλα θά σημειώσω δτι τήν άτμόσφαιραν τής Σχολής ίκανώς περιέ
γραψε καί έχρωμάτισε δι’ άπαραμίλλου δεξιότητας ό διαπρεπέστατος συνάδελφος 
Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος εις τά ένθυμήματα αύτοϋ, άτινα έδημοσίευσεν εις τήν 
’Επετηρίδα τοϋ 1948, τήν οποίαν έξέδωκεν ή Ένωσις Αποφοίτων τής Ριζαρείου Σχο



λής. Ταύτης, ώς γνωστόν, προήδρευσαν άλληλοδιαδόχως οί διαπρεπείς Ριζαρεϊται 
καί καθηγηταί τοΰ Πανεπιστημίου Κωνσταντίνος Δυοβουνιώτης (f 1943), Γεώργιος 
Σωτηρίου (")" 1964), ’Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος καί Χαράλαμπος Γιερός.

Μου άρκεΐ, λοιπόν, άφ’ ενός μέν νά μνημονεύσω μερικά σημεία άπό αυτά τά ώ- 
ραϊα ενθυμήματα του Θεοδωρακοπούλου (σελ. 133-144), τακτικού καθηγητοΰ της 
Φιλοσοφίας εις τό Πανεπιστήμιον ’Αθηνών, εις τά όποια δέον νά προστεθούν προς 
κατανοησιν τής παραδόσεως καί τοΰ πνεύματος τής Σχολής, όσα πολλοί τρόφιμοι, 
εν οΐς καί ό γράφων καί μάλιστα 6 αείμνηστος Ν. Λούβαρης, έγραψαν, εις τε τον πα
νηγυρικόν τόμον καί εις την ώς άνω μνημονευθεϊσαν Επετηρίδα. Ό Ί. Θεοδωρακό
πουλος, λοιπόν, λέγει όρθώς: «’Από χρόνο σε χρόνο μεγάλωνε μέσα μου ή πεποίθη- 
σις, ότι η Ριζάρειος Σχολή ήταν ένας ολόκληρος κόσμος με εσωτερική αλήθεια καί 
αυταρκεια. Ήταν ένα πνεύμα, όπου είσήγοντο με σύστημα οί τρόφιμοί της. 
Απο όλα τα μέρη τοΰ Ελληνισμού είμαστε όλοι ενωμένοι, γαλουχούμενοι με ένα 

πνεΰμα (παραπανω μέσα σε πολλές άναμνήσεις έχει γράψει ότι όλα ήταν τακτοποι
ημένα καί ή μελέτη καί τά μαθήματα καί ή ανάπαυση, σελ. 136). Καί κάθε χρόνο έρ
χονται καινούργιοι απο την Ηπειρο, τήν Μακεδονία, τήν ’Ανατολικήν Ρωμυλίαν, 
την Θράκην, την Προποντίδα, τον Πόντο, τήν Κωνσταντινούπολή, τήν Μικρά ’Ασία, 
τα νησιά και απο όλην την άλλη Ελλάδα. "Ολοι οί χαρακτήρες με τήν εξαίρετη ποι
κιλία τους ήταν κάτω άπό τήν ίδια στέγη τοΰ πνεύματος. Καί τό πνεΰμα αύτό ήταν τό 
Χριστιανικόν και το Ελληνικόν. Ή Ριζάρειος ήταν ή κατ’ εξοχήν ελληνοχριστιανική 
Σχ°λη, οπού ο Ομηρος και η Αγια Γραφή, ό Πλάτων καί οί Πατέρες τής Εκκλησίας 
εδιδάσχονταν μέτήν (δια επιμέλεια καί έμαθαίνονταν μέ τό ίδιο ενδιαφέρον. ’Εξαίρετοι 
διδάσκαλοι είχαν συνδέσει επί πολλά χρόνια μέ τά μαθήματα τό όνομά τους καί 
γύρω πάλιν στά πρόσωπά τους είχε δημιουργηθή άλλος θρύλος. Ό θρύλος αυτός 
γύρω απο τα πρόσωπα των διδασκάλων είναι γιά τήν επιτυχία τοΰ έργου ενός σχο- 
λείου μεγάλος συντελεστής. Καί διά τούς διδασκάλους τής Ριζαρείου 6 θρύλος αυτός 
ήταν και παλαιός και μεγάλος. Πόσες μορφές μεγάλες είχαν σφραγίσει τήν παράδοση 
τής σχολής ! Πολλών οί εικόνες μιλούσαν άκόμα άπό τήν αίθουσα τής βιβλιοθήκης, 
6που είχαν άναρτηθή,,. Μεγάλη ήτο ή φήμη των. "Ετσι μνημονεύει μέ ζωηρότητα 
ο Θεοδωρακόπουλος, άναφερόμενος είς τόν χαρακτήρα, τά περιστατικά καί τήν δι
δασκαλίαν των έξόχων διδασκάλων μας. Μεταξύ των πρώτων μνημονεύει τήν σεμνήν 
καί άληθώς προφητικήν μορφήν τού καθηγ. τής Π. Δ. Ν. Παπαγιαννοπούλου, τα- 
χιπχού καθηγ. τού Π/μίου, τού πραοτάτου καί γλυχυτάτου Χρυσ. Παπαδοπούλου 
ίδε μελέτας μου^), τού εύτυχώς ζώντος, Κων. Λογοθέτου, γενομένου μετ’ όλίγον 

(1924) τακτικού καθηγητού τής 'Ιστορίας τής Φιλοσοφίας είς τό Πανεπιστήμιον 
Αθηνών, διδαξαντος ψυχολογίαν καί Φιλοσοφίαν έν τή Ριζαρείω, τού καθηγητού καί 

οικονομου τής Ριζαρείου Σχολής Ευαγγέλου Άντωνιάδου, άρχιμ. διδάκτορας τής

Λ Γ' 5 Κ°νώάρη: Χρυσ· Α· Παπαδόπουλος. Έφημερίς «Καθημερινή», 1938 τής 23ης Όκ- 
τωβριου. Του αυτου: Επίτομος Έχχλ. 'Ιστορία τής 'Ελλάδος. Άθήναι 1938 (άνάτυπον άπό
Τ Τοϋ αύτοϋ: Χρυσ. Παπαδόπουλος, έν 'Εκκλησία 1948
ιης 1ης Νοεμβρίου Του αύτοϋ: Χρυσ. Παπαδόπουλος έν Έπετηρίδι τής'Ενώσεως'Απί,φ.Ρι- 
ζχρειου Σχολής (1948, σελ. 84 έξ.). Ψ



Φιλοσοφίας απο το Π/μιοντοΰ Göttingen καί μετ’ ολίγον ύφηγητοϋ της Ερμηνείας 
της Κ.Δ. εις το Πανεπιστήμιο'/ των ’Αθηνών1, τής αλησμόνητου μορφής τοϋ έξοχου 
φιλολογου και με καλωσύνην προικισμένου έλληνιστοΰ καί λατινιστοϋ Καρβούνη, 
ικανού να παρουσιάζη εις την νεοελληνικήν το κάλλος των ομηρικών επών, τοΰ Κ. 
Σπαρταλη τής Γαλλικής, τοΰ Σπηλιοπούλου καθηγητοϋ τών Μαθηματικών καί Φυ
σικών (πατρός τοΰ καθηγητοϋ Κυριάκου Σπηλιοπούλου), τοΰ Κωνσταντίνου Δυο- 
βουνιωτου, τοΰ πράου καί ίκανοΰ με τεραστίαν μνήμην καί με ικανήν κρίσιν προικι
σμένου καθηγητοϋ, 6 όποιος μετ’ ολίγον έγένετο καθηγητής τής ’Ιστορίας τών Δογμά
των καί τής Συμβολικής έν τώ Πανεπιστημίω ’Αθηνών (1920). Εις αυτούς θά ήδυ- 
ναμην να προσθέσω τον λαμπρόν πράγματι Λαμπρίδην, έξοχον φιλόλογον, τον επιμε
λή Κ. Κουραβέλον, καθηγητήν τών Φιλολογ. μαθημάτων, τον έπ’ ολίγον διδάξαντα 
άποβιώσαντα δε προώρως Άθ. Μπούντουραν, φιλόλογον, τούς καθηγητάς τής Παιδα
γωγικής Ζήσην Ζαμάνην (τής Μαρασλείου) καί Ψυχολογίας Σπυρ. Καλλιάφα καί 
τον διαδεχθέντα τούτους Γ. Σακελλαρίου, καθηγητάς τοΰ Π/μίου ’Αθηνών γενομέ
νους, τών οποίων τά ονόματα ευρίσκει τις εις τον παρόντα τόμον. ’Αλλ’ ή ακμή τής 
Ριζαρείου Σχολής τής δευτέρας περιόδου, ή όποια αρχίζει άπό τό 1882 καί φθάνει μέ
χρι τοΰ 1935 περ., διά να συνεχισθή μέχρι τής παρακμής άπό τοϋ 1935 μέχρι τοϋ 1940, 
ότε καί έκλεισε, συνεπεία τοΰ πολέμου, φαίνεται πρό πάντων εις τούς καρπούς τής 
Σχολής, τούς όποιους έχομεν εις τούς πτυχιούχους τής Ριζαρείου Σχολής.

Ή έκάστοτε συγκέντρωσις λαμπρών επιστημόνων, ως διδασκάλων, συνδεομέ- 
νων έν ίκανώ μέτρω δι’ ΐσχυροτάτων πνευματικών, ήθικών καί ψυχικών δεσμών με
τά τής Ριζαρείου Σχολής-τοΰτο δέ συνέβη κατά τά τελευταία έτη τής ακμής (1922- 
1935), διά τής έμφανίσεως τοϋ Άμίλκα Άλιβιζάτου καί τοΰ Γρηγορίου Παπαμιχα- 
ήλ—έδημιούργει ατμόσφαιραν πνευματικήν τοιαύτης έντάσεως, ώστε ού μόνον ή πα- 
ράδοσις τής Σχολής διαρκώς ν’ άναζωογονήται άλλα καί ή άμιλλα μεταξύ τών μαθη
τών να αύξάνη καί τό ένδιαφέρον διά τό μέλλον τής Εκκλησίας καί τοϋ Ελληνικού 
έθνους να κρατύνεται. Τό δέ θαυμάσιον φυσικόν περιβάλλον, τό όποιον λαμπρώς πε
ριέγραψαν πολλοί μαθηταί τής Σχολής εις τε τον Πανηγυρικόν τόμον (1919), εις 
τήν Επετηρίδα (1948) καί εις τόν έκδιδόμενον τόμον, ηύνόει τήν πνευματικήν αύτών 
άνάπτυξιν καί καθώριζεν, έν μεγάλω μέτρω, τήν πορείαν τών άπσφοίτων τής Σχολής. 
Έντεΰθεν εΐναι όλως εύνόητον, ότι συνεχίζετο μέχρι τών ή μερών μας ή έφεσις πολλών 
μαθητών προς τήν Θεολογίαν καί τήν Φιλοσοφίαν (ή Ριζάρειος Σχολή έδωκε τρεις 
διαπρεπείς καθηγητάς τής Φιλοσοφίας, περί ών θά γίνη λόγος κατωτέρω). Εΐναι 
άλλως τε φυσική ή ροπή τών Θεολόγων προς τήν Φιλοσοφίαν (πρβλ. Ν. Λούβαρην, 
λαμπρόν μαθητήν τής Ριζαρείου Σχολής) καί τήν όλοκλήρωσιν τήν πνευματικήν, διά 
τοΰ σχηματισμοΰ μιας περί κόσμου θεωρίας. Έντεΰθεν κατανοοΰμεν ωσαύτως, δια- 
τί τοΰ Ελληνικού καί τοΰ Χριστιανικού πνεύματος ή ένάργεια, ή εύρύτης τών άντι- 
λήψεων έπί τε τοϋ πνευματικού, κοινωνικού καί ηθικού πεδίου και το φιλελεύθερον

1. Ίδέ Επιστημονικήν Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου ’Αθηνών 1957-8, 
ϊκδ. 1959, ένθα, ύπό μορφήν Προλόγου, χαρακτηρισμός Ε. Άντωνιάδου (καί άνάτυπον) ύπό Γ. 
Κονιδάρη καί βιογραφίαν ύπό Β. Ίωαννίδου. Ύπ’ αύτοϋ σημειοΰται άλως έσφαλμένως ώς έτος 
γεννήσεως του Ευ. Άντωνιάδου τό 1888 αντί τού ορθού 1882.



πνεύμα τόσον σημαντικήν ήσκησαν ροπήν έπ'ι του πνεύματος πολλών μαθητών (ά- 
τυχώς ούχί δλων) οχι μόνον τών χρόνων τής διευθύνσεως του Χρυσοστόμου Παπα- 
δοπούλου, αλλά καί πρότερον καί επί τοϋ Ευαγγέλου Άντωνιάδου, δν εσκιαγρα- 
φήσαμεν εις ειδικόν τόμον1, διότι δεν είναι δυνατόν να λησμονήσωμεν τήν μετ’ αύτοϋ 
αναστροφήν, τήν καλοσύνην καί τήν ειλικρίνειαν του διδασκάλου, θεολόγου καί εκ
κλησιαστικού άνδρός, δ στις πολλάς άφιέρωσεν ώρας, ίνα άναλύση εις τόν γράφοντα 
τήν Πολιτείαν τοϋ Πλάτωνος.

"Ενεκα τών λόγων τούτων δεν είναι τυχαΐον, άλλ’ δλως τουναντίον εύεξήγητον 
τό γεγονός, δτι ή Ριζάρειος Σχολή προσέφερε μεγάλας υπηρεσίας εις τήν Θεολογι- 
κήν Σχολήν τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών καί τήν της Θεσσαλονίκης (εχομεν ύπ’ 
δψιν καί περιοριζόμεθα εις τα γεγονότα μέχρι τοϋ 19671 2 3) καί εις τήν Εκ
κλησίαν τής Ελλάδος.

§ 2. ’Αποτελέσματα τής ακμής τής Ριζαρείου Σχολής καί προσφοραί αυτής 
προς τας Θεολογικάς Σχολάς τών Πανεπιστημίων ’Αθηνών καί Θεσσαλονίκης.

Πριν ή έξετάσωμεν τό θέμα, δπερ αναγκαίος θά μας απασχόληση εις ικανά ση
μεία τής διηγήσεως, περί τοϋ ζητήματος τής έκπληρώσεως τοϋ σκοποΰ τής Ριζαρεί- 
ου Σχολής, θεωροΰμεν έπιβεβλημένον να σημειωσωμεν τό γεγονός, δτι ενώ 6 αρι
θμός τών φοιτησάντων καί αποφοίτων τής Ριζαρείου Σχολής, ένεκα λόγων ους θά έξ
ετάσωμεν, είναι περιορισμένος (1.608 περίπου), διότι κατανέμεται εις 100 έτη πε
ρίπου (1844-1940), έν τούτοις ό αριθμός τών άνδρών, οίτινες κατέστησαν κληρικοί 
καί δή καί επίσκοποι καί Καθηγηταί τών δύο Θεολογικών καί τών Πανεπιστημίων 
έν γένει είναι μέγας μέχρι τοϋ 1940% λαμβανομένου ύπ’ δψιν δτι πρόκειται περί μιας 
μικρας Σχολής μέ ειδικόν σκοπόν, εις τήν οποίαν ό αριθμός τών ε ΐ σ άγο
με ν ω ν σπάνιος ύπερέβη τούς τριάκοντα. Ό αριθμός αυτός ά- 
φορα κυρίως εις τήν από τοϋ 1919 έποχήν (πρβλ. Παράρτημα Α\ σχετ. στατιστικόν 
πίνακα τοϋ παλαιού συμμαθητοΰ καί νΰν καθηγητοΰ τής Ριζαρείου Σχολής κ. Νικ. 
Καρυτσιωτη). Έπειτα διά τήν έκτίμησιν του έργου τής Σχολής δέον να ληφθή ύπ’ 
δψιν ο μικρός αριθμός τών πτυχιουχων τής Σχολής. Ή στατιστική παρουσιάζει τά 
εξής δεδομένα. Σύνολον φοιτησάντων περίπου 1608 μέχρι 
τοϋ 1940, συνολον πτυχιούχων 64 0. Κατά τήν τελευταίαν 20ετίαν 
(1919-1940) ο αριθμός τών πτυχιουχων έφθασε τούς 213, παρουσιαζομένης ουτω 
μέσης αναλογίας πτυχιούχων 10 έτησίως ! Ενδεικτικοί είναι καί οί αριθμοί τής 
νέας περιόδου τής Σχολής, η οποία αρχίζει μέ τό έτος 1960, δτε ή Σχολή ηύτύχησε 
ν άνοιξη και παλιν τας πυλας εις τα νεα κτήρια παρά τό Χαλάνδριον, ένθα έπερχομέ- 
νων βολτιωσεων και εφαρμοζόμενου νέου προγράμματος θά ήτο δυνατόν να άποδώση

1. Ίδέ άνωτέρω ύποσημείωσιν.
_2· Σημαντικόν διά τήν σύγχρονον Εκκλησιαστικήν Ιστορίαν τής Ελλάδος είναι τό τεύχος 

τοϋ κ. Ί. Χανιώτου, δικηγόρου καί πρώην Βουλευτοΰ Χίου, σπουδάσαντος έν τη Ριζαρείω. Φέρει 
.ήν επιγραφήν. Φως εις τα παρασκήνια του Εκκλησιαστικού Ζητήματος (τά πραγματικά αίτια τής 
κρίσεως καί ή αληθής ιστορία τής τελευταίας δεκαετίας) μετά παραρτήματος. Έν Άθήναις, 1966

3. Τότε έκλεισε τάς πύλας της ή Ριζάρειος Σχολή δι’ 20 έτη, άτυχώς.



περισσοτέρους πτυχιούχους. Λέγομεν δτι είναι ενδεικτικοί οί νέοι αριθμοί, διότι, 
ώς βλέπει ο αναγνώστης εις το Α' Παράρτημα, οί πρώτοι απόφοιτοι της Σχολής οί 
έξελθόντες ώς πτυχιοϋχοι κατά τό σχολ. έτος 1965-1966 ή σαν 9 έναντι 29 είσαχθέν- 
των κατά τό 1960-1961 εις την α' τάξιν καί 10 κατά τό 1966-1967 επί 26 είσαχθέν- 
των εις την α' τάξιν κατά τό 1961-1962. Πολλοί καί δη καί ικανοί μαθηταί άποχω- 
ροϋσι της Ριζαρείου Σχολής μετά τό γ' έτος των σπουδών των, ότε έγγράφονται εις 
τά Γυμνάσια. Δεν είναι βεβαίως δυνατόν να σημειώσω μεν ενταύθα όλους τούς παρά
γοντας, οί όποιοι συμβάλλουν πολλάκις, ώστε ό αριθμός τών εισαγομένων εις την Ρι- 
ζάρειον Έκκλ. Σχολήν νά είναι πάντοτε μικρότερος τοΰ παιδαγωγικώς έπιτρεπο- 
μένου (35-40), διότι μόνον τό 1919 καί τό 1920 επί ’Αθηνών Μελετίου ό άριθμός τών 
είσαχθέντων έφθασεν εις τούς 40 καί 50, ενώ έκτοτε είναι μικρός, ενίοτε πολύ μικρός, 
μάλιστα έν σχέσει προς τάς άνάγκας τής Εκκλησίας καί τοΰ χαρακτήρας τής Έκκλ. 
Ριζαρείου Σχολής, ώς, τρόπον τινά, προτύπου 'Ιερατικής Σχολής.

Λαμβανομένων δε ύπ’ όψιν τών γεγονότων τούτων καί τών ενίοτε άνωμαλων πε
ριστάσεων τοΰ ’Έθνους καί τής Εκκλησίας τής Ελλάδος καί τής ζωής τής Σχολής, 
περί ών θά όμιλήσωμεν έν τοΐς εφεξής, ώς καί τής έν πολλοΐς έλλείψεως προγραμ
ματισμένης έκκλ. πολιτικής (περί ώλοκληρωμένης σπανίως δύναται να γινη λογος), 
ό άριθμός τών έξεχόντων πτυχιούχων τής Έκκλ. Ριζαρείου Σχολής είναι μεγας. 
Άναμφιβόλως ή μεγίστη τών ύπηρεσιών τής Ριζαρείου Έκ- 
κ λ . Σχολής υπήρξεν ή μόρφωσις τών στελεχών τών δύο Θεολογικών Σχολών 
καί έπισκόπων. 'Αρμόζει δε εις τό σημεΐον τούτο νά μνημονευθώσιν όνομαστί οί 19 
Ριζαρεΐται Καθηγηταί τής Θεολογικής Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών. Έπί 
συνόλου 44 τακτικών καθηγητών, οί 19 ήσαν Ριζαρεΐται1.
’Ιδού τά ονόματα:

1. Παναγιώτης Ρομπότης, τής Θεολογίας (1830-1844-48-1858-18752).
2. Θεόκλητος Βίμπος, τής Π. Διαθήκης (1832-1848-52-1860-1903).
3. Άναστ. Διομ. Κυριάκός, τής Γεν. Έκκλ. 'Ιστορίας (1843-1858-61-1868-1923 ).
4. Νικηφόρος Καλόγερός, τής Ποιμαντ. καί Έκκλ. ’Αρχαιολογίας (1835-1857-60- 

68-1896).
5. Παναγ. Παυλίδης, τής Θεολογίας (1837-1856-69-1894).
6. Ζήκος Ρώσης, τής Δογματ. καί Χριστ. ’Ηθικής (1838-1853-7-1875-1933)^.
7. Γεώργιος Δέρβος, τής Πατρολογίας καί Χριστ. ’Αρχαιολογίας (1854-1868-73- 

1897-1925).
8. ’Ιωάννης Μεσολωράς, τής Πρακτ. Θεολογίας (1851-1866-71-1898-1942).
9. ’Ιγνάτιος Μοσχάκης, τής Πρακτ. Θεολογίας (1847-1864-/-1899-1903).

10. Νικόλαος Παπαγιαννόπουλος, τής Έβρ. Γλωσσης, τής Π.Δ. (1859-1871-76-

11. Φίλιππος Παπαδόπουλος, τής Πρακτ. Θεολογίας καί Συμβολικής (1852-1867- 
72-1918-1918). Βιβλ. πρβλ. Δ. Σ. Μπαλάνου : 'Ιστορ. Θεολ. Σχολής 1937.

1. Βίς τήν ’Επετηρίδα τής Ριζαρείου τοϋ 1948 (μνημόνευσα 19,άλλ’ οί δύο τελευταίοι ήσαν 

ΓΤδύο τελευταΐαι χρονολσγίαι άναφέρονται ck τό (το; τή; καθηγεσία; καί τοϋ θανάτου.



12. Κων/υος Δυοβουνιώτης, της 'Ιστορίας των Δογμάτων καί της Συμβολικής (1872-
1887-92-1920-1943).

13. Γεώργ. Σωτηρίου, της Χριστ. ’Αρχαιολογίας (1880-1895-99-1924-1965 ).
14. Νικόλαος Λούβαρις, της Είσ. καί Έρμ. Κ.Δ. (1887-1900-1903-1925-1961).
15. Παναγ. Μπρατσιώτης, τής Είσ. καί Έρμ. Π. Διαθήκης (1889-1902-7-1925- ).
16. Βασίλειος Βελλάς, τής Έβρ. Γλ. καί Έρμ. Π. Διαθ. (1900-1915-20-1933- ).
17. Λεωνίδας Φιλιππίδης, τής 'Ιστορίας των Θρησκειών καί επικουρικός καθηγη

τής (1898-1910-15-1939- ).
18. Βασίλειος Έξαρχος, έπικουρ. τής Πρακτ. Θεολογίας (1903-1917-22-1940-3), 

άπό του 1945 τακτικός έν Θεσσαλονίκη (νυν ομότιμος).
19. Γεράσιμος Κονιδάρης, τής Γεν. Έκκλ.'Ιστορίας (1905-1919-29-24) έπικ. καθηγ. 

1940-3 έν Άθήναις, άπό του 1945 τακτικός έν Θεσσαλονίκη καί άπό του 1951 
τοΰ έν ’Αθήναις Πανεπιστημίου.
Έάν λάβω μεν ύπ’ δψιν, ότι άπό τής συστάσεως τής Θεολογικής Σχολής τοΰ Πα

νεπιστήμιου ’Αθηνών (1837 ) ώνομάσθησαν 44 καθηγηταί καί ότι έξ αυτών οί 19 
ήσαν ή είναι Ριζαρεΐται, τότε άντιλαμβανόμεθα διατί ή προσφορά τής Ριζαρείου 
Έκκλ. Σχολής είναι τεραστία εις την ’Ορθόδοξον Θεολογίαν καί ’Εκκλησίαν. Λέγο- 
μεν δέ τεραστία, διότι λαμβάνομεν ύπ’ όψιν, ότι οί 5 πρώτοι καθηγηταί τής Θεολο
γικής Σχολής τοΰ Π/μίου ’Αθηνών δεν ήδύναντο να σπουδάσωσιν εις την Ριζάρειον, 
άτε γεννηθέντες καί σπουδάσαντες προ τής ίδρύσεως αυτής τώ 1844. "Οθεν ή άναλο- 
γία μεταβάλλεται αμέσως 19 πρός 37, ήτοι περίπου τό 1/2. Άλλ’ ή τοιαύτη άναλο- 
γία θά ήτο πιθανώς μαγαλυτέρα, έάν ή Ριζάρειος δεν έκλειε τώ 19401.

Αλλα και ο αριθμός τών καθηγητών τής θεολογικής Σχολής τοΰ Πανεπιστή
μιου Θεσσαλονίκης, ιδρυθεισης κατ’ ουσίαν τώ 19452, καθ’ ον χρόνον ή Σχολή ήτο 
κλειστή (1940-1960) καί λειτουργούσης έκτοτε, είναι μεγάλος (1945-1967).
1. - Β. Έξαρχος, τακτικός καθηγητής τής Κατηχητικής καί Λειτουργικής.
2. - Παν. Χρήστου, τακτικός καθηγητής τής Έκκλ. Γραμματολογίας.
^·” ΙεΡ· Κοτσωνης, τακτικός τοΰ Καν. Δικαίου καί τής Ποιμαντικής.
4.- Ιωάννης Καλογηρου, τακτικός καθηγητής τής 'Ιστορίας τών Δογμάτων καί τής 

Συμβολικής.

1. ’Ενταύθα χάριν άκριβείας δέον νά σημειωθή, ώς καί άλλοτε (Έπετηρίς 1948, σελ. 88), 
οτι ή Ιστορία τής Θεολογικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών τοΰ αειμνήστου Δημ. Σ. 
Μπαλάνου, δέον νά διορθωθή ώς πρός το ότι δεν μνημονεύει τών έν τή Ριζαρείω Σχολή σπουδών 
τών Π. Ρομπότου, Θεοκλ. Βιμπου, Καλογερα καί αναφέρει εσφαλμένος ώς Ριζαρείτας τούς κα- 
θηγητάς Έμμ. Ζολώταν καί Δ. Μωραΐτην.

, 2;<Η κΥτά τά 19_42 ύπό τής Κατοχικής Κυβερνήσεως τών «Κουΐσλιγκ» ίδρυθεΐσα, καί δή καί 
διά τής προσπάθειας ενός ίταλοφίλου καί αγραμμάτου, ύπήρξεν εντελώς αντικανονική καί διά τοϋ- 
το δέν μ^τέσχομεν. Ήναγκάσθημεν ν' άπευθονθώμεν σχετικός πρός τόν Τσολάκογλοο, 6 όποιος 
ανεστειλε τήν δημοσίευσιν τοϋ Ν. Διατάγματος άλλ’ έπενέβησαν ό Κουϊμουτσόπουλος, Έξαρ- 
χος καί Ίωαννίδης παρά τφ Δαμασκηνφ. Οί πρώτοι Καθηγηταί τοϋ 1942 άπελύθησαν μέ τήν 
Συντακτικήν Πραξιν 59, μετά τήν άπελευθέρωσιν. Τότε Ô Νόμος 361/1945 καθώρισεν ’Επιτρο
πήν έκλογής των καθηγητών Θεσσαλονίκης ύπό της Θεολογικής Σχολής ’Αθηνών (Σωτηρίου, 
Μπρατσιώτην, ’Αντωνιάδην, Παπαμιχαήλ, Καρμίρην, Βέλλαν, άλλα μόνον ό άείμνηστος Παπαμι- 
χαηλ ητο έναντίον τής δημιουργίας τής Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης).



5.- Άρχιμ. Παρθένιος Πολάκης, τακτ, της Έκκλ. Ιστορίας (τέως έ'κτ. της Έκκλ.
Ίστ. Ελλάδος).

Οί 5 καθηγηταί άντιπροσωπεύουν το 1/3 της Σχολής άπό της συστάσεως αυτής 
(1942/45).

Εις την Φιλοσοφικήν Σχολήν Θεσσαλονίκης υπηρέτησαν ώς καθηγητής τής ’Ι
στορίας ό Π. Κοντογιάννης καί τής Φιλοσοφίας ό Χαρ. Γιερός, Ριζαρείτης καί νυν 
Πρόεδρος τής Ένώσεως ’Αποφοίτων Ριζαρείου Σχολής.

Τοιουτοτρόπως βεβαιοϋται κατά τρόπον άδιάψευστον ή αληθώς άσυνήθως μεγά
λη προσφορά τής Ριζαρείου Έκκλ. Σχολής προς τήν ’Ορθόδοξον Θεολογίαν καί Εκ
κλησίαν, δεδομένου ότι πρόκειται περί μιας Σχολής, ή οποία ούτε πολλούς μαθητάς 
εΐχεν ούτε έλειτούργησε πάντοτε ούτε όμαλώς. Οί προσλαμβανόμενοι εις αυτήν ΰ- 
πέκειντο εις ώρισμένους περιορισμούς καί προήρχοντο άπό ώρισμένα μέρη καί δή καί 
εις περιωρισμένον αριθμόν.

’Αλλά διά τήν ενότητα τοϋ σημείου τούτου προς τήν ελληνικήν επιστήμην δέον 
να προστεθώσι καί τά επόμενα.

Ένεκα τής ανωτερότητας τής εν αύτή μορφώσεως δέον νά καταλέξωμεν εις τό 
ενεργητικόν τής Σχολής καί τό γεγονός, ότι έκ τής Ριζαρείου Σχολής προήλθαν καί 
άλλοι καθηγηταί τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών.

Άναφέρομεν πρώτον δύο διαπρεπείς τής Φιλοσοφίας, οί όποιοι άπετέλεσαν και 
αποτελούν διά τήν Ελληνικήν επιστήμην ονόματα λίαν γνωστά καί έξω τών ορίων 
τής Ελλάδος, όπως συμβαίνει καί με τούς καθηγητάς τής Θεολογίας. Πρόκειται 
περί τοϋ Θεοφίλου Βορέα (1886-1890 σπουδαί εν τή Ριζαρείω), όστις εγενετο τα
κτικός καθηγητής τής Φιλοσοφίας εν τώ Π/μίω ’Αθηνών (1912-1948) και απεθανε 
τώ 1954) καί 2) περί τοϋ Ίωάννου Θεοδωρακοπούλου σπουδάσαντος εις τό εξωτε
ρικόν, μετά τάς εν τή Ριζαρείω Σχολή σπουδάς αύτοϋ (1919-20) και διορισθεντος 
τό πρώτον καθηγητοΰ τής Φιλοσοφίας εις τό Π/μιον Θεσσαλονίκης και εκεΐθεν κλη- 
θέντος εις ’Αθήνας καί διατελοΰντος νΰν άντιπρυτανεως εν τώ Π/μιω και 1 εν. I ραμ- 
ματέως τής ’Ακαδημίας, ής διετέλεσε καί Πρόεδρός.

Ποιοι καί πόσοι τών Ριζαρειτων καθηγητών και ακαδημαϊκών διετελεσαν πρυ- 
τάνεις καί πρόεδροι τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών είναι εργον ημετερον να σημειωσωμεν 
τουλάχιστον έν υποσημειώσει^).

Άλλ’ ή Ριζάρειος Σχολή προσέφερεν ωσαύτως καί τίνος καθηγητάς εις άλλος 
σχολάς. Ούτω πρέπει νά μνημονευθή άφ’ ενός μεν ο αγαπητός κ. Αντ. Φωκάς, εκ
λεγείς καθηγητής τής ’Ανατομικής εις το Οδοντιατρικόν Σχολεΐον (νΰν τμήμα) τής 
’Ιατρικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών καί είτα τακτικός τής ’Ανατομικής 
εις τήν ’Ιατρικήν Σχολήν τοϋ Π/μίου Θεσσαλονίκης (ίδε πανηγυρικόν τόμον), άφ’ 1

1. Α. Πρύτανεις Ριζαρεΐται: Π. Ρομπότης, Π. Παυλίδης, Α. Κυριάκός, I. Ευ
ταξίας, Γ. Δέρβος, I. Μεσολωρας, Θ. Βαρέος, Κ. Δυοβουνιώτης, Γ. Σωτηρίου, Π. Μπρατσιώ- 
της, Β. Βέλλας, Λ. Φιλιππίδης, I. Θεοδωρακόπουλος ήτοι έπί 132 πρύτανεων (1837-1968/69)
12 Πρύτανεις, ήτοι 9%. ,

Β Πρόεδροι τής ’Ακαδημίας: Β. Βορέας, Γ. Σωτήριου, Π. Μπρατσιωτης, I.
Θεοδωρακόπουλος, ήτοι 4 έπί 42 έτη καί 42 Προέδρων, ήτοι 10% περίπου καί 1 Γεν. Γραμμα- 
τεύς, ό I. Θεοδωρακόπουλος, απο του 1966.



έτέρου ό τακτικός καθηγητής τής Δημοσίας Οικονομίας εις το Π/μιον ’Αθηνών καί 
τέως διοικητής της Τραπέζης τής Ελλάδος κ. Ξεν. Ζολώτας (1916-1918). ’Αλλά καί 
παλαιότερον ή Νομική Σχολή είχε τήν ευτυχίαν να απόκτηση καθηγητήν άνδρα δια
πρεπή Ριζαρείτην τον Ίωάννην Παπαλουκά Ευταξίαν (εκ Δαδίου), σπουδά- 
σαντα μεταξύ των ετών 1856-61. Περί τούτου έγραψα άλλοτε μερικάς γραμμάς 
(πρβλ. πλήρη βιογραφίαν εις το Βιογραφικον Λεξικόν Σπ. καί Κ. Βοβολίνη, τόμ. 3°? 
σελ. 110), άλλα εδώ πρέπει να σημειώσω, δτι ήτο διαπρεπής κανονολόγος καί 
καθηγητής τοϋ Έκκλ. Δικαίου (1845-1927), έχων λαμπράν κατανόησιν καί τής έκκλ. 
ιστορίας. Προσέφερε, λοιπόν, καί ό άνήρ ούτος σημαντικάς υπηρεσίας εις τήν ’Ορθό
δοξον Θεολογίαν καί τήν ’Εκκλησίαν.

Μεταξύ τών Νομικών δέον να μνημονευθή ώς φοιτήσας έν τή Ριζαρείω (1917-
18) καί ό καθηγ. του ’Εμπορικού Δικαίου εις τήν Νομικήν Σχολήν τού Πανεπιστη
μίου Θεσσαλονίκης κ. Κυριάκος Σπηλιόπουλος (υιός τού αειμνήστου καθηγητοΰ τών 
Μαθηματικών καί τής Φυσικής έν τή Ριζαρείω Σπηλιοπούλου), νΰν καθηγητής (τέ
ως πρύτανις) τής ’Ανώτατης ’Εμπορικής Σχολής ’Αθηνών καί ό άνωμάλως γενόμέ
νος καθηγητής τόσον έν Θεσσαλονίκη (ένθα ουδέποτε μετέβη) καί ειτα έν Άθήναις 
Δημήτριος Πετρακάκος (Ριζαρ. 1887-1891), τακτικός τού Έκκλ. Δικαίου έν τή 
Νομική Σχολή καί Βασ. ’Επίτροπος παρά τή 'Ιερά Συνόδω, τέλος δε καί ό αδελφός 
τού Ίωάννου Εύταξίου ’Αθανάσιος Ευταξίας (1863-67), δ στις ύπήρξεν εις τών δια- 
πρεπεστέρων υπουργών τής Παιδείας καί Πρωθυπουργός εις τον χρόνον τής Δικτα
τορίας Π αγκάλου (1925). Ύπήρξεν άνήρ μεγάλης μορφώσεως καί εις αυτόν οφεί
λεται ή μεταρρύθμισις τών Εκκλησιαστικών πραγμάτων καί ή σχετ. έκθεσις τού 
1899 (παρά Γιαννοπούλω, ’Εγκύκλιοι τής I. Συνόδου, Άθήναι 1900).

Τοιαΰται καί τοσαύται αί ύπηρεσίαι τής Ριζαρείου ’Εκκλησιαστικής Σχολής προς 
τήν ’Ορθόδοξον Θεολογίαν (ό αείμνηστος διδάσκαλος Γρηγ. Παπαμι- 
χαήλ ώμίλει μετά τίνος βεβαίως υπερβολής παρί διδασκούσης ’Εκκλησίας), τήν ’Εκ
κλησίαν τής Ελλάδος, τά Πανεπιστήμια καί τήν ’Ακαδημίαν ’Αθηνών, θά με άπέ- 
λιπεν ό χρόνος έξετάζοντα καί διηγούμενον, έάν έπεχείρουν νά έκθέσω τά κατά τάς 
προσφοράς τής Ριζαρείου Έκκλ. Σχολής εις τήν Επιστήμην καθόλου, τήν Διοίκησιν 
(νομάρχαι Ριζαρεΐται), τήν Βουλήν (π.χ. Άθ. Ευταξίας, I. Χανιώτης, Άντ. Φωκάς) 
καί τήν Παιδείαν τής Ελλάδος καί τού ’Αποδήμου Ελληνισμού, έτι δε καί τάς ξένας 
Εκκλησίας (’Ορθόδοξον Εκκλησίαν ’Αντιόχειας) καί τήν Ετερόδοξον τών Κοπτών. 
"Ενεκα τών ανωτέρω λόγων άρμόζει τά δύο Πανεπιστήμια νά έκδηλώσωσι τήν ευ
γνωμοσύνην των προς τήν γεραράν Ριζάρειον Σχολήν. ’Ήδη ύπάρχει άπόφασις τού 
Πανεπιστημίου ’Αθηνών1.

§ 3. Ai προοφορα'ι τής Ριζαρείου Σχολής προς τήν ’Εκκλησίαν 
(επίσκοποι, πρεσβιπεροι, κληρικοί εν γένει ώς και μοναχοί).

Διά νά κρίνωμεν όρθώς καί δικαίως τό έργον τής Ριζαρείου Σχολής, ής τάς με
γάλος ήδη προσφοράς πρός τήν Εκκλησίαν καί τό Έθνος έμνημονεύσαμεν δεόντως 1

1. Πρβλ. συνημμένον έγγραφον προς τήν Σύγκλητον 1967-1968. Παράρτημα Ζ'.



άνωτέρω γενικώς, είναι ανάγκη άφ’ ενός μέν νά έχωμεν ύπ’ δψει Ιον) τάς επιθυμίας 
του αειμνήστου ίδρυτοΰ καί διαθέτου Γεωργίου Ραδιόνωφ Ριζάρη (Ράδου: Τά κατά 
την Ριζάρειον), ώς έξετέθησαν αύται κυρίως έν τή Διαθήκη του" 2ον) τάς συνθήκας 
ύφ’ ας έλειτούργησεν ή Σχολή" 3ον) τον μικρόν αριθμόν των εις αυτήν καί υπό τοπι
κούς περιορισμούς είσαγομένων μαθητών" 4ον) τό σύνολον τών εις αυτήν φοιτησάν- 
των οπερ είναι πολύ μεγαλύτερον (1608 περίπου) έν σχέσει προς τό μικρότερον τών 
πτυχιούχων αυτής" δον) τό γεγονός, ότι σπανίως ύπήρξεν ώλοκληρωμένη έκκλ. πο
λιτική έν Έλλάδι" 6ον) ότι σπανιώτατα οί ’Αρχιεπίσκοποι ’Αθηνών έπικοινωνοΰν 
προς τήν Σχολήν, ένω ώφειλον νά περιβάλλουν ταύτην με στοργήν, νά τήν θεω
ρούν ίδικήν των καί νά τήν έπισκέπτωνται συχνά1" 7ον) ότι δεν έλύθη τό ζήτημα της 
άξιοπρεποΰς συντηρήσεως τού κλήρου καί δον) ότι δεν έχομεν στατιστικήν ποιοι καί 
πόσοι άκριβώς έκ τών απλώς φοιτησάντων (1608) ή άποφοίτων (640) ήσαν κληρι
κοί ή μοναχοί ή έχειροτονήθησαν μετά ταΰτα έπίσκοποι, πρεσβύτεροι καί διάκονοι. 
Ό κατάλογος τών φοιτησάντων εις τήν Σχολήν, ό περιληφθείς εις τήν Επετηρίδα της 
Ένώσεως άποφοίτων Ριζαρείου Σχολής τού 1948 έ'χει έλλείψεις, άφοΰ δεν μνημο
νεύονται πάντες καί πάντων τά έπαγγέλματα καί προ πάντων δεν έχει έξακριβωθή 
ό άριθμός τών κληρικών καί μοναχών, εί καί ό άριθμός ονομάτων μνημονευομένων έν 
τώ έν λόγω καταλόγω φέρει σχετικήν ένδειξιν: ίεροδιάκονος, ίερεύς. ή κληρ. Ενίοτε 
δεν μνημονεύονται καθόλου πρόσωπα άτινα διετέλεσαν έπίσκοποι, ώς ό Φωκίδος ’Α
θανάσιος Παρίσης (f 1968), ή μνημονεύονται μέν ώς ό Σωκράτης Παλιάτσος (μητρ. 
Κορινθίας), ή ό τότε (1948) άρχιμ. I. Κοτσώνης ή ό Χατζηανέστης, ό άείμν. μητρ. 
Γόρτυνος, οϊτινες μνημονεύονται ώς λαϊκοί, ή δεν μνημονεύονται ώς κληρικοί, άλλ’ 
ώς λαϊκοί ό ’Ιωάν. Μυζάλης, ίερεύς, ό Έμμ. Μυτιληναΐος, ίερεύς, ό πρεσβύτερος 
’Ιωάννης Ράμφος, ή ό Σπυρ. Σταθατος, άρχιμανδρ., ό Σιάγκρης Άχιλλεύς, ίερεύς εν 
’Αμερική, ό Ρίζας ’Ιωάννης, ουδέ ό προσφάτως άποβιώσας έν Άμαρουσίω Κωνστα
ντίνος Άλεξανδρόπουλος πρεσβύτερος, κ.ά. άσφαλώς πολλοί. Οί 180 περίπου κληρι
κοί καί μοναχοί είναι ολίγοι. ’Αναφέρω τά τυχαίως ταΰτα έκ τού έν λόγω καταλόγου 
ληφθέντα ονόματα, διά νά έξάρω τήν άλήθειαν, ότι δέν γνωριζομεν ποιος 
είναι ό άκριβής άριθμός τών κληρικών, οϊτινες εϊτε απλώς έσπού- 
δασαν έν τή Ριζαρείω Σχολή εις τά πρώτα έτη καί φοιτήσαντες εϊτα εις τήν Θεολογι- 
κήν ή άλλην Σχολήν έγένοντο κληρικοί, εϊτε λαβόντες τό πτυχίον έσπούδασαν εις 
τό Π/μιον καί εΐτα έγένοντο κληρικοί. Έκ τής προχείρου εξετασεως, ην επεχειρη- 
σα - καί ή Ένωσις τών ’Αποφοίτων είναι άνάγκη νά μεθοδεύση τό πράγμα διά νά 
καταρτίση πλήρη στατιστικήν των επαγγελμάτων των αποφοίτων εν τη Ριζαρείω 
Έκκλ. Σχολή κληρικών ή προσελθόντων εις τάς τάξεις τού κλήρου-δύναμαι νά προ- 
είπω, ότι ό άριθμός τών κληρικών καί μοναχών, οϊτινες έσπούδασαν έν τή Ριζαρείω 
Σχολή είναι πολύ μεγαλύτερος απο οτι συνήθως νομιζομεν και οτι θα ευρεθή 
πολύ μεγαλύτερος, όταν ή στατιστική λάβη ύπ’ οψιν μόνον τον άριθμόν τών 
πτυχιούχων ή καλλίτερον τήν άναλογίαν τών κληρικών πρός τούς πτυχιούχους. Έ-

1. Μήπως συνέβαινεν ή συμβαίνει τοϋτο μέ τό Οίκοτροφεΐον της Άποστολικής Διακονίας, 
δπερ είναι έργον της Εκκλησίας;



νώ δε ή γενική στατιστική των 'Ιερατικών Σχολών δίδει περίπου 5% εις τον κλήρον 
έναντι του συνόλου τών φοιτησάντων, εις τήν στατιστικήν τής Ριζαρείου Σχολής 
θά εύρεθή ότι έχει ποσοστόν κληρικών πολύ μεγαλύτε
ρο ν . Εις το σημείο ν τούτο δεν χωρεΐ καμμία σύγκρισις μεταξύ τής Ριζαρείου καί 
τών άλλων 'Ιερατικών Σχολών. Ό κατωτέρω κατάλογος είναι ενδεικτικός.

Επιφυλασσόμενοι, λοιπόν, ώς προς τον αριθμόν τών κληρικών έν γένει τών προ- 
ελθόντων έκ τής Ριζαρείου Σχολής νά έπανέλθωμεν σημειώνομεν ενταύθα μόνον τον 
αριθμόν1 τών επισκόπων καί μητροπολιτών, οίτινες προήλθαν έκ τής Ριζαρείου Σχο
λής μέχρι τού I960, ότε ήρχισεν έπαναλειτουργοΰσα ή Σχολή.

’Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Σωφρόνιος Φοινιεύς (1847-1852* *~1865-1900). 

Μητροπο λ ϊται:
1) α. 'Ηράκλειας καί Ραιδεστοΰ Γρηγόριος Καλλίδης (1875-1902-1926).
2) β. Μυτιλήνης Μεθόδιος (1867-1876).
3) γ. Μεσημβρίας Χαρίτων Ευκλείδης (1896-1906).
4) δ. Γρεβενών Κλήμης (1888-1896).
5) ε. Μογλενών Γερμανός Άποστολίδης (1877-1881).
6) στ. Πάφου ’Ιάκωβος Άντζουλάτος (1910).
7) ζ. Φωκίδας ’Αμβρόσιος Τσάπος (1901-1928).
8) η. Λευκάδας καί ’Ιθάκης Δανιήλ Σουλίδης (1907-1927).
9) θ. ό Κάσου καί Καρπάθου Νείλος (1886-1889).

10) ι. ό Ναζαρέτ Κλεόπας Κοικυλίδης (1922-1929).
11) ια. ό Κίτρους Γίαρθένιος Βαρδάκας (1890-95*-1904-1934).
12) ιβ. ό Τρίκκης καί Σταγών Πολύκαρπος Θωμάς (1914).
13) ιγ. ό Τρυφιλίας καί ’Ολυμπίας Άνδρέας Τριανταφύλλου (1922).
14) ιδ. ό Άρδαμερίου Καλλίνικος Κρεατσούης (1924).
15) ιε. ό Μεσσηνίας Χρυσόστομος Δασκαλάκης (πρ. Γυθείου καί Οΐτύλου) (1919- 

23*-fl961 ).
16) ιστ. ό Έλασσώνος ’Ιάκωβος Μακρυγιάννης (1956) παραιτηθείς τό 1967.
17) ιζ. ό Φωκίδας ’Αθανάσιος Παρίσης (f1968).
18) ιη. ο Γορτυνος και Μεγαλοπόλεως Γερμανός Χατζηανέστης ή Άνέστης (1945- 

1956).
19) ιθ. ό πρ. Άπαμείας Χριστουπόλεως ’Ιάκωβος Βίρβος (έν Λονδίνω 1956 καί νυν 

έν Άθήναις).
20) κ. ο Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής καί Κονίτσης Χριστοφόρος (1953) άποχω- 

ρήσας τό 1967.
21) κα. ο Τυρου καί Σιδώνος Παύλος (τού Πατριαρχείου ’Αντιόχειας). 
’Αρχιεπίσκοποι:
22) α. ό Μαντινείας καί Κυνουρίας Θεόκλητος Βίμπος (1869-1903).

1. Μπουα, εν Εκκλησία, ΙΑ' σελ. 14, 1933 (οί εντός παρενθέσεως αριθμοί έμφαίνουσι τό 
έτος τής εις αρχιερέα χειροτονίας). Θά συμπληρώσω βραδύτερου τόν κατάλογον.

* ’Εντός τής παρενθέσεως μετ’ άστε ρίσκου τό έτος φοιτήσεως έν τή Ριζαρείω Σχολή.



23) β. ο Χαλκίδας Χριστόφορος Σταματιάδης (1882-1892).
24) γ. ο Σύρου και Γήνου Μεθόδιος Παπαναστασόπουλος (1882-1893).
25) δ. ό Μεσσηνίας Πανάρετος Κωνσταντινίδης (1882-1897).
26) ε. ό ’Αργολίδας Νίκανδρος Δελούκας (1882).
27) στ. ό Πατρών και ’Ηλείας Νικηφόρος Καλογεράς (1883).
28) ζ. ό Κορινθίας Σωκράτης Κολιάτσος (1884).
29) η. ό Πατρών καί ’Ηλείας Δαμασκηνός Χριστόπουλος (1886).
30) θ. ό Πατρών καί ’Ηλείας 'Ιερόθεος Μητρόπουλος (1892).
31) ι. ό Αιτωλίας καί ’Ακαρνανίας Παρθένιος Άκύλας (1892).
32) ια. ό Κορινθίας Βαρθολομαίος Γεωργιάδης (1899).

Επίσκοποι:

33) α. ό Κίτρους Νικόλαος Λούσης (1892).
34) β. ό Κυδωνιάς καί Άποκορώνου 'Ιερόθεος Πραουδάκης (1880-1883) εϊτα Ρε- 

θύμνης (f!896).
35) γ. ό 'Ιερας καί Σητείας ’Αμβρόσιος Σφακιανάκης.
36) δ. ό Ύδρας, Σπετσών καί Αίγίνης ’Αρσένιος Γουμποΰρος (1882-1909).
37) ε. ό Ναυπακτίας καί Ευρυτανίας Δαβίδ Τολμίρης (1884).
38) στ. ό ’Αρκαδίας Νικόδημος Κατσαράκης (1887).
39) ζ. ό Λευκάδος καί ’Ιθάκης Ευγένιος Περδικάρης (1899).
40) η. ό Θηβών καί Λεβαδείας 'Ιερώνυμος Βλαχάκης (1901-1909).
41 ) θ. ό Ευρυτανίας Σεραφείμ Δομβοΐτης (1901 ).
42) ι. ό Κυθήρων Ευθύμιος Καββαδάς (1901-1915).
43) ια. ό Χαλκίδας Παντελεήμων Κριεζής (1906-1907).
44) ιβ. ό Ύδρας καί Σπετσών Ίωάσαφ Σίακος (1907-1910).
45) ιγ. ό Κισσάμου καί Σέλινου "Ανθιμος Λελεδάκης (1903-1935).
46) ιδ. ό Περιστεράς Ευστάθιος Σκάρπας, τιτουλάριος (1904-1908*-1936-39 ).
47) ιε. ό Δαφνουσίας Γρηγόριος Μαρκόπουλος (1915-20) νϋν έν Κωνσταντινουπόλει.
48) ιστ. ό Σελεύκειας Σέργιος (του Πατριαρχείου ’Αντιόχειας).

Παρά ταϋτα δέον να σημειωθή, ότι ό αείμνηστος Χρυσ. Παπαδοπούλας ήδη έ- 
γραψεν, ως προς τον αριθμόν τών ιερωθέντων τροφίμων αυτής, ότι «ή Σχολή δεν ήδύ- 
νατο να παρακολουθή τούς αποφοιτώντας έξ αυτής, ώστε να γνωρίζη επακριβώς πο- 
σοι καί τίνες προσήλθον εις τάς τάξεις του κλήρου. A ί πληροφοριαι αδται 
είναι τυχαία ι, μη ύπαρχουσών δε στατιστικών του κλήρου έν Έλλαδι δεν είναι δυνα
τόν ούτε έξ αυτών ν’ άρυσθώμεν σχετικάς πληροφορίας περί τοϋ παρελθόντος. Μονον 
περί τών Ριζαρειτών αρχιερέων δυνάμεθα να έχω μεν ακριβείς πληροφορίας, διότι εί
ναι γνωστόν τίνες καί πόσοι έγένοντο αρχιερείς έν Ελλαδι. Ο αριθμός τών 
τοιούτων τροφίμων τής Ριζ. Σχολής ’Αρχιερέων ανέρχεται εις τριάκοντα 
(1919), μη συμπεριλαμβανομένων τών έν άλλαις Ορθοδοξοις Εκκλησιαις χειροτο- 
νηθέντων. Διότι έν τή Ριζαρείω Σχολή έξεπαιδευθησαν ου μονον Ελληνες κληρικοί

* Εντός τής παρενθέσεως μετ’ αστερίσκου τό έτος φοιτήσεως έν τή Ριζαρείω Σχολή.



έν ταΐς Έλληνικαΐς Έκκλησίαις της ’Ανατολής έργασθέντες, άλλά καί αλλοδαποί».
Γράφων ταΰτα ό Χρυσόστομος Παπαδόπουλος τω 1919 ασφαλώς ειχεν ύπ’ οψει 

πολλούς εκ των ανωτέρω, άρα ό αριθμός των επισκόπων, οίτινες προήλθον έκ της 
Ριζαρείου Έκκλ. Σχολής δεν ήτο τότε μικρότερος των τριάκοντα οκτώ (38). "Ενε
κα τούτου είναι μέγας έν σχέσει προς τον αριθμόν των πτυχιούχων της Ριζαρείου 
Σχολής. Είναι ατύχημα ότι ό Χρυσ. Παπαδόπουλος έδωκε τον αριθμόν ούχί δε τα ο
νόματα. "Οθεν ήτο ανάγκη να καταρτισθή διά την άπό του 1850 μέχρι τού 1919 επο
χήν οριστικός κατάλογος.

Έκτος τούτων οί έν Συρία (Πατριαρχείου ’Αντιόχειας) έπίσκοποι καί μητροπο- 
λΐται: 1) Σέργιος Σελεύκειας, βοηθός τού Π/χου ’Αντιόχειας καί 2) Παύλος Χοΰρι, 
μητροπολίτης Τύρου καί Σιδώνος (Λίβανος), έσπούδασαν έν τή Ριζαρείω Σχολή1. 
Τοιουτοτρόπως ό αριθμός των έπισκόπων, οίτινες έ σπούδασαν έν τή Ριζαρείω Σχο
λή είναι έκπληκτικώς μέγας.

Δεν γνωρίζω δε ποιοι καί πόσοι είναι οί μή όντες παρ’ έμοΰ γνωστοί, δεδομένου 
ότι οί άγαμοι κληρικοί αλλάζουν όνομα, τό δε έπώνυμον δεν είναι πάντοτε γνωστόν 
ή καλός οδηγός. Έν οψει των αριθμών τούτων (49 έπίσκοποι καί 180 πιθανώς πρε- 
σβύτεροι έπί 640 πτυχιούχων), δυνάμεθα νΰν να είπωμεν, ότι ή Ριζάρειος Σχολή, λαμ- 
βανομένων ύπ’ όψιν πάντων τών παραγόντων τής λειτουργίας αυτής, 
έπέτυχεν εις τό έργον της.

Έπισημάναντες ήδη τάς μεγάλος προσφοράς τής Ριζαρείου Έκκλ. Σχολής προς 
την Εκκλησίαν, τάς Θεολογικάς Σχολάς κ.λ.π. καί προς τον Ελληνισμόν καθόλου, 
καί μάλιστα τον αλλοδαπόν, έρχόμεθα ήδη εις τήν 'Ιστορίαν τής Σχολής, ή όποια ά- 
νεδιωργανώθη πολλάκις, χωρίς να δυνηθή να έκπληρώση τήν αποστολήν της, να μόρ
φωση όλους έκείνους έκ τής μικράς Ελλάδος, οίτινες εΐχον τήν κλίσιν καί εΐχον 
τά ψυχικά έκεΐνα καί πνευματικά προσόντα (τά όποια λ α μ π ρ ώ ς 
καθώρισεν ό Ριζάρης, δστις ήτο έμπορος καί πατριώτης καί ούχί παιδαγωγός), 
τά όποια αποτελούν τήν όρθήν προϋπόθεσιν διά τήν σπουδήν εις τήν Ριζάρειον Σχο
λήν, ώστε νά καταστώσιν ικανοί νά ίερωθώσι.

Ενταύθα θίγομεν απλώς τό δίδυμον πρόβλημα περί τής μορφώσεως καί αξιο
πρεπούς συντηρήσεως τού Κλήρου τής Εκκλησίας τής Ελλάδος, εις τό όποιον καί 
θά έπανέλθωμεν. Πρέπει όμως καί νά σημειώσωμεν ότι τό πρόβλημα τής Ριζαρείου 
Σχολής (ής προυτάθη τό νέον πρόγραμμα τήν 9ην ’Οκτωβρίου 1920 υπό τού Συλ
λόγου τών καθηγητών τής Σχολής καί άπεφασίσθη νά σταλή εις τό 'Υπουργείου τής 
Παιδείας προς έγκρισιν), δεν ήδύνατο νά λυθή έκτος τής λύσεως τού όλου προβλή

1. α) Υπότροφοι ’Εκκλησιαστικού Ταμείου έξ ’Αντιόχειας: Τη 11.1.1920 άνεκοινώθη εις 
τό Συμβούλιου της Ριζαρείου Σχολής έγγραφον του Πανιερ. Μητροπολίτου ’Αθηνών παρακα- 
λοϋντος νά γίνωσι δεκτοί έν τη Σχολή δύο κληρικοί τοϋ Θρόνου ’Αντιόχειας, οί ίεροδιάκονοι 
Σέργιος καί Παύλος, ΐνα σπουδάσωσι τά τε 'Ελληνικά Γράμματα καί τήν 'Ελληνικήν Θεολογίαν. 
Τό Συμβούλιου άπεφάσισε νά ζητηθή ή καταβολή τών τροφείων τούτων, ήτοι δρχ. 800 δι’ έκαστον.

β) 10.4.21 : Τό Συμβούλιου άπεφάσισεν όπως οί Άντιοχεΐς διάκονοι Σ. Σεμνός καί II. 
Χοΰρι άναγνωρισθοΰν ώς εξωτερικοί μαθηταί.

γ) Τό Συμβούλιου δέχεται όπως έγγραφώσιν ώς εξωτερικοί μαθηταί τής Σχολής οί έξ ’Αν
τιόχειας μαθηταί Μιχαήλ Χάτης καί Σάββας Σταυρίδης.



ματος της μορφωσεως και συντηρήσεως τοΰ κλήρου τής Ελλάδος καί των ειδικών 
στελεχών τής Εκκλησίας, ουδέ μόνον ώς πρόβλημα προτύπου τυχόν - καί ή το εν 
μεγαλω μετρώ - Εκκλ. Σχολής. Τοΰτο δε είναι φανερόν διότι είναι έσφαλμένον, ότι 
ταχα η Ριζάρειος μόνη δύναται να λύση έξ έπόψεως σπουδών τό ζήτημα τής μορφώ- 
σεως τοΰ κλήρου, εξ εποψεως μέσης Έκκλ. Παιδείας, διότι 1 ) τό πολύ δύναται να έ- 
χη δύο τμήματα είς έκάστην τάξιν εκ 40 μαθητών, οί όποιοι δεν θά είναι ποτέ 40, 
όταν θ’ άποφοιτήσωσι καί μάλιστα όταν θά φθάσουν τό 30όν έτος, διά να ίερωθώσι 
(ίδε Παράρτημα Α'), ενώ ή Εκκλησία τής Ελλάδος έχει ανάγκην 250 ιερέων έτησί- 
ως, εκτός τών ειδικών στελεχών αυτής καί 2) πρέπει να έπιτύχη τό σύστημα ή τά 
συστήματα αυτής (Θεολογικόν πτυχίον καί Ιεροδιδασκαλείου), πλήν βεβαίως τοΰ 
αναφερομένου είς τό Άνωτ. Έκκλ. Φροντιστήριον, είς τό όποιον αί προϋποθέσεις 
ηλικίας και μορφωσεως είναι άλλαι. Τό Άνωτ. Φροντιστήριον1 τής Ριζαρείου έπέ- 
τυχε να δώση ιερείς προς κάλυψιν έπειγουσών αναγκών τής Εκκλησίας, ώς συμβαί
νει καί σήμερον, άλλα δέν αποτελεί λύσιν τοΰ μεγάλου προβλήματος τής μόρ
φωσε ω ς τοΰ κλήρου πραγματικής, εύρείας καί βαθείας, 
ή ν άπαιτοΰν οί καιροί.

§ 4. 'Η άναδιοργάνωσις τής Ριζαρείου ’Εκκλησιαστικής Σχολής 
κατά τό 1919 και τά προβλήματα αυτής (1924 - 1929). 

α'.'Ο Χρυσόστομος Παπαδοπούλας (Ιστορία τής Ριζαρείου, σελ. 
247) είς την τελευτάίαν σελίδα τοΰ έργου του περί τής 'Ιστορίας τής Σχολής είς τάς 
προσθήκας αυτής προσθέτει τά εξής: «Καθόλου είπεΐν αί Ίερατικαί Σχολαί τής ’Ορ
θοδόξου ’Ανατολής δέν ήδυνήθησαν να έπιτύχωσι τοΰ είδικοΰ αυτών σκοποΰ, δι’ οδς 
λόγους καί ή Ριζάρειος Σχολή, διότι εκείνων τών Σχολών οί άπόφοιτοι μή χρησι
μοποιούμενοι εόθύς αμέσως είς άνάλογόν τι έργον, σύμφωνον προς τήν ιερατικήν 
αυτών μόρφωσιν, επί διάφορα έτρέποντο έργα. Άντιθέτως οί έκ τών Θεολογικών 
Σχολών Χάλκης καί Σταυρού άποφοιτώντες, ή σαν τό πλεΐστον, χειροτονημένοι. 
Άλλα καί οί μή χειροτονημένοι έχρησιμοποιοΰντο είς άναλόγους θέσεις, παρασκευα-

1. α) Τη 11η ’Ιανουάριου 1920 ήρξατο λειτουργούν είς τά οικήματα της μονής Πετράκη Ι
ερατικόν Φροντιστήριον υπό τήν αιγίδα τής Ριζαρείου Σχολής. Τά έξοδα τής λειτουργίας τού
του κατεβάλλοντο υπό τής Σχολής καί τοΰ Κράτους. Έν αύτφ έξεπαιδεύοντο Δημοδιδάσκαλοι 
μέλλοντες να ίερωθώσι.

β) Κατά την συνεδρίαν τής 24.1.20 ό Διευθυντής, κατά σύστασιν τής Μητροπόλεως, προτεί
νει ώς ιερέα, καθηγητήν καί υποδιευθυντήν του 'Ιερατικού Φροντιστηρίου τόν αρχιμανδρίτην 
Έμμ. Καρπάθιον, (μετά ταϋτα μητρ. Κώ νϋν Μεσημβρίας). Τό Συμβούλων άπεδέχθη.

γ) Είς τό Συμβούλων τής 6.4.20 άνεγνώσθη έκθεσις περί τής λειτουργίας τοΰ 'Ιερατικού 
Φροντιστηρίου καί άπεφασίσθη να διαβιβασθή άντίγραφον ταύτης είς 'Τπουργεών καί Ίεράν 
Σύνοδον.

δ) Άνεκοινώθη κατά την συνεδρίαν τής 5.6.20 6τι έξεδόθη τό Β.Δ. τού διορισμού τού νέου 
Οικονόμου τής Σχολής αρχιμανδρίτου Έμμ. Καρπαθίου. Τό Συμβούλων άνέθηκεν είς τούτον να 
έκτελή καί χρέη ύποδιευθυντοΰ τοΰ 'Ιερατικού Φροντιστηρίου.

ε) Κατ’ Αύγουστον 1920 αποχωρεί τής Σχολής καί τοΰ 'Ιερ. Φροντιστηρίου ό Έμμ. Καρπάθιος, 
στ) 19.9.20: Ό. κ. Διευθυντής άνακοινοΐ ότι τά μαθήματα τοΰ 'Ιερατικού Φροντιστηρίου 

έπερατώθησαν καί διά τήν περίοδον αυτήν, οί δε μαθηταί άπελύθησαν.



ζόμενοι εις τον κλήρον. Τούτου άκριβώς ένεκα' του ειδικού αυτών σκοπού έπέτυχον 
αί Θεολογικαί Σχολαί, ούχ'ι δμως καί αί ίερατικαί. Άλλ’ ώς καί ή Ριζάρειος Σχολή 
γενικώς παρέσχον καί αδται μεγάλην ωφέλειαν» (θά ίδωμεν τήν κριτικήν τού Λ. 
Φιλιππίδου έν τελεί τού παρόντος.)

Έπί τής αυτής γραμμής εύρίσκονται καί δσα ό Χρυσ. Παπαδοπούλας λέγει από 
τής σελίδος 186 εις τό κεφάλαιον περί τής άναδιοργανώσεως τής Σχολής, τήν όποι
αν κατά τήν άντίληψίν του καί επέτυχε, χωρίς όμως να έπιτύχγ) καί τού ειδικού αυτής 
σκοπού. "Ο Χρυσ. Παπαδοπούλας έφρόνει, δτι προς έπίτευξιν τού ειδικού σκοπού τής 
Σχολής καί άναδιοργανώσεως αυτής δεν ήρκει μόνον ή διά τού προγράμματος τούτου 
(δημοσιευομένου εις τήν προηγουμένων σελίδα, 185) έπιμελελημένη έκπαίδευσις τών 
μαθητών καί ή ήθική αυτών μόρφωσις. Ύφίστατο τό πρόβλημα τών 
έκ τής Σχολής άποφοιτώντων, περί τής χρησιμοποίη
σε ω ς αυτών μέχρι τού χρόνου τής χειροτονίας, δπερ πολ- 
λάκις, ώς έν τοϊς έμπροσθεν εϊδομεν, άπη σχόλη σεν αυτήν. «Όθεν» προσ
θέτει «από τού σχολικού έτους 1911-19121 δραστήριαι ήρξαντο ένέργειαι προς έ- 
πίλυσιν τού μεγάλου τής Σχολής προβλήματος. Καί άνέ- 
κοπτε μεν τήν πρόοδον τών προσπαθειών εκείνων ή άπό τού 1912 άρξαμένη, ένεκα 
τών πολέμων καί εξακολουθούσα έκτοτε κατάστασις1 2, αί μεγάλαι έξ αυτής προκύψα- 
σαι δυσχέρειαι, ή διαρκής σχεδόν στρατιωτική έπιταξις τού σχολικού κτιρίου κατά 
τάς γενικάς επιστρατεύσεις (πρβλ. λεπτομέρειας αυτόθι σελ. 186, ύποσημ. 2. Εις 
τήν ύποσημ. 1 λογοδοσιών δημοσίευσις), άλλά προσθέτει δτι «έπεδιώχθη έπιμόνως ή 
ριζική άναδιοργάνωσις τής Σχολής, διά νομοθετικής τής Κυβερνήσεως μερίμνης»' 
ήννόει δέ ώς λύσιν τού προβλήματος τήν διά νόμου «έξασφάλισιν τών έκ τής Σχολής 
άποφοιτώντων τροφίμων αυτής μέχρι τού χρόνου τής χειροτονίας αυτών». Φυσικώ 
τώ λόγω έκθέτει ένταΰθα καί τό ζήτημα τής μερίμνης περί τού κλήρου, ή οποία 
θά έδει να έκδηλωθή διά νομοθετικής άποφάσεως τής Κυβερνήσεως «έφ’ δσον ή 
Εκκλησία, κατά νόμον, δεν ήδύνατο περί αυτού να μεριμνήση. Εύτυχώς, προσθέτει, 
ή άναίμακτος Έπανάστασις τού 1909 έν τή γενική βελτιώσει τής πολιτειακής κα- 
ταστάσεως συμπεριέλαβε καί τήν τής Εκκλησίας άνόρθωσιν. ’Αποτέλεσμα δέ τής 
έκ τούτου παραχθείσης κινήσεως όπήρξεν ή πρώτη άπό τής ίδρύσεως τής αυτοκέ
φαλου Εκκλησίας τής Ελλάδος σοβαρά νομοθετική τής Πολιτείας μέριμνα περί 
τού κλήρου, διότι τό 1901 καί τό 1910 έψηφίσθησαν ύπό τής Βουλής οί δύο σπου
δαίοι νόμοι: Περί Γενικού Έκκλ. Ταμείου ('Ιερός Σύνδεσμος Ε 1909, άριθ. 108) καί 
περί Ένοριακών ναών καί τής περιουσίας αυτών, περί προσόντων τών έφημερίων 
καί τής μισθοδοσίας αύτών ('Ιερός Σύνδεσμος ΣΤ' 1910, άριθ. 113), οίτινες έ- 
δικαίωσαν τούς μακρούς έπί τοσαΰτα έτη άγώνας τής Ριζα- 
ρείου Σχολής υπέρ τού κλήρου».

1. Άναφέρεται είς τό σημεϊον τούτο προφανώς εις τό 'έτος καθ’ 8 έκλήθη να άναλάβη, έξ ’Α
λεξάνδρειάς προσκληθείς, την Διεύθυνσιν τής Ριζαρείου ’Εκκλησιαστικής Σχολής.

2. Άναφέρεται προφανώς είς τά έτη καθ’ & έγραφε καί έδημοσίευε τό ώς άνω έργον, ήτοι 
1918-1919, οτε λήξαντός τοϋ Α'Παγκοσμίου Πολέμου ήρξατο ή μεγάλη προσπάθεια έπουλώσε- 
ως τών πληγών τής Πατρίδος τών έκ τοϋ πολέμου προελθουσών καί καθ’ 8ν χρόνον ή "Ελλάς 
άπεβιβάζετο είς Μ. ’Ασίαν (Μάιος 1919)



Ό Χρυσ.,Παπαδοπούλας έφρόνει τότε, ότι έδίδετο λύσις ι
κανοποιητική, διότι «διά των νόμων τούτων εφημέριοι έν ταϊς πόλεσι ήδύναντο νά 
διορισθώσιν οί Απόφοιτοι της Θεολογικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου, τής Ριζα- 
ρείου Σχολής, των Γυμνασίων καί των Διδασκαλείων, μισθοδοτούμενοι ύπό των να- 
ών καί ύπό τοϋ Γεν. Έκχλ. Ταμείου, έάν (ή ύπογράμμισις ήμετέρα) μετά τή ν 
πλήρωσιν των άλλων τής Εκκλησίας αναγκών ύπολει- 
φθώσιν έπαρχή περισσεύματα),. Τούς νόμους έθεώρει Ασφαλή βΑ- 
σιν «διΑ τήν Ανόρθωσιν τοϋ κλήρου τής 'Ελλάδος,,, Αλλά ή ύπόμνησις, ήν έκαμνε πρύς 
την Πολιτείαν ή Ριζάρειος Σχολή, δεν έπαυε νά ύπάρχη, διότι θά έδει να γίνη εΐδι- 
κύς νόμος διά τήν έχπλήρωσιν τοϋ είδιχοϋ σχοποϋ αύτής. Ή λύσις, λοιπόν, τήν 6- 
ποίαν προετεινεν ό Χρυσ. Παπαδοπούλας, διά τήν μη άπομάκρυνσιν, Από τε των σπου
δών και του έργου γενικώς, δι’ δπερ προωρίζοντο οί πτυχιοΰχοι της Ριζαρείου, ήτο 
ή τοϋ Ιεροδιδασκαλείου. Ούτως οί πτυχιοΰχοι τής Σχολής, έξερχόμενοι περίπου εις τό 
19ον έτος τής ηλικίας, θά έδει νά άσκήσωσι το έργον τοϋ δημοδιδασκάλου μέχρι του 
30ου έτους τής ηλικίας, οτε κατά τούς 'Ιερούς Κανόνας θά ήδύναντο νά ίερωθώσι. 
Ιής λύσεως γενομένης δεκτής ύπό τών καθηγητών καί τοϋ Συμβουλίου τών έκτε- 
λεστών τής Διαθήκης ΡιζΑρη, ώς καί ύπύ τοϋ 'Υπουργού Παιδείας 'Αλεξανδρή καί 
τοΰ^ Ελευθερίου Βενιζέλου (σελ. 188-9) ήρξαντο αί σχετικαί ένέργειαι. Εύτυχώς ή 
ευχή τής Σχολής και του Διευθυντοϋ αύτής «έμελλε νά έκπληρωθή» κατά τήν έβδο- 
μηκονταπενταετηρίδα (1919). Πρότερον όμως ή Μεγάλη Νομοπαρασκευαστική Ε
πιτροπή τοϋ 1914 είχε προτείνει Οτάξιον 'Ιερατικήν Σχολήν, ό υπουργός τής Παι
δείας Δημ. Αιγινιτης (τής Κυβερνησεως Ζαΐμη τώ 1916) παρεσκεύασεν Αναγκαστι
κόν νομοθέτημα, όπερ προύκάλεσε φόβον, ότι ΘΑ έμείου τήν Θεολ. Σχολήν ’Α
θηνών, διότι κατηργοΰντο αί δύο κατώτεραι τάξεις καί προσετίθεντο δύο άνώτε- 
ραι, τών Αποφοίτων τής Ριζαρείου Αναγνωριζόμενων ώς Ελληνοδιδασκάλων (έλει- 
τούργουν τότε τά περιώνυμα Ελληνικά Σχολεία1, ατινα τριτάξια όντα έμόρφουν τούς 
απόλυτηριουχους τοϋ 4ταξιου δημ. Σχολείου. ’Αντί τούτων έδημοσιεύθησαν τήν 
9 Ιουνίου 1917 δύο Βασ. Διατάγμ. (βασιλεύοντος τοϋ ’Αλεξάνδρου ) «περί ’Οργα
να, σεως τών 'Ιερατικών Σχολών καί άναδιοργανώσεως τής Ριζαρείου Σχολής», ών 
τό δεύτερον ήτο τό προ τριετίας ύπό τοϋ Συμβουλίου τής Σχολής ύποβληθέν τή Κυ
βερνήσει ώς ’Οργανισμός, εις τήν σύνταξιν τοϋ όποιου ιδίως είργάσθη ό έκ τών Συμ
βούλων τής Σχολής Δ. Βακάλογλου, έδημοσιεύθη δε μετά τροποποιήσεων, ύπαγορευ- 
θεισών ύπό τοϋ νέου τύπου, ον έδει νά προσλάβη ή Σχολή, άναδιοργανουμένη, διά 
τής εισαγωγής και τών παιδαγωγικών μαθημάτων καί τής άναγνωρίσεως τών προσ
όντων τών Αποφοίτων τής Σχολής ώς δημοδιδασκάλων. Ό οργανισμός όμως ούτος 
προελαμβανε τον νόμον, Αντί τοϋ οποίου δεν ήδύναντο νά έχωσι κύρος αί διατάξεις 
αύτοΰ. Άλλ’ εύτυχώς μετά μικρόν ό νέος ύπουργός Δ. Δίγκας, υίοθετήσας τάς ύ- 
ποβληθείσας αύτώ προτάσεις, κατά τάς γνωστάς ήδη γνώμας τοϋ Προέδρου τής Κυ- 
βερνήσεως ’Ελευθερίου Βενιζέλου, παρεσκεύασε νόμον «δν κατ’ ουσίαν συνέταξεν

1. Ή Θεολογική Σχολή περί Παιδείας. Τεύχος ιδιαίτερον ώς έκδοσις τοϋ Πανεπιστημίου 
καί Παράρτημα τής Επιστημονικής Επετηρίδας. Κοσμητεία Γερ. I. Κονιδάρη.



ό Χρυσόστομος Παπαδοπούλας καί ό νέος τμηματάρχης (ούτος ό βαθμός ήτο τότε 
ό ανώτατος, ον έλάμβανεν ό προϊστάμενος των Εκκλησιαστικών υποθέσεων τοϋ Υ
πουργείου) κ. 'Αμίλκας Σ. Άλιβιζάτος, εις την δραστηριότητα τοϋ όποιου ώφείλε- 
το έν πολλοΐς ή νέα έκκλ. πολιτική, ή άρξαμένη διά της Μεγάλης Νομοπαρασκευα
στικής ’Επιτροπής του 19141. Ό σχετικός νόμος τής Βουλής, όπ’ άριθμ. 1432 «περί 
’Οργανισμού τής Ριζαρείου Έκκλ. Σχολής» περιελάμβανε καί τα τής Ιδρύσεως Ιε
ρατικού Φροντιστηρίου, έδημοσιεύθη δε την 26ην ’Απριλίου 1918. Συνεμορφοΰτο δε 
ό νόμος προς την διαθήκην τοϋ Ριζάρη περί δετούς φοιτήσεως καί ένίσχυε τον ιερα
τικόν τής Σχολής χαρακτήρα (ολόκληρος ό νόμος ευρηται εις τάς σελίδας 198-200 
τής ’Ιστορίας τής Ριζαρείου τοϋ Χρυσ. Ποπαδοπούλου), έλυε δε, κατά τον 
Χρυσ. Παπαδοπούλα ν, τό ζήτημα τής Σχολής, διά τοϋ διορισμοϋ των 
άποφοίτων ώς δημοδιδασκάλων. Διηρεϊτο δέ ή 5η τάξις, κατ’ ουσίαν Πανεπιστημι
ακή (έπρόκειτο περί προσθήκης εις την συνολικήν Ιίετή φοίτησιν1 2 των Έλληνοπαί- 
δων ενός εΐσέτι έτους), εις δύο: Τό Παιδαγωγικόν, δι’ où οί πτυχιοΰχοι τής Ριζα- 
ρείου θά καθίσταντο δημοδιδάσκαλοι καί τό Θεολογικόν, τό όποιον θά παρείχε τό 
δικαίωμα εγγραφής είς τήν Θεολογικήν Σχολήν των Πανεπιστημίων, εις ήν καί μό
νον ήδύναντο να φοιτήσωσιν οί πτυχιοΰχοι τής Ριζαρείου Σχολής. Έθεωρεΐτο προ
παρασκευαστικόν διά τήν Θεολογικήν Σχολήν καί ήτο πράγματι τοιοΰτον. Ή παι
δαγωγική θά έδιδάσκετο είς τό Μαράσλειον Διδασκαλείον.

Ο Χρυσ. Παδαδόπουλος ήλπιζεν, ότι οί παραμένοντες δημοδιδάσκαλοι Ριζαρεΐται 
θά έχειροτονοΰντο κατά το 30όν έτος τής ήλικίας των, ότε θά ήδύναντο να παραμεί
νουν καί δημοδιδάσκαλοι ! Διά τούς μή χειροτονούμενους, έγραφε τότε, ότι θ’ άπέ- 
βάλλον πάντα τά εκ τής Σχολής προσόντα καί δικαιώματα, ούτω δέ τό μεν διά τό 
Π/μιον δίπλωμα θά ίσχύη μόνον διά τήν Θεολογικήν Σχολήν, τό δέ ιερατικόν άμα 
καί διδασκαλικόν δίπλωμα διά τούς μή χειροτονουμένους θά ίσχύη μόνον επί μίαν 
δεκαπενταετίαν καί επομένως είς τήν Σχολήν θά φοιτώσι μόνον οί προτιθέμενοι νά 
συμμορφωθώσι προς τόν ειδικόν σκοπόν τής Σχολής ! Ού μόνον δέ διά τοϋ περί τής 
Ριζαρείου Σχολής νόμου, αλλά καί δι’ ετέρου νόμου τροποποιοΰντος τόν περί ένορια- 
κοΰ κλήρου (Έφημ. Κυβερν. Α'. άριθ. 115 τής 26ης Μαΐου 1918) οί έκ τής Ριζαρεί- 
ου κληρικοί άπέκτων «εξαιρετικά δικαιώματα». ’Επί πλέον ίδρύετο παρά τή Ριζα- 
ρείω Σχολή Ιερατικόν Φροντιστήριον, διά τούς πτυχιούχους των Γυμνασίων καί

1. Πρβλ. Γ. I. Κονιδάρη: "Ο θεσμός καί ό καταρτισμός τής Συνόδου έν τή Αύτοκεφάλω Εκ
κλησία τής Ελλάδος, Ιεροσόλυμα 1929 (άνάτυπον άπό Ν. Σιών). Χρυσ. Παπαδοπούδου : Ή 
Εκκλησία τής "Ελλάδος, άνατύπωσις καί έπέκτασις τοϋ άρθρου "Ελλην. ’Εκκλησία τής Μ. 
"Ελλην. Έγκυκλοπ., τόμος 10ος. Νέα έκδοσις τοϋ έν λόγω άρθρου είς τόν αυτόν τόμον τάς 2ας 
έκδόσεως. Γ. Κονιδάρη: Επίτομος ’Εκκλησιαστική "Ιστορία τής "Ελλάδος, έν Άθήναις 1938, 
σελ. Τοϋ αύτοΰ: "Αμ. Σ. Άλιβιζάτος, έν τόμω Πανηγυρικό) 1958 (καί άνάτυπον) Γ. Κονιδάρη: 
Άμ. Αλιβιζάτος 1958.

2. Κατά τά κρατούντα τότε έν τή Παλ. "Ελλάδι καί διατηρηθέντα μέχρι τοϋ 1929, ό εξαετής 
παΐς ώφειλε νά φοιτήση είς τό 4ετές δημοτικόν Σχολεϊον, εΐτα, έάν ήθελεν, είς τό 3ετές "Ελληνικόν 
Σχολεϊον (όντως ίδιάζον "Ελληνικόν Σχολεϊον) καί εΐτα, ωσαύτως έάν ήθελε, καί είχε τά μέσα 
θά έφοίτα είς τό 4ετές Γυμνάσιον. Σύνολον έτών σπουδών 11. Ή Ριζάρειος όμως άπέκτα 12ον 
έτος σπουδών διά τούς μαθητάς της.



Διδασκαλείων, τους επιθυμοΰντας νά ίερωθώσι, άπηγορεύθη δε ή χειροτονία μή απο
φοίτων της Θεολογικής Σχολής, της Ριζαρείου καί τοϋ Φροντιστηρίου (σελ. 201 εξ.), 
ή ισοβαθμίων Σχολών διά τ à ς πόλεις καί τα χωρί α».

Είναι αληθώς περίεργον, ότι δεν άντελαμβάνοντο ή Εκκλησία καί ή Πολιτεία, 
ό.ι η θεωρητική αυτή κατασκευή δεν 9) τ ο δυνατόν, ώς θά 
ίδωμεν, να αποτελεση ούτε την λύσιν τοϋ προβλήματος της Ριζαρείου Έκκλ. Σχολής 
ούτε και τοϋ μεγάλου προβλήματος της άποκτήσεως κλήρου μεμορφωμένου καί 
ειδικών στελεχών τής Εκκλησίας, η οποία είχε τότε ανάγκην 200 ιερέων έτησίως, 
(νΰν δε 250) και δη και μεγαλυτέρας καί καλυτέρας μορφώσεως εκείνης τής Ριζα- 
ρειου. Η δημιουργία τοϋ Εκκλ. Φροντιστηρίου άπετέλει καί αποτελεί λύσιν ολως 
προσωρινήν. Αλλ αναμφίβολος πρεπει νά λεχθή, ότι κατ’ ουσίαν άνενεώθησαν αί 
προσπαθειαι, μετά τον δεύτερον Παγκόσμιον Πόλεμον, ώς θά ίδωμεν, διότι ή λύσις 
τοϋ Ιεροδιδασκαλείου αποτελεί υπό ώρισμένας προϋποθέσεις μίαν τών παραλ
λήλων λύσεων, αίτινες πρεπει να εξευρεθοΰν, τοϋ πολύκροτου καί διδύμου προβλήμα
τος, όπερ μενει κατ ουσίαν εισετι άλυτον, τής μορφώσεως καί αξιοπρεπούς συντη- 
ρησεως τοϋ κλήρου τής Ελλάδος. Εις τό πρόβλημα τούτο (όπερ θά έξετάσωμεν πε
ραιτέρω) προσθετομεν και το τής μορφώσεως ειδικών στελεχών τής ’Εκκλησίας τής 
'Ελλάδος.

Ενεκα τουτου δε, ότε το πρώτον ώρίσθημεν την 13ην Δ/βρίου 1963 (ύπογραφέν- 
τος τοϋ σχετικού σχεδίου Β. Διατάγματος υπό τε τοϋ τότε Πρωθυπουργού Γ. Πα- 
πανδρεου και τοϋ επι τών Οικονομικών Κ. Μητσοτάκη 23-27 Δ/βρίου 1963) καί 
εϊτα την 18ην Φεβρουάριου 1964 καί προσφάτως την 20ήν ’Απριλίου 1967 Γεν. Δι
ευθυντής Θρησκευμάτων, τά σχετ. σχέδια, άτινα ήτοίμαζον επί νέων βάσεων, εδιδον 
λύσεις εις τό πολύκροτον πρόβλημα με την επιγραφήν «Περί μορφώσεως τοϋ Κλή
ρου και ειδικών στελεχών τής ’Εκκλησίας τής Ελλάδος». "Ετερον νομοθέτημα θά 
περιελαμβανε τον νέον περί ενοριών νόμον μετά τής λύσεως τής έτέρας πλευράς τοϋ 
διδύμου προβλήματος, ήτοι τής άξιοπρεποΰς συντηρήσεως τοϋ κλήρου τής Ελλάδος. 
’Αλλά περί αύτών θά παραστή άνάγκη νά όμιλήσωμεν κάπως έκτενέστερον εις άλλην 
εύκαιρίαν.

Διηγηθείς ό Χρυσ. Παπαδοπούλας εις την 'Ιστορίαν τής Ριζαρείου Έκκλ. Σχολής 
καί τά κατά τάς λαμπράς έορτάς επί τή έβδομηκονταπενταετηρίδι τής Σχολής, πα- 
ρετήρει τά εξής: «Τοιαύτη ύπήρξεν ή πορεία τής Σχολής καί κατά την διάρκειαν τής 
ιστορίας αύτής περίοδον, ήτις, άρξαμένη άπό μελετών προς άναδιοργάνωσιν, σύμφω
νον προς την ίεράν καί μεγάλην τής Σχολής άποστολήν, εφθασεν εις τον νέον τύ
πον. Άνασκοποΰντες δε γενικώς τό έ'ργον αύτής, παρατηροΰμεν, επί τή βάσει τών 
πορισμάτων τής ιστορίας τής Σχολής, ότι ούδαμώς δύναται τούτο όρθώς νά κριθή 
άσχέτως πρός την κατά την διαρρεύσασαν έβδομηκονταπενταετηρίδα κατάστασιν τής 
’Εκκλησίας τής Ελλάδος καί τοϋ Κράτους, τοϋ μικρού Κράτους, όπερ δεν είδε κατ’ 
αυτήν μίαν ημέραν ήσυχον, άδιαλείπτως διεξάγον τον ηράκλειον άγώνα τής θεία 
συνάρσει συντελουμένης νΰν άποκαταστάσεως τοϋ Ελληνικού Έθνους. Ποσάκις 
δεν άνεστάτωσαν αυτό καί δεν συνεκλόνισαν, κατά την εμφάνισιν τών εθνικών ζητη
μάτων, δειναί έσωτερικαί διενέξεις άντιθέτων πολιτικών καί εκκλησιαστικών μερίδων,



της άδιοργανώτου έτι έλληνικής κοινωνίας, εξεγέρσεις, ελπίδες, απογοητεύσεις ! ’Εν
τός των στενών αύτοΰ ορίων έκινεϊτο άσφυκτικώς ή μεγάλη ιδέα της εθνικής άποκα- 
ταστάσεως του Ελληνισμού, καταπνίγουσα πολλάκις πάσαν άλλην ιδέαν καί έκδή- 
λωσιν της ζωής, μή συνδεομένην αμέσως καί πρακτικώς προς την έπίτευξιν της με
γάλης ταύτης ιδέας. Δυστυχώς δε τα της Αύτοκεφάλου Εκκλησίας της Ελλάδος έρ- 
ρυθμίσθησαν κατά τοιοϋτον τρόπον ώστε αυτή ουδέ περί του κλήρου ήδύνατο νά με- 
ριμνήση έξ ιδίας πρωτοβουλίας. Πάσα περί τούτου πρόνοια, κατά τούς διέποντας 
την Εκκλησίαν πολιτικούς νόμους, έξηρτήθη παρά της Πολιτείας, της διηνεκώς συν- 
ταρασσομένης έξ έσωτερικών καί έξωτερικών γεγονότων. Εντεύθεν ή ίδρυσις της 
Ριζαρείου Σχολής έ'δωκε μεν τό σύνθημα σοβαράς σκέψεως περί τού Ελληνικού Κλή
ρου, ίδρύθησαν μάλιστα καί ετεραι Ίερατικαί Σχολαί, άλλ’ ό βίος αύτών βραχύτατος 
ύπήρξεν. Αί ραγδαίως μέν διαδεχόμεναι άλλήλας Κυβερνήσεις, έν μέσω άνωμαλω- 
τάτου πολιτικού βίου, καί όξυτάτης έσωτερικής κρίσεως, ούδαμώς ήδύναντο σοβα- 
ρώς νά μεριμνήσωσι περί τού Κλήρου, μάταιαι δ’ άπέβαινον αί θερμαί έπικλήσεις 
τής Ίερας Συνόδου καί τής Ριζαρείου Σχολής, αί σύντονοι ένέργειαι ύπέρ τού καθο
ρισμού προσόντων τού Κλήρου, κατά την έ'φεσιν τού Γεωργίου Ριζάρη, καί τής αξιο
πρεπούς οικονομικής έξασφαλίσεως πάντων τών μεμορφωμένων κληρικών. "Οπως 
έχω μεν έν Έλλάδι Κλήρον μεμορφωμένον δεν ήρκει νά λειτουργή καλώς ή Σχολή, 
διότι δεν ήτο δυνατόν νά έξέρχωνται έξ αυτής έτοιμοι ιερείς. Έδει οί έξ αύτής άπο- 
φοιτώντες καί ίερατικώς κατηρτισμένοι μαθηταί νά χρησιμοποιώνται αμέσως ύπό 
τής Πολιτείας καί τής Εκκλησίας μέχρι τού χρόνου τής χειροτονίας αύτών, διότι 
μή χρησιμοποιούμενοι έπί άλλα έτρέποντο έργα. Άλλ’ έπί πλέον έδει νά έξασφαλι- 
σθή ή αξιοπρεπής τού Κλήρου συντήρησις, ίνα προσέρχωνται εις τάς τάξεις αυτού 
άνδρες μεμορφωμένοι.

Ταΰτα έζήτει ή Σχολή παρά τών έκάστοτε Κυβερνήσεων άλλά δυστυχώς αδται 
μή παραμένουσαι έπί πολύ έν τή αρχή καί μή έκτιμώσαι προσηκόντως τήν μεγίστην 
σημασίαν τής μορφώσεως τού Κλήρου, έπί μακρά έτη ουδέν έπραξαν. "Ο,τι δε κα- 
τωρθώθη ύπέρ αύτοϋ οφείλεται σχεδόν άποκλειστικώς εις τήν Σχολήν, ήτις, ισχυρόν 
αποτελούσα πνευματικόν οργανισμόν διά τής διαθήκης τού Ριζάρη, ύπό δυσμενε- 
στάτας διά τήν Εκκλησίαν καί τόν Κλήρον έν Έλλάδι συνθήκας, κατώρθου νά συνε- 
χιζη τό εύεργετικώτατον αύτής έργον. Έδέησε δέ νά διεξαγάγη αγώνας καί προς ύ- 
ποστήριξιν τής ανεξαρτησίας αύτής κατά τών έκάστοτε παρουσιαζομένων έπεμβά- 
σεων τών Κυβερνήσεων, διότι άλλως θά ύφίστατο τήν τύχην τών πολλών 'Ιερατικών 
Σχολών, αΐτινες ούτε έν Έλλάδι ούτε έξω αύτής έν τή ’Ανατολή ήδυνήθησαν, δυστυ
χώς, νά εύδοκιμήσωσι. Μεγάλην καί αληθώς άνεκτίμητον προς τήν Σχολήν υπηρε
σίαν προσήνεγκαν έν τούτω οί έκτελεσταί τής Ριζαρείου Διαθήκης, δι’ ών ό ιδρυτής 
συνέδεσε τήν Σχολήν καί προς τόν έλεύθερον καί προς τόν αλύτρωτον Ελληνισμόν, 
ορισας εκτελεστας τής Διαθήκης ού μόνον έκ Ζαγορίου καί έξ ’Ηπείρου άλλά καί έκ 
Κρήτης καί έκ Χίου καί έκ Μυτιλήνης καί έκ Θεσσαλίας καί έκ Σμύρνης, τής Σμύρνης, 
έπί τής όποιας κυματίζει νΰν (1919) ή ελληνική σημαία. Ού μόνον δέ συνέδεσεν ό 
Ριζαρης την Σχολήν μετά πασών σχεδόν τών ελληνικών χωρών, άλλά καί όρίσας έν τή 
διαθηκη αυτού όπως η Σχολή δέχηται κληροδοτήματα καί δωρεάς διηύρυνε τό στάδιον



της ευεργετικός υπέρ δλου του Έθνους δράσεως της Σχολής. Ό Ριζάρης όρισε μό
νον εικοσιν υποτρόφους, συντηρούμενους εκ της περιουσίας αύτοϋ, αλλά διά των διά
φορων δωρεών και κληροδοτημάτων ό αριθμός των υποτρόφων ύπερετριπλασιάσθη.

Η περιουσία, ήν κατελιπεν ό Ριζάρης, μόλις άνήρχετο εις 900.000 δραχμών, 
αλλα σήμερον, μετά τας δαπανας τοσούτων ετών, το μεν διά της ύπερτιμήσεως τών 
κτημάτων και της προσθήκης σημαντικών ποσών έκ δωρεών καί κληροδοτημάτων, 
το δε δια της τίμιας αυτής διαχειρισεως καί τών άοκνων προσπαθειών τών εκτε
λεστών της Διαθήκης, ανέρχεται εις εξ περίπου εκατομμύρια (1919). Ού μόνον ή 
διοικητική αλλα και η οικονομική της Σχολής ανεξαρτησία προσέδωκαν εις αυτήν 
την δυναμιν, τούς τρόπους καί τα μέσα ν’ άντεπεξέλθη μεν κατά τών αντίξοων περι
στάσεων, να λειτουργήση δ’ επί τοσαΰτα έτη καί λαμπρούς ν’ άποδώση καρπούς. 
Ο εσοίτερικος βιος τής Σχολής δεν υπήρξε πάντοτε ομαλός, ώς δεν υπήρξε τοιοϋτος 

ούδενος παρομοίου ιδρύματος, έχοντας οΐκοτρόφους μαθητάς καί παρ’ ήμΐν καί παρά 
τοϊς ξενοις, αλλα, προ παντός, ή Σχολή ύπήρξεν άτυχής ώς πρός τούς Διευθυντάς. 
Διότι κατ αρχας μεν η Κυβερνησις, μή άναγνωρίσασα ώς Διευθυντήν τον Μισαήλ 
Αποστολιδην, τόν εκτάκτους δλως υπηρεσίας παρασχόντα εις τήν Σχολήν, έζήτει 

να επιβαλη ίδιους Διευθυντάς, αλλα τοιουτοι δεν εύρίσκοντο, μή υπαρχόντων τότε 
ικανών μεμορφωμένων κληρικών. Κατά τήν πρώτην περίοδον τής Σχολής εις καί 
μόνος Διευθυντής κληρικός επί ικανά έχρημάτισεν έτη, κατά δε τήν δευτέραν περί
οδον, προ τοϋ σημειοΰντος τάς γραμμάς ταύτας, εις καί μόνος ωσαύτως κληρικός 
Διευθυντής προέστη αυτής επί ικανόν. Στερουμένη δε Διευθυντοϋ κληρικού επί πολ
λά έτη, διηυθύνετο, ιδίως κατά τήν πρώτην περίοδον, υπό τών Οικονόμων τής Σχο
λής, μη εχοντων τό προσήκον κύρος καί τήν ικανότητα διά τοιοΰτον έργον. 'Η κατά τήν 
δευτεραν περίοδον τής Σχολής, κατά τά έτη 1883-1893, απόπειρα άναπληρώσεως τού 
ελλειποντος καταλλήλου κληρικού διά λαϊκού Διευθυντοϋ έβλαψεν όμολογουμένως και- 
ριωτατα τήν Σχολήν. Άλλ’ αί άνωμαλίαι έκεΐναι ούδαμώς άνέκοπτον τήν πνευματικήν 
πρόοδον καί τήν δλως εξαιρετικήν εύδοκίμησιν αυτής, εις τούτο δε τά μάλιστα συνετέ- 
λει τό γεγονός, δτι ή Σχολή ηύτύχει πάντοτε νά έχη εκλεκτούς Καθηγητάς, οίτινες επί 
μακρά μεν έτη ίσοβίως εργαζόμενοι έν τή Σχολή, ολίγους δ’ έχοντας μαθητάς, άριστα 
αυτούς κατήρτιζον. Τούτου ένεκα ή Σχολή ήτο άνεγνωρισμένη πάντοτε ώς τό ά
ριστα τών εν Έλλάδι λειτουργούντων Εκπαιδευτηρίων, άγλαούς άποδίδον καρπούς.

Ό διεξερχόμενος τήν ιστορίαν ταύτην τής Σχολής παρατηρεί, δτι τό ανέκαθεν 
άπασχολήσαν αυτήν ζήτημα ύπήρξεν ή έπίτευξις τού ειδικού αυτής σκοπού, διά τής 
χρησιμοποιήσεως τών τροφίμων τής Σχολής υπέρ τού Κλήρου». Ταΰτα περιέχου- 
σι πολλάς αλήθειας αλλά δέν ώδήγουν εις τήν λύσιν τού προβλήματος, ώς διά βραχέ
ων έσημειώσαμεν ευθύς ανωτέρω.

Άποδίδων τήν μή έπίτευξιν τού ειδικού σκοπού τής Σχολής εις τήν «άμεριμνη- 
σίαν περί τής Εκκλησίας καί ιδία περί τού κλήρου» (σελ. 218) καί τήν κατάστασιν 
τής Εκκλησίας τής Ελλάδος, ζώσαν ύπό πολιτειοκρατικόν καθεστώς μή έπιτρέπον 
αυτή «ουδέ τήν περί μορφώσεως τού κλήρου πρωτοβουλίαν» (σελ. 219 )1, ήλπιζε,

1. Διά τόν Γερμανόν Καλλιγάν, Μητροπολίτην ’Αθηνών, λέγει τά έξης: «Άλλ’ ήρκει ή Κυβερ
νητική αδιαφορία ν’ άνατρέπη άρίστας μελετάς περί άναδιοργανώσεως καί λαμπρά σχέδια, νά



ότι ή νέα λύσις, αποτελούσα «το εύχάριστόν αποτέλεσμα των ενεργειών της Σχολής, 
έπετεύχθη εν τω μέσω των μεγάλων έθνικών γεγονότων, καθ’ à και η εβδομηκοστή 
πέμπτη άμφιετηρίς της Σχολής συνέπεσε, προκαλέσασα ζωηράς προς αυτήν εκδηλώ
σεις συμπάθειας. Άλλα τοιούτων συμπαθειών πάντοτε ήξιοΰτο ή Σχολή, περιβαλλό
μενη δι’ ηθικού μεγαλείου, οπερ άμείωτον παρέμεινε καθ’ όλην την σταδιοδρομίαν 
αυτής, παρά τάς αντίξοους περιστάσεις, ας, κατ’ αυτήν, συνήντησε και τας δυσχέ
ρειας, εις <ας προσέκρουσε».

Με τους λόγους τούτους του διασημοτέρου διευθυντοϋ τών 125 ετών, του ανώμα
λου καί άτυχώς ούχί πάντοτε συνεχούς βίου τής Σχολής, θέλω να κλεισω τούτο το 
σημεΐον τής διηγήσεως, ή οποία φθάνει εις τό έτος 1919, καθ’ δ την ιστορικήν 16ην 
Μα'ίου έπανηγύρισεν ή Σχολή μεγαλοπρεπώς την 75ην άμφιετηρίδα αυτής. Κατα το 
έτος τούτο ήρχισε λειτουργούν τό Άνωτ. Έκκλ. Φροντιστήριον, εις οπερ εφοιτησαν 
ικανοί δημοδιδάσκαλοι καί πτυχιοΰχοι Γυμνασίου, προσελθόντες εις τάς τάξεις τού 
κλήρου. Άλλα περί τούτου πρέπει να γίνη ιδιαίτερος λόγος.

β' ■ 'Ο ’Αθηνών Μελέτιος και ή ανξησις τών μαθητών τής Σχολής* διατι ή άνα- 
διοργάνωσις άπέτυχε και διατι επέτυχαν τα Άνώτ. Έκκλ. Φροντιστήρια.

Ή εις τόν θρόνον τών Αθηνών άνοδος, άτυχώς ύπό ανωμάλους συνθήκας1, τού 
Μελετίου, τού άπό Κιτίου, ύπό τής Εκκλησίας καί τού Ελευθερίου Βενιζέλου κλη- 
θέντος, έσήμανε καί διά την Ριζάρειον Σχολήν ως ή ώρα ετοιμασίας πλουσιωτέρας 
καρποφορίας, διότι πράγματι ό μεγαλουργός έκεΐνος Ιεράρχης, ό τόσον προώρως έκλι-

δημιουργή άνώμαλον πορείαν της Σχολής, νά έμβάλη, ,πρός στιγμήν, [τήν σκέψιν, οτι ή Σχολή 
έδει νά μεταβληθή εις άπλοϋν Γυμνάσιον. Ή σκέψις αΰτη άπεκρούσθη ίδι’ άλλης σκέψεως, δι’ 
ής ή Σχολή θά καθίστατο απλώς προπαρασκευαστική διά τήν Θεολογικήν Σχολήν τοΰ Πανεπι
στημίου. Έν μέση) δέ τών συγκρουομένων εκείνων σχεδίων έπιφαίνεται ή πρώτη προσέγγισις τής 
’Εκκλησίας πρός τήν Σχολήν, διά τοϋ Μητροπολίτου ’Αθηνών Γερμανού, χαιρετίσαντος τήν Ριζά- 
ρειον Σχολήν ώς «οασιν έν μέσω ύλόφρονος καί αύχμηρας ερήμου». Ή Σχολή ίδρύθη καθ’ ήν 
έποχήν έρρυθμίζοντο τά τής Αύτοκεφάλου ’Εκκλησίας τής "Ελλάδος κατά τρόπον, ώς εϊπομεν, 
μή έπιτρέποντα αυτή ουδέ τήν περί μορφώσεως τοϋ Κλήρου πρωτοβουλίαν, τούτου δ’ ένεκα ό 
Ριζάρης δέν ήδύνατο νά καθορίση σχέσιν τής Σχολής πρός τήν ’Εκκλησίαν, δι’ ήν προώριζεν 
αυτήν. Έδει, λοιπόν, ή ’Εκκλησία νά εύρη τρόπους συνδέσμου πρός τήν Σχολήν καί μερίμνης 
περί αυτής, τοΰτο δ’ έπεδίωξεν ό θερμουργός Μητροπολίτης Γερμανός. ’Αλλά προώρως τελευτή- 
σας τόν βίον ούδέν κατώρθωσεν. Ευτυχώς όμως διά τήν Σχολήν, μετά τήν αποτυχίαν τών προ
ηγουμένων σχεδίων, αρχαίος αυτής τρόφιμος γενόμένος "Υπουργός επί τών Έκλησιαστικών καί τής 
δημοσίας Έκπαιδεύσεςως (’Αθ. Ευταξίας) άνέλαβε ν’ άναδιοργανώση αυτήν έπί νέων βάσεων, 
μεταβάλλων τόν τύπον τής Σχολής καί καθιστών αυτήν άνωτέραν Θεολογικήν Σχολήν, άμα δέ 
καί λαμβάνων πρόνοιαν περί χρησιμοποιήσεως τών αποφοίτων τής Σχολής έν τφ διδασκαλική) 
στάδιο) μέχρι τοΰ χρόνου τής χειροτονίας αυτών. Τό νέον τοΰτο σχέδιον μεταρρυθμίσεως τής 
Σχολής έπί ορθής μέν έστηρίζετο βάσεως, άλλ’ άνευ είδικοΰ τής Πολιτείας νόμου ούδαμώς ή
δύνατο να εφαρμοσθή καί έφαρμοζόμενον νά ώφελήση. ’Ήρκεσε δέ πάλιν Κυβερνητική μεταβο
λή καί άδιαφορία ίνα έπανέλθη ή Σχολή εις τόν πρότερον τύπον, χωρίς νά έπιλυθή τό άπό τής ί- 
δρύσεως απασχολούν αυτήν πρόβλημα».

1. Μεταξύ τών 44 μαθητών τοΰ έτους εκείνου περιελαμβάνοντο οί υπότροφοι τοϋ Γενικοΰ 
Εκκλησιαστικού Ταμείου καί ό σημειών τάς γραμμάς ταύτας, 6 ’Ιωάννης (μετά ταΰτα Χρυσό

στομος Δασκαλάκης ), ό "Ιερώνυμος Κοτσώνης, ό ’Ιωάννης Ράμφος, ό Σπυρίδων Σταθάτος κ.ά.



πών (1871-1935), ώς Πατριάρχης ’Αλεξανδρείας (1927-1935) άφοϋ πρότερον επ' 
ολίγον έκόσμησε τον Οικουμενικόν Θρόνον), εν συνεργασία μετά τοϋ 'Υπουργείου 
Παιδείας (τμηματάρχης 'Αμ. Σ. Άλιβιζατος) άπεφάσισε νά είσαγάγη περισσοτέ
ρους μαθητάς εις την Σχολήν, προς ήν ήσθάνετο προσωπικήν τινα έλξιν, άφοϋ ταύ- 
την διηύθυνεν ό διδάσκαλος καί φίλος αύτοΰ,ήδη από της 'Ιερατικής Σχολής τοϋ Σταύ
ρου, διαπρεπής τοϋ Πανεπιστημίου, ήδη άπό τοϋ 1914 καθηγητής, ό Χρυσόστομος 
Παπαδόπουλος.

Ούτως είσήχθησαν εις τήν Ριζάρειον Σχολήν καί πολλοί υπότροφοι τοϋ Γεν. 
Έκκλ. Ταμείου. Τότε, διά πρώτην καί τελευταίαν, άτυχώς, φοράν, είσήχθησαν, κατά 
μεν τό 1919-20, 44 μαθηταί, περιλαμβανόμενων των εκ τής Ριζαρείου Περιουσίας καί 
των κληροδοτημάτων καί τινων ιδιωτικών, κατά δέ τό 1920-21, 51. Έκτοτε καί 
μέχρι σήμερον ή Σχολή, ώς βλέπει ό αναγνώστης εις τό Παράρτημα Α', ουδέποτε 
ύπερέβη τούς άλλως σπανίους αριθμούς 37, 34, 33, 32, 31 καί 29 εις τήν α' τάξιν 
εγγραφομένους. Ή πολιτική τοϋ ’Αθηνών Μελετίου, τοϋ Χρυσοστ. ΓΙαπαδοπούλου, 
τοϋ Άλιβιζάτου καί τοϋ Συμβουλίου ήτο ορθή, διότι διά τής προσεγγίσεως καί ύ- 
περβάσεως εν τινι μέτρω (άντί 40, κατ’ άνώτατον δριον,44 καί 51) τοϋ έπιτρεπομέ- 
νου άριθμοΰ ήλπιζον, ότι δημιουργουμένων καί τών λοιπών συνθηκών, διά τής έπι- 
λύσεως τοϋ ένοριακοΰ προβλήματος, θά ήτο δυνατόν νά είναι παρεσκευασμένοι πε
ρισσότεροι διά νά προσέλθωσιν εις τάς τάξεις τοϋ κλήρου. Εις τήν πολιτικήν δε τού
την ένεθαρρύνοντο εκ τοϋ γεγονότος, ότι τό σχέδιον άναδιοργανώσεως τής Σχολής 
παρείχε λύσιν, ή οποία θά ήτο δυνατόν, ενδεχομένως, έντασσομένη εις μίαν πλήρη 
πολιτικήν, νά λύση μερικώς τό ειδικόν πρόβλημα (δπερ εκτοτε υπάρχει καί δεν έλύθη 
άτυχώς), τής καταλλήλου χρησιμοποιήσεως τών αποφοίτων τής Σχολής, οί όποιοι 
λαμβάνοντες τό πτυχίον αυτής μεταξύ τοϋ 18 καί 20 έτους τής ηλικίας, θά έχρησι- 
μοποιοΰντο εις κατάλληλον θέσιν, ιδία εις τήν ύπαιθρον, ώς διδάσκαλοι μέχρι τοϋ 
30 έτους, δτε έπετρέπετο κατά τούς 'Ιερούς Κανόνας νά ίερωθώσιν. Ώς διάκονοι βε
βαίως ήδύναντο οΐ απόφοιτοι νά ίερωθώσιν εις τό 25ον, κατ’ οικονομίαν δε ώς έγγα
μοι ήδύναντο νά προαχθώσιν εις πρεσβυτέρους καί εις τό 28ον έτος τής ήλικίας των, 
άδεια τής Υ. Συνόδου. Παρά ταΰτα πρέπει νά λεχθή δτι ή κατά τό διάστημα τής 
δετοΰς φοιτήσεως διαφυγή προς τό Γυμνάσιον, έστω καί με απώλειαν έτους σπου
δών, τών μ ή έχόντων πάντοτε τήν κλίσιν προς τήν ίερω- 
σ ύ ν η ν , ώς καί ή εις τήν Θεολογίαν έγγραφή, άπετέλουν καί αποτελούν τά 
σημεία άδυναμίας τοϋ νέου συστήματος, διότι δεν έπελύθη κατά τό δυνατόν τό πρώ
τον καί εν τών καίριων θεμάτων, τό τής εισόδου εκείνων τών νέων, οϊτινες έχοντες

Τήν 9ην Σεπτεμβρίου 1920 έγένετο δεκτή ύπό τοϋ Συμβουλίου τής Ριζαρείου Σχολής ή πρότα- 
σις τοϋ Γενικοΰ Εκκλησιαστικού Ταμείου, όπως οί υπότροφοι καταβάλλουν 700 δραχμάς έτη- 
σίως (άντί τών 300, ας κατέβαλε διά τον γράφοντα ή Ιερά Μονή Πεντέλης έπί ηγουμένου Δαμα- 
σκηνοΰ Παπανδρέου, έπί τή προτάσει τοϋ καθηγητοΰ Άμίλκα Άλεβιζάτου, δστις έξετέλει χρέη 
κηδεμένος άπό τοϋ θανάτου τών γονέων μου (1919 Νοέμβριος), άφ’ δτου κατέστην υπότροφος 
τοϋ Γενικοΰ Έκκλησιαστικοΰ Ταμείου έν τή Ριζαρείω Σχολή. Τό ’Εκκλησιαστικόν Ταμεϊον 
κατέβαλλε δρχ. 800 έτησίως διά τούς υποτρόφους του. Τοΰτο άσφαλώς άπετέλει γενναίαν πραζιν 
τής ’Εκκλησίας, άλλ’ ήτο ό Μελέτιος ό έμπνευστής.



την κλίσιν προς το 'Ιερατεΐον θά ήτο δυνατόν νά παραμείνωσι πιστοί εις αυτήν 
καί νά θερμανθώσιν υπό τής Σχολής καί τής Εκκλησίας.

’Αλλ’ ή λύσις αυτή του δημοδιδασκάλου καί ίερέως ήτο δυνατόν ν’ άποτελέση 
μίαν των λύσεων, λίαν χρήσιμον εις την Ελληνικήν ύπαιθρον, ένθα ό διδάσκαλος καί 
ό ίερεύς άποτελοΰσι τα κύτταρα του εθνικού οργανισμού. Δεν ήτο όμως πάντοτε 
ή λύσις αυτή εφικτή, διότι θά έδει νά ληφθώσιν ειδικά μέτρα ύπό τού'Υπουργείου Παι
δείας, θά έπρεπεν ωσαύτως νά δημιουργηθώσι εΐδικαί συνθήκαι έν τή Εκκλησία καί ταϊς 
ένορίαις, προσελκύουσαι, ούχί μόνον οΐκονομικώς, άλλα ηθικώς καί κοινωνικώς εις αυ
τήν. Διότι ή Εκκλησία δεν έχει ανάγκην λειτουργών, ών κύριος υπολογισμός είναι 
ο διπλούς μισθός, ουδέ εκείνων τών κληρικών, οΐτινες έξηναγκάσθησαν νά δεχθώσι 
τό σχήμα τής 'Ιεροσύνης, είτε διότι εΐχον ύποχρέωσιν άναλάβει κατά τήν είσοδόν 
των εις τήν 'Ιερ. Σχολήν, είτε δι’ άλλα συμφέροντα ! Ή επιστροφή τών τροφείων, 
τήν οποίαν ήγγυ&το πρόσωπον φερέγγυον, κατά τήν εισαγωγήν εις τήν Ριζάρειον 
Σχολνή, δεν έφηρμόζετο, ούδέ ήτο ορθή καί αν ήτο δυνατή νά έφαρμοσθή. Είναι δε 
προς τιμήν τού Χρυσ. Παπαδοπούλου, ότι γενόμένος Μητροπολίτης ’Αθηνών (με- 
τωνομάσθη όρθώς Άρχ/πος) ούδέποτε έσκέφθη νά έπιβάλη είτε επιστροφήν είτε 
άχρήστευσιν τού πτυχίου τών μή ίερωθέντων, διότι ή Εκκλησία δεν έχει ανάγκην 
κληρικών προερχομένων εξ εξαναγκασμού (τούτο έτόνισα πρό ετών εις συνέδριον 
Θεολόγων εκπαιδευτικών, συνελθόν εις τήν Παλαιάν Βουλήν τών Ελλήνων).

Τά έκ τής στατιστικής διαπιστούμενα γεγονότα, ότι Ιον) ικανός αριθμός μαθη
τών έφευγε από τήν τρίτη ν ή τήν τετάρτην τάξιν τής πενταταξίου Ριζαρείου Σχολής 
και ανεγραφετο εις τα Γυμνάσια, είτε διότι δεν είχε πραγματικήν κλίσιν κατά τήν 
είσοδον εις την Ριζάρειον Σχολήν, είτε διότι έμαραίνετο αυτή με τήν πάροδον τού 
χρόνου, είτε διότι έμορφου τήν αληθή κλίσιν περί τό 18ον έτος τής ηλικίας, 2ον) 
ότι αριθμός πτυχιούχων, πολύ μικρός, κατατασσόμένος εις τήν τάξιν τών δημοδιδά
σκαλων και σχηματιζων οικογένειαν δέν άπεφάσιζε μετά δέκα έτη νά ίερωθή, 3ον) 
ότι άλλος αριθμός, ωσαύτως μικρός, άπεμακρύνετο τής κλίσεως καί προετίμα νά γί- 
νη καθηγητης τών Θρησκευτικών μαθημάτων, άφοΰ έφοίτα εις τήν Θεολογικήν 
Σχολήν τού Π/μιου, δεικνύουν πόσον έπισφαλής ήτο καί είναι ή δοθεΐσα λύσις, δε
δομένου μαλιστα, ότι η κατα το 13ον μέχρι του 15ου έτους είσοδος εις τήν Σχολήν, 
δεν ήτο ό κατάλληλος χρόνος διά νά στηριχθή τις εις τήν διδομένην ύπόσχεσιν, ότι 
μετά 17 ή 15 έτη ό νεαρός μαθητής τής Ριζαρείου Σχολής θά ήθελε νά χειροτονηθή, 
έστω και αν τά οικονομικά οφέλη θά προεμηνύοντο σημαντικά. Μόνον υπολογιστικοί 
καί με έπαγγελματικήν συνείδησιν, ούχί συνείδησιν λειτουργών τού Ύψίστου, θά 
ή-ro δυνατόν νά προσελκυσθώσιν εις τήν κλήρον, δι’ οικονομικών παροχών. Καίτοι 
δε ή λύσις τού συνδυασμού τών δύο λειτουργημάτων τού ίερέως καί δημοδιδασκάλου 
είναι χρήσιμος και εις τους καιρούς μας, διότι η ύπαιθρος χώρα δέον νά στηριχθή, ώς 
πολύτιμος διά τήν διατήρησιν τού ’Εθνικού ’Οργανισμού, μεταξύ ιδίως τών άγρο- 
τών, φαίνεται δε επιτυγχανουσα, εν περιωρισμενω μέτρω, εις τήν περίπτωσιν τών 
πτυχιούχων δημοδιδασκάλων η άπολυτηριούχων γυμνασίου, ηλικίας άπό 18-25 έ- 
τών καί κατ’ άκολουθίαν ευνοούσα περισσότερον τήν υπαρξιν άνωτέρων Έκκλ. Φρον- 
τιστηρίων, έν τούτοις δέν έπέτυχε, διότι ή διατήρησις τής κλίσεως καί ή δημιουργία



καταλλήλου κλίματος έν τή Εκκλησία καί διά τής Εκκλησίας, ούδέποτε έμελετήθη. 
Όθεν καίριον παραμένει το ζήτημα, δπερ καί ημείς άλλοτε έθέσαμεν («’Ορθόδοξος 
Σκέψις» τό Δίδυμον πρόβλημα), τώρα δε βλέπω, ότι ήδη παλαιότερον (1948) καί 
ό καθηγητής ’Αλιβιζατος έθεσε.

’Ορθότατα, λοιπόν, ό καθηγητής ’Αλιβιζατος κρίνει σχετικώς προς το ζήτημα 
τής μή άποκτήσεως μεμορφωμένου κλήρου εκ μέρους τής Εκκλησίας τής Ελλάδος. 
Εις τα ευθύς κατωτέρω λεγάμενα κρίνει τάς δύο νέας μεθόδους, 'Ιεροδιδασκαλείου 
καί Άνωτ. Έκκλ. Φροντιστηρίων, δι’ ών έπεχειρήθη να δοθή λύσις εις τό περιώνυ
μον πρόβλημα, ούχί απλώς τής ’Εκκλησίας τής Ελλάδος, άλλα του Ελληνισμού 
καθόλου, τής μορφώσεως καί αξιοπρεπούς συντηρήσεως κλήρου, ίκανοϋ ν’ άντα- 
ποκριθή εις τάς άνάγκας τής ’Εκκλησίας καί τής κοινωνίας σήμερον, θά έλέγομεν 
νϋν, εις ένα διαρκώς έξελισσόμενον καί ριζικώς μεταβαλλόμενον κόσμον.

Λέγει, λοιπόν, ό καθηγητής εις τήν μελέτην : άπολεσθεΐσα ευκαιρία ριζικής λύ- 
σεως του προβλήματος τής μορφώσεως καί συντηρήσεως του Κλήρου, (έν Έπετη- 
ρίδι Ριζαρ. 1948, σελ. 31 έξ. εΐδικώτερον σελ. 35): «Γεννάται όμως φυσικώς τό 
ερώτημα, ποιοι ήταν οί λόγοι οι έμποδίσαντες τήν λύσιν τοΰ σπουδαιοτάτου αύτοϋ 
προβλήματος τής μορφώσεως του κλήρου εις τρόπον ώστε ή ’Εκκλησία μας, μόνη 
έξ όλων τών Χριστ. ’Εκκλησιών καί αυτών άκόμη τών ’Ορθοδόξων, να εύρίσκηται 
εις τοιοϋτον σημεΐον άφαντάστου πνευματικής καταπτώσεως;»

Οί λόγοι είναι πολλοί καί σπουδαίοι, οί δύο όμως σπουδαιότεροι είναι ό τής α
βελτηρίας καί ό οικονομικός. 'Η ’Εκκλησία ούδέποτε έφρόν- 
τισε ν’ άνεύρη, στρατολογήση καί προπαρασκευάσω τά 
μελλοντικά της στελέχη. 'Η εις τάς ίερατικάς καί αυτήν τήν Θεολο
γ ικήν Σχολήν τοΰ Π/μίου προσέλευσις μαθητών καί φοιτητών 
ή το καί είναι μέχρις αυτής τής στιγμής προαιρετική καί ζήτημα φυσικής 
ιερατικής κλίσεως (σπουδαιοτάτης) καί κοινού υπολογισμού 
μελλοντικών συμφερόντων» (προσθέτομεν ήμεϊς άτυχώς). 'Η βαρυ
σήμαντος αληθώς θεμελιώδης αυτή παρατήρησις, περί ής ώμιλήσαμεν, όταν πρό τί
νος εις τήν εορτήν καί τό μνημόσυνον τών Ριζαρών (23 ’Απριλίου) έξεθέσαμεν τάς 
προθέσεις τοΰ πατριώτου, εύφυοΰς έμπορου καί πρακτικού ανθρώπου - χριστιανού, 
βαθύτατα πιστεύοντας, Γεωργίου Ριζάρη, - θά έδει ν’ άποτελέση τήν απαρχήν πά- 
σης ορθής έκπαιδευτικής έκκλ. πολιτικής, διά τήν έπίλυσιν τού μεγάλου προβλή
ματος τής Ελλάδος, τής άποκτήσεως δήλον ότι κλήρου μεμορφωμένου, διά τής έ- 
πιλύσεως τού διδύμου προβλήματος εις τό όποιον, ή μόρφωσις τών έχόντων κλίσιν 
προέχει ώ ς πρόβλημα ψυχολογικόν, παιδαγωγικόν και πρα
κτικόν, ώστε τό δεύτερον (ή ή έτέρα πλευρά τού ενιαίου άλλα διδύμου 
προβλήματος), τό οικονομικόν, νά άποκτήση τήν σημασίαν, ήν άσφαλώς 
έχει μέσα εις τό πλαίσιον τής έσωτερικής έκκλ. πολιτικής τής 'Ελλάδος. Διότι το 
πρόβλημα είναι κοινόν τής ’Εκκλησίας πρώτον καί τής Πολιτείας δεύτερον. Η πρω
τοβουλία άνήκει βεβαίως εις τήν Εκκλησίαν, άλλα δεν βλάπτει να την εχη και η 
Πολιτεία. 'Ως τοιοΰτον δε τό άντιμετωπίσαμεν, οτε τήν 23ην Δ/βριου 1963, ελαμ- 
βάνομεν ένώπιον τού 'Υπουργού Προεδρίας τής Κυβερνήσεως (τού Ακαδημαϊκού



κ. Γεωργ. Άθανασιάδου-Νόβα) τήν έντολήν παρά του τότε Πρωθυπουργού καί τήν 
20ήν ’Απριλίου 1967 παρά τοϋ Ύπουργοϋ Παιδείας (κ. Γρ. Κασιμάτη) νά ετοι
μάσω μεν σχέδια έκκλ. πολίτικης, ύπό τήν ιδιότητα του Γεν. Δ/τοΰ Θρησκευμάτων. 
Τά σχέδια έματαιώθησαν ως θά ίδωμεν τρεις φοράς ύπό των σατανικών δυνάμεων 
των παρασκηνίων, διότι αδται ουδέποτε ήθέλησαν τήν άνόρθωσιν τής ’Εκκλησίας 
τής Ελλάδος.

Ό καθηγητής Άλιβιζατος σημειώνει, καί έν μέρει μόνον έχει δίκαιον, ότι «το 
οικονομικόν ζήτημα τής ’Εκκλησίας, πού αποτελεί καί τον κύριον λόγον τής πλή
ρους τοϋ ζητήματος τής μορφώσεως τοϋ κλήρου ματαιώσεως είναι ακριβώς εκείνο, 
τό όποιον καταδεικνύει τήν άσυγχώρητον καί ίσως ανεπιστρεπτί γενομένην απώλει
αν τής ευκαιρίας λύσεως καί τών δύο ζητημάτων τοϋ μορφωτικοΰ καί τοϋ τής έξα- 
σφαλίσεως τοϋ κλήρου. Έκθέσας δέ τα περί τής προθέσεως τοϋ ίδρυτοΰ τής Γερμα- 
νείου Σχολής (ήτις κατήντησε Σχολή Χωροφυλακής ! ) αειμνήστου Μητροπολίτου 
’Αθηνών Γερμανοΰ Καλλιγα (τοϋ Κεφαλλήνος), ότι ή ιδέα τών Φροντιστηρίων άνω- 
τερων καί κατωτέρων, πραγματοποιηθείσα επί τοϋ αειμνήστου ’Αρχ/που Χρυσο
στόμου, άπέδωκε περιορισμένους καί ήττονος σημασίας (ορθώς λέγει ήτ- 
τονος σημασίας, άλλα τώρα μετά 20 έτη άφ’ ότου έγραφε ταΰτα ό κ. Άλιβιζατος 
δυνάμεθα νά είπωμεν, ότι οί καρποί τών Κατωτέρων Φροντιστηρίων δεν είναι πλέον 
περιορισμένοι, διότι ήγγισεν ό αριθμός τών πτυχιούχων τούς 4.0001 ) καί ούχί 
ποιότητας καρπούς. ’Ορθώς δε προσθέτει ό καθηγητής: καί 
ησημερινή επιδίωξις τής δι’ αυτών λύσεως τοϋ προβλήματος παρά τό ά κ ρ ω ς 
επαινετόν τής προσπάθειας καί τής διαθέσεως δέν μ ο ι φαίνεται ευ
τυχέστερα^.

'Ως προς δέ τό Οικονομικόν, ό καθηγητής Άλιβιζατος σημειώσας, ορθώς, ότι 
ή τεράστια Έκκλ. περιουσία παρέμεινεν (πρέπει νά προσθέσωμεν μετά τήν διάλυ- 
σιν τών μονών τοϋ 1834) ανεκμετάλλευτος, παρά τήν καλήν απαρχήν, ήν έκαμεν ό α
είμνηστος Άθ. Ευταξίας, διά τής ίδρύσεως τοϋ Γεν. Έκκλ. Ταμείου (σελ. 37) καί 
τήν δρασιν άτυχώς βραχυτάτην τοϋ Μελετίου. ’Ορθώς ένταΰθα (σελ. 38) έπισημαί- 
νεται, οτι «η διέλευσις έκ τοϋ Άρχιεπισκοπικοΰ θρόνου Αθηνών τοϋ μεγάλου ίε- 
ραρχου Μελετίου Μεταξάκη, διά τό βραχύ τής άρχιερατείας αύτοΰ καί τήν ακατα
νοησίαν τοϋ περιβάλλοντος, δέν τοϋ έπέτρεψε νά έφαρμόση τά με- 
γαλεπηβολα αληθώς σχέδιά του, υποσχόμενα πλουσίαν εκμετάλλευση/ τής μοναστη
ριακής περιουσίας τών Αθηνών (τά μετά ταΰτα θά εξετάσω μεν κατωτέρω ). Ό κα

ί. Ωμιλησαμεν κάποτε απο έδρας περί τών Κατωτέρων ’Εκκλησιαστικών Φροντιστηρίων 
ως οίονει «παπαδοποιητικών μηχανών», διότι καίτοι ταΰτα, τά Φροντιστήρια, άπέδωκαν ένπολ- 
λοις ευσεβείς ιερείς, εν τούτοις έκλεισαν 4.000 θέσεις κληρικών διά μίαν γενεάν (33 έτη) μέ 
κλήρον ούχί μεμορφωμένον, ήτοι μή άνταποκρινόμενον προς τά άνάγκας τής ’Εκκλησίας καί 
τάς σημερινάς περιστάσεις.

_ “■ Ορθ“1· αι παρατηρήσεις τοϋ καθηγητοΰ. Ή εργώδης καί επαινετή προσπάθεια εκτίθεται 
υπο του συνάδελφου κ. I. Καρμιρη εις σειράν μικρών μελετών, δημοσιευθεισών εις τεύχος ύπό 
τόν τίτλον «Προσπάθειαι πρός μόρφωσιν τοϋ ’Ορθοδόξου Ελληνικού Κλήρου. Τά πεπραγμένα τής 
Εκκλησιαστικής έκπαιδεύσεως 1945-1949 (άνάτυπα έκ τής «’Εκκλησίας», Άθήναι 1949 ).’Αλλ’έπ’ 

αυτών θά έπανέλθωμεν, όταν θά όμιλήσωμεν διά τόν χρόνον κλεισίματος τής Σχολής 1940-1960.



θηγητής έφρόνει, οτι τά εισοδήματα της περιουσίας, άπό πάσης έπόψεως 
πρώτης ποιότητας (αί υπογραμμίσεις πάντοτε ήμέτε- 
ρ α ι) θά ήδύναντο νά βαστάσουν,υφιστάμενης καλής διαχειρήσεως1 «τό βάρος 1.000 
τουλάχιστον υποτρόφων2 της Εκκλησίας εις την Θεολογικήν Σχολήν του Π/μίου 
καί νά μισθοδοτούν επαρκέστατα όλον τον κλήρον της Ελλάδος3). Δεν θά εΐσέλθω

1. Καί έκμεταλλεύσεως οικονομικής παρ’ ειδικών προσώπων οικονομολόγων έπιχειρηματιών.
2. Όρθάς παρατηρήσεις διευκολυνούσας τήν κατανόησιν τοϋ έν λόγω σημείου περιέχει ή με

λέτη τοϋ αειμνήστου καθηγητοϋ άρχιμ. Παρθενίου Πολάκη, ή δημοσιευθεΐσα τό 
1923 εις τόν «Εκκλησιαστικόν Φάρον» (καί άνάτυπον) ύπό τόν τίτλον «Πρώται άπόπειραι πρός 
άνόρθωσιν τοϋ Έφημεριακοϋ κλήρου, Συμβολαί εις τήν "Ιστορίαν της Εκκλησίας της "Ελλάδος». 
"Ο αείμνηστος αρχιμανδρίτης συνεργάτης τοϋ ’Αθηνών Μελετίου καί τοϋ Γρηγ. Παπαμιχαήλ 
εις τόν «’Εκκλησιαστικόν Κήρυκα» (1918) λέγει τά έξης ορθά: «Τό ζήτημα της βελτιώσεως, 
τής πνευματικής καί τής υλικής τοϋ έφημεριακοϋ κλήρου τής Εκκλησίας τής "Ελλάδος, 
άπησχόλει μέν πάντοτε τούς αρμοδίους παράγοντας, ά λ λ ’ ή άπασχόλησις 
αΰτη περιωρίζετο εις μόνας τάς θεωρητικάς συζητήσεις. ΟΙ 
πλείους μέν τών παιδείας τυχόντων κληρικών, ίερομονάχων έν τώ δλω, έδρων άτυχώς με- 
μονωμένως, άφορώντες εις τήν έπίτευξιν μόνον σκοπών προσωπικών' οι δέ πολιτικοί άν- 
δρες άπερροφημένοι ύπό τών κομματικών άγώνων, ύπόπτως έχοντες πρός τόν κλήρον, 
μετεχειρίζοντο μάλλον τοΰτον οργανον έν τή κομματική διαπάλη. Έρριζώθη πρός τού
το ι ς ή ψευδής γνώμη, οτι ό αγράμματος κλήρος είναι πολλώ προτιμότερος τοϋ πεπαι
δευμένου' ότι διά τήν διεξαγωγήν τύπων τινών ίεροτελεστικών δεν άπητεΐτο μάθησις ιδιαιτέρα, 
ούτε έπίγνωσις «τοϋ μυστηρίου τής πίστεως» καί τοϋ θελήματος τοϋ υίοΰ τοϋ Θεοϋ, ούτε ίκανό- 
της διδακτική, ούτε χάρισμά τι ιδιαίτερον έν τώ ύψηλώ τής διαποιμάνσεως καί τής διαμορφώσεως 
τών ψυχών έργω. Προέκυψεν έντεΰθεν τό οίκτρόν φαινόμενον τής εισβολής εις τά άγιώτατα όχλου 
παντοίας άποχρώσεως, τών έξ άροτρων καί δικέλλης καί σμινύης πανημέρου, κατά Γρηγόριον τόν 
Θεολόγον, τών καταλιπόντων τήν κώπην καί άντλον πνεόντων, πρός άνεύρεσιν πόρου ζωής. Καί δέν 
ήρκει τοΰτο' ό έφημεριακός κλήρος ηύξάνετο καί πάντη δυσαναλόγως πρός τόν πληθυσμόν τοϋ 
τότε έλληνικοΰ κράτους. ’Επί πληθυσμοΰ 2 1/2 έκατομμυρίων ύπήρχον 5.665 έφημέριοι. ’Εννοεί 
ται, ότι ένεκα τών προϋποθέσεων τούτων αί έπικλήσεις πρός μισθοδοσίαν τοϋ κλήρου ήκούοντο 
είρωνικώς, τοϋ πτωχοΰ ταμείου τοϋ κράτους μή έπαρκοΰντος εις τάς σπουδαίας άνάγκας αύτοΰ. 
’Ανάγκη δέ νά τονισθή, ότι έφ’ όσον αναμένονται τά πάντα παρά τοϋ κράτους, ή δέ Ιδιωτική πρω
τοβουλία παραμένει άγνωστος έν τή ήμετέρα ’Εκκλησία, ή βελτίωσις τοϋ κλήρου καί ή έξυγίαν- 
σις αύτοΰ θά είναι δυσκολωτάτη. Καί περί μέν τών αίτιων τής καταπτώσεως διελάβομεν άλλα- 
χοϋ, έν πάση ειλικρίνεια έκθέντες τάς σκέψεις ήμών περί τοϋ θεμελιώδους μέτρου, τό οποίον 
οφείλει νά υίοθετήση ή Εκκλησία, έάν όντως ποθή τήν πραγμάτωσιν τοϋ ύπό τοϋ θείου αύτής 
ίδρυτοΰ τεθέντος σκοποΰ.

Έν τώ παρόντι δέ μελετήματι σκοπεϊται ή λεπτομερής άνασκόπησις τών κατά τήν άξιόλο- 
γον κίνησιν τήν δημιουργηθεΐσαν πρό πεντήκοντα περίπου έτών ύπό έταιρείας τών έγγάμων 
ιερέων πρός άνόρθωσιν τοϋ «κοσμικοΰ» κλήρου, άποτυχοϋσαν δ όμως οίκτρώς.

’Έχει μέν περιστή εις δεινήν θέσιν ό κλήρος ημών, δεν απέβαλε δ όμως τήν συναίσθησιν τής 
ηθικής ισχύος, ή οποία νεκρά άπόκειται εις χεΐρας αυτοΰ. Η συναισθησις αυτή, σπινθηρ έν τή 
τέφρα κεκρυμμένος, έδεΐτο μόνον καταλλήλου χειραγωγού, ίνα αναλαμψη εν ολη τή αίγλη αυτής 
έδειτο μόνον τοϋ δημιουργικού έκείνου νοΰ, όστις θά έδιδε μορφήν εις τήν άκατασκεύαστον ύλην, 
καί θά ένέπνεε πνεύμα ζωής καί ισχύος, πνεύμα βουλής καί συνέσεως εις τά ξηρά οστά. Νοΰς 
τοιοΰτος άτυχώς δέν εύρέθη έν τή ήμετέρα Εκκλησία. "Οντως δέ έκπλήσσεταί τις άναλογιζόμε- 
νος, ότι τήν πρώτην ώθησιν έν έτει 1870 πρός άνάστασιν τοϋ κλήρου έδωκε πρόσωπον λαϊκόν, 
είσηγηθέν τήν "ιδρυσιν συνάξεως πρεσβυτέρων».

3. Εις τό ήμέτερον πρόγραμμα (1963-1967, 20 ’Απριλίου), δπερ έματαιώθη ύπό τών άντι-



εις τήν έρευναν των επικινδύνων τούτων υπολογισμών, ούτε εις την σύγχρονον γνώ
μην, δτι εάν τυχόν έπήρχετο ενωσις των δύο Έκκλ. οργανισμών, Ί ,Α.Κ.Ε. καί 
Ο.Δ.Ε.Π., θά ητο δυνατόν νά λυθή το έφημεριακόν πρόβλημα, άλλα θά έπιμείνω επί 
τών έξης γεγονότων, δτι αί δύο λύσεις, τοϋ θέματος της μορφώσεως του κλήρου, αί 
εΐσαχθεΐσαι το πρώτον τό 1919, ήτοι τοϋ 'Ιεροδιδασκαλείου καί τοϋ Άνωτ. Έκκλ. 
Φροντιστηρίου, δεν δίδουν τδ ποθούμενον αποτέλεσμα, ούδέ θά έδιδαν καί εάν είχε 
λυθή τδ οικονομικόν ζήτημα, δπερ μόνον ή έκκλ. περιουσία ή ύφισταμένη κατά τήν 
ΐδρυσιν τοϋ Βασιλείου καί την έπέκτασιν τής Εκκλησίας τής Ελλάδος (πρδ τοϋ 1834 
καί μετά τδ 1864, 1882 καί 1928) θά ήτο δυνατόν καί πιθανόν νά δώσουν* 1, διότι 
οΐ μεν διδάσκαλοι τοϋ 19ου ή τοϋ 21ου έτους τής ηλικίας (μετά τήν θητείαν εν τώ 
στρατώ ) δεν είναι καθόλου βέβαιον, δτι θά ίερωθοΰν εις τδ 30δν ή έστω τδ 28ον έτος 
τής ηλικίας, οί δε τών Φροντιστηρίων δεν έχουν επαρκή μόρφωσιν. Ή λύσις τών Φρον
τιστηρίων είναι χρήσιμος επί τοϋ παρόντος, άλλ’ έμβαλωματική. Είναι ζήτημα εάν 
20% είναι εκείνο τδ όποιον ζητοΰμεν έκάστοτε. Έχομεν άνάγκην ιερέων άπδ βαθεί- 
ας κλίσεως προσερχομένους νά μορφωθοΰν καί νά περαμείνουν διά νά υπηρετήσουν 
τήν Εκκλησίαν, ζώντες άξιοπρεπώς. Τδ δίδυμον πρόβλημα διά νά λυθή έχει άνάγκην 
πολλών προϋποθέσεων. Τδ γεγονός, δτι ή Εκκλησία καί ή Πολιτεία δεν συνήγαγον 
τά συμπεράσματα εκ τής αποτυχίας (καί δτι εν έτει 1964 κατ’ ουσίαν 5 έπιτροπαί έ- 
πελήφθησαν τοϋ θέματος εντός θμήνου καί άπέτυχον), οφείλει νά ληφθή ύπ’ δψιν ώς 
ιστορικόν γεγονός, δπερ πρέπει νά όδηγήση εις άλλας σκέψεις καί άποφάσεις πρδς 
έπίλυσιν τοϋ μεγάλου προβλήματος. ’Αναμφίβολος δμως ένταΰθα χωρεΐ ή σκέψις 
ότι άλλο ία πιθανώς θά ήτο ή τύχη τοϋ προβλήματος τούτου εάν παρέμενεν εις τδν 
θρόνον ό Μελέτιος, ό όποιος άπεμακρύνθη βιαίως μετά τάς έκλογάς τής 1ης Ν/βρίου 
1920 και επανήλθεν ο Θεόκλητος. Τά γεγονότα, άτινα συνδέονται άμέσως ή εμμέσως 
προς την Παλινορθωσιν τοϋ 1920 καί τά μίση καί τάς μεταβολάς, αϊτινες έπήλθον 
τώ 1917, βλεπομεν εις τας παρατηρήσεις, διότι άφοροΰν εις τό προσωπικόν, τδ πάν
τοτε εκλεκτόν τής Σχολής. Άλλ’ εις τήν ιστορίαν τής Έκκλ. Ριζαρείου Σχολής προσ- 
ετεθησαν κατά τά επόμενα έτη, άνώμαλα άπδ εθνικής άπόψεως, καί άλλα προβλή
ματα, άτινα είναι κοινά εις δλας τάς Τερατικάς Σχολάς.

α) Ια προβλήματα τοϋ εσωτερικοΰ βίου τής Σχολής καί τδ ζήτημα τοϋ Διευ- 
θυντοΰ, ο οποίος πρεπει να είναι κληρικός-παιδαγωγός, διαθέτων εύρεΐαν θεολογικήν 
και κοινωνικήν καταρτισιν. Ουδέποτε η Εκκλησία τής Ελλάδος άντεμετώπισεν-

εκκλησιαστικών δυνάμεων τών παρασκηνίων, άτυχώς τη συμβολή φίλων τινών, παρατηρώ, δτι 
χρειάζεται η Ελλάς να εχη 5.000 περίπου υποτρόφους, διά νά δύναται έτησίως νά εχη 250 κλη
ρικούς. Οί υπολογισμοί δέ οι σημερινοί αναβιβάζουν τήν έτησίαν δαπάνην υποτροφιών καί μισθο
δοσίας τοϋ κλήρου εις το ποσού τών δρχ.500.000.000,δπερ αντιστοιχεί προς εισόδημα κεφαλαί
ου 8.000.000.000 δρχ. πρδς 6%. Ο’ίκοθεν νοείται, δτι ή ’Εκκλησία δεν δύναται νά εύρη τό έν 
λόγω κεφάλαιον.

1. Δια να μελετηθή το ιστορικοοικονομικον τούτο θέμα υπό ειδικού θά πρέπη νά έρευνηθούν 
.α αρχεία τής βανδάλου διαλυσεως τών Μονών τοϋ 1834 καί αί απαλλοτριώσεις, ών κατάλογον 
ΐδε παρά Δωροθέω Λαρίσσης (μετά ταΰτα ’Αθηνών ) : Ή έξέλιξις τοϋ αναπαλλοτρίωτου τής 
εκκλησιαστικής περιουσίας, έν Άθήναις 1951.



ουδέ το Ύπουργεΐον - πλήν της περιπτώσεως ήν μνημονεύει ό κ. I. Καρμίρης1 (εί- 
σηγούμενος την χρησιμοποίησιν των θέσεων εφημερίων τοϋ Εξωτερικού τη συγκα- 
ταθέσει τού Οΐκ. Πατριαρχείου διά την έπιμόρφωσιν των Κληρικών1 2) καί των προ
τάσεων περί Άποστ. Διακονίας, της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής τού 1962 
καί τής Θεολογικής Σχολής προσφάτως, περί Σχολής έπιμορφώσεως3, ούδέ το ζή
τημα των ειδικών στελεχών τής Εκκλησίας. Άλλ’ είδικώς το ζήτημα τών Διευθυν
τών τών 'Ιερατικών Σχολών δεν άντιμετωπίσθη ποτέ. Καί ιδού τί συνέβη προκει- 
μένου περί τής Ριζαρείου Σχολής.

Κατά τον τραγικόν διά την Ελλάδα Αύγουστον τού 1922, δτε συνέβη ή Μικρα
σιατική καταστροφή, ό Χρυσ. Παπαδοπούλας δι’ εγγράφου του υπό ημερομηνίαν 30 
Αύγουστου υπέβαλε την παραίτησίν του, διότι ό περί Π/μίου νέος νόμος είχε διάταξιν, 
καθ’ ήν «ή θέσις τού Καθηγητοΰ είναι άσυμβίβαστος προς την τού Διευθυντοΰ ιδιωτι
κού ή Δημοσίου Σχολείου». Τό Συμβούλιου έχον την ορθήν γνώμην, δτι ή Ριζάρειος 
ήτο άνωτέρα Σχολή, αφού έχει καίΠαν/κήν τάξιν (τήν 5ην), έζήτησε τήν γνώμην τού 
Υπουργείου, ό Νομικός Σύμβουλος τού όποιου άπεδέχθη τήν ανωτέρω γνώμην καί 
ούτως ό Χρυσ. Παπαδοπούλας έμεινε (προσωρινός διευθυντής εΐχεν όρισθή ό Εύάγ. 
Άντωνιάδης, οικονόμος τής Σχολής). ’Αλλ’ ήλθεν ή ώρα τού Χρυσ. Παπαδοπούλου 
εις τήν Έκκλ. ’Ιστορίαν τής Νεωτέρας Ελλάδος. Τά τραγικά γεγονότα, τά όποια 
έμνημονεύσαμεν, ώδήγησαν τήν Έπανάστασιν τού 1922 (Σεπτέμβριος) εις τήν λύ- 
σιν τού σωβοΰντος έκκλ. ζητήματος, διότι ό άείμνηστος Μητροπολίτης ’Αθηνών Θεό
κλητος ό Α' (Μηνόπουλος) έπανήλθεν εις τήν Θρόνον, καίτοι καθηρημένος υπό αρ
μοδίου έκκλ. δικαστηρίου, διά τό ανάθεμα (βλ. λ. εις τήν Θρησκ. καί ’Ηθικήν ’Εγ
κυκλοπαίδειαν, Τόμ. 2ος, σελ.473-77, ύπό Γ.Κονιδάρη), άνευ δμως δικαστικής άπο- 
φάσεως αρμοδίου Συνοδικού αναθεωρητικού Έκκλ. δικαστηρίου. Κατά τήν άναζήτη- 
σιν νέου μητροπολίτου (ό Θεόκλητος δεν ήδύνατο νά παραμείνη, διότι ή έπάνοδός του 
έγένετο τώ 1920 δι’ απλής πράξεως τής Κυβερνήσεως, ή όποια δεν εΐχεν αρμόδιον 
πρόσωπον νά συμβουλεύση τά δέοντα, άτε τού καθηγητοΰ τού Καν. Δικαίου έν τή 
Θεολογική Σχολή (καί τέως τμηματάρχου τού Υπουργείου παυθέντος), έτέθη ευθύς 
αμέσως, άπό τών πρώτων ήμερών τής Έπαναστάσεως καί τό ζήτημα τής έγκυρότη- 
τος τών τελουμένων ύπό τού Θεοκλήτου ιερατικών πράξεων, άτε τού Θεοκλήτου 
μή δυναμένου νά τελή έγκύρως τά μυστήρια. "Οθεν άπεμακρύνθη ό Θεόκλητος καί 
ώρίσθη Σύνοδος καί Δικαστήριον, δπερ καί άποκατέστησε μέν αύτόν εις τό τήςάρχιερω- 
σύνης λειτούργημα, ούχί δε καί εις τόν θρόνον.'Όθεν έτέθη άμέσως τό ζήτημα τήςέξευ- 
ρέσεως καταλλήλου προσώπου, δπερ θά έπέφερεν είρήνευσιν τής Εκκλησίας. Μετά 
πρότασιν τής Θεολογικής Σχολής καί τής (ατυχώς) «αριστινδην Συνοδου», ει και

1. Προσπάθειαι πρός Μόρφωσιν του ’Ορθοδόξου Ελληνικού Κλήρου. Τά πεπραγμένα τής 
Εκκλησιαστικής Έκπαιδεύσεως 1945-1949, ’Αθήναι 1949.

2. Ή Επιτροπή τοϋ Νόμου περί Άναθεωρήσεως τής Εκκλησιαστικής Νομοθεσίας προέτει- 
νεν ειδικήν Σχολήν έπιμορφώσεως διά τούς Κληρικούς. "Οταν προσφάτως διά νόμου ιδρύθη, 
ώς μή ώφελε, Εκκλησιαστική ’Ακαδημία, ή Θεολογική Σχολή άποκρούσασα ταύτην, ώς έκκλη- 
σιαστικώς, έπιστημονικώς καί έθνικώς άσύμφορον, άντεπρότεινε τήν ίδρυσιν τής ανωτέρω Σχολής.

3. Πρβλ. Α. Άλιβιζάτου: Προτάσεις διά τήν Ριζάρειον εις «Δίπτυχα ’Ορθοδοξίας» 1957.



ό θρόνος ήτο κανονικώς κενός, έπελέγη δ Χρυσόστομος Παπαδοπούλας, διότι είχεν 
έπιβληθή εις τον Θεόκλητον, διά τδ παράπτωμα αύτοϋ, να υποταγή εις την θε- 
λησιν των επιστράτων καί να άναθεματίση πολιτικόν προσωπον, δια τας πολιτικας 
του πράξεις (δι’ άς ήτο υπεύθυνος απέναντι τής Πολιτείας, του Λαού και του Εθνους 
γενικώς καί τής Ιστορίας),ή ποινή τής έκπτώσεως άπό του θρονου. Εκλεγείς ο αρχιμ. 
Χρυσόστομος Παπαδοπούλας Μητροπολίτης ’Αθηνών έχειροτονηθη την ΙΟην Μαρ
τίου 1923, επί παρουσία τών μελών τής Έπαναστάσεως καί τής Κυβερνησεως. Ού- 
τος ώνομάσθη δικαίως είρηνοποιός, διότι έσπευσε να έπισκεφθή τον αείμνηστον προ- 
κάτοχόν του, έγκαταβιώσαντα εις την Μονήν Πετράκη (f!933) και επετυχε να συμ- 
φιλιωθή πρός τούς λοιπούς ίεράρχας, οΐτινες εΐχον επανελθεί ανωμαλως μεν αλλ 
άποκατεστάθησαν κανονικώς. Ό Χρυσόστομος μετά του έπανελθοντος εις την θε- 
σιν του καθηγ. Άλιβιζάτου, έπανελθοντος καί εις τό Ύπουργεΐον, επέφερεν την 
άξιομνημόνευτον μεγάλην μεταβολήν του 1923, δι’ ής ή ’Ιεραρχία τής Εκκλησίας 
τής Ελλάδος άνέλαβε, τό πρώτον έν Έλλάδι, την εις αύτήν άνήκουσαν 
κανονικήν διοίκησιν τής Εκκλησίας, τήν οποίαν εΐχον άρνηθή 
οί πολιτειοκράται επί 90 έτη (1833-1923).

Ή άνάδειξις τοϋ Χρυσ. Παπαδοπούλου ως Μητροπολίτου, έκτοτε τιτλοφορού
μενου ’Αρχιεπισκόπου ’Αθηνών καί πάσης Ελλάδος,1 έφερεν εις τό μέσον όξύ τό 
πρόβλημα τής Δ/σεως τής Σχολής, διότι τήν 12ην Μαρτίου, ήτοι δύο ή μέρας μετά 
τήν χειροτονίαν του, δ Χρυσόστομος υπέβαλε τήν παραίτησίν του άπό τήν θέσιν Δι- 
ευθυντοϋ τής Σχολής καί καθηγητοΰ αυτής. Καί τήν μεν θέσιν του καθηγητοΰ κα- 
τέλαβεν ώς επίτιμος καθηγητής (16-3-23) δ "Αμίλκας Άλιβιζάτος (τελικώς τής 
Έκκλ. 'Ιστορίας καί Πατρολογίας άπό 30-3-1923), δ στις ήτο καί υπουργικός ’Επί
τροπος (τούτου άνενεώθη ή εντολή τριετής άκριβώςτότε), άλλ’ή πλήρωσις τής θέσεως 
τοϋΔ/τοΰ ύπήρξε πρόβλημα δυσεπίλυτον, διότι άνάλογος πρός τον Χρυσόστομον Πα
παδοπούλαν προσωπικότης δεν ύπήρχε. Τήν 16ην Μαρτίου (κατά τα Πρακτικά τής 
Σχολής) έτέθη ή ύποψηφιότης ώς διευθυντών τών άρχιμ. Γαβριήλ Καραπατάκη καί 
Ζαχ. Λιανά (ίερέως τελέσαντος τον μοργανατικόν γάμον τού άειμνήστου βασιλέως 
’Αλεξάνδρου καί έν τισι λογίου), ύπέβαλον δέ ύποψηφιότητα καί δ ’Εφέσου Χρυ
σόστομος (ό μετά ταύτα ’Αθηνών ώς Χρυσόστομος δ Β' 1962 έξ. ), δ Ευάγγελος 
Άντωνιάδης, δ μετ’ ολίγον υφηγητής καί καθηγητής τής Κ.Δ. έν τώ Π/μίω καί ό 
έν Λειψίιγ άρχιμανδρίτης καί λόγιος I. Παρασκευαΐδης. Τής έκλογής άναβληθείσης 
πρός στιγμήν προύτάθησαν 3 ύποψήφιοι (3 ’Απριλίου 1923), ήτοι δ Μητροπολίτης 
Άνέων καί Περγάμου διά ψήφων 6, δ Εύάγγελος Άντωνιάδης δμοίως καί δ Ζαχ. 
Λιανάς διά ψήφων 4. Άποκλεισθείσης ύπό τού Υπουργείου τής υποψηφιότητας τού 
α', διότι έστερείτο τών τυπικών προσόντων, τό Συμβούλιον προέτεινε διά ψήφων 3 
(επί 5 παρόντων) τον τέως Μέγαν πρωτοσύγγελλον τού Οίκου μ. Θρόνου καί 
λόγιον (πρόσωπον μάλλον άκατάλληλον) Άθηναγόραν τον άπό Παραμυθίας, τελι
κώς όμως τό Ύπουργεΐον διώρισε τον Άρχιμ. Ζαχαρίαν Λιανάν, λόγω τής ιερο
πρεπούς καί άρίστης λειτουργικής έμφανίσεως τού άνδρός. Ή έκλογή όμως αύτή

(1) Όρθότερον θά ήτο νά ώνομάζετο μητροπολίτης ’Αθηνών καί ’Αρχιεπίσκοπος πάσης 
Ελλάδος.



ύπήρξεν δλως άτυχής, διότι ήτο μοναχός ξένος προς την παιδαγωγικήν καί την 
νεότητα, αμφιβόλου διδακτικής ικανότητας καί διανοητικός ούχί εύστροφος, δεδο
μένου ότι τότε ή Σχολή δεν ήδύνατο ν’ άνταποκριθή εις τάς άνάγκας καλής διατρο
φής των νέων, ευρισκομένων εις τήν κρίσιμον ηλικίαν του έφηβου, ή δε εσωτερική 
διαχείρισις — ανεξαρτήτως τής λογιότητος, έντιμότητος καί καλωσύνης του κατ’ 
ουσίαν υποδιευθυντοΰ1 καί οικονόμου τής Σχολής Άρχιμ. Εύαγ. Άντωνιάδου—δεν 
εόρίσκέτο εις ίκανάς χεΐρας. Ή Σχολή άπολέσασα μεγάλα ποσά καί περιουσίαν 
έν Ρωσία, συνεπεία τής άθέου μπολσεβικικής έπαναστάσεως, δεν ήτο προφανώς 
εις θέσιν ν’ άνταποκριθή εις τάς υποχρεώσεις της (πρβλ. Παράρτημα Β' ). Αί περιστά
σεις τής Σχολής παρουσιάζονται εις τήν πτώσιν τοϋ άριθμοΰ των εΐσαγομένων1 2 άπή- 
τουν δε διευθυντήν ικανόν, ευστροφον παιδαγωγόν καί άνδρα δραστήριον, άλλ’ ό άεί- 
μνηστος συμπαθής μοναχός Ζαχαρίας Λιανας οόδέν προσόν, πλήν τής λειτουργικής 
έμφανίσεως καί εόσεβείας, διέθετεν, εις δε τάς παραδόσεις του τής Τελετουργικής 
έγίνετο ενίοτε άντικείμενον ειρωνικών σχολίων τών μαθητών, ώς ενθυμούνται οί 
έπιζώντες. Αυτή είναι ή άλήθεια. "Οθεν ούδέν τό παράδοξον, ότι δεν ήδυνήθη ό άρχιμ. 
Ζαχαρίας Λιανας, μοναχός τήν νοοτροπίαν, να σταθή εις τήν θέσιν τοϋ Χρυσ. Πα- 
παδοπούλου, ό όποιος αν καί δεν ήτο άνήρ δυνάμεως, όμως έπεβάλλετο διά τής σο
φίας του καί μάλιστα καλωσύνης καί τής μεγάλης αύτοΰ προσωπικότητας. Διά ταύ- 
της έπέδρασεν επί πολλών εκ τών μαθητών άποφασιστικώς3. Τουναντίον συνεβαινε 
μέ τον διάδοχόν του, όστις δεν ήδυνήθη να παραμείνη Δ/τής τής Ριζαρειου, διότι 
τήν 16ην Φεβρουάριου 1925 έξερράγη άπεργία τών μαθητών τής Σχολής, ζητούντων 
τήν άπομάκρυνσιν του Ζαχαρίου Λιανά. Τό Συμβούλιον ήφνιδιάσθη, δι’ ο και συν- 
ήλθεν εκτάκτως. Οί περισσότεροι τών Συμβούλων έζήτησαν τότε τήν παραδειγμα
τικήν τιμωρίαν τών μαθητών. Ήτο προφανές, ότι οί έν λόγω Σύμβουλοι, όντες 
άπληροφόρητοι, έκινοϋντο άπό τήν άποψιν, ότι ή άνταρσία πρεπει να πατάσσεται. 
’Ενταύθα πρέπει να σημειωθή, ότι τό Συμβούλιον τής Ριζαρειου ημπορεΐ εν μερει 
να ήτο κατάλληλον διά τά οικονομικά -τοϋτο έδείχθη βραδύτερον μέ τον άείμνη- 
στον Γάγαρην- άλλ’ ήτο πολλάκις, εννοείται, άκατάλληλον να έννοήση τί σημαίνει 
καί ποια προσόντα πρέπει νά εχη ό διοικών τοιοϋτον εκπαιδευτηριον. Ενεκα τής 
έλλείψεως ίκανότητος συλλήψεως τών προβλημάτων, άτινα συνδέονται με τοιαυτης 
βαρύτητας παιδαγωγικόν ίδρυμα, παρουσιάζεται τό φαινομενον να μη λαμβανων- 
ται ύπ’ όψιν οί Διευθυνταί (καί οί Οικονόμοι, όταν βεβαίως ήσαν προσωπικό
τητες, ώς ό Εύάγ. Άντωνιάδης), τών Συμβουλών φρονουντων οτι ο Δ/της και οι 
καθηγηταί πρέπει νά όπόκεινται εις τήν αυθεντίαν αυτών ! Αλλ ευτυχώς κατα την

1. Τό Συμβούλιον διώρισεν ώς οίκονόμον τής Σχολής (21.11.20) τόν καθηγητήν τής Σχο
λής Άντωνιάδην Εύάγ., δστις άπεδέχθη την θέσιν κατ’ άρχάς, αμισθί, διαμένων καί διαιτώμενος 
έν τή Σχολή. Τούτον διεδέχθη ό Νεκτάριος Περούλης (απο Μαρτ. 1926 έως 30.10.27 ) καί τούτον ο 
Δημ. Τζέρμπος (άπό’Οκτώβριον 1927 έως 3.3.28 προσωρινός), τακτικός άπό 3.3.28 έως 16.7.1936, 
δτε παρητήθη διά λόγους οικογενειακούς. Τόν ’Οκτώβριον τού 1936 προσελήφθη ώς ίερεύς τού 
ναού τού Άγ. Γεωργίου τής Σχολής καί οικονόμος ό αίδεσιμώτατος Παναγιώτης Παπανότης.

2. Κατά τό 1924-1925 είσήχθησαν μόνον 16 μαθηταί.
3. Ό σημείων τάς γραμμάς τούτος έσπούδασε μεταξύ τών έτών 1919-1924.



ώραν εκείνην την κρίσιμον διά την Σχολήν τινές, εν οίς καί ό συντελέσας εις τον 
διορισμόν του αειμνήστου συμπαθούς μονάχου Ζαχαρία Λιανά, καθηγητής 'Αμ. Ά- 
λιβιζατος, διετύπωσαν τήν γνώμην δτι 6 Διευθυντής ήτο ανεπαρκής. Το Συμβού
λων τής Σχολής τελικώς άπεδέχθη τήν γνώμην του αειμνήστου Γάγαρη: να έξετα- 
σθή πρώτον το ζήτημα του διευθυντοϋ όμαλώς καί ειτα ή πράξις των μαθητών. 
"Οθεν συνεστήθη ή προσωρινή άποχώρησις τούτου, τής Δ/σεως άνατεθείσης εις 
τον αείμνηστον καθηγητήν Κ. Δυοβουνιώτην1, απέλυσε δε τούς δύο παιδονόμους1 2, 
ώς ανικάνους καί υπευθύνους διά τήν απεργίαν. Το βέβαιον είναι παρά τινας 
εξαιρέσεις οί παιδονόμοι (όρθότερον θά ήτο νά ονομάζονται παιδαγωγοί), δεν ή σαν 
πάντοτε τά κατάλληλα πρόσωπα, ουδέ έμελετήθη ποτέ το ζήτημα τούτο, Ινώ εί
ναι σημαντικά όργανα διά τον εσωτερικόν βίον τής Σχολής. Ταϋτα καθίστανται 
φανερά έκ τών έν τή υποσημειώσει παρατιθεμένων στοιχείων. "Οθεν, ενώ ή Ριζά- 
ρειος διεθετε σχεδόν πάντοτε ικανόν διδακτικόν προσωπικόν, εύρίσκετο προ όξυ- 
τάτου προβλήματος τής εύρέσεως καταλλήλου Διευθυντοϋ (καί παιδαγωγών διά τον

1. Τή 11.1.1920 άνεγνώσθη αναφορά αυτού, γνωρίζοντας ότι διωρίσθη τακτικός καθηγητής 
εν τη Θεολογική Σχολή τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών καί παρακαλοΰντος, όπως θεωρηθή, συμ- 
φώνως προς τον οργανισμόν τής Σχολής, επίτιμος καθηγητής αυτής. Τό Συμβούλων άπεφάσισεν, 
όπως καταλεχθή τοϋ λοιπού μεταξύ τών επιτίμων καθηγητών τής Σχολής. Ό Κ. Δυοβουνιώτης 
διωρίσθη ώς τακτικός καθηγητής τής Σχολής (απομακρυνθείς τοϋ Πανεπιστημίου τω 1921 ) 
καί μάλιστα άνέλαβε τάς ώρας τοϋ παραιτηθέντος επιτίμου καθηγητοΰ τής Σχολής Γρηγ. Πα- 
παμιχαηλ (25.9.21). Άλλ’ ό Κ. Δυοβουνιώτης έπαναδιωρίσθη τακτικός καθηγητής τοϋ Πανε
πιστημίου καί έγένετο έν τή Σχολή επίτιμος καθηγητής, έπαναδιωρίσθη δέ καί 6 Γρηγ. Παπαμι- 
χαηλ ως έπίτιμος (19.9.22). Τόν Φεβρουάριον 1943 άπέθανεν ό Κ. Δυοβουνιώτης.

2. Παιδονόμοι - Νεωκόροι. α) Εις τήν συνεδρίαν τής 5.6.20 άποφασίζεται ό διορισμός τοϋ 
αποφοιτησαντος Ιω. Θεοδωρακοπούλου ώς β' παιδονόμου, τοϋ δέ Βασ. Βέλλα ώς νεωκόρου. 
Ή μισθοδοσία των ήρχιζεν άπό 1ης Σεπτεμβρίου.

β) Ό α' παιδονόμος Μοΰτσος Βασ. παραιτεΐται άπό 1.10.20 καί διορίζεται αντί τούτου ό 
Τζούφης Νικόλαος, μετά ταϋτα φιλόλογος Γυμνασιάρχης.

γ) 8.2.21. Άνακοινοΰται ή άποχώρησις τοϋ β' παιδονόμου Ίω. Θεοδωρακοπούλου καί ό δι
ορισμός εις τήν κενωθεΐσαν θέσιν τοϋ Γρηγοριάδου Α.

δ) Παραίτησις τοϋ α' παιδονόμου Ν. Τζούφη (19.10.23).
ε) Η παιδονομία ανατίθεται προσωρινώς εις δύο μαθητάς τής Ε' τάξεως, άπολυθέντας έκ τών 

τάξεων τοϋ Στρατοϋ.
στ) Διορισμός ώς α' παιδονόμου τοϋ δημοδ. Παπαδοπούλου Ίω. (16.2.24). 
ζ) Παραίτησις τοϋ α παιδονόμου I. Παπαδοπούλου (4.4.24) καί προσωρινός διορισμός τοϋ 

καθηγητοΰ τών μαθηματικών Ά. Άραβαντινοϋ, δστις άπελύθη τή 27.5.24.
η) Τή 9.9.24 αποφασίζεται 6 διορισμός τοϋ Μπουζίκου Φωτίου ώς α' παιδονόμου. 
θ) Απολύονται άμφότεροι οί Παιδονόμοι, διότι έκ τής άνεπαρκείας των προήλθεν ή απεργία 

τών μαθητών, ζητούντων τήν άπομάκρυνσιν τοϋ Διευθυντοϋ Ζ. Λιανά.
ι) Προσλαμβάνονται παιδονόμοι: οί Λαμπρινίδης Κύριλλος καί Νικολάίδης, οιτινες άπελύ- 

θησαν έπί άνεπαρκεία τή 22.9.25.
ια) Διορίζονται (22.9.25) παιδονόμοι οί Παρτσάλης Άγησ., Β' παιδονόμος καί Στάρρας 

Κλέαρχος, ύπό δοκιμασίαν.
ιβ) Παραίτησις παιδονόμου Παρτσάλη (26.4.26). Διορισμός τοϋ Χαρ. Λαμπρίδου. 
ιγ) Παιδονόμος β' Καφεστίδης Άναγ. (5.10.26).
ιδ) Παιδονόμος β' Άθαν. Τασίδης, πρώην δημοδιδάσκαλος (22.10.27 έως 1.9.28).



εσωτερικόν των μαθητών βίον). Ή λίαν ανώμαλος ως έκ του θέματος τοϋ Δ/τοϋ 
κατάστασις της Σχολής κατά το 1924-25 καί πιθανώς καί τα οικονομικά καί το 
έμπερίστατον της Εκκλησίας της Ελλάδος, ένεκα τοϋ θέματος τών απαλλοτριώ
σεων καί τών εις τον τύπον επιθέσεων κατά της Εκκλησίας, συνέβαλον εις την 
έμφάνισιν μικρού άριθμοϋ εισακτέων (άνεγράφησαν μόνον 16 κατά το εν λόγω σχο
λικόν έτος. ) "Ενεκα τούτων καί της γνώμης, οτι ή Σχολή δεν έκπληροΐ τον προορι
σμόν της εΐχεν άποφασισθή ή ϊδρυσις παρά τή Σχολή Κλασσικού Γυμνασίου (4.9.1923 ) 
καί ή λειτουργία αύτοϋ κατά τό σχολικόν έτος 1923-24, κατά δε την συνεδρίαν 
τοϋ διοικητικοΰ Συμβουλίου τής 22ας Δ/βρίου τοϋ 1924 έγένετο εύρεϊα συζήτησις 
περί τροποποιήσεως τοϋ Όργανισμοΰ τής Σχολής, διετυπώθη δε καί ή ιδέα περί 
μεταβολής αυτής εις Άνώτερον Φροντιστήριον, ίνα πραγματοποιηθή ή επιθυμία 
τοϋ Διαθέτου, περί ής όμως θά όμιλήσωμεν κατωτέρω, διότι πολλά λέγονται περί 
τοϋ θέματος, τό όποιον όρθώς έπραγματεύθη ό συνάδελφος διακεκριμμένος συρρι- 
ζαριστής καί φίλος καθηγητής κ. Λ. Φιλιππίδης.

Ή Εκκλησία κατά τήν εποχήν εκείνην ήτο σοβαρώς άπησχολήμένη, ούχί μό
νον ένεκα τής άνωμάλου πολιτικής καταστάσεως, ήτις ώδήγησεν εις τήν Δικτατο
ρίαν τοϋ στρατηγοΰ Θεοδώρου Π αγκάλου (1925-1926), ήτις άνέτρεψε τό καθεστώς 
τοϋ Καταστ. Χάρτου τής ’Εκκλησίας (Νόμον-’Απόφασιν τής Έπαναστάσεως τοϋ 
Δ/βρίου τοϋ 1923), άλλα καί ένεκα τών άπαλλοτριώσεων. Ή πολιτειοκρατία εϊ- 
χεν προς στιγμήν έπανέλθει ('Υπουργός Παιδείας ό I. Τσιριμώκος) τά δε οικονο
μικά τής Σχολής εόρίσκοντο ήδη άπό τοϋ 1920 εις δυσάρεστον κατάστασιν (ίδε 
άνωτέρω μνημονευθέν Παράρτημα Β'. ). Έν τώ μέσω τών δυσχερειών τούτων ανε- 
λαβεν ό Κωνσταντίνος Δυοβουνιώτης, ό σοβαρός καί πράος καί σοφός διδάσκαλος 
τήν Δ/σιν τής Σχολής, οδτω δε έπέτυχεν, ώστε οί μαθηταί νά έπανέλθουν εις τάς 
τάξεις των καί ν’ άποκατασταθή άμέσως παραδειγματική τάξις εις τήν Σχολήν. 
Τοΰτο ήτο φυσικόν, διότι δεν έχώρει σύγκρισις προς τον Ζ. Αιανάν. Είναι δε αξιον 
μνείας ένταΰθα τό γεγονός, όπερ πιστοποιεί τήν αλήθειαν τής άνωτέρω έξενεχθει- 
σης περί τοϋ Ζ. Λιανά κρίσεως. Ό άείμνηστος άρχ/πος Χρυσόστομος φυσικώς εν
διαφερθείς διά τά εις τήν αγαπητήν του Σχολήν συμβαίνοντα συνήντησε τον αείμνη
στον διάδοχόν του έν τή Σχολή, μεθ’ ό μετέσχε τοϋ Συμβουλίου τών Εκτελεστών 
τής Διαθήκης τοϋ Γεωργίου Ριζάρη, ένθα καί εξέθεσε την αντιληψιν του περί τοϋ 
άνδρός. Είπε λοιπόν, ότι ό άρχιμ. Λιανάς ούδεμίαν έχει αντιληψιν τής καταστασεως 
(πρέπει νά προσθέσωμεν, ότι καί πρότερον συνέβαινε τοΰτο, διότι ο γραφών έλαβε 
τό πτυχίον του τον ’Ιούνιον τοϋ 1924) «τουναντίον φρονεί, συνέχισεν ό Μακαριώτα- 
τος Χρυσόστομος, ότι καί αυτός ούδέν πταίει καί ότι τό κίνημα τών μαθητών ήτο 
άπλοΰν έπεισόδιον καί ότι αν δεν έπενέβαινεν ό «Μακαριώτατος», αναφέρει εις τό Ύ- 
πουργεΐον ό κ. Λιανάς, «δεν θά συνέβαινε τίποτε και το Συμβουλιον θα ετιμωρει 
τούς μαθητάς». Καί ό άείμνηστος Σύμβουλος Γάγαρης προσεθεσεν «ο κ. Λιανάς δεν 
έχει έπίγνωσιν τής καταστάσεως». "Οθεν ό άείμνηστος ’Αρχιεπίσκοπος, ο καθη
γητής κ. Άλιβιζάτος καί πλεϊστοι σύμβουλοι έξέφρασαν τήν γνώμην, ότι ό Άρχιμ. 
Λιανάς έπρεπε νά πεισθή νά παραιτηθή. Εις τό επόμενόν συμβουλιον τής 25ης Μαρ
τίου 1925 ό καθηγητής κ. Άλιβιζάτος έξέθηκε τά τής συναντήσεως αύτοϋ τε καί



τοϋ άειμνήστου Σύμβούλου Δημοσθ. Σαμιωτάκη μετά του Άρχιμ. Ζαχαρίου Λια
νά, οτε μάτην έκοπίασαν νά τον πείσουν νά ύποβάλη παραίτησιν καί ότι τελικώς 
έδέχθη μόνον νά ύποβάλη 2 αιτήσεις άδειας, μίαν διά τον μήνα Μάρτιον, τήν δέ 
δευτέραν άδειαν διά τό χρονικόν διάστημα από 1ης ’Απριλίου μέχρις της 30ης ’Ιου
νίου 1925. Τότε μόνον, ύπεσχέθη, θά ύποβάλη παραίτησιν ήτοι μετά τό πέρας τής 
2ας άδειας. Τοιαύτη ύπήρξεν ή έντύπωσις έκ τών προσπαθειών των συμβούλων καί 
τής όλης τοϋ άνδρός συμπεριφοράς, ώστε τινές τών άειμνήστων Συμβούλων αν καί 
άνθρωποι μη άνήκοντες εις τον πνευματικόν κόσμον, δεν έδίστασαν νά προτείνουν 
τήν άπόλυσίν του. ’Αλλά τό Συμβούλων έδέχθη τελικώς ν’ άναμείνη επί τινας ημέ
ρας καί εΐτα νά προβή εις τήν άπόλυσίν τοϋ άνικάνου Διευθυντοΰ. Περί τιμωρίας τών 
μαθητών δεν έγίνετο λόγος «άφοΰ παρήλθον τόσαι ήμέραι, άλλ’ ό στρατιωτικός Βα- 
καλόγλου, καί τοΰτο είναι άξιοσημείωτον, διά τήν κρίσιν του περί τοϋ Διευθυντοΰ, 
εΐπεν, ότι δε δύναται νά έπιβληθή τιμωρία. Τελικώς ό Δ/τής υπέβαλε τήν παραί- 
τησίν του τήν Ιην Μαρτίου με ίσχύν άπό τής 1ης Σ/βρίου 1925. ’Εάν έπεμείναμεν 
εις τήν έκθεσιν τα κατά τον Ζ. Λιανάν δεν είναι, διότι ήθέλαμεν νά μειώσωμεν τήν 
σημασίαν τοϋ άνδρός ή τήν άτυχίαν έν τή εκλογή, άλλα διότι θέλομεν νά έξάρωμεν 
το γεγονος τής ύπάρξεως, νΰν επί 50 έτη περίπου, τής γενικότητας τοϋ προβλήματος 
τής ελλειψεως Δ/τοΰ, διά τάς Ίερατικάς Σχολάς, πολλαί τών οποίων διευθύνονται 
ύπό λαϊκών, διότι δεν υπάρχουν κληρικοί ! !

Εις διαδοχήν τοϋ Λιανά έψήφισε τό Συμβούλων καί προέτεινεν εις τό 'Υπουρ
γείων τρεις, τους αείμνηστους Άρχιμ. Ευάγγελον Άντωνιάδην (ψήφοι 7), τον 
Αρχ. I. Παρασκευαϊδην (ψήφοι 7), άντικατασταθέντα διά ταΰ Άρχιμ. Θ. Παπα

κωνσταντίνου, ατε τοϋ Παρασκευαίδου μή έχοντος δημοσιεύσει πραγματείας καί τοϋ 
Μητροπολίτου Τραπεζοΰντος Χρυσάνθου. Τό 'Υπουργείων διώρισε τον Άρχιμ. Ε. 
Αντωνιάδην, ανδρα διακεκριμένον, άσφαλώς δέ τον καλλίτερον έκ τών 3 προτα- 

θεντων, διότι και καλωσυνην και πείραν καί μόρφωσιν διέθετεν, αν καί δεν ήτο 
ιδεώδης. Βεβαίως δεν ύπήρχεν εις καμμίαν ιερατικήν Σχολήν, καθ’ όσον γνωρίζω 
άλλος καλλίτερος, αυτοΰ. Τον Αντωνιάδην έγνωρίσαμεν καλώς καί διά τοΰτο ήδυ- 
νηθημεν να χαρακτηρισωμεν επαρκώς εις τον τιμητικόν τόμον (’Επετηρίδα )τής 
Θεολογικής Σχολής τοϋ έτους 1957-58. Κατ’ άκολουθίαν τών ανωτέρω δύναται νά 
λεχθή, οτι η παρενθεσις τής Διευθύνσεως τοϋ Ζ. Λιανά ήδύνατο νά λείπη άπό τήν 
Ριζάρειον Σχολήν.

§ 5. Ή λειτουργία τοϋ Ιεροδιδασκαλείου κατά την ΙΟετίαν 
1919 - 1929, ήτοι μέχρι τής καταργήσεως αυτού.

α) Ο διορισμός τοϋ Εύάγγ. Άντωνιάδου έσήμαινε βεβαίως δραστηριοποίησα 
τής Σχολής καί διά τοΰτο παρατηρεϊται ευθύς άμέσως, ότι ό αριθμός τών εΐσελ- 
θοντων κατα το 1925-1926 άνήλθεν άπό 16 εις 31,άλλ’ ή περαιτέρω πορεία καί 
επιτυχία αυτής εξηρτάτο έκ τής έπιλύσεως τοϋ έφημεριακοΰ προβλήματος ώς τοϋ 
πρώτου μεγάλου θέματος τής Εκκλησίας τής Ελλάδος, ούχί δέ έκ τής λύσεως 
της δοθεισης δια τοϋ Ιεροδιδασκαλείου. Τοΰτο δέ διότι δέν ήδύνατο τό'Ιεροδιδασκα- 
λεϊον ν αποτελεση τήν λ ύ σ ι ν, τοϋ προβλήματος συνισταμένου ούχί απλώς εις



το ζήτημα της χρησιμοποιήσεως των αποφοίτων της Ριζοφείου Σχολής δημοδι
δάσκαλων, άλλα καί της διατηρήσεως παρ’ αύτοΐςτης κ λ ί σ ε ω ς προς τόίερ α- 
τ ε ΐ ο ν. Η κλισις αυτή διά να διατηρηθή έπρεπε νά δημιουργηθώσιν έν τή Εκκλη
σία εκεΐναι αι αντικειμενικαι συνθήκαι, αί όποϊαι θά ικανοποιούν τούς μεμορφω- 
μενους να προσελθωσιν εις τας τάξεις τοϋ Κλήρου καί οί Ριζαρεΐται εΖχον μόρφωσιν 
και ιδεολογίαν περί της Εκκλησίας-πλήν εξαιρέσεων- ώς καί οί πτυχιοϋχοι της 
Θεολογίας, οι έχοντες κλίσιν καί διατηροϋντες ταύτην. Άλλ’ εις το σημεΐον τούτο 
δέον να ληφθή υπ οψιν, ότι δ αριθμός των πτυχιούχων τού 'Ιεροδιδασκαλείου (120 
περίπου εις μιαν δεκαετίαν) ήτο μικρός, εκ τούτου δε αριθμός πολύ μικρότερος 
ε σπούδαζε θεολογίαν ή ετραπη-διά της άποκτήσεως απολυτηρίου Γυμνασίου- επί 
την σπουδήν άλλων επιστημών (διότι προφανώς ή κλίσις περί τό 18ον έτος ήλλασσεν 
ή οπωσδήποτε δεν διετηρεΐτο), ώστε πολλοί ολίγοι έμειναν δημοδιδάσκαλοι καί άκό- 
μη ολιγωτεροι προσήλθον εις τό 30ον έτος εις τάς τάξεις τού κλήρου. "Οθεν τό 'Ιε
ροδιδασκαλείου ολιγίστους καρπούς άπέδωσεν, άλλα δεν κατηργήθη βεβαίως 
δια τούτο. Τα Ιεροδιδασκαλεία άποτελούν χρήσιμον άλλα λίαν περιωρισμένης άπο- 
δοσεως θεσμόν. ’Αλλοία, λοιπόν, έπρεπε νά είναι ή λύσις τού προβλήματος, όπερ ύφι- 
σταται διά πάσας τάς Ίερατικάς Σχολάς, εις ας φοιτώσι νέοι άπό ηλικίας 13/15-
18/19 έτών, ούδείς δε δύναται νά άξιώση, ώς έχουν νΰν τά πράγματα, με πιθανό
τητα έπιτυχίας, νά ύποσχεθή ό 13ετης ή 1 δετής νέος νά παραμείνη πιστός εις την 
ύπόσχεσίν του νά Εερωθή μετά Ιδετίαν, καί έάν τότε δεν έχει την κλίσιν, καί νά μεί- 
νη διδάσκαλος. 'Ωσαύτως ούδείς δύναται νά ύποσχεθή, ότι παρεχομένης εύκαιρίας 
τυχόν περαιτέρω μορφώσεως δεν θά χρησιμοποιήση την εύκαιρίαν ριζαρείτης πτυ- 
χιοΰχος ή άκόμη ότι ή οικογένεια καί αί άλλαι συνθήκαι καί έάν έτι διατελή δη
μοδιδάσκαλος, ότι θά τού έπιτρέψουν νά ίερωθή καί νά παραμείνη δημοδιδάσκα
λος Εερεύς, αν τό Κράτος θέλη καί τού δίδει θέσιν καί άπό συμφώνου Εκκλησία καί 
Πολιτεία ορίσουν θέσεις δημοδιδασκάλων καί έφημερίων εις ορισμένα χωρία (ού- 
χί μόνον παραμεθόρια, γεγονός όπερ θά ήτο εύκταΐον1). Ένεκα τών δυσχερειών τού
των καί τό διδασκαλείου δεν προσείλκυε πολλούς, ούδέ ή Εκκλησία καί ή Πολι
τεία κατέγιναν με την πλήρη μελέτην τής λύσεως ταύτης έδημιούργησαν δε πολλάς

1. Δέν γνωρίζω άν είναι τό ζήτημα τοϋτο λελυμένον διά τήν ’Εκκλησιαστικήν ’Ακαδημίαν 
Θεσσαλονίκης, διότι ενθυμούμαι, ότι όταν πρό έτών την έπεσκέφθην μοϋ έζητήθη παρά τών μαθη
τών νά συστήσω εις τον τότε φίλον μου 'Υπουργόν Β. Ελλάδος νά βοηθήση διά την άπρόσκοπτον 
εφαρμογήν της νόμω υφιστάμενης ύποχρεώσεως, διά τον διορισμόν πάντων τών άποφοιτώντων 
ώς ιερέων καί δημοδιδασκάλων εις τά σχολεία τών παραμεθορίων περιοχών. Άναμφιβόλως ύ- 
φίσταται ζήτημα κατά πόσον πρέπει τά παραμεθόρια ή ορεινά σχολεία εις & τοποθετούνται 'Ιε
ρείς - δημοδιδάσκαλοι νά είναι μονοδιδασκαλικά (ή ώς έλέγοντο άλλοτε μονοτάξια) ή τουλά
χιστον δυοδιδασκαλικά καί άναλόγως τού άριθμοϋ μαθητών πολυδιδασκαλικά. Εύκταΐον θά 
ήτο νά ύπάρχωσι τουλάχιστον δυοδισκαλικά, ώστε ό εφημέριος νά δύναται νά έκτελή άνέτως τά 
καθήκοντά του καί νά μή έχη τήν διεύθυνσιν τού Σχολείου, ή αν τήν ίχη νά βοηθήται ύπό τού 
έτέρου διδασκάλου. Σημειωτέου, ότι ή λύσις τού ίερέως διδασκάλου, οΐα της χρησιμοποιήσεως 
αριθμού τινός, καταλλήλως καθοδηγουμένων καί λαμβανομένων ώς δημοδιδασκάλων (ειδική με
λέτη διαδικασίας ύπό ώρισμένας προϋποθέσεις τοπικού καί πρακτικού χαρακτήρας), διά τήν 
ύπαιθρον δύναται νά περιληφθή εις τάς έπί μέρους λύσεις τοϋ μεγάλου διδύμου προβλήματος.



ίερατικάς Σχολάς καί 'Ιεροδιδασκαλεία έκτος καί τινα μέχρι του 1925, τα οποία δεν 
έπέτυχον. Προς έπιβεβαίωσιν του άνωτέρω ισχυρισμού φέρω τήν ατελή στατιστικήν1 
ήν παραθέτομεν κατωτέρω καί ήν πολλάκις έπεκαλέσθημεν (εις παράρτημα α.), 
του αριθμού είσαχθέντων 1919-1929, δτε κατηργήθη το ’Ιεροδιδασκαλείου της Ρι- 
ζαρείου Έκκλ. Σχολής, εΐσηχθησαν 317 καί έλαβον το πτυχίου άπο του 19241 2, 
δτε ήρχισαν να γίνωνται πτυχιοϋχοι οί πρώτοι είσαχθέντες τδ 1919, μέχρι τοϋ 1933, 
δτε έξήλθον οί τελευταίοι τοϋ 'Ιεροδιδασκαλείου μόνον 125, ένω έκ τοϋ Θεολογι- 
κοΰ έξήλθον 33, διότι οί υπόλοιποι έκ των 317, ήτοι 158, ήτοι τδ ήμισυ (158/159 
-317) διέρρευσαν πριν να φθάσουν εις την 5ην τάξιν, δτε έγένετο ό χωρισμός. 
Άλλ’ δτι ή αισιοδοξία, μεθ’ήςτότε, τδ 1918, ίδρύετο τδ’Ιεροδιδασκαλείου τής Ρι- 
ζαρείου καί εΐτα ίδρύοντο καί άλλα ιεροδιδασκαλεία3 (ούδείς ήδύνατο ή ήθελε να 
τδ έμποδίση μάλιστα δταν ή Πολιτική των έπαρχιωτών ζητεί τοΰτο άπδ μίαν Κυβερ- 
νησιν)δέν ήτο ήτιολογημένη τδ άποδεικνύουν οχι μόνον τά άνωτέρω στατισττικά δεδο
μένα, άλλα καί τδ γεγονός, δτι σποραδικοί φαίνονται να όπάρχωσιν οί ιερείς δημο
διδάσκαλοι. Καί αυτών έτι τών ’Ιερατικών Σχολών οί απόφοιτοι, οί ίερωθέντες, πε- 
ριλαμβανομένων καί έκείνων, οϊτινες φοιτήσαντες καί εις τάς Θεολογικάς Σχολάς 
έγένοντο ιερείς, είναι ολίγοι. Τά στατιστικά δεδομένα θά έξετάσωμεν (κατωτέ
ρω) άλλαχοΰ. Μόνον οί δημοδιδάσκαλοι, οί φοιτήσαντες εις τά ’Ανώτερα Έκκλ. 
Φροντιστήρια έγένοντο έν πολλοΐς ιερείς. Χρειαζόμεθα είδικάς στατιστικας, αι ο- 
ποΐαι θά άπεκάλυπταν, διότι άλλως θά ήτο τδ πράγμα έμφανές, δτι τών ’Ιεροδι
δασκαλείων οί άπόφοιτοι οί γενόμενοι μόνον ιερείς καί διδάσκαλοι ήσαν όλίγιστοι.

β) Άλλ’ είναι ανάγκη ν ά είσέλθωμεν εις τδ δεύτερον καί 
τελευταίου σημείου τοϋ θέματος τοϋ ’Ιεροδιδασκαλείου τής Ριζαρείου ’Εκκλησιαστι
κής Σχολής, τδ τής λειτουργίας δ ή λ ο ν δτι αύτοΰ, διά να καταλή
ξω μεν εις τδ ζήτημα τής καταργήσεως τοϋ δικαιώματος τοϋ διορισμοϋ τών πτυ-

1. Διότι δέν έχομεν στατιστικήν πλήρη ποιοι καί πόσοι πτυχιοϋχοι τοϋ δημοδιδασκαλικοϋ 
τμήματος τών Ιερατικών Σχολών καί μάλιστα τής Ριζαρείου έγένοντο καί παρέμειναν ιερείς 
δημοδ ιδάσκαλο ι.

2. Οί μέχρι τοϋ 1923 έξελθόντες Ριζαρεΐται τών 4 έτών 1919-23, είσαχθέντες κατά τά προη
γούμενα έτη δέν έφοίτησαν εις τό διδασκαλικόν τμήμα (4-4-6-14), άπλοι πτυχιοϋχοι σπουδά- 
σαντες Θεολογίαν καί άλλος έπιστήμας ήσαν 28.

3. Ή ιδέα, δτι θά ήδύνατο να διατηρηθή μόνον έν καί δή καί πρότυπον τής Ριζαρείου καί νά 
μή Εδρυθώσιν άλλα προϋποθέτει, δτι θά μείνη εις καί ό αυτός υπουργός Παιδείας έπί πολλά έτη 
καί δτι θά έχη καί Γενικόν Διευθυντήν σταθερόν. Άλλ’ ή άποψις αΰτη προσκρούει καί τήν μετα
βλητότητα, Αληθή πολιτικήν ρευστότητα παρ’ ήμΐν. Προϋποθέτει δμως ωσαύτως επιχειρήματα 
ισχυρά καί Ανδρος ισχυρούς. Μόνον υπό λίαν περιωρισμένας καί μελετημένος προϋποθέ
σεις δύνανται τά Ιεροδιδασκαλεία νά έπιτύχουν. Μάλιστα δύο φαίνονται νά έπιτυγχάνουν :

Ιον) "Οταν είσάγωνται νέοι άπό 18-25 έτών πτυχιοϋχοι γυμνασίων (Έκκλ. παιδ. Άκαδ. 
Θεσσαλονίκης) μέ τόν ειδικόν αύτόν προορισμόν (τό ζήτημα τής ποιότητας παραμένει πάντοτε 
πρόβλημα) καί

2ον) "Οταν είσάγωνται εις τά ’Ιεροδιδασκαλεία υπό ώρισμένας προϋποθέσεις (π.χ. έπιλογής) 
έν αΐς καί ή υπαρξις κατοικίας σχεδόν δωρεάν παρά τοΐς ναοΐς τών χωρίων, έν οΐς θά καταβάλλε
ται ιδιαίτερα μέριμνα διά τήν οικονομικήν ζωήν (περιφερειακή άνάπτυξις), μόρφωσιν καί ψυχα
γωγίαν τών αγροτών.



χιούχων οιύτοΰ τε καί των άλλων Ιεροδιδασκαλείων, κατά το 1929 καί τούς λόγους 
της καταργήσεως ταύτης εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας. Επειδή το 1919 
/20 ό αείμνηστος Παιδαγωγός καί καθηγητής καί Διευθυντής του Μαρασλείου Δι
δασκαλείου έδήλωσεν, ότι αδυνατεί να έρχεται να διδάσκη τα Παιδαγωγικά εις τήν 
Σχολήν, άπεφασίσθη ίνα οί μαθηταί μεταβαίνωσιν εις τό Μαράσλειον Διδασκαλεΐον, 
προς άκρόασιν των σχετικών μαθημάτων. Άλλ’ ό Ζαμάνης μετετέθη έκ του Μαρα
σλείου τό 1920, δι’ δ καί τήν 21 Νοεμβρίου τό Συμβούλων της Ριζαρείου Σχολής 
άπεδέχθη τήν γνώμην τοϋ Ζαμάνη περί διορισμού τού Κ. Σωτηρίου, ως καθηγητοΰ των 
Παιδαγωγικών επί 14 ώρας εις τό Ίεροδ. τμήμα τής 5ης τάξεως, τού Παιδαγωγού 
καί άλλοτε μαθητοΰ τής Σχολής (1900-1905), άλλα τήν 17ην Δ/βρίου άνέλαβε 
τήν διδασκαλίαν ταύτην ό Σπυρίδων Καλλιάφας (αντί τού Ζαμάνη), ό όποιος, ως 
γνωστόν, ήτο εις Ελβετίαν μετά τών εξόριστων βασιλέων, οίτινες επανήλθαν 
την 6ην Δ/βριου 1920 (παλινορθωσις εν τω μεσω φρενίτιδος ενθουσιασμού 
τού λαοΰ).Ό Καλλιάφας κατέστη μετά ταύτα (1938) ανώτατος έκπαιδευτικός Σύμ
βουλος καί τακτικός Καθηγητής τής Παιδαγωγικής έν τω Πανεπιστήμιο) ’Αθηνών 
(1947-57) καί ήτο άνήρ συντηρητικός, άλλά λίαν μελετημένος καί συγγραφεύς 
άξιολογώτατος καί δή καί εις τήν νεωτέραν Ψυχολογίαν καί μάλιστα τήν Ψυχο
λογίαν τού Βάθους. (YOUNG). ’Αλλ’ έν τή Ριζαρείω Σχολή έδιδάσκοντο επί πλέον 
τών άνωτέρω 4 ώραι έβδομαδιαίως Παιδαδαγωγικά, ψυχολογία καί Λογική εις τήν 
3ην τάξιν, 5 ώραι έβδομαδιαίως Διδακτική εις τήν 4ην τάξιν εις όλους τούς μαθη- 
τάς, ωσαύτως ή Μουσική καί ’φδική άνά 4 ώρας εις τήν Ιην, άνά 3 ώρας εις 
2αν τήν 3ην, τήν 4ην καί τήν 5ην τού Διδασκαλείου (μόνον), 2 ώρας, ενώ διά τήν 
Καλλιγραφίαν καί ’Ιχνογραφίαν εις τάς αύτάς τάξεις (όχι λοιπόν εις τό Θεολογι- 
κόν τμήμα τής 5ης) άνά 3,2,1,1, καί 1, διά δέ τήν Χειροτεχνίαν1 2,2,2,1 καί 1 
(πρβλ. Χρυσ. Παπαδοπούλου, 'Ιστορία ένθ. άνωτ. σελ.209,ένθα καί τό Πρόγραμμα). 
Άναμφιβόλως ήτο πλήρης ή διδασκαλία τών μαθημάτων τούτων καί δή καί παρα- 
διδομένων υπό διαπρεπών καθηγητών (Λογοθέτου, έκλεγέντος τακτικού καθηγητοΰ 
τής ’Ιστορίας τής Φιλολογίας εις τό Π/μιον ’Αθηνών, άλλά περί τούτων ίδε παράρ
τημα Γ'. υπό Ν. Καρυτσιώτη ένθα τό χρονικόν τών καθηγητών τής Σχολής), άλλά 
δεν θά έπρεπε νά παροραθή τό γεγονός, ότι εις τά λεγάμενα τεχνικά μαθήματα, 
Καλλιγραφίαν, ’Ιχνογραφίαν καί Χειροτεχνίαν ή διδασκαλία δεν ήτο ενδελεχής 
(διά τά τελευταία άνά ώρας 3 εις τάς 5 τάξεις). Τούτο λέγω άπό τής γνώσεως καί 
πείρας τού πράγματος1 2.

1. Έν τη Ριζαρείω Σχολή έδιδάσκοντο καί τά Γεωπονικά καί ή Υγιεινή (συναριθμουμένων 
τών ωρών μετά τών φυσικών) άνά 3, 3, 3 εις τάς 3 πρώτας τάξεις, άνά 2 εις τήν 4ην, άνά 2 εις 
άμφότερα τά τμήματα τής 5ης τάξεως, καί άνά 1 εις διδασκαλικόν, τήν 4ην καί εις τό διδασκα- 
λεϊον είσέτι. Ή διδασκαλία τών Γεωπονικών ήτο λίαν χρήσιμος εις τούς ιερείς τής υπαίθρου, μά
λιστα δέ τούς έξ αυτών καί δημοδιδασκάλους.

2. Διατελέσας δημοδιδάσκαλος έν Άθήναις έν Ίδιωτικοϊς Σχολείοις (1924-25 Μακρή ) καί 
ώς παιδαγωγός έν τοϊς όρφανοτροφείοις Β. Ελλάδος (Ξάνθης), Πελοπόννησου (Καλαμάτας) 
καί Κρήτης, εΐχον τήν ευκαιρίαν νά συνυπηρετήσω μετά πτυχιούχων τής Μαρασλείου Παιδαγω
γικής ’Ακαδημίας καί νά ϊδω καί έκτιμήσω τήν κατάρτισιν καί τήν έν τή πράξει έργασίαν των, συν-



Τοιουτοτρόπως τό 'Ιεροδιδασκαλείου της Ριζαρειου Σχολής ήτο άρτιον απο 
τε του προσωπικού και των ωρών διδασκαλίας, αλλ αναμφιβολως θα ήτο ορθο- 
τερον καί σκοπιμ,ώτερον εάν οί Ριζαρεΐται συνεδιδασκοντο μετά των σπουδαστών 
του Μαρασλείου, διότι δεν θά τούς έβλεπαν, ως ξένον σώμα, εις το σώμα τών Δημο
διδασκάλων οί ίδιοι οί δημοδιδάσκαλοι, όταν οί αριστεροί Φιλελεύθεροι ήλθον εις 
τά πράγματα (1923).

Ή εις τά πολιτικά πράγματα τής χώρας έπελθοϋσα μεταβολή και η επάνοδος 
εις το 'Τπουργείον καί τό Μαράσλειον Διδασκαλεΐον (απο του 1933 Παιδ. Ακα
δημίαν), είχεν επακόλουθα καί διά την Ριζάρειον, διότι προφανώς ο Σπ. Καλλιαφας 
έπαύθη, ήλθον δέ εις τό προσκήνιον οί οπαδοί τής Έκπ. Μεταρρυθμίσεως διά 
μίαν δεκαετίαν περίπου (Κακοϋρος εις τό Ύπ. Παιδείας). Τοϋ νέου Διευθυντοϋ 
του Μαρασλείου Δελμούζου δηλώσαντος, ότι δεν αναλαμβάνει την διδασκαλίαν τών 
Παιδαγωγικών (8.10.23) καί μετ’ αϊτησιν τοϋ Παιδαγωγικού Παπαμαύρου, ζητή- 
σαντος ν’ άναλάβη την διδασκαλίαν τών εν λόγω μαθημάτων καί μετά προσωρινήν ά- 
ναβολήν τής έκδόσεως άποφάσεως, τό Συμβούλιον τής Ριζαρειου ανεθηκε προσωρι- 
νώς την διδασκαλίαν τών Παιδαγωγών, ών ένεκρίθη σχετ. αΐτησις, εις τούς Γεωργ. 
Σακελλαρίου (μετά ταϋτα καθηγ. τών Π/μίων Θεσσαλονίκης καί ’Αθηνών ) καί Μιχ. 
Παπαμαΰρον (22 Όκτωβρ. 1923). Τό Συμβούλιον όμως τής Ριζαρειου μετά ένα 
μήνα έζήτησε τον διορισμόν μόνου τοϋ Γεωργίου Σακελλαρίου, διδάξαντος επ’ ολί
γον- αλλά διά νέας άπαφάσεώς του, ληφθείσης την 16ην Φεβρ. 1924, έζήτησε 
τον διορισμόν ως τακτικού πλέον καθηγητοΰ τών Παιδαγωγικών μαθημάτων καί 
αδθις τοϋ Σπ. Καλλιάφα, παραμείναντος έν τή θέσει ταύτη μέχρι τής 12 Δ/βρίου 
1929 ότε καί κατηργήθη τό Ίεροδιδασκαλεΐον.

§ 6. Ή κατάργησις τών Ιεροδιδασκαλείων και οί λόγοι οί προκαλέσαντες ταντψ.

’Αλλά τό 1929, ήτοι εν έτος περίπου μετά την νέαν έκπληκτικήν νίκην τοϋ 
’Ελευθερίου Βενιζέλου (1928) τοϋ μεγάλου πολιτικού άνδρός τοϋ έχοντος όμως άδυ-

δέλφων δημοδιδασκάλων. Τούτων ύπερεΐχον κατά την διδασκαλίαν της 5ης καί 6ης τάξεως τοϋ 
Δημοτικού. Αί έλλείψεις ήμών τών Ριζαρειτών ώς διδασκάλων ώφείλοντο εις τό γεγονός, ότι 
ό διακεκριμένος καθηγητής τών προσηρτημενών Σχολών τοϋ Πολυτεχνείου, Άλεξ. Καλούδης, 
ήτο γέρων καί δυσαρέστως ήκουε τούς μαθητάς, πού δεν ήγάπων τά μαθήματά των, δι’ δ καί κατά 
τόν ερχομόν του εις την τάξιν, ϊνα διδάξη, εψαλλον, τό «μετά τών άγιων άνάπαυσον», όθεν έπέ- 
στρεφεν εις τό γραφεΐον τών καθηγητών !

Ταϋτα διά νά προσθέσωμεν, καί τόν εΰθυμον τόνον άνήκοντα κατά φύσιν εις τούς νέους, τό
νον εύχάριστόν δέ έν προκειμένω εις τήν σοβαράν διήγησιν. Βεβαίως ύπήρχον καί μαθηταί με 
καλλιτεχνικήν ιδιοφυίαν, οί όποιοι καί Εμαθαν πολλά καλά τόσον άπό τόν ’Αλεξ. Καλούδην (ΐδε 
χρονικόν εις παράρτημα Γ), όσον καί άπό τόν διάδοχόν του ’Ιατρού. Ύπερεΐχον βεβαίως οί Ρι- 
ζαρεΐται διδάσκαλοι καί εις τήν διδασκαλίαν τής Μουσικής καί δή τής Βυζαντινής,ήν έδίδασκεν 
ό αείμνηστος λόγιος καθηγ. Κων. Παπαδημητρίου, ό όποιος διηύθυνε καί τόν χορόν τής Σχολής, 
εις δν διεκρίνοντο τότε ώς κορυφαίοι τοϋ χορού ό I. Θεοδωρακόπουλος (ό νΰν άντιπρύτανις ), 
ό Φοίβος Σταυρόπουλος (άρχαιολόγος ), ό Άνρ. Λεβαντής (τέως γυμνασιάρχης καί νΰν πρωτοψάλ
της τοϋ Άγ. Γεωργίου Κυψέλης ) καί τινες άλλοι. Ό γράφων τάς γραμμάς ταύτας διεκρίνετο κυ
ρίως εις τήν Εκκλησιαστικήν 'Ιστορίαν καί τά λοιπά Θεολογικά μαθήματα, αλλά μόνον άπό 
τοϋ 1922 μέχρι τοϋ 1924.



νκμίαν προς τούς οπαδούς του της Εκπαιδευτικής μεταρρυθμίσεως, δι’ δ καί έπα- 
νέφερε τούτους εις το Υπουργείου πανισχύρους (Κακούρης, Γληνός, Καψάλης 
Γ.), το Υπουργείου της Παιδείας άυήγγειλε τήυ 25ηυ Μα'ίου 1929, δτι δι’ ύπο- 
βληθέυτος Νομοσχεδίου άφηρεΐτο το προυόμιου υά διορίζωυται δημοδιδάσκαλοι οί πτυ- 
χιοϋχοι του Παιδαγωγικού τμήματος τής Ριζαρείου Σχολής. Παρά ταϋτα το έπό- 
μευου έτος το Συμβούλιου τής Σχολής προέτειυε του διορισμού καθηγητοϋ τώυ Παι- 
δαγωγικώυ τού Παυ. Παϊδούση (1930), άλλα τήυ 6ηυ’Οκτωβρίου τού 1930 άπεφά- 
σισε υ’ άυατεθή ή διδασκαλία τώυ Παιδαγωγικώυ επί 1 έτος άυευ διορισμού 
εις του Παιδαγωγού (μετά ταΰτα 1938 άυωτ. εκπαιδευτικού Σύμβουλομ) Νικ. Κα- 
ραχρήστου, τού κ. Παϊδούση προαχθέυτος εις έκπαιδ. Σύμβουλου.

Ή κατάργησις τώυ Ιεροδιδασκαλείου συυετελέσθη διά τού υόμου 4370/1929 
διότι οί μεταρρυθμισταί ίσχυρίζουτο δτι δέυ ήτο δυυατόυ ή δέυ εΐυαι δυυατύυ έυ καί 
το αύτό προσώπου υά παρασκευάζηται καί προ πάυτωυ υά άσκή καί τά δύο έργα, 
τού δημοδιδασκάλου καί τού ίερέως-έφημερίου1. Καί εξ άπόψεως μέυ θεωρητικής 
το επιχείρημα τούτο δύυαται υά σταθή, άλλ’ εξ έπόψεως έλληυικής -πρακτικής- τ.έ. 
τώυ πραγματικώυ άυαγκώυ τής Έλλ. Υπαίθρου, εις τήυ όποίαυ μάλιστα ήκιστα 
έυδείκυυται υά διορίζουται καί δή καί εις τά μουοτάξια σχολεία μόυου θήλεις 
πτυχιούχοι τού Διδασκαλείου (τώρα τώυ Παιδαγ. Άκαδημιώυ) δέυ ήτο και δευ 
εΐυαι ή άυωτέρω άποψις ορθή. Θά ήδύυατο δε τις υά άυαφέρη έυταΰθα, έφ’ δσου 
ή ιστορία πρέπει υά εΐυαι άυτικειμευική, δτι οί παιδαγωγοί τής Έκπαιδ. Μεταρρυ
θμίσεως ήσαυ εκ λόγωυ βασικώυ άυτίθετοι προς τήυ ΰπαρξιυ τώυ συυτηρητικώυ 
διδασκάλου -ίερέωυ, ους έθεώρουυ μή «προοδευτικούς» καί μή έυυοοΰυτας τήυ έκ- 
παιδευτικήυ μεταρρύθμισιυ, ή όποια είχε άριστεράυ, άυτιεκκλησιαστικήυ καί έυ πολ- 
λοΐς άυτιθρησκευτικήυ άπόκλισιυ. Οί έυ τώ Τπουργειω Παιδείας υεοι κύριοι τώυ 
παιδαγωγικώυ τυχώυ τής χώρας ούδεμίαυ ή μικράυ εΐχου σχέσιυ προς τήυ Όρθο- 
δοξίαυ καί τούς έπί τή βάσει τής παραδόσεως σκεπτομευους Ελληυας και η ήσαυ 
άδιάφοροι προς τήυ Έκκλησίαυ ή καί έχθροι αυτής και τού Χριστιαυισμοΰ, ουχι 
δμως πάυτοτε έμφαυεΐς. Το κύτταρου τής υπαίθρου- ο πολος ελξεως και επιδρασε- 
ως συυτηρητικός έθυικός δημοδιδάσκαλος και ο ιερευς, η θα ασκού και τα δυο έργα, 
άπετέλει δυσάρεστο στοιχείου εις τήυ άρχουσαυ υοοτροπιαυ.
"Οθευ ό προβαλλόμευος λόγος, ό θεωρητικός είχε μαλλου τηυ θεσιυ προφασεως, 
δπισθευ τής οποίας έκρύπτουτο τα πραγματικά αισθήματα, η υοοτροπια και αι πο- 
λιτικαί τάσεις τώυ ίθυυόυτωυ, ει και ο Ελευθέριος Βευιζελος μετ ολίγου (1936) η- 
υαγκάσθη υά ψηφίση, αυτός ό φιλελεύθερος, το Ιδιωυυμου εΐυαι δε αληθώς περίερ
γου δτι δέυ έλαμβάυετο ύπ’ δψει τό έθυικόυ συμφέρου δπερ άυτετίθετο εις τήυ άρι
στεράυ άπόκλισιυ άφοΰ ό Κομμουυισμός (1924-1931 ) άπεδεικυύετο τότε ό θανάσιμος 
κίυδυυος οχι απλώς τού άστικοΰ Καθεστώτος, άλλα τού Έλληυικοΰ έθυους, έφ’ δσου 
παρεχώρει τά πολύτιμα καί έλληυικώτατα έδάφη τά άπό αίώυωυ καί δι’ ιδρώτας 
καί αίματος ποτισθέυτα καί δή καί άπελευθερωθευτα (τής Μακεδουιας και τής Θρα-

1. Έχρησιμοποιεϊτο συυήθως τό λαϊκού λόγιου «ή παπάς παπάς ή ζευγάς ζευγάς».



κης) παρεχώρει είς τούς (ύπείκεντας εις τούς σωβινιστας και πανσλαβιστας (με 
το ένδυμα νυν του Κομμουνισμού) Σλάβους.

’Αλλά το έτος 1929 ήτο άτυχες έτος διά την Ελληνικήν Παιδείαν, εφ όσον 
κατηγορεΐται το κατ’ εξοχήν Σχολεΐον τού Ελληνικού λαού και της Ελληνικής υ
παίθρου, το τριτάξιον Ελληνικόν Σχολεΐον, τό όποιον ενισχυομενον ήτο 
δυνατόν νά άποβη καί τό σχολεΐον σύνδεσμος της Γενικής Παιδείας (ανθρωπιστι
κής) προς την ’Ελληνικήν τεχνικήν καί επαγγελματικήν εκπαιδευσιν, εις ην θα εδει 
νά είσάγωνται οί νέοι άνευ εισιτηρίων εξετάσεων, ένώ εις τα 4ετη Γυμνάσιά θα 
είσήγοντο οί ίκανώτεροι προς έκπαίδευσιν, μετ’ αύστηράν εισιτηριον εξετασιν. Ου- 
τω ή Έκπαίδευσις ώδηγεΐτο είς μαζοποίησιν, ή δε ’Εκκλησιαστική ωδηγηθη εις 
τήν επταετή έκπαίδευσιν καί κατ’ ακολουθίαν είς τον καθορισμόν ως χρονου εισό
δου των νέων είς τήν μικροτέραν ήλικίαν των 11 έτών (αντί 13-15). Η προσθήκη 
δύο έτών είς τήν Δημοτικήν έκπαίδευσιν έξησθένει έπί πλέον την Μεσην, η οποία 
ώς επταετής (3-4) άπετέλει προ τού 1919 τήν αληθή ίσχυραν σπονδυλικήν στή
λην τής Γενικής Μορφώσεως (ανθρωπιστικής Παιδείας καθόλου), εις την οποίαν 
στηρίζεται ου μόνον ή Άνωτάτη, άλλα καί ή ’Επαγγελματική καί ή Τεχνική Παι
δεία έφ’ όσον τα στελέχη αυτής, των διοικητικών-τεχνικών θεσεων πρεπει να έχουν 
τήν ανθρωπιστικήν έκπαίδευσιν1).

"Οτι ή κατάργησις των ’Ελληνικών Σχολείων καί ή τών 'Ιεροδιδασκαλείων απε- 
τέλουν δύο πλήγματα κατά τής Παιδείας καί τών Έκκλ.Σχολών δεν υπάρχει αμφι
βολία, τούτο δε βλέπομεν άφ’ ενός μεν είς τό μικρόν αριθμόν τών είσαχθέντων 
(Παράρτημα Α) κατά τό έτος 1929 (17-28), άφ’ ετέρου τήν προσθήκην ενός 
έτους είς τήν Ριζάρειον ώς προπαρασκευαστικού. ’Ενίοτε μάλιστα παρουσιάσθη καί 
τό φαινόμενον νά μή λειτουργήση Ε' τάξις!

"Εν από τα φαινόμενα δέ τα όποια παρουσιάζονται είς τήν 'Ιστορίαν τών Ιε
ρατικών Σχολών καί κατ’ ακολουθίαν καί τής Ριζαρείου, ήν φυσικώς μιμούνται 
αί κατ’ ανάγκην ύφιστάμεναι λοιπαί Ίερατικαί Σχολαί τού Κράτους, είναι τό τών 
διαρρυθμίσεων είς 5, 6 ή 7ταξίους, χωρίς νά έξαχθώσι ποτέ καί νά χρησιμεύσωσιν 
ώς βάσις διά τήν έπίλυσιν τού μεγάλου ζητήματος τής μορφώσεως τού Κλήρου, 
τα κατ’ ανάγκην έξαγόμενα έκ τής αποτυχίας συμπεράσματα. Περί τής αποτυχίας 
θά όμιλήσωμεν καί πάλιν, έξετάζοντες τά κατά τήν έν λόγω έκπαίδευσιν μετά τήν 
άπελευθέρωσιν.

§7. 'Η κατάργησις τον Ιεροδιδασκαλείου καί ai συζητήσεις περί τον τύπου τής 
Σχολής.

Συνεπεία, λοιπόν, τής έκδόσεως τού Νόμου 4370/1929, δι’ ου άφηρεΐτο τό δι
καίωμα τών αποφοίτων τής Ριζαρείου νά διορίζωνται δημοδιδάσκαλοι ή Σχολή κα
θίστατο εξατάξιος. "Οθεν τό Συμβούλιον τής Σχολής ήσχολήθη διά μακρών (συ
νεδρία τής 28 Φεβρουάριου τού 1931) μέ τό θέμα τού τύπου τής Σχολής (θά έλέ-

Γ.Ι. Κονιδάρη, Κοσμήτορας τής Θεολογικής Σχολής: Ή Θεολογική Σχολή περί Παιδείας 
Άθήναι 1958.



γαμεν το αιώνιον θέμα των 'Ιερατικών Σχολών), δι’ δ καί τινες τών Συμβούλων 
προέτεινον την μετατροπήν τής Σχολής εις Φροντιστήριον, ινα πληρωθή ή επιθυ
μία του Διαθέτου (Διαθήκης άρθρου 72 καί 68, πρβλ. Ν. Ράδου: Τα κατά την Ρι- 
ζάρειον, 1903, σελ. 40, 42 εξ.), ή οποία δεν έμελετήθη ώς έδει (περί τούτου θά 
ίδωμεν κατωτέρω). "Αλλοι δμως τών Συμβούλων άντικρούοντες τούς ανωτέρω, έδέ- 
χοντο το τόπον τής 'Ιερατικής Σχολής, έφ’ δσον μάλιστα ό νέος άπό του 1929 Κυ
βερνητικός Επίτροπος Διευθυντής τών Θρησκευμάτων μέχρι του 1939 (Ριζαρείτης) 
κ. Λεωνίδας Φιλιππίδης (ό μετά ταΰτα καθηγητής 1939 καί πρύτανις του Πανεπιστη
μίου’Αθηνών 1965-1966) άνήγγειλεν δτι ή Ριζάρειος Σχολή θά καθίστατο άνωτέρα.

Κατά τό έτος δμως 1931 -τήν 24ην ’Ιουλίου- τό Συμβούλιου άπεδέχθη τό νέον 
Τύπον τής Σχολής, ώς ιερατικής τον οριζόμενου συμφώνως τή διαθήκη εις πεν
ταετή (Νόμος 5142/1931). "Οθεν άπεφασίσθη νά γίνη σχετική άνακοίνωσις, διά 
δημοσιευμάτων τοϋ τύπου:

α) Διά τοϋ νόμου ώρίζετο, δτι αί τέσσαρες πρώται τάξεις ΐσοδυναμοϋν προς τάς 
4 τελευταίας τάξεις τοϋ θταξίου Γυμνασίου, ή δε 5η τάξις θά ήτο αυτοτελής 
(ένταΰθα έγένετο λόγος περί τών τέως θταξίων 'Ιερατικών Σχολών).

β) Τό πτυχίου τών 5ταξίων 'Ιερατικών Σχολών έδιδε τό δικαίωμα Εγγραφής 
μόνον εις τήν Θεολογικήν Σχολήν τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών ή εκλογής εις εφη- 
μεριακήν θέσιν1.

γ) Διά τοϋ αύτοΰ νόμου ίδρύθησαν καί 'Ιερατικά Φροντιστήρια εν τή Ριζα- 
ρείω Σχολή, εν ανώτερου μονοετές καί εν κατώτερον διετές. Εις τό ’Ανώτερου θά 
ένεγράφοντο, άνευ εξετάσεων οί έχοντες απολυτήριον Γυμνασίου ή Διδασκαλείου 
(ή παλαιά καλή άλλ’ έμβαλωματική λύσις τοϋ εφημεριακοΰ και αναγκαία προς τα- 
χεϊαν κάλυψιν τών κενών) καί εις τό κατώτερον θά ένεγράφοντο, άνευ εισι
τηρίων εξετάσεων οί έχοντες απολυτήριον τοϋ Ήμιγυμνασίου (ήτοι τής 
2ας εξαταξίου ), δπερ όρθώς ώνομάσθη «ψευδώνυμον σχολείου». Τοΰτο αντικατέστησα 
τό Ελληνικόν σχολείου εις τοιαύτην κλίμακα ώστε ν’ αποβή η αίτια τής επεκτα- 
σεως τών Γυμνασίων καί τής αύξήσεως τοϋ άριθμοΰ αυτών άπό 140 (1929) εις 
540 μετά τον πόλεμον !

Τά δύο φροντιστήρια έλειτούργησαν παρά τή Ριζαρείω Σχολή μέχρι τοϋ Δε- 
κεμβρίου τοϋ 1932, δτε μετεφέρθησαν εις τήν 'Ιερατικήν Σχολήν Κορίνθου. Ό άεί- 
μνηστος Μητροπολίτης Κορινθίας Δαμασκηνός 1922-1938, (ώς ’Αθηνών -1949) 
έδέχθη ταΰτα άνευ τής καταβολής έπιχορηγήσεως τοϋ Κράτους* 2.

Επειδή ό τύπος τής δταξίου παρουσίαζεν, άνευ τής λήψεως άλλων μέτρων, 
τήν γνωστήν άποτυχίαν, έγένοντο καί αύθις νέαι μακραί συζητήσεις εις πολ- 
λάς συνεδρίας τοϋ Συμβουλίου περί τοϋ προσφορωτέρου τύπου Εκκλησιαστικής 
Σχολής, άνταποκρινομένου εις τήν βούλησιν τοϋ διαθέτου. Ό σύμβουλος Δημ. Μά-

1. Τό τελευταίου τούτο δικαίωμα ήτο θεωρητικόν, διότι θά άψεώρα τήν δυνατότητα τοϋ πτυ-
νιούχου μετά 10 έτη τό όλιγώτερον ! , , Ν

2) Ή Ριζάρειος ένήγαγε τό Κράτος, διά τήν καθυστέρησή τών υποχρεώσεων του προς
τά Φροντιστήρια τής Ριζαρειου.



ξιμος, ό μετά ταϋτα Υπουργός των Εξωτερικών καί Πρωθυπουργός, έπέμενεν εις 
τον τύπον του Φροντιστηρίου καί θά έλαμβάνετο μία τοιαύτη άπόφασις, εάν δέν 
ήμποδίζετο υπό τοϋ αείμνηστου Άρχ/που Χρυσοστόμου παρευρεθέντος εις συνε
δρίαν του Συμβουλίου κατ’ ’Ιούλιον τοϋ 1933, καί είπόντος ότι έπρεπε να παραμεί- 
νη ή Ριζάρειος δτάξιος Έκκλ. Σχολή, εις ήν να φοιτώσι 1-2 υπότροφοι των μη
τροπολιτών, ιδιοσυντήρητοι, οϊτινες καί θά ίερώντο (πώς;). Έπί πρωθυπουργίας 
μάλιστα Π. Τσαλδάρη καί ύπουργοΰ της Παιδείας Θ. Τουρκοβασίλη (Γεν. Γραμ- 
ματεύς Παλαιολόγος, παιδαγωγός, εισηγητής της αρχής τών Παιδαγωγικών Άκα- 
δημιών) συνετάχθη Νομοσχέδιον (1934-35) περί μετατροπής τής Ριζαρείου Σχο
λής εις 'Ιερατικόν Φροντιστήριον, άλλ’ ό Υπουργός τής Παιδείας (ό εύπαίδευτος, 
ο διασωσας την μέσην Δημοσίαν Παιδείαν άπό του να καταστή ιδιωτική1) ’Ιωάννης 
Μακρόπουλος δέν είσήγαγε τό νομοσχέδιον εις τήν Βουλήν. Ευτυχώς, διότι ούτω 
θα κατεστρέφετο εν σχολεΐον Μέσης Παιδείας, σημαντικόν διά τήν Ελληνικήν καί 
τήν Χριστιανικήν Παιδείαν.

"Οθεν τό ζήτημα τοϋ τύπου τής Σχολής, τό αιώνιον ζήτημα τής Ελληνικής 
Εκκλ. εκπαιδεύσεως, συνεζητεΐτο διαρκώς κατά τά έτη 1933-36, ότε μάλιστα ό 

αριθμός τών μαθητών έκυμαίνετο μεταξύ 50 καί 60 (έπεζητειτο ν’ άποκτήση πε
ρισσοτέρους), διότι ήτο επίμονος η θέλησις νά εύρεθή τρόπος να έκπληρωθή ή 
κατα την αρχουσαν αντιληψιν εφαρμογή τής βουλήσεως τοϋ διαθέτου, ή όποια όμως 
δεν εμελετηθη καλώς προ τοϋ κ. Α. Φιλιππίδου. Αυτή δέν θά ήτο δυνατόν νά έκ
πληρωθή εαν δεν ενετασσετο εντός ενός ευρυτερου καί πληρεστέρου προγράμματος 
Ελληνικής εσωτερικής Εκκλ. πολιτικής, εις ήν άναγκαίως περιλαμβάνεται ή έκκλ. 

εκπαιδευτική πολίτικη. Ποσον ήτο επίμονος καί μονομερής ή σκέψις τών ιθυνόν
των μαρτυρεί το γεγονος, ότι διαρκώς ερρίπτετο ή ιδέα περί μετατροπής τής Ριζα- 
ρείου εις Φροντιστήριον (ή πρόχειρος λύσις), τήν όποιαν 6χι μόνον ό αείμνηστος Δ. 
Μαξιμος διετυπου, αλλα και άλλοι, εν οίς καί ό είσελθών μετά ταϋτα εις τό Συμ- 
βούλιον τών Εκτελεστών Ίωαννίνων Σπυρίδων, γενόμενος εΐτα Άρχ/πος ’Αθηνών ! 
%Δλλά κατά τά έτη ταϋτα (1934-1936) συνεζητήθη εύρύτατα έν τώ Συμβουλίω καί 
ή ιδέα τής, μεταφοράς της Σχολής έξω τών ’Αθηνών καί ή έν σίνεχεία πώλησις, 
έν 6λφ ή έν μέρει τών οικοπέδων τής Σχολής. Υπέρ της μεταφοράς -τούτης έτά- 
χθη καί ό είσελθών εις τό Συμβούλιον τής Σχολής καί άνωτέρω μνημονευθείς 
Μητρ. Ίωαννίνων Σπυρίδων. Ή μεταφορά αυτή έγένετο κατά τήν νέαν έποχήν 
(I960) τής Σχολής, τοΰτ’ έστι μετά τό κλείσιμον, τήν άνοικοδόμησιν καί τήν 
έπαναλειτουργίαν τής Σχολής.

f & Το πβάβλημα τοϋ Ίιευθι^τοϋ μετά τήν παβα^σιν τοϋ Άρχιμ. Ευαχ/έλου 
Άντωτιάδου, Αεκα τής ά^αδε^εως αϋτοϋ εις καθηγητή τοϋ ΤΤα,επ/μίου. 
Αέα άταδιοβχάνωσις τής Σχολής καί έπα^ίδβυσις τοϋΎεροδιδασκαΑείοι,μέ- 

τής διακοπής τοϋ έκπ. φχου τής Σ’χολής κατά τά Τ9^β.
, ^ Έάν 71ς έ^ετάση τΊν κατάστασιν τής Σχολής κατά τά έτη 33 καί έξής, έν
αναφορα πρός τάς άνωτέρω μνημονευθείσας άτελευτήτους καί .μέχρι τών καθ’ ημάς

1. Εις τό Γενικόν Λογιστήριον τοϋ Κράτους είχε σχεδιασθή τό άπαίσιον αύτό σχέδιον.



χρόνων συζητήσεις περί του τύπου της Σχολής καί εν σχέσει προς τον αριθμόν 
των εισαγομενων και πτυχιουχων της Σχολής, θά είναι υποχρεωμένος νά όμο- 
λογηση οτι η Σχολή ευρισκετο έν καταπτώσει, ένω ύπο έ'ποψιν προσωπικού εύ- 
ρισκεται πάντοτε εν αριστη καταστασει. Ουτω, ένω το 1933-34 έλαβον πτυχίον 
4 (τα δύο προηγούμενα 5 καί 0) καί είσήλθον μόνον 7, κατά το 1934-1935 ού- 
δείς έλαβεν πτυχίον, διότι δεν έλειτούργησεν ή Ε' τάξις, μόλις δέ τό 1935-36 εί
σήλθον 20 καί έλαβον πτυχίον 8.

Αλλα κατα την εποχήν ταύτην, ήτοι την 8ην ’Ιανουάριου 1935, παρητήθη 6 
αΡΖι9" Ευαγ. Αντωνιαδης τής Δ/σεως τής Σχολής, διότι έξελέγη καί διωρίσθη 
καθηγητης (έκτακτος) τής Ιστορίας των Χρόνων τής Κ. Διαθήκης καί τής Ερμη
νείας αυτής εις την Θεολογικήν Σχολήν του Πανεπιστημίου ’Αθηνών. Ουτω έλει- 
ψεν η γόνιμός αυτοϋ προσπάθεια ώς διδασκάλου έν τή Ιστορική Σχολή καί τοιου
τοτρόπως η εργώδης προσπάθεια, ώς Διευθυντοϋ, μή βοηθουμένου πάντοτε παρά 
μονον υπο του Υπουργείου (Λ. Φιλιππίδης). Ουτω άνέκυπτε καί αδθις τό ζήτημα:

β) τοϋ Κληρικού - Δευθυντοϋ, όπερ δεν ήδύνατο νά λυθή καί δεν έλύθη κατά τό 
βραθχυ διάστημά των επομένων 5 έτών, καθ’ ό μέχρι τής έκρήξεως τοϋ Β'. Παγκο
σμίου Πολέμου, (ότε έκλεισε τάς πύλας της) έλειτούργησεν] ή Ριζάρειος Σχολή. 
Ό Άρχιμ. καθηγητής Ευάγγελος Άντωνιάδης ήδύνατο νά παραμείνη ασφαλώς έν 
τή Ριζαρείω Σχολή, άλλα έπροτίμησε, πιθανώς κουρασμένος άπό τό έν αυτή δύσ
κολου έργον, ν’ άφιερωθή εις τήν έπιστήμην του. "Οθεν άνέκυψεν αμέσως τό ζή
τημα διορισμού προσωρινού Διευθυντοϋ τής Σχολής. Τό Συμβούλιου τής Ριζαρείου 
προέτεινε τόν διορισμόν τοϋ φιλολόγου καθηγητοΰ Ν. Παπανικολάου, διά δέ τήν 
διδασκαλίαν τών Θεολογικών μαθημάτων, άτινα έδίδασκεν ό καθηγητής Ε. ’Αυτώ
ν ιάδης, προσελήφθη διά τόν υπόλοιπον χρόνον τοϋ σχολ. έτους 1934-35 ό καθηγη
τής τής Μέσης άρχιμ. κ. Μεθόδιος Κοντοστάνος (ό μετά ταΰτα Μητροπολίτης Κερ- 
κύρας). Κατά τό επόμενον έτος 1935-36 τό Συμβούλιου τής Σχολής ανέθεσε, κατά 
λόγον φυσικόν, τήν έξεύρεσιν καταλλήλου κληρικού Διευθυντοϋ, εις τόν Σύμβουλον 
Σεβ. Μητροπολίτην Ίωαννίνων Σπυρίδωνα, ο στις μετά προσπάθειαν ικανήν άπήν- 
τησεν οτι δεν ευρεν κατάλληλον προσώπου. Καί έπροτάθησαν μεν ό έν Λονδίνω Άρχιμ 
Μιχαήλ Κωνσταντινίδης (ό άποθανών ώς ’Αμερικής, ό κληθείς έκεΐ άπό Κορινθί
ας) καί ό Σάμου Ειρηναίος. Άλλ’ ό τελευταίος άπεποιήθη, άγνωστον δέ, τί συ
νέβη με τόν Μιχαήλ. "Οθεν τό Συμβούλιου έσκέφθη προς στιγμήν ν’ άναθέση τήν 
Διεύθυνσιν εις τινα τών καθηγητών τοϋ Πανεπιστημίου (Δυοβουνιώτην ή Πέλ
λαν), βοηθούμενον άπό τινα έπόπτην, προερχόμενου έκ τών καθηγητών τής Σχο
λής, διαμένοντα όμως έν τή Σχολή. Άλλα τό Συμβούλιου κατ’ Απρίλιον τοϋ 1936, 
έφ’ όσον δεν εύρίσκετο κατάλληλον προσώπου, οί δέ καθηγηταί δέν ή σαν πρόθυ
μοι, παρεκάλεσε τόν Μητροπολίτην Ίωαννίνων Σπυρίδωνα ν’ άναλάβη τήν Διεύθυν- 
σιν, άλλ’ ό αείμνηστος Μητροπολίτης, ένεκα τών ασχολιών του, φυσικώς, ήρνή- 
θη. Παρά ταΰτα ύπεσχέθη νά άσκή έποπείαν, όταν εύρίσκεται έν Άθήναις. Πα- 
ραιτηθέντος όμως τοϋ Διευθυντοϋ αειμνήστου Ν. Παπανικολάου, καθηγητοΰ τών 
Φιλολ. Μαθημάτων, τό Συμβούλιου έπέτυχε νά διορίση ώς Δ/τήν τόν έκτακτον 
καθηγητήν τής Σχολής, προπρύτανιν τότε τοϋ Π/μιου αείμνηστον καθηγητην



Γρηγ. Παπαμιχαήλ, μέ τήν προοπτικήν του διορισμού ώς ύποδιευθυντοΰ κληρι
κού. Ώς υποδιευθυντής δε διωρίσθη ό λόγιος άρχιμ. κ. Μελέτιος Γαλανοπουλος 
(τότε Ίεροκήρυξ τής Μητροπόλεως Σπάρτης, νυν Μητρ. Κυθήρων). Ουτος παρε- 
μεινεν εις τήν θέσιν ταύτην μέχρι των άρχών του Σχολ. έτους 1939-19401. Εν 
συνεχείς δέ διωρίσθη ώς υποδιευθυντής ό θεολόγος καθηγητης Δ. Κουίμουτσο- 
πουλος, ο στις καί άνεπλήρου τον καθηγητήν Γρηγ. Παπαμιχαήλ, τον διευθυνον- 
τα τήν Σχολήν. Τήν 27ην όμως Σ/βρίου 1940 το Συμβούλιον της Σχολής απηλ- 
λαξε των καθηκόντων του Διευθυντοΰ τον αείμνηστον Γρηγ. Παπαμιχαήλ, λογω 
του φόρτου εργασίας του, καί διώρισεν ώς διευθυντήν τον ύποδιευθυντην Δ. Κου- 
ιμουτσόπουλον, οστις παρέμεινεν εις τήν θέσιν ταύτην (ύφισταμένην καίτοι η Σχο
λή έ'κλεισεν, ώς θά ίδωμεν), μέχρι του 1942, ότε διωρίσθη άπ’ ευθείας διά Δια
τάγματος τής Κυβερνήσεως Κατοχής τακτικός Καθηγητής τής Δογματικής καί 
Συμβολικής, καίτοι βεβαίως ούδέν έγραψε τό άξιον λόγου εις τάς έπιστήμας ταύ- 
τας ! "Οθεν ώνομάσθη τό 1942 Δ/τής ό καθηγητής των φιλολογικών μαθημάτων 
Άθ. Άνδρεόπουλος. Τοιουτοτρόπως ή Σχολή επί έτη διηυθύνετο άπό λαϊκούς 
θεολόγους καί φιλολόγους. Τό ζήτημα τής δημιουργίας στελεχών τής Εκκλη
σίας, διά τής μορφώσεως καταλλήλων κληρικών διά να γίνωνται καθηγηταί καί 
να προάγωνται εις διευθυντάς τών Ιερατικών Σχολών, τεθέν τόσον όξέως, δεν 
έτέθη ύπό τής Εκκλησίας προ τής Πολιτείας προς λύσιν. Ή Εκκλησία ύπό τό νέον 
καθεστώς τής Δικτατορίας δεν είχε καιρόν να σκεφθή διά γενικώτερα ζητήματα, 
πολλώ μάλλον ότι ό ό ριζών του κόσμου βραδέως έζωφροΰτο καί ό κίνδυνος πολέ
μου ήπείλει τούς λαούς. Ή Σχολή τότε εύρίσκετο, όχι τόσον εν σχέσει προς τον 
αριθμόν τών φοιτώντων, όσον προς τον αριθμόν τών πτυχιούχων, εν παρακμή. 
Τούτο δεν φαίνεται καθαρά άπό τα στατιστικά δεδομένα, διότι τό μεν 1934-35 
ούδείς έλαβεν πτυχίον, τής Ε' τάξεως μή λειτουργησάσης, τό 1935-1946 άπεφοί- 
τησαν 8, τον 1936-1937 μόνον 7, τό 1937-1938 10, άλλα τό 1938-1939 ούδείς 
καί μόλις τό 1939-1940 επί τέλους έλαβον πτυχίον 18. ’Αλλά κατά τό διάστημα 
τούτο έγένοντο δύο μεταρρυθμίσεις τής Σχολής, ή όποια άπό πεντατάξιος έγένετο 
εξατάξιος μέ μίαν προπαρασκευαστικήν τάξιν (μαθηταί 1936 - 37, 38, ενώ τό 
1937-38, 10), τώ δέ 1937 έγένετο καί αυθις Ίεροδιδασκαλεΐον. Καί ή μέν πρώτη 
μεταρρύθμισις έγένετο κατ’ άρχήν μετ’ άπόφασιν τού Συμβουλίου τής Σχολής, 
ληφθείσαν κατά τήν 16ην ’Ιουνίου 1936, ή δέ δεύτερα διά τού Α. Νόμου 887/ 
1937 τής Δικτατορικής Κυβερνήσεως Μεταξα.

Ή πρώτη μεταρρύθμισις ύπηγορεύθη έκ τής άνάγκης όπως ή Σχολή άποκτή- 
ση εύκολώτερον τροφίμους, διότι έν όσω ή Σχολή ήτο πεντατάξιος θά έδει να λαμ- 
βάνη τούς τροφίμους αυτής έκ τών άποφοίτων τής Α' τάξεως τών θταξίων Γυμ
νασίων, πράγμα δπερ ήτο δυσχερές, διότι δυσκόλως έγκαταλείπει τις σχολεΐον, 
τό όποιον μόλις ήρχισεν έν ψ τουναντίον, ή εισαγωγή τροφίμων, έχόντων απολυτή
ριον Δημ. Σχολείου (βταξίου) θά ήτο εύχερεστέρα. Πράγματι δέ κατά τό έτος 
έκεΐνο (1936) ένω τό Συμβούλιον τής Σχολής προέτεινεν να γίνη αυτή άπό 5τά-

1. Διατί άπεμακρύνθη δέν γνωρίζομεν.



ξιος 7τάξιος, ώστε νά εισέρχωνται εις την Α' τάξιν οί έχοντες άπολυτήριον 6ταξί- 
ου Δημ. Σχολείου εις μίαν α' τάξιν προπαρασκευαστικήν, το Ύπουργεΐον έδέχθη 
μόνον νά καταστήση την Ριζάρειον Σχολήν εξατάξιον ισότιμον προς τά εξατά
ξια Γυμνάσια, εί καί ή α' τάξις θά ήτο προπαρασκευαστική, ώστε δεν θά ήτο ή 
Ριζάρειος κατά μίαν τάξιν ανώτερα των Γυμνασίων, ώς ήτο πρότερον (όταν τά 
Γυμνάσια ή σαν 4τάξια με κύκλον σπουδών 11 έν συνόλω, ή Ριζάρειος ήτο 5τά- 
ξιος με κύκλον σπουδών 12) καί ώς ήθελε τό Συμβούλιον. Πράγματι δε ή τε
λευταία τάξις της Ριζαρείου ή δη ήτο κατ’ ούσίαν 1η πανεπιστημιακή. Ουτω 
ήθελε καί νϋν (1936) νά διαμόρφωση το Συμβούλιον την Σχολήν. Βεβαίως ή Ριζά- 
ρειος θά είχε καί ύπό τον νέον τύπον πλείονα θεολογικά μαθήματα. Ό τότε Κυ
βερνητικός Επίτροπος Δ/της τών Θρησκευμάτων κ. Λ. Φιλιππίδης άπεδέχθη 
την άπόφασιν του Συμβουλίου καί ύπεσχέθη νά καταρτίση νομοσχέδιον, άλλ’ ή 
Κυβέρνησις κατέστησε την Ριζάρειον εξατάξιον, εΐτα δε όρθώς μετέτρεψε, ώς εί- 
δομεν, ταύτην εις Διδασκαλεΐον. Τό αποτέλεσμα ήτο, ότι τό επόμενον έτος (1938- 
39) ένεγράφησαν διά πρώτην φοράν μετά Ιδετίαν υπέρ τούς 30, ήτοι 34. Πιθανώ- 
τατα εις τούτο συνέβαλεν ή 'ίδρυσις τού Διδασκαλείου. Άναμφιβόλως ή επάνο
δος της Σχολής εις τον τύπον τού 'Ιεροδιδασκαλείου ήτο ό μόνος τότε (1937- 
38 ) τρόπος ένισχύσεως της Σχολής, έφ’ όσον δεν άνευρίσκετο λύσις εις τό σύ- 
νολον τών επί μέρους προβλημάτων, άτινα άποτελούσι τό δίδυμον (άπό άπόψε- 
ως γενικωτέρας θεωρουμένου τού ζητήματος) πρόβλημα τής μορφώσεως καί άξιο- 
πρεποϋς συντηρήσεως τού Κλήρου καί τών ειδικών στελεχών τής Εκκλησίας1. 
Καί τό μέγα τούτο πρόβλημα δεν ήδύνατο νά λυθή τότε ύπό τό δικτατορικόν κα
θεστώς, τό όποιον εύρίσκετο εις δυσχερή θέσιν έφ’ όσον ό διεθνής όρίζων έζοφοΰ- 
το. Εύρισκόμεθα άλλως τε εις τήν εποχήν καθ’ ήν ή Εκκλησία τής Ελλάδος άπώ- 
λεσε τον προκαθήμενον αύτής (22 ’Οκτωβρίου 1938) τον αείμνηστον διαπρεπή 
έκκλ. ιστορικόν Χρυσ. Παπαδοπούλαν, ό θάνατος τού οποίου έφερε τήν Εκκλη
σίαν τής Ελλάδος εις νέαν όξεϊαν κρίσιν. Διότι φθίνοντας τού 1938 έξελέγη ’Αρ
χιεπίσκοπος ’Αθηνών καί πάσης Ελλάδος, διά ψήφων 31 (έναντι 30, άς έλαβεν 
ό ευνοούμενος τής Δικτατορικής Κυβερνήσεως ούχί τού 'Υπουργού τής Παι
δείας κ. Κ. Γεωργακοπούλου ό άπό Κορινθίας Δαμασκηνός, Τραπεζοΰντος Χρύ
σανθος, όστις έθεωρεϊτο ώς άνήρ φιλελεύθερος, ξένος πρός τήν δικτατορίαν καί 
φίλος τών Δημοκρατικών Κομμάτων τής 'Ελλάδος. Οθεν υποβληθεισης, μετά το 
μήνυμα, προσφυγής εις τό Συμβούλιον τής ’Επικράτειας, ως μη ωφελε, ηκυρω- 
θη ή εκλογή (λέγεται ότι ή Κυβέρνησις επιεσεν ισχυρώς) ο δε Δαμασκηνός απε- 
μακρύνθη τού θρόνου καί ήναγκάσθη νά καταφύγη εις τήν Μονήν τής Φανερωμέ
νης, ένθα άπεμονώθη υπό τού 'Υπουργείου ’Ασφαλείας. Καταργηθεισης τής δικαιο
δοσίας τής 'Ιεραρχίας, διά τού Αν. Νομού 1493, υπ ο την απειλήν τής 
δημιουργίας άριστίνδην συνοδου (αρθρ. 3) και την βίαν «εξελε- 
γη» ό Χρύσανθος Φιλιππίδης διά ψήφων 11, άπαγορευθέντος τής άναγραφής καί

1. 'Τπερβολαί έλέχθησαν τότε περί του * Ιεροδιδασκαλείου υπό του Ριζαρείτου Δ. Πετρα- 
κάκου: Ριζάραι καί Ριζάρειος Σχολή, Ιούνιος 1938, άνάτυπον έκ τής Εκκλησίας, τόμος 16ος.



του ονόματος του Δαμασκηνού εις τό τριπρόσωπον ψηφοδέλτιον, όπερ κατηρτισεν 
ή 12μελής Σύνοδος ! *0 Χρύσανθος δεν ήτο ό άνήρ, ό όποιος ηδυνατο να βοη- 
θήση εις τίποτε, διά την λύσιν των οργανικών αδυναμιών της Εκκλησίας της Ελ
λάδος, προς ήν ήτο κατ’ ουσίαν ξένος καί την είχε διά τής στάσεως του τραυματί
σει κανονικώς, ηθικώς καί έθνικώς, "Ομως πρέπει να λεχθή έκ λόγων αντικειμενι
κότητας, ότι έτη ρήσε την πρέπουσαν στάσιν έναντι των Γερμανών, ως συνέβη 
άλλοτε ότε άνέπτυξεν έξοχον εθνικήν δράσιν καί εν τή επαρχία του και κατα την 
διάσκεψιν της Ειρήνης του 1919/20, ότε έβοήθησε τον Ελευθέριον Βενιζελον. 
Είναι αληθώς λυπηρόν, ότι προσέτρεξεν εις τήν βίαν διά να γίνη αρχιεπίσκοπος1. 
Ή Εκκλησία της Ελλάδος έδοκιμάσθη τότε, διότι 6 εξόριστος κανονικός Αρ
χιεπίσκοπος καί οί φίλοι του έδεινοπάθησαν (1938 Δ/βριος μέχρι Μαιου 1941 ). 
Υπήρξε λυπηρόν, ότι ή άποκατάστασις τοϋ κανονικού Άρχ/που εγενετο επι 1 ερ- 
μανικής Κατοχής καί τή ανοχή αυτής1 2. 'Ο άποκατασταθεις κανονικώς, Αρχιεπί
σκοπος Δαμασκηνός (’Ιούλιος 1941) άπέβη αληθώς Εθνάρχης καί ένεκα τής κα
κής έξελίξεως τών πολιτικών πραγμάτων τής Ελλάδος, ώρίσθη υπό τοϋ αείμνη
στου Βασιλέως Γεωργίου τοϋ Β ' Άντιβασιλεύς3. ’Ασφαλώς πολλά προσεφερεν 
εις τό ’Έθνος καί τήν Εκκλησίαν ό Δαμασκηνός, άλλ’ αί πολιτικαί του τάσεις, 
αί περιστάσεις καί ή πολιτική του εμπλοκή δεν τω έπέτρεψαν νά προσφέρη ο σ α 
ήδύνατο νά προσφέρη είς τήν ’Εκκλησίαν. "Ομως πρέπει νά λεχθή 
ή άλήθεια, ότι τουλάχιστον έθεσε τήν βάσιν, εί καί ούχί άσφαλή, διά τήν μισθοδο
σίαν τοϋ Κλήρου καί τήν λειτουργίαν τής Άποστολικής Διακονίας τής ’Εκκλη
σίας τής Ελλάδος. 'Η επισφαλής του υγεία τον ώδήγησε προώρως εις τον τάφον 
(20 Μαΐου 1949), ή δε Εκκλησία τής Ελλάδος διά μεγάλης πλειοψηφίας εξέ
λεξε τον Σπυρίδωνα τον άπό Ίωαννίνων4.

Έν τω μέσω, λοιπόν, τών δεινών περιστάσεων όφ’ ας εόρίσκετο ή Ελλάς 
κατά τήν έναρξιν τοϋ Β' Παγκοσμίου Πολέμου (Σ/βριος 1939) καί ή ’Εκκλησία 
τής Ελλάδος, ή Ριζάρειος Σχολή ήναγκάσθη νά διακόψη τό έργον της καί νά κλεί

1. Πρβλ. Γ. Κονιδάρη : "Αρθρ. Δαμασκηνός εις Θρησκευτικήν καί ’Ηθικήν ’Εγκυκλοπαίδει
αν. Τοϋ αύτοϋ : Άναθεώρησις τοϋ άρθρου "Ελληνική ’Εκκλησία τοϋ Χρυσ. Παπαδοπούλου εις 
τήν 2αν εκδοσιν της Μεγ. "Ελληνικής ’Εγκυκλοπαίδειας, τόμος 10ος. Ήλία Βενέζη: Δαμασκη
νός. Σήφη Κόλλια: Δαμασκηνός δ άντιβασιλεύς. Πρβλ. καί περικοπέν αρθρον μου περί Δαμασκη
νού τής 6ης Νοεμβρίου 1938 είς «Καθημερινήν.» ’Εγράφη κατά σύστασιν τοϋ Γεωργίου Βλά
χου, άλλ’ ό άρχισυντάκτης έφρόνει, όταν τό έζήτησεν, ότι θά έξελέγετο ό Χρύσανθος. Τό είς τήν 
παράλληλον στήλην δημοσιευθέν αρθρον εΐχεν άποσταλή μετά τής φωτογραφίας τοϋ Χρύσανθού 
άπό τό "Τπουργεΐον Τύπου, ένθα υπουργός ήτο ό Θεολ. Νικολούδης, όστις καί έπρωτοστάτησε 
είς τήν υποβολήν τής προσφυγής εναντίον τής εκλογής τοϋ Δαμασκηνού. "Ο άείμνηστος Τρίκκης 
καί Σταγών Πολύκαρπος Θωμάς μοι διηγήθη, ότι έψήφισε τόν Χρύσανθον, διό καί έκλήθη έν τή 
οικία τοϋ έν λόγφ υπουργού παρισταμένου τοϋ Χρύσανθού ( ! ! ) καί τοϋ έζητήθη νά κάμη τήν προσ
φυγήν. Δέν τό Επραξεν, άλλα δεν Επαυσε νά τιμάται ύπό τοϋ Χρύσανθού.

2. Πρβλ. Περιοδικόν «’Εκκλησία» 1941.
3. Κ. Βοβολίνη σειρά άρθρων «Πώς έφθάσαμεν είς τόν Δεκέμβριον 1944» Έφημ. «’Ελεύ

θερος Κόσμος» 1968.
4. Πρβλ. Περιοδικά «Γρηγ. Παλαμάς», 1945 καί «’Εκκλησία» 1949.



ση ο ö τ ω 8 έ δεν ήδυνήθη ν à έορτάσγ) την 100 ε τ η ρ ί δ a a ύ- 
τ η ς. ’Από της βαθμιαίας παρακμής, λοιπόν, εν σχέσει προς τον αριθμόν των μα
θητών, εξεταζόμενης καί θεωρούμενης τής Σχολής, ώδηγεΐτο προς την άναζωο- 
γόνησιν, διά του ’Ιεροδιδασκαλείου, άλλ’ έπήλθεν ό 2ος παγκόσμιος καί αληθώς 
μέγας Πόλεμος, ό όποιος ώδήγησεν την Ριζάρειον Έκκλ. Σχολήν εις την ανα
στολήν του έργου της επί μίαν εικοσαετίαν ακριβώς (1940-1960).



ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ B'.

ΑΠΟ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΟΎ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΡΙΖΑΡΕΙ- 
ΟΎ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΑ
ΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΡΑ ΤΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΝ (1940- 
1960). Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΥΤΗΣ.

§ 1. Τό κλείσψον τής Σχολής καί ή αγορά των κτημάτων παρά το Χαλάνδριον.

1. Ύπήρξεν άληθώς εύτύχημα, δτι κατά τά τελευταία έτη προ της διακοπής 
τοϋ έργου της Ριζ. Σχολής, κατά τάς άρχάς Ίανουαρίου 1938, ήγοράσθη το οΐκόπε- 
δον Άριστ. Κόρακα παρά το Χαλάνδριον, έκτάσεως 85 περίπου στρεμμάτων. Τότε 
ή Σχολή έδαπάνησε το ποσόν των δραχμών δύο εκατομμυρίων οκτακόσιων πεντη- 
κοντα χιλιάδων (2.850.000). Τούτο ήτο πράγματι ευτύχημα, διότι με την έξέλι- 
ξιν, ήν έλαβεν ή πόλις των ’Αθηνών προς την περιοχήν της ανατολικής πλευράς 
καί τήν ανάγκην, ή οποία έδημιουργήθη νά διανοιχθώσι νέαι κεντρικαι αρτηριαι 
εις τήν περιοχήν τής Παλαιάς Σχολής — έκ τούτων έζημιώθη, ώς θά ’ίδωμεν εν 
μέρει ή Σχολή — ή παραμονή της ήτο αδύνατος, διά τά εφεξής έτη, εις τήν άσφυκ- 
τιώσαν καί ούχί υγιεινήν καί πολύ σμικρυνθεΐσαν πλέον περιοχήν. Βεβαίως οί πα
λαιοί μαθηταί, μεταξύ τών οποίων καί ό γράφων, νοσταλγοί τού εξαίρετου παλαι
ού περιβάλλοντος καί τού κήπου, μετά τής μικράς ρωμαντικής εκκλησίας (το εκ
κλησάκι) εΐμεθα αντίθετοι προς τήν μεταφοράν τής Σχολής μακράν τού ιστορικού 
κτιρίου,το όποιον συνεδέθη με τήν περιοχήν καί τήν ψυχήν τριών γενεών καί πολ
λών μαθητών τής πρώτης εκατονταετίας δραστηριότητας τής Σχολής. 'Η Σχολή 
αδτη έφθασε επί τών ή μερών μου νά έχη υπέρ τούς 150 μαθητάς καί τό ρομαντι
κόν τοπεϊον έσφυζεν άπό ζωήν. Άλλ’ ασφαλώς θά ήτο ήναγκασμένη ή Σχολή 
θαττον ή βράδιον ν’ άπομακρυνθή, τό δε πεπαλαιωμένον κτίριον, ούχί διατηρη- 
τέον ιστορικόν μνημεΐον, θά έπρεπε νά παραχώρηση τήν θέσιν του εις ένα ευρύτερον. 
"Οθεν τό Συμβούλιον τής Σχολής άπεφάσισε κατά Μάϊον 1939 τήν προκήρυξιν 
διαγωνισμού διά τήν σύνταξιν σχεδίου νέου κτιρίου τής Σχολής έν Χαλανδρίφ, 
άλλ’ ήναγκάσθη νά δώση παράτασιν τού διαγωνισμού μέχρι τής 15ης Δ/βρίου 
1940. Άλλ’ αί περιστάσεις, ύφ’ ας εόρίσκετο ή Ελλάς κατά τό έτος εκείνο, δεν ή- 
σαν πλέον πρόσφοροι διά τήν πραγματοποίησιν ενός τοιούτου έργου, δεδομένου 
δτι ή Ελλάς προκαλουμένη (15 Αύγούστου 1940) άπό τήν ονειροπολούσαν νά 
έπανιδρύση τήν Ρωμαϊκήν αυτοκρατορίαν Φασιστικήν ’Ιταλίαν (ενώ αί ρωμαϊκαί 
λεγεώνες εϊχον προ πολλοΰ άποθάνει καί αί περιστάσεις ή σαν ριζικώς διάφοροι



της ’Αρχαιότητας) είσηλθεν ακόυσα καί εις τον πόλεμον καί έγραψεν σελίδας πό
λε μ ικάς εις την Β. ’Ήπειρον άνταξίας εκείνων των ενδόξων χρόνων της Ελληνικής 
’Αρχαιότητας καί μάλιστα τής Σαλαμίνας. Με την έναρξιν, λοιπόν, τοϋ πολέμου 
διεκόπησαν τά μαθήματα τής Σχολής, τοϋ κτιρίου αυτής ύποστάντος την έπίτα- 
ξιν, άρχικώς διά τάς άνάγκας των συμμαχικών Βρεττανικών στρατιωτικών δυ
νάμεων. ’Αλλά μετ’ ολίγον ή Ελλάς ύπετάγη εις τούς νέους κατακτητάς Γερμα
νούς (27 ’Απριλίου 1941 ) καί τούς ήττημένους ’Ιταλούς, οΐτινες τούς ήκολούθουν 
καί τούς Βουλγάρους, οΐτινες επωφελούντο τών περιστάσεων διά δευτέραν φοράν, 
ώς συνέβη το 1917/8. Ή δεινή περιπέτεια, ή όποια επληξεν την χώραν ώδήγησε 
το Συμβούλιον κατά Σεπτέμβριον τοϋ 1941 εις την λήψιν άποφάσεως κλεισίματος 
τής Σχολής, λόγω τής δυσκολίας έπισιτισμοΰ τών τροφίμων. Ή Ελλάς εύρισκε- 
το πλέον εις πενίαν άνευ προηγουμένου εις την νεωτέραν ιστορίαν της, εις ταύτην 
δε την ώδήγουν οι κατακτηταί καί μάλιστα οι πλέον βάρβαροι Γερμανοι-Ναζι.

Τότε οί καθηγηταί έτέθησαν εις την διάθεσιν τής Γ' έπιθεωρήσεως Μ. Έκπαι- 
δεύσεως ’Αθηνών, οί δέ μαθηταί εστάλη σαν ώς ύπότροφοι εις το Ιεροδιδασκα
λείων Κορίνθου, τά Διδασκαλεία ’Αθηνών, Ίωαννίνων καί το ’Ιεροδιδασκαλείο'; 
Βελλας. ’Αλλά τό Ίεροδιδασκαλεΐον Βελλας, άπετέλει την άδυναμίαν τοϋ Συμβού
λου τής Σχολής Μητροπολίτου Ίωαννίνων Σπυρίδωνος. Όθεν κατά τον χρονον 
τής άναστολής τής λειτουργίας τής Σχολής, οί ύπότροφοι τής Ριζαρείου Περιου
σίας, καί τών άλλων κληροδοτημάτων εστάλη σαν να φοιτήσωσιν εις το Ιεροδιδα
σκαλείων Βελλας.

§ 2. Ai από τής ελενθερώσεως τής Ελλάδος (1944/5) προσπάθειαι προς επανα
λειτουργίαν και άνοικοδόμησιν τών νέων κτιρίων τής Σχολής. Η ιδρνσις τον 
Άνωτ. Έκκλ. Φροτιστηρίου.

"Αμα τή απελευθερώσει (12 ’Οκτωβρίου 1944) ήρχισε το Συμβούλιον, κυ
ρίως άπό τοϋ 1945, τάς ένεργείας του διά την έκκένωσιν τοϋ κτιρίου τής Σχολής. 
’Αλλά τοΰτο ήτο επί μακρά έτη άδύνατον, διότι έπετάχθη εν συνεχεία ύπο τοϋ Κρά
τους. ’Ιδού πώς διηγείται τά πράγματα εις επίσημον έκθεσίν του το Συμβούλιον 
(εις φυλλάδιον φέρον την επιγραφήν «Διαμαρτυρία διά τάς γενομένας ύπο τοϋ 
Κράτους αδικίας εις βάρος τής περιουσίας τής Ριζαρείου ’Εκκλησιαστικής Σχο
λής», Άθήναι 1957, σελ. 11):

«Άρχομένου τοϋ έτους 1941 ένεκατεστάθησαν έν τοΐς κτιρίοις τοϋ Ιδρύματος 
Άγγλικαί Στρατιωτικαί δυνάμεις καί μετά την είσοδον τών Γερμανών Νοσοκο- 
μεΐον τοϋ ’Ερυθρού Σταυρού. Κατά Σεπτέμβριον 1941 ένεκατεστάθη τύ 9ον Στρα
τιωτικόν Νοσοκομεΐον καί έν συνεχεία τό 16ον, την δε 1 Νοεμβρίου 1942 το Πρό
σκαιρου Κρατικόν Νοσοκομεΐον τό όποιον παραμένει και μέχρι σήμερον ήτοι έπί 
16ετίαν ! Ή έπίταξις προς στέγασιν τοϋ Γεν. Κρατικού Νοσοκομείου έγένετο διά 
τών α) ύπ’ άριθ. 60038/6.10.43 κοινής άφοφάσεως τών κ.κ. Υπουργών Έθν. 
Προνοίας καί Οικονομικών καί τής επαναληπτικής β) ύπ’ άριθ. 4852/31.3.1944 
άποφάσεως τοϋ κ. Υπουργού Οικονομικών, άμφοτέρων θεωρούντων τήν έπίταξιν



ώς γενομένην άπό 1 Νοεμβρίου 1942, ήτοι άφ’ δτου πράγματι ένεκατεστάθη το 
Πρόσκαιρου Κρατικόν Νοσοκομείου.

Κατόπιν απειραρίθμων εγγράφων καί παραστάσεων του Συμβουλίου της Σχο
λής άπό τοϋ 1947 καί εντεύθεν συνεχώς, έπικουρουμένου καί υπό του Ύπ. Θρη
σκευμάτων, διά τοϋ ύπ’ άριθ. 6557/23.10.53 εγγράφου τοϋ 'Υπουργείου Πρόνοι
ας άπεδόθη εις τό "Ιδρυμα αντί τοϋ όλου κτιρίου, ό πρώτος όροφος της άριστεράς 
πτέρυγος αυτοΰ εκ 4 δωματίων έν ολω.

Προσέφυγεν έν συνεχεία τό "Ιδρυμα εις την 'Ολομέλειαν τοϋ Συμβουλίου ’Επι
κράτειας διά της άπό 7 Δ/βρίου 1953 αΐτήσεως άκυρώσεως, τό όποιον διά της 
ύπ’ άριθ. 533/1954 άποφάσεώς του, άπεφάνθη ότι παρά τον Νόμον καί τό Σύνταγ
μα ό 'Υπουργός Προνοίας άρνεΐται την παράδοσιν τών κτιρίων τοϋ 'Ιδρύματος 
καί ώς εκ τούτου παραπέμπει την ύπόθεσιν εις την Διοίκησιν, διά την ενέργειαν 
τών νομίμων πρός άπόδοσιν τών κτιρίων.

Άτυχώς καίτοι έκτοτε έκοινοποιήθη ή άπόφασις αύτη εις τούς Υπουργούς 
Κοινωνικής Προνοίας καί Οικονομικών καί επίσης διά πολλαπλών εγγράφων καί 
προφορικών παραστάσεων τοϋ 'Ιδρύματος καί τοϋ 'Υπουργείου Θρησκευμάτων, 
έζητήθη ή άπόδοσις τών κτιρίων, ή Διοίκησις δεν συμμορφοΰται πρός την άπόφα- 
σιν τοϋ Συμβουλίου Επικράτειας καί ουδέ καν ήρε την έπίταξιν» !

Εις ταΰτα δέον να προστεθή, ότι ένω ή Πολιτεία δεν έστεργεν εις την άπόδο- 
σιν τοϋ κτιρίου, ή Εκκλησία αντί να ένδιαφερθή διά την έπαναλειτουργίαν τής 
Ριζαρείου, ήτο αδιάφορος. Ή μόνη έξήγησις είναι ότι ό αείμνηστος ’Αρχιεπίσκο
πος Σπυρίδων δεν ένδιεφέρετο, διότι ή σκέψις του ήτο αφιερωμένη εις τό 'Ιεροδι
δασκαλείου Βελλάς, οί δε ύπότροφοι τής Σχολής έστέλλοντο εις Βελλαν. Τό Συμ- 
βούλιον μόνον ένήργει διαρκώς διά την έπαναλειτουργίαν, άλλ’ άνευ αποτελέσμα
τος. "Ενεκα ακριβώς τοϋ λόγου τούτου τό αύτό Συμβούλιου τής Σχολής ήθελε 
την έπίσπευσιν τής άνοικοδομήσεως, διά τής άνεγέρσεως τών νέων κτιρίων τής 
Σχολής έν Χαλανδρίω. ’Αλλά τό έργου τοΰτο ήτο δυσχερές, διότι άπητεΐτο δρά
στη ριότης καί ύπερνίκησις τών γραφειοκρατικών διατυπώσεων ώς καί άξιοποίησις 
τής περιουσίας τής Σχολής.

Καί τοϋ έργου τούτου, τοϋ βασικού διά τον περαιτέ
ρω β ί ο ν τής Σχολής, έπελήφθη δραστηρίως τό Συμβούλιου τών εκτελεστών τής 
Διαθήκης, διότι μόνον διά τής άνοικοδομήσεως παλαιών οικοδομών ή τής άνεγέρ
σεως νέων ήτο δυνατόν νά έπιτύχη την αυξησιν τών έτησίων προσόδων τής Σχο
λής. "Οθεν συνήψε δάνεια (παρά τοϋ Ταμείου Άσφαλίσεως Κλήρου Ελλάδος) 
καί άνωκοδόμησε πολυκατοικίας έν Πειραιεΐ καί έν Άθήναις, αί όποΐαι μετά τινα 
έτη άπέδωκαν πολλά καί ηυξησαν τά κατ’ έτος έσοδα τής Σχολής, ώστε έξησ- 
φαλισθη πλέον ή απρόσκοπτος λειτουργία τής Ριζαρείου ’Εκκλησιαστικής Σχο
λής, καίτοι, βεβαίως, τό κύριον ζήτημα ήτο τό τής έπαναλειτουργίας τής Σχο
λής, ή όποια έβράδυνε.

Κατά τό 1945 έξεδόθη ό νόμος 540 περί έκκλησιαστικής Έκπαιδεύσεως, άπο- 
τελών νέου πείραμα εις την σειράν τών άποτυχόντων πειραμάτων, ν’ άποκτήσω- 
μεν κλήρου με σχετικήν μόρφωσιν. Ούδείς δύναται νά παραγνώριση, ουδέ έπιτρέπε-



τοα τοϋτο, το γεγονός, ότι πολλοί άνδρες καί δή καί οί ιθύνοντες έν τώ 'Υπουρ
γεί“ (υπηρετεί τότε ό γραφών εν Θεσσαλονίκη, 25 ’Οκτωβρίου 1945-Μαρτίου 
1951), ως και πολλοί πολιτικοί άνδρες ήθελον την άναδιοργάνωσιν της εκκλησι
αστικής εκπαιδεύσεως καί την επιτυχίαν αυτής, ώστε ν’ απόκτηση 6 κλήρος άν- 
δρας μεμορφωμένους. Ούτε δε την εργώδη προσπάθειαν έπιλύσεως τοϋ επείγοντος 
προβλήματος τής πληρώσεως των κενών έφημεριακών θέσεων, δυνάμεθα ή επι
τρέπεται να παραγνωρίσωμεν, δεδομένου, ότι ή Ελλάς, μόλις έξελθοϋσα της λαί
λαπας καί τής δυστυχίας του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, είχε χαινούσας πληγάς, 
αίτινες πληγαί δεν ή σαν μόνον εις το σώμα τής Ελλάδος, άλλα καί τής Εκκλη
σίας, ή όποια είχε μέγαν αριθμόν θυμάτων κληρικών.1 "Οθεν ή κριτική άφορα εις 
την έξέλιξιν τή εκατονταετίας καί την μη άνεύρεσιν τής λύσεως εκείνης τοϋ θέ
ματος τής μορφώσεως καί αξιοπρεπούς συντηρήσεως τοϋ κλήρου, εις την όποιαν 
το μέσον, όπερ αποτελούν αί Ίερατικαί Σχολαί, θά έ'δει ν’ άποτελέση σοβαράν προ- 
ϋπόθεσιν λύσεως τοϋ όλου ζητήματος. Άλλ’ ας έ'λθωμεν εις τον νόμον 540. Οΰτος 
προβλέπει πενταταξίους Τερατικάς Σχολάς εις πολλάς πόλεις, ισοτίμους προς την 
Ριζάρειον, ώς επίσης καί την ιδρυσιν Άνωτέρων καί Κατωτέρων ’Εκκλησιαστι
κών Φροντιστηρίων.

"Εν άνώτερον ’Εκκλησιαστικόν Φροντιστήριον προεβλέπετο νά λειτουργήση εις 
την Ριζάρειον Σχολήν. Τοϋτο βεβαίως θά έπρεπε νά λειτουργήση εις τα κτίρια τής 
Ριζαρείου Σχολής, άλλα ταΰτα ή σαν δεσμευμένα. Τό κύριον μάλιστα κτίριον τής 
Σχολής κατείχετο άπό τό Ύπουργεΐον Πρόνοιας καί 'Υγιεινής, ώς πρόσκαιρον Νο- 
σοκομεΐον ! !

Τό ιστορικόν τής έπιτάξεως τών κτιρίων τής Σχολής είναι σημαντικόν, διότι 
μαρτυρεί, ότι τό Κράτος, διά τών δημοσίων υπαλλήλων καί υπουργών, παρουσιά
ζεται συχνάκις μη έχον συνείδησιν τών υποχρεώσεων του νά είναι δίκαιον καί μάλι
στα απέναντι τών κληροδοτημάτων καί δή καί κοινωνικής ωφέλειας καί ένατι τών 
υποχρεώσεων του προς τήν Παιδείαν. "Ενεκα τούτου, αφού παρέσχομεν ανωτέρω 
(σελ. 83) τον ιστορικόν τής Έπιτάξεως, θά παράσχωμεν κατωτέρω ολόκληρον 
τήν διαμαρτυρίαν τή Σχολής, ώς έχει, διά τάς γενομένας υπό τοϋ 
Κράτους αδικίας εις βάρος τής περιουσίας τής Ρ ι ζ α- 
ρ ε ί ο υ Σχολής.

§ 3. Διαμαρτυρία διά τάς γενομένας εις βάρος τής περιουσίας τής Σχολής 
αδικίας.

Τό 1957 τό Συμβούλιου τής Σχολής όρθώς έπραξε συντάξαν καί δημοσιεΰσαν 
τό έν λόγω τεύχος περί τοϋ έν τή έπιγραφή θέματος. Επειδή τό κείμενον είναι ση
μαντικόν καί υπεύθυνον, διά τήν 'Ιστορίαν τής Σχολής, τό παρέχομεν ολόκληρον:

«Τό Πολυμελές Συμβούλιου τής Ριζαρείου ’Εκκλησιαστικής Σχολής, άποτε- 
λούμενον έκ τών έκτελεστών τής διαθήκης Ριζάρη, έχον βαθεϊαν συναίσθηση/ τών 
βαρυτάτων ευθυνών του διαχειρίσεως τής Ριζαρείου περιουσίας καί τοϋ μέλλοντος

1. Πρβλ. Κ. Βοβολίνη. Ή Εκκλησία εις τον άγώνα της Ελευθερίας, ’Αθήναι 1952.



#

της Ριζαρείου Σχολής, έθεώρησε καθήκον του νά φέρη εις την δημοσιότητα, δια 
των έν συνεχεία παρατιθέμενων στοιχείων, τάς εις βάρος της περιουσίας του Ι
δρύματος, προσγενομένας αδικίας καί να έπισημάνη τον κίνδυνον της τελείας ε-
ξουθενώσεως τής Σχολής. ^ ( (

Δήλοι δε δτι, το επ’ αυτό θά μετέλθη παν νόμιμον μέσον προς υπερασπισιν 
τής περιουσίας τοϋ 'Ιδρύματος καί αποτροπήν τής απειλούμενης περιελευσεως 
του, εις πλήρη αδυναμίαν έκτελέσεως τοϋ σκοπού δι’ ον προώρισε αυτήν ο Ιδρυ

τής της.
Άθήναι, Μάϊος 1957

Τό Πολυμελές Συμβούλων Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής.

ΚΩΝ. ΑΜΑΝΤΟΣ 
ΑΛΕΞ. ΗΛΙΑΔΗΣ 
ΚΙΜΩΝ ΠΑΝΤΑΖΗΣ 
ΔΗΜ. ΣΙΣΙΛΙΑΝΟΣ 
MIX. ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΤ 
ΧΡ. ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ 
ΚΩΝ. ΠΑΛΗΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 
ΒΑΣ. ΒΕΛΛΑΣ 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΐΤΡΑΚΗΣ

’Ακαδημαϊκός
Τραπεζικός
Καθηγητής τοϋ Πολυτεχνείου 
π. Πρεσβευτής 
Δικηγόρος πρ. 'Υπουργός 
Δικηγόρος πρ. 'Υπουργός 
’Ιατρός τ. έκτακτος Καθηγητής Πανεπιστημίου 
’Ιατρός έκτακτος Καθηγητής Πανεπιστημίου 
Καθηγητής τοϋ Πανεπιστημίου 
Καθηγητής τοϋ Πανεπιστημίου 

Ό Γραμματεύς Δ. ΒΕΡΓΟΣ

Περιληπτικόν σημείωμα των έν τώ παρόντι λεπτομερώς άναφερομένων
αδικιών τών προσγενομένων εις τήν Ριζάρειον ’Εκκλησιαστικήν Σχολήν. 1 2 3 4 5 6

1. Εξακολουθεί ή παράνομος έπίταξις τών κτιρίων τής Σχολής επί 16 έτη.
2. Τής άφηρέθη εκ τής διανοίξεως τής όδοΰ Ριζάρη:

α) οίκόπεδον άπομεΐναν εκεΐθεν της οδού Ριζαρη π.τ.τ. 927 και β) αμελείται 
συστηματικώς ή άποζημίωσίς της υπό τοϋ Δημοσίου έκ τής διανοίξεως τής όδοΰ 
Ριζάρη διά π.τ.τ. 2530 παρά τά αντιθέτους κρατικάς υποσχέσεις.

3. Διαπλατύνεται ή Λεωφόρος Βασ. Σοφίας ακόμη κατά 9 μέτρα εις βάρος 
τής Σχολής καί ουτω τής άφαιροΰνται πηχ. τ.τ. 4166 καί δημιουργεΐται πρασιά 
επίσης 9 μ. άχρηστευομένης έτέρας έκτάσεως π.τ.τ. 2666.

4. Έκ τής διανοίξεως τής Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου τής άφηρέθη σαν εν όλω 
μ.τ. 7759 καί αμελείται ή άποζημίωσίς της, δι’ ήν ρητήν ύποχρέωσιν άνέλαβεν 
τό Δημόσιον διά μ.τ. 4044, ήτοι π.τ.τ. 7190.

5. Κατηργήθη ή φορολογική απαλλαγή τής Σχολής, παρά τό γεγονός ότι έτύγ- 
χανε ταύτης πρότερον ου μόνον έν 'Ελλάδι άλλα καί έν Ρωσσιμ παρα τοϋ Τσάρου.

6. Διά τοϋ έσχάτως δε ψηφισθέντος Νόμου περί «Πνευματικοΰ Κέντρου» επι- 
χειρεΐται ή τελεία έξουθένωσίς της, δεσμευομένου δι’ αόριστον χρόνον ολοκλήρου 
τοϋ ύπολειφθέντος έπί τής Λεωφ. Βασ. Σοφίας άριθμ. 24 γηπέδου της, εκ π.τ.τ.



42.000 περίπου προς άπαλλοτρίωσιν, άξίας ούχί κατωτέρας των 300.000 χρυσών 
λιρών, ώστε ν’ άπονεκρωθή πάσα ενέργεια της Σχολής έπ’ αύτοϋ καί στερηθή 
αυτή τών μέσων συνεχίσεως του προορισμού της.

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

*Η Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή ίδρύθη έν τώ νεοσυστάτω Έλληνικώ Βα- 
σιλείω τήν 12 Μαίου 1841, ότε ό Βασιλεύς "Οθων άπεδέχθη διά ταυτοχρόνου 
Διατάγματος τάς προτάσεις τοϋ αειμνήστου Διαθέτου - Ίδρυτοΰ της. Ή σύστά
σίς της άπετέλεσε το μεγαλύτερου γεγονός της έποχής έκείνης καί ό Βασιλεύς, 
ή Κυβέρνησις καί ή Ελληνική κοινωνία άπένειμαν εις τον Ιδρυτήν της καί εις 
αυτήν μεγίστας τιμάς καί τήν περιέβαλον με θερμά αισθήματα στοργής. Ή Σχο
λή άνταπεκρίθη καί έδικαίωσε τάς έλπίδας, τάς όποιας έστήριξεν εις αυτήν τό 
’Έθνος. Εντός ολίγων έτών άπό της ένάρξεως της λειτουργίας της κατέστη περί
φημος Σχολή καί ή έκτοτε καί μέχρι σήμερον, άρτια έν παντί κατάρτισις, ήν ένε- 
φύσησεν εις τούς σχόντας τήν τύχην νά έκπαιδευθοϋν έν αυτή, εδραίωσε τόσον τήν 
φήμην της, ώστε άπό όλας τάς χριστιανικάς χώρας της Ανατολής νά άποστέλ- 
λωνται εις αυτήν υπότροφοι διά νά τύχουν ύποδειγματικής μορφώσεως. Οί από
φοιτοί της διέπρεψαν όπου καί άν έπεδόθησαν καί είναι συγκινητικαί αί λαμβανό- 
μεναι έκάστοτε έπιστολαί ύπό τοϋ ’Ιδρύματος έπιφανών άνδρών τής Ελλάδος καί 
ξένων κρατών, κατεχόντων τά σκήπτρα εν τε τή Εκκλησία και Πολιτεία (μεταξύ 
τούτων καί Πατριάρχαι Κόπται), δι’ ών ούτοι διαλαλοϋν τήν άπειρον εύγνωμο- 
σύνην των προς τό "Ιδρυμα. Οΰτω ή Ριζάρειος Σχολή, έχουσα μακράν ιστορίαν, 
όσην περίπου καί τό ’Ελληνικόν Βασίλειον, απεδωσεν αγλαούς καρπούς και απετε- 
λεσε καί αποτελεί τίτλον τιμής τή Ελληνικής εν γενει Παιδείας.

Βασικώς ή δραστηριότης της οφείλεται εις τήν πρόνοιαν τοϋ αειμνήστου ί
δρυτοΰ της, όστις τό μέν καθώρισε τά τής διοικήσεώς της, διά συνετών καί λεπτο
λόγων έν τή διαθήκη του διατάξεων, τό δέ καί τήν έπροίκισε διά σοβαρών περι
ουσιακών στοιχείων, προσέτι δέ καί εις τήν συνετήν έκτοτε ύπό τοϋ Συμβουλίου 
τών έκτελεστών τής Διαθήκης Του, διαχείρισιν, έπαύξησιν καί άξιοποίησιν ιδία, 
τής ακινήτου περιουσίας τοϋ 'Ιδρύματος.

Έπελθόντος τοϋ Έλληνοϊταλικοΰ πολέμου, ή Σχολή έπαυσε νά λειτουργή, ως 
έπιταχθέντων δέ τών κτιρίων της έκτοτε καί μέχρι σήμερον καί διατελούντων έν 
έπιτάξει, αδυνατεί νά έπαναλειτουργήση· δι’ 8 τό Συμβούλιόν της έπί γηπέδου 
έν Χαλανδρίω (έναντι Χωματερής Λεωφ. Κηφισσίας) έκτάσεως 85 στρεμμάτων, 
τό όποιον είχε τήν πρόνοιαν ν’ άγοράση ολίγον χρόνον προ του πολέμου (καί 
οότω νά μή έξανεμισθοΰν τά εις μετρητά άποθέματά της) ήναγκάσθη νά άποφα- 
σίση τήν άνέγερσιν τών νέων διδακτηρίων της, προεκήρυξε διαγωνισμόν, έβρά- 
βευσε τούς έπιτυχόντας, άποπερατώθησαν αί άρχιτεκτονικαί κ.λ.π. μελεται και 
ήδη έντός τό πολύ διμήνου θέλει προβή εις τήν έναρξιν άνοικοδομήσεως των.

Πρόκειται περί σοβαρωτάτης προσπάθειας, διότι προβλέπεται ή άνέγερσις ένός 
συγχρόνου, κατά τά σήμερον έπιστημονικώς παραδεδεγμένα, συγκροτήματος εύ-



ρυχώρων σχολικών κτιρίων, το όποιον άποπερατουμενον, θα αποτελεση ζηλευτόν 
άπόκτημα της Ελληνικής Εκκλησιαστικής έκπαιδεύσεως, δεδομένου ότι περι
λαμβάνει δύο συγκροτήματα κτιρίων, εν διά την καθ’ εαυτό Σχολήν και δεύτερον 
διά τό καί ήδη λειτουργούν παρά τή Σχολή Άνώτερον Εκκλησιαστικόν Φροντι
στή ρ ιόν της (αποφοίτων Γυμνασίου — διετής κύκλος σπουδών). Η δαπανη τε- 
λικώς δεν θά είναι κατώτερα τών 30.000.000 δραχ. και η λειτουργία εν αυτώ τών 
Σχολών, ώς είναι εύνόητον, θά άπαιτή σοβαρωτάτας ετήσιας τακτικας δαπανας. 
Έν τούτοις τό Συμβούλιον τοϋ ’Ιδρύματος ούδέ καν εσκεφθη ότι είναι δυνατόν να 
τείνη χεΐρα, ζητούν την κρατικήν επικουρίαν, ώς συνήθως συμβαίνει εις παρόμοι
ας περιπτώσεις, απλώς δε διετέλει με την έντύπωσιν ότι το Κράτος θα περιεβα- 
λε με στοργήν καί τούς σκοπούς έν γένει της Σχολής και τον αγώνα, εις δν απεδυ- 
ετο τό Συμβούλιον της, δεδομένου ότι ήτο ύποχρεωμένον να αύξηση παραλληλως 
καί τα εισοδήματα τού ’Ιδρύματος, δι’ άξιοποιήσεως τμημάτων τού επι της Λεωφ. 
Βασ. Σοφίας άριθ. 24 γηπέδου, ώς καί τών λοιπών ακινήτων της Σχολής, ίνα δυ- 
νηθή ν’ άνοικοδομήση τήν νέαν Σχολήν καί άνταποκριθή άπροσκόπτως εις τας 
ανωτέρω τακτικας ηύξημένας δαπάνας λειτουργίας της έν τοΐς ανεγερθησομενοις 
κτιρίοις, αί όποΐαι κατά ρητήν διάταξιν τής διαθήκης δέον ν’ αντιμετωπίζονται 
άποκλειστικώς από τα τακτικά έσοδα τού ’Ιδρύματος.

Άτυχώς, όμως, ού μόνον τοιαύτα τινα δείγματα δεν υπήρξαν έκ μέρους τού 
Κράτους, άλλα βασίμως δύναταί τις να ίσχυρισθή ότι ευρηται περίπου έν διωγμώ 
ή Σχολή, διότι αντιμετωπίζει πλήρη κρατικήν ά σ τ ο ρ γ ί
α ν καί διάθεσιν, ώς μ ή ώφελε, άφαιρέσεως τής ακινή
του περιουσίας της' καί ιδού αί αποδείξεις.

Ιον) Τα έν Άθήναις καί έπί τής Λεωφ. Βασ. Σοφίας κτίρια τού 'Ιδρύματος 
έξακολουθοΰν να διατελοΰν έν έπιτάξει παρά τού Κράτους ήδη έπί 16 πλήρη έτη 
παρά τήν αντίθετον άπόφασιν τού Συμβουλίου Επικράτειας ! (βλεπ. 'ιστορικόν έπι- 
τάξεως καί λεπτομερέστερον εις σελ. 12 τού φυλλαδίου).

2ον) Κατηργήθη ή φορολογική απαλλαγή τού 'Ιδρύματος διά τοϋ Ν. 2366/ 
1953 «περί καταργήσεως φορολογικών απαλλαγών καί έξαιρέσεων», ένω καί αυτός 
ό Τσάρος τής Ρωσίας, άναγνωρίζων τό έργον τής Σχολής, τής είχε χορηγήσει 
πλήρη φορολογικήν απαλλαγήν τής έν Ρωσία περιουσίας της (βλ. ιστορίαν Ρι- 
ζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής ύπό Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου σελ. 64).

3ον) Άφηρέθη διά τής διανοίξεως τής οδού Ριζάρη άπομεΐναν οίκόπεδον τής 
Σχολής έκεΐθεν τής οδού Ριζάρη (ήτοι έντός τοϋ οικοδομικού τετραγώνου 
ένθα τό Βυζαντινόν Μουσεΐον) καί β) αμελείται συστηματικώς ή έξόφλησις τής 
όφειλομένης έκ τής διανοίξεως τής οδού Ριζάρη άποζημιώσεώς της, διά τό μέχρι 
τοϋ άξονος τής οδού Ριζάρη τμήμα γηπέδου της, τό καταληφθέν ύπό τής ανωτέρω 
όδοϋ καί βαρόνον τό 'Ελληνικόν Δημόσιον ή τούς ύποκαταστάτους του κρατικούς 
’Οργανισμούς, ών τά γήπεδα ουτω απέκτησαν πρόσωπον έπί τής όδοϋ Ριζάρη 
εις βάρος τής Σχολής (βλ. λεπτομερέστερον ιστορικόν εις σελ. 12 τοϋ φυλλαδίου).

4ον) ’Ενώ κατέστη έκδήλως διά τών γενομένων έργων διαπλατύνσεως, έπαρ- 
κεστάτη ή Λεωφ. Βασ. Σοφίας, έν τούτο ις έπεκτείνεται αυτή μόνον προς τήν πλευ



ράν της Ριζαρείου Σχολής κατά 9 μέτρα ακόμη και δημιουργεΐται προσέτι πρασια 
έξ ετέρων 9 μέτρων, ούτως ώστε αχρηστεύεται οίκόπεδον της Σχολής π.τ. 2666 
και άφαιρεΐται έξ αύτής έτερον ομοίως π.τ. 4166.

δον) Διηνοίχθη καθ’ ολοκληρίαν σχεδόν ή νέα Λεωφόρος Βασ. Κωνσταντί
νου επί τοϋ γηπέδου τής Σχολής, καταληφθέντων μ.τ. εν ολω 7759, εξ ών 3715 
τ.μ. άφορώσι την ΙΟμετρον λωρίδα, δι ήν αύτοαποζημιοϋται η Σχολή, καί δια τα 
υπόλοιπα μ.τ. 4044 δέον αυτή ν’ άποζημιωθή και δεν απεςημιωθη εισετι παρα 
τάς δοθείας κρατικάς υποσχέσεις ύπό τε τοϋ τότε Πρωθυπουργού αείμνηστου 
Στρατάρχου Παπάγου καί τοϋ νΰν κ. Πρωθυπουργού και τότε υπουργού των Δη
μοσίων Έργων Κ. Καραμανλή (βλ. λεπτομερέστερον εις σελ. 13 τοϋ φυλλαδίου).

6ον) Διά τοϋ ψηφισθέντος νομοσχεδίου περί «πνευματικού κέντρου» επιτρέπε
ται ή αναγκαστική άπαλλοτρίωσις καί τοϋ ύπολειφθεντος πλέον, μετά τας τοσας 
αφαιμάξεις, γηπέδου τής Σχολής, ούτως ώστε ουδεν εν κατακλεΐδι να απομεινη 
αυτή, ουδέ καν έξαιρουμένου ενός σοβαρού τμήματος διά την μελετωμένην εύρυ- 
τέραν πνευματικήν δράσιν τής Σχολής (βλ. κατωτέρω), η οποία είναι επίσης, Ι
δρυμα κοινωφελές καί κατά τήν γνώμην μας χρησιμώτερον ετέρων τινων Ενώσε
ων ή ’Οργανισμών, εις τους οποίους γενναιοφρόνως χαρίζονται ύπό τοϋ αύτοΰ Νο- 
μοθετήματος εκτάσεις τής Σχολής και των παραπηγμάτων. ,

Το Συμβούλων τής Σχολής έχει ήδη αποφασίσει, όπισθεν τοϋ αυτόθι 'Ιερού 
Ναού τοϋ 'Ιδρύματος, ό όποιος κατά τό υφιστάμενον σχέδιον πόλεως θέλει περι- 
βληθή ύπό πλατείας, τήν άνέγερσιν έν τω μέλλοντι καλλιμάρμαρου κλασσικού τύ
που μεγάρου, εις δ να έγκατασταθή α) ή Διοίκησις τοϋ 'Ιδρύματος (συμφώνως 
προς τήν ερμηνευτικήν τής διαθήκης άπόφασιν ύπ’ άριθ. 2110/55 του Εφετειου 
’Αθηνών, β) ή ύπάρχουσα Βιβλιοθήκη της, καί άχρησιμοποίητος παραμένουσα λό
γω τών συνθηκών τής Σχολής, σοβαρός επιστημονικής σημασίας, τιθεμένης εις 
τήν διάθεσιν τοϋ κοινού ως καί γ) νά δημιουργηθή εις τούτο αίθουσα διαλεςεων, 
ίνα ούτω μονίμως διατηρείται άσβεστος ή έν τή περιοχή επί Μοετίαν^ καρποφό
ρος δράσις τοϋ 'Ιδρύματος καί έπεκταθή ή πνευματική ακτινοβολία τής Σχολής.

’Εννοείται 6τι πάντα ταϋτα εΐχον ώς προϋπόθεση τήν πραγματοποίηση έκ- 
ποιήσεων τμημάτων τοϋ γηπέδου τούτου, άλλ’ εις τό γήπεδον δευσμευόμενον και 
δυνάμενον νά άπαλλοτριωθή κατά τάς διατάξεις τοϋ ψπφισθέντος Νόμου, άπαγο- 
ρεύεται πλέον ή άνέγερσις οικοδομών, μή προοριζομένων be κατασκευής δια την 
έξυττηρέτησιν πνευματικών, καλλιτεχνικών, τουριστικών ή διοικητικών σκοπών κη- 
ρυσσομένων τούτων ώς σκοπών δημοσίας ώφελείας καί κρινομένων τών σκοπών 
ώς τοιούτων ύπό τοϋ 'Υπουργείου Δημοσίων Έργων δι’ έκδιδομένου Διατάγμα
τος (καί ούχί ύπό τοϋ αρμοδίου 'Υπουργείου Θρησκευμάτων καί Έθν. Παιδείας). 
Σημειωτέον 6τι έν τή ύπό τοϋ Νόμου κατονομαζομένη έκτάσει δέν ύφίστανται 
πλήν τοϋ γηπέδου τής Σχολής έτεραι ίδιοκτησίαι άλλων ιδιοκτήτων πλην ασημαν- 
των τινών, άλλά μόνον τοιαϋται τοϋ Έλληνικοϋ Δημοσίου ή ύποκαταστατων του 
κρατικών ’Οργανισμών, ών τάς ιδιοκτησίας ώς βούλεται κανονίζει το Δημόσιόν. 
Επομένως βασικώς ό Νόμος έγένετο διά τήν Ιδιοκτησίαν του Ιδρύματος. , 

Ούτω διά τών ανωτέρω διατάξεων τοϋ Νόμου τούτου (αι οποιαι καθ ημάς



δεν εύρίσκονται έν αρμονία προς τάς συνταγματικάς διατάξεις) ουδέ καν άπαλ- 
λοτριοϋται το γήπεδον της Σχολής, οπότε θά έδει ν’ άποζημιωθή αυτή κατα Νο
μόν προ πάσης καταλήψεως, άλλ’ ετι χείρον δεσμεύεται, ίνα άπαλλοτριωθή τοϋτο 
έν δλω ή διά τμηματικών άπαλλοτριωτικών πράξεων, όψέποτε θά θέληση το Υ- 
πουργεΐον Δημοσίων ’Έργων, ήτοι μετά 10, 50 ή καί 100 επέκεινα έτη. Κατα τον 
τρόπον αυτόν, ώς πας τις ασφαλώς δύναται ν’ άντιληφθή, εκβιάζεται ή Ριζάρειος 
Σχολή, δεσμεύεται μία ακίνητός της περιουσία άξίας ούχί κατωτέρας τών 300. 
000 χρυσών λιρών, παραμένει αναξιοποίητος καί αυτή καί ή υπόλοιπος ακίνητος 
περιουσία καί καθίσταται εκτάκτως δυσχερής, αν μη απραγματοποίητος, ή άνε- 
γερσις καί άποπεράτωσις τών νέων διδακτηρίων της, ενώ εξ αντιθέτου κατα
κρατούνται αύθαιρέτως τά παλαιά της κτίρια ! ! !

Κατά συνέπειαν τών ανωτέρω έθεώρει τό Συμβούλιον τών ’Εκτέλεσών, ότι η 
Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή έτέθη εκ μέρους του Κράτους έν διωγμω καί έ- 
κάλει πάντας τούς νομίζοντας, ότι κατά πρωτοφανή άδικίαν πράττεται τοϋτο, 
όπως ένωθώσι μετ’ αυτών διά τήν προάσπισιν του σεπτού 'Ιδρύματος.

’Ιδιαιτέρως άπευθύνομεν έκκλησιν διά τής παρούσης προς τον κ. Πρωθυπουργόν, 
τήν Σεβαστήν Ίεράν Σύνοδον τής Εκκλησίας τής Ελλάδος, καί τον Προκαθή
μενόν της Μακαριώτατον ’Αρχιεπίσκοπον ’Αθηνών καί Πάσης Ελλάδος, προς 
άπαντας τούς Σεβασμιωτάτους Ίεράρχας, τάς Θεολογικάς Σχολάς τών Πανε
πιστημίων ’Αθηνών καί Θεσσαλονίκης, τούς κ.κ. Βουλευτάς, ιδίως τούς έκπρο- 
σώπους έν τή Βουλή τής ’Ηπείρου καί τούς Δημοτικούς καί Κοινοτικούς άρχον
τας ’Ηπείρου, τον ’Αθηναϊκόν καί ’Ηπειρωτικόν τύπον, τά ’Ηπειρωτικά Σωμα
τεία καί τήν έν γένει Ελληνικήν Κοινωνίαν, όπως συμπαρασταθούν εις τό "Ιδρυμα 
καί άξιώσουν τον δν έπαξίως δικαιούται ή Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή 
σεβασμόν, πρός τε τό έ'ργον της καί τήν περιουσίαν της, ήτις έν τέλει είναι πε
ριουσία καί μόνον δύο φιλογενών αδελφών μοχθησάντων εις τήν ξένην διά να τήν 
αφιερώσουν εις τοιοΰτον υπέρ Εκκλησίας καί Πολιτείας κοινωφελή σκοπόν, αυ
τόχρημα Έθνικωτάτης σημασίας καί έκ τών σπουδαιοτέρων μάλιστα λόγω τών 
συνθηκών ας διερχόμεθα.

'Ιστορικόν καταλήψεως έκτάσεων τής Ριζαρείου 
Σχολής έκ τής διανοίξεως τής όδοϋ Ριζάρη

Κατά τό έτος 1936, κατόπιν προηγουμένων συνεχών διαβημάτων πρός τήν Σχο
λήν τού τότε 'Υπουργείου Διοικήσεως Πρωτευούσης, διηνοίχθη ή νέα οδός Ριζά
ρη, σχεδόν καθ’ ολοκληρίαν, έπί γηπέδου τής Σχολής καί άπέμεινεν έκεΐθεν τής 
όδοϋ Ριζάρη άποκοπέν τριγωνικόν τμήμά της έμβαδού μ.τ. 521,91 ή π.τ. 927,84, 
έχον πρόσωπον έπί τής όδοϋ ταύτης μ. 38 περίπου.

Τό τμήμα τοϋτο έκτοτε είχε περικλεισθεΐ διά μανδροτοίχου παρά τής Σχολής, 
δεδομένου οτι πρός δυσμάς συνόρευε πρός τήν παλαιάν όδόν Ριζάρη.

Κατά τήν κατοχήν, ύπό τών ’Ιταλικών άρχών Κατοχής, έκρημνίσθη ό περι- 
κλείων τοϋτο μανδρότοιχος ό διαχωρίζων τό άποκοπέν τμήμα άπό τής παλαιάς



όδοϋ Ριζάρη καί συμπληρωθέντος του έπί της προσόψεως της όδου μανδροτο,ιχου 
καθ’ δλον το μήκος, συμπεριελήφθη τόσον το τμήμα τούτο εις το εκειθεν υπό
λοιπον, όσον καί ή έγκαταλειφθεϊσα παλαιά οδός Ριζαρη.

Έκ τής διανοίξεως -τής 68οϋ Ριζάρη κατελήφθη έκ των γηπέδων τής Σχολής, 
παρεκτός του ανώτερου τμήματος, έτέρα εκτασις μ.τ. 2934,60' ήτοι π.τ. 4695.

Άπηυθύνθημεν από τής άπελευθερώσεως καί εντεύθεν δι’ επανειλημμένων εγ- 
γροίφων μας τόσον εις τό 'Τπουργεϊον Οικονομικών όσον καί εις τό 'Τπουργεϊον 
Έθν. ’ A μόνης καί Έπιτελεΐον Στρατού πρός τακτοποίησιν τοϋ θέματος, ου μο- 
νον όμως οΰδέν έγένετο, άλλα καί άνήγειρε τό Δημόσιον δόο πολυκατοικίας επι 
τής γωνίας των όδών Ριζάρη καί Αεωφ. Β. Κωνσταντίνου. _ , , ,

Τέλος τή αιτήσει μιας έζεδόθη υπό τοϋ Πολεοδομικοϋ Γραφείου η υπ αριθ. 
72 τής 22 'Ιουνίου 1953 πραξίς του, δι’ ής λόγω τοϋ έμβαδοϋ τοϋ ^ιθεν αποκο- 
πέντος τμήματος ιδιοκτησίας τής Σχολής (μ.τ. ώς Ανωτέρω άναφέρομεν ,525,91) 
καί τακτοποιήσεις του, καταψηφίζει όπέρ -τής Σχολής όρθογωνιον οικοπεδον 
όχον πρόσοψιν 20 μ. έπί τής όδοϋ Ριζάρη καί βάθος 26, ήτοι εμβαδόν 520 μ., κεί
μενον εις τό μέσον περίπου τοϋ οίκοδομικοϋ τετραγώνου
τούτου καί των Αμοιβαίων συμψηφισμών τελικώς τό μέν Τ.Ε.Α. (Ταμειον - 
νικής Άμύνης) νά άποζημιώση τήν Ρ.Ε.Σ. λόγφ προσκυρωσεως δια μ.τ. ,171,90 
καί λόγω ρυμοτομίας διά μ.τ. 1251, 30 τόν δέ Δήμον (δικαιούχος ως εκ της 
έγκαταλειφθείσης όδοϋ) νά άποζημιώση ή Ρ.Ε.Σ. λόγω τακτοποιησεως δα, μ.τ. 
172,50, ό δέ Δήμος νά άποζημιώση ταύτην λόγω ρυμοτομίας δια μ.τ. 2U5/U.
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477 τής 10/15 Δεκεμβρίου 1914.

Βασ. Κωνσταντίνου
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Τό Συμβούλιου τής Σχολής δεν συνήνεσεν εις τούτο.



Έπηκολούθησαν, τό ύπ’ άριθ. 46691 της 4/10/53 έγγραφόν του, δι’ ου γνωρί
ζει ότι 8ιά ψηφισθέντος Νόμου (είναι τό ύπ’ άριθ. 2722/1953 Νομοθετικόν Διά
ταγμα) προεβλέφθη ή ευχέρεια ίνα, συναινούντων των δικαιούχων, αντί καταβολής 
άποζημιώσεως, δίδονται οικόπεδα έκ της καλύψεως τοϋ Ίλισσοΰ άνακύπτοντα, καί 
ζητεί αδθις να συμφωνήση ή Σχολή εις την διάνοιξιν καί τό αμέσως εν συνεχεία 
ύπ’ άριθ. 46695 τής 6/11/1953 έγγραφόν του, δι’ ου δηλοϊ ότι αν μέχρι τής Δευτέρας 
δέν τύχη καταφατικής άπαντήσεως θά εύρεθή υπόχρεος να άρη την πρότασιν τής 
άντί άποζημιώσεως μεταβιβάσεως γηπέδων καί ότι θά άκολουθηθή ή νόμιμος 
διαδικασία.

Εις άπαντα τα έγγραφα ταϋτα τό Συμβούλιον άπήντησε διά του ύπ’ άριθ. 522 
τής 9/11/1953 εγγράφου του, ότι δέν έχει την δυνατότητα ώς έχον καί τάς εύθύ- 
νας εκτελεστού Διαθήκης νά άπεμπολήση τήν επί τού ρυμοτομηθησομένου εδάφους 
τής Σχολής κυριότητα της, άνευ προηγουμένης τακτοποιήσεως καί μεταβιβάσε
ις αυτή τού άναλόγου άνταλλάγματος.

Κατόπιν τής τοιαύτης άπαντήσεως, εις ήν ήχθη τό Πολυμελές Συμβούλιον 
τής Σχολής, κατόπιν πολλαπλών συνεδριάσεων του, ό τότε Υπουργός Δημοσί
ων Εργων, (καί τ. Πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής) έζήτησε τήν συνδρομήν τού 
Πρωθυπουργού αειμνήστου Παπάγου, ό όποιος έκάλεσε παρ’ αύτω τό Συμβούλι
ον τής Σχολής καί συνέστησε νά έπιτρέψη τούτο τήν διάνοιξιν τής Λεωφόρου, δια- 
βεβαιωσας αυτό ότι οπωσδήποτε καί κατά τόν επωφελέστερου τρόπον θά διευθε
τηθούν τά δίκαια τής Σχολής, τόσον έκ τής διανοίξεως τής οδού Ριζάρη, θέμα άπό 
έτών επίσης έν έκκρεμότητι διατελοΰν εις βάρος τής Σχολής, όσον καί τής Λεω
φόρου Βασ. Κωνσταντίνου καί προς μείζονα διαβεβαίωσιν, άπηύθυνε τό ύπ’ άριθ. 
61694/11/53 έγγραφόν του (έπισυναπτόμενον έν άντιγράφω) πρός τά Υπουρ
γεία Οικονομικών, Εθνικής Αμυνης καί Δημοσίων ’Έργων, κοινοποιηθέν καί 
προς την Σχολήν, ίνα οριση αντιπρόσωπόν, δι’ où συνιστα έπιτροπήν έκκαθαρί- 
σεως τών τοιούτων άξιώσεων τής Σχολής, ήτις θέλει ύποβάλει «πρότασιν συμβι
βαστικής λύσεως, έν πνεύματι κατανοήσεως τού ότι πρόκειται περί ευαγούς ιδρύ
ματος υπέρ ου δικαιολογείται η εκδηλωσις Κρατικού ένδιαφέροντος».

Κατόπιν τής τοιαύτης διαβεβαιωσεως τού Στρατάρχου καί τών προηγουμέ
νων τού Υπουργού Δημοσίων Έργων (καί τ. Πρωθυπουργού) ήναγκάσθη πλέον 
καί ένέδωσε τό Συμβούλιον τής Σχολής καί οΰτω διηνοίχθη ή Λεωφόρος Βασ. 
Κωνσταντίνου.

Παραλλήλως συνεστήθη, ή έν λόγω Επιτροπή δι' άποφάσεως τών αρμοδίων 
1 πουργων άποτελεσθεΐσα έξ έκπροσώπων τών Υπουργείων Οικονομικών, Έθν. 

Άμύνης, Δημοσίων Έργων καί τής Ριζαρείου Σχολής, ήτις μετά τρίμηνον έργα- 
σίαν κατέληξεν εις τό πόρισμα ότι θά έδει νά δοθούν διά τήν διάνοιξιν τόσον τής 
οδού Ριζάρη όσον καί τής λεωφόρου Βασ. Κωνσταντίνου εις τήν Ριζάρειον Έκκλη-
σιαστική\Σχολήν ^ bm/οποίησιν τών άξιώσεών της, διά τάς ρυμοτομηθείσας
εκτάσεις ανερχομένας εις 18.000 περίπου πήχεις, έκπιπτομένης έξ αυτής τών έκ 
τής κτηθεισης υπεραξίας άντιστοίχων άξιώσεων τού Δημοσίου, τρία γήπεδα έξ 
ων τα δυο μ.τ. 601 τού ενός καί 845 τού δευτέρου κείμενα έναντι τού ύπολειφθέν-



τος γηπέδου, έπί της Λεωφόρου Βασ. Κωνσταντίνου, τοϋ δε τρίτου έκ μ.τ. 2790 
είς άπόστασιν 300 περίπου μέτρων από ταύτης, εσωτερικόν, (ήσσονος αξίας ) 
προελθόντα άπαντα έκ της καλύψεως τοϋ Ίλισσοΰ.

Το πρακτικόν τούτο της Επιτροπής υπεβλήθη έκτοτε (20 Μαρτίου 1954) 
είς τούς αρμοδίους καί τον Υπουργόν των Δημοσίων Έργων καί παραμένει έκτο
τε άνενέργητον παρά τάς συνεχείς παραστάσεις τοϋ Συμβουλίου της Σχολής είς 
τον τότε κ. Υπουργόν Δημοσίων Έργων καί τούς διαδεχθέντας αύτάν κ.κ. Υ
πουργούς.

Παραλλήλως πρός τάς ανωτέρω συμβιβαστικάς ένεργείας, αϊτινες άπέρρευ- 
σαν έκ των άναληφθεισών υπό τοϋ Δημοσίου διά των ανωτέρω έγγραφων του 
υποχρεώσεων έναντι τής Σχολής, άποδεξαμένης τοΰτο καί αίτινες κατέληξαν έπί 
τριετίαν ήδη είς τό Υπουργικόν συρτάριον, ή αρμόδια Υπηρεσία τοϋ Σχεδί
ου Πόλεως έπί τή άπό 11/11/1953 ύπ’ άριθ. άποφάσει Υπουργείου Δημ. "Εργων, 
δι’ ής άνεγνωρίσθη ώς έπειγούσης ανάγκης ή διάνοιξις τής νέας Λεωφόρου, έπελή- 
φθη τοϋ άναλογισμοΰ άποζημιώσεως λόγω ρυμοτομίας καί προσκυρώσεως ιδιοκτη
σιών κειμένων έπί τής έπικαλυφθείσης έκτάσεως τοϋ Ίλισσοΰ πέραν τής νέας Λεω
φόρου Βασ. Κωνσταντίνου, έξέδωκε δε την ύπ’ άριθ. 142 τής 2/11/53 πράξιν του, 
έξ ής διαπιστοΰται ότι κατελήφθησαν έκ τής έκτάσεως τής Ριζαρείου Σχολής μ.τ. 
4044 πλήν τής 10/μέτρου λωρίδος δι’ ήν αύτοαποζημιοΰται αύτη εξ ετερων 
μ.τ. 3715.

Ή πράξις αυτή, ήτις σημειωτέου επιβαρύνει τον Δήμον ’Αθηναίων (αγνοου
μένων των άναληφθεισών ώς άνωτέρω υποχρεώσεων έν γένει υπο τοϋ Δημοσίου), 
ίνα άποζημιώση την Ρ.Ε.Σ. λόγω ρυμοτομίας διά μ.τ. 3225 τον Οργανισμόν 
Άποχετεύσεως Πρωτευούσης ωσαύτως λόγω τακτοποιησεως δια μ.τ. 64 και λό
γω ρυμοτομίας διά μ.τ. 647 καί τό Ταμεϊον ’Εθνικής Αμυνης δια μέτρων 7), 
μέχρι σήμερον δεν έκυρώθη παρά τοϋ Υπουργείου.

Έκ τών άνωτέρω καθίσταται δήλον ότι, έφ’ όσον σκοπος τών ως ανω ενεργει
ών δεν ήτο να περιπαιχθή ή Σχολή, τό Ελληνικόν Δημόσιόν, εχει και ηθικήν και 
νομικήν ύποχρέωσιν ν’ άποζημιώση ταύτην δι’ ισάξιου ανταλλάγματος προς το 
πόρισμα τής Επιτροπής.*

* ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΤΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Εν Αθηναις τη
Άριθ. Πρωτ. 61.694

Πρός
Τά Υπουργεία Οικονομικών, Εθνικής Άμύνης 

καί Δημοσίων "Εργων

Νοεμβρίου 1953

Έχοντες ύπ’ οψιν ότι έν τφ πλαισίω τών έκτελουμένων έργων άνακαινίσεως τών πρωτευου
σών αρτηριών τής πόλεως ’Αθηνών είναι άναγκαϊον όπως περιληφθή καί ή διάνοιξις τής Λεωφό
ρου Βασιλέως Κωνσταντίνου ήτις διέρχεται καί έπί έκτάσεως τής Ριζαρείου Σχολής, καί δτι 
προκειμένη; τής αμέσου διανοίξεως τής Λεωφόρου ταύτης τη συγκαταθέσει τής^ Σχολής άνευ 
Αναγκαστικής άπαλλοτριώσεως είναι ένδεδειγμένη ή ταχεία συνολική ρύθμισις τών ζητημάτων 
τών άνακυπτόντων διά την Σχολήν ταύτην λόγω ρυμοτομίας καί λόγω όφειλής εισφοράς έξ ύπερ-



Κλείοντες τήν παρένθεσήν ταύτην έπανερχόμεθα εις τήν διήγησιν της ιστορίας 
τής Σχολής άπδ του 1945/6.

§ 4. Νέαι προσπάθειαι προς επαναλειτουργίαν της Ριζαρείου Σχολής. 'Η λει
τουργία τον Φροντιστηρίου.

'Η λύσις του προβλήματος τής επαναλειτουργίας τής Ριζαρείου Σχολής έβρά- 
δυνε, δι’ δ καί τό Συμβούλιου τής Σχολής άφ’ ένός μεν έλαβε μέτρα τινά προς 
λειτουργίαν του Άνωτάτου Εκκλησιαστικού Φροντιστήρι
ο υ, άφ’ ετέρου δε προς άνοικοδόμησιν των νέων κτιρίων έξέδωκε τάς προσηκού- 
σας αποφάσεις. Διά τήν λειτουργίαν τού Άνωτέρου Εκκλησιαστικού Φροντιστη
ρίου απεφασίσθησαν τα εξής: 1) Να γίνη πρόχειρος στέγασις είς ήμιμόνιμον πα
ράπηγμα. 2) Να διορισθή το άναγκαϊον προσωπικόν. Πριν ή όμως τό Συμβούλι- 
ον τής Σχολής προτείνη τα πρόσωπα τό 'Τπουργεϊον διορίζει τούς καθηγητάς καί 
τον Διευθυντήν τού Άνωτάτου Εκκλησιαστικού Φροντιστηρίου άνευ προτάσεως 
αυτού, δι’ δ καί προύκλήθησαν διαμαρτυρίαι τού Συμβουλίου, άλλα μάτην έγέ- 
νοντο αΰται. Έν τή επιθυμία του όμως τό Συμβούλιου να βοηθήση τήν εκκλη
σιαστικήν έκπαίδευσιν ύπεχώρησε καί εδέχθη τελικώς τά άποφασισθέντα (δεν ήτο 
ή πρώτη φορά καθ’ήν τό 'Τπουργεϊον διέπραττεν αυθαιρεσίας* 1). Κατά πρώτον μεν 
Διευθυντής ώρίσθη ό καθηγητής των Θρησκευτικών μαθημάτων Άθαν. Παληός, 
καθηγητής τής 'Ιερατικής Σχολής Κορίνθου καί καθηγητής είτα τού Άνωτ. Έκκλ. 
Φροντιστηρίου. Επειδή δε οχι μόνον διά τούς εις τήν Διαθήκην τού Ριζάρη περι- 
λαμβανομενους λογους αλλα και διότι το Ανωτ. Τκκλησιαστικόν Φροντιστήριον 
περιελαμβανε κατ ουσίαν 2 πανεπιστημιακας τάξεις, έφ’ όσον είσήγοντο καί είσά- 
γονται εις τήν Α' τάξιν τού Άνωτ. Φροντιστηρίου άπόφοιτοι εξαταξίων Γυμνά
σιων, απεφασισθη, να διορισθώσι καί ν’ άναλάβωσι μερικά μαθήματα, δι’ όλίγας 
ώρας διδασκαλίας καθ’ εβδομάδα, καί καθηγηταί τής Θεολογικής καί τής Φιλοσο
φικής Σχολής τού Πανεπιστημίου Αθηνών.

τιμήσεως τοϋ άκινήτου αύτής έκ της έκτελέσεως των έργων των υπονόμων ώς καί τοϋ άπό έτών 
έκκρεμοϋντος ζητήματος έκ τής διανοίξεως της όδοϋ Ριζάρη, παρακαλοΰμεν όπως τό ταχύτερον 
ορισητε άνα εν εκπρόσωπον υμών, ινα ούτοι μετ’ εκπροσώπων τής Ριζαρείου Σχολής έπιληφθώ- 
σιν ώς επιτροπή τής έκκαθαρίσεως των έκ των ώς άνω ζητημάτων δοσοληψιών μεταξύ Ριζαρεί- 
ου Σχολής καί Δημοσίου, καί είσηγηθώσιν ήμϊν πρότασιν συμβιβαστικής Χύσεως των διαφορών 
αυτών, έν πνεύματι κατανοήσεως τοϋ 8τι πρόκειται περί εύαγοϋς ιδρύματος ύπέρ οΰ δικαιολογεϊ- 
ται ή έκδήλωσις Κρατικού ένδιαφέροντος.

Εαν εκ τής ώς άνω έκκαθαρίσεως προκύπτη τυχόν διαφορά ύπέρ τής Σχολής, ή ’Επιτρο
πής θέλει προτείνη τήν έξόφλησιν αυτής διά παραχωρήσεως οικοπέδου τινός, ίσης αξίας, έφ’ όσον 
καί ή Σχολή εξεδήλωσε τοιαύτην έπιθυμίαν, συμφώνως πρός τόν νεωστί ψηφισθέντα Νόμον περί 
Οργανισμού Άποχετεύσεως Πρωτευούσης.

Κοινοποίησις
Ριζάρειον Σχολήν ίνα όρίση αντιπρόσωπον.
’Αρχιεπισκοπήν ’Αθηνών.

1. Επι κατοχής διωρίσθησαν άντισυνταγματικώς Σύμβουλοι.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΤΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 
ΣΤΡΑΤΑΡΧΗΣ ΑΛ. ΠΑΠΑΓΟΣ



Κατά το πρώτον έτος της λειτουργίας του έν λόγω Φροντιστηρίου έφοίτησαν 
70 σπουδασταί (1946).

Κατά την συνεδρίαν της 24 Νοεμβρίου 1947 ό έκ των Συμβούλων της Σχολής 
αείμνηστος Ίωαννίνων Σπυρίδων συνέστησε την μετάθεσιν τοϋ καθηγητοϋ των 
Θρησκευτικών μαθημάτων της ’Ιερατικής Σχολής Κορίνθου Σπ. Μάκρη, «ϊνα 
τώ άνατεθή ή ύποδιεύθυνσις τοϋ Φροντιστηρίου» μέχρι τής έξευρέσεως καταλλή
λου προσώπου καί δη καί κληρικού, διά την διεύθυνσιν τοϋ Φροντιστηρίου νΰν 
καί άργότερον τής Σχολής. Ούτω διαρκώς άνέκυπτε τό αιώνιον πρόβλημα «κλη- 
ρικοϋ διευθυντοΰ» τών 'Ιερατικών Σχολών.

Επειδή ή 'Ιστορία τοϋ Άνωτέρου Φροντιστηρίου τής Ριζαρείου Έκκλησια- 
κής Σχολής θά περιληφθή εις ιδιαίτερον τεΰχος, ένταΰθα σημειοΰται, ότι τό έν λό
γω Φροντιστήριον άπέδωκε 554 ιερείς έναντι 686 άποφοιτησάντων. Ούδεμία 
γενναται αμφιβολία, ότι τό Άνώτερον Φροντιστήριον τής Ριζαρείου Σχολής άπέ
δωκε καί αποδίδει ιερείς1 καί διά τούς άμελετήτους ’Ορθοδόξους αποτελεί την 
λύσιν — ώς ειδομεν — τοϋ τε προορισμοΰ τής Ριζαρείου, κατά την ύποτιθεμένην 
θέλησιν τών Διαθετών καί διά την ανάγκην άποκτήσεως κλήρου σ χ ε τ ι κ ώ ς 
μεμορφωμένου.Ηαρά ταΰτα πρέπον είναι ένταΰθα νά λεχθή, ότι ή άπό τών χρόνων 
τοϋ Μελετίου καί τοϋ Χρυσ. Παπαδοπούλου (1918-20) έξευρεθεΐσα λύσις τοϋ Φρον
τιστηρίου καί τής δι’ αύτοΰ πληρώσεως τών κενών τοϋ Έ φη μέ
ρια κ ο ϋ κλήρου έν ταΐς ένορίαις τής υπαίθρου αποτελεί έμβαλω- 
ματικήν λύσιν διά τούς επομένους λόγους: 1) διότι οί προσερχόμενοι εις αυτό είναι 
ένίοτε μεγάλοι την ηλικίαν καί δη καί άνδρες προ πολλοΰ καταλείψαντες την τελευ- 
ταίαν γυμνασιακήν τάξιν καί κατ’ ακολουθίαν έχοντας έλλείψεις εις τήν μόρφωσιν ακό
μη καί τήν γραμματικήν 2) διότι ικανοί τούτων έχουν κυρίως επαγγελματικήν συνει-
δησιν καί ούχί τήν συνείδησιν τοϋ λειτουργοΰ «τοϋ ύψηλοτέρου τών εν τή κοινωνία λει
τουργημάτων», έλκυόμενοι ένίοτε άπό τα οικονομικά οφέλη" 3) διότι ή μόρφωσις των 
δεν δύναται παρά νά είναι έλλειπής καί ένεκα τής ηλικίας των καί τών παιδευτι
κών των προϋποθέσεων. Άναμφιβόλως όμως ή λύσις αυτή τών Ανώτερων Εκ
κλησιαστικών Φροντιστηρίων, ώς προσωρινή λύσις είναι οπωσδήποτε α
σύγκριτος καλλιτέρα τής άλλης τών Κατωτέρων Εκκλησιαστικών Φροντιστηρί
ων* 2, άτινα έντός ολίγων ετών άπέδωκαν περί τάς 4.000 ιερέων κατωτέρας μορφώ- 
σεως, διότι ένεγράφοντο εις ταΰτα έχοντες απολυτήριον τοϋ Σχολαρχείου ή τών 
άντιστοίχων τάξεων τοϋ Γυμνασίου. Έν τώ Υπουργειω υπήρξεν η τασις περί μετα
τροπής τών Κατωτέρων ’Εκκλησιαστικών Φροντιστηρίων εις Ανώτερα (Νομο

ί. Περί τούτων και τών δυσχερείων διά τήν λειτουργίαν των ιδε I. Καρμιρη. «Προσπαθειαι 
πρός μόρφωσιν του ’Ορθοδόξου Ελληνικού Κλήρου», ενθ ανωτ., σελ. 14 εξ.

2. Τώ 1945/6 ίδρύθησαν 8 κατώτερα Εκκλησιαστικά Φροντιστήρια: έν Κορίνθω, Λαμίφ, 
Λαρίση, Βελλα Ίωαννίνοις, Κοζάνη, Καβάλα καί Πάτμω. Πρβλ. Καρμίρη σελ. 25 εξ. Ιπο τοϋ 
νόμου παρεσχέθη ή ευχέρεια λειτουργίας καί δύο ετέρων Κατωτέρων Φροντιστηρίων παρα ταΐς 
Ίεραΐς Μοναΐς "Αγίας ’Αναστασίας (Χαλκιδικής) καί Σπάτων ’Ηλείας. Ούτως ό αριθμός τών 
Φροντιστηρίων άνήλθε τών μεν Άνωτέρων εις 5 τών δέ Κατωτέρων εις 10. Ιδε κατάλογον μετά 
Στατιστικών στοιχείων (1949) παρά Καρμιρη, ενθ ανωτ., σελ. 26 και ιδίως 32 εξ.



θετιχάν Διάταγμα 415, Καρμίρη σελ. 47), είτα δέ αί δύο ΘεολογιχαίΣχολαί, πρω- 
τοστατούσης της των ’Αθηνών, όταν διεπίστωσαν δτι έγένετο προτίμησές των έκ 
των Κατωτέρων Εκκλησιαστικών Φροντιστηρίων προερχόμενων αποφοίτων έναντι 
εκείνων τών Άνωτέρων1 καί δτι ακόμη έπεδιώκετο έπιμόνως ούχί μόνον ή μη κα
τάργησές αυτών (τών Κατωτέρων Φροντιστηρίων) άλλα καί ή χορήγησές τοϋ δι
καιώματος χειροτονίας αποφοίτων τών Δημοτικών Σχολείων, έπεζήτησαν καί έπέ- 
τυχοντήνκατάργησιν,αύτών. Καί τό έπέτυχον παρά τάς άντιδράσεις καί τών κατά 
τοπους έμπορων τών επαρχιών πιεζόντων σχετικώς τούς πολιτευόμενους (1958) ! ! 
Αί Θεολογεί Σχολαί άπέκρουσαν μέ δόναμιν τήν προσπάθειαν έπανιδρύσεώς των 
κατα τά επόμενα έτη (κοσμητεΐαι Κ. Μπόνη καί Γ. Κονιδάρη 1964-1966, δτε 
έστάλησαν σχετικά έγγραφα2).

Vf άΜικούάμησις τής νέας Σχολής καί τά ρέχρ, τής άταναλειτουρ/Ζάς 
αυτής εν Χαλανδρίφ γεγονότα.

Κατα τό διάστημα, λοιπόν, τών 15 ετών τών μετά την άπελευθέρωσιν άπό την 
τετραπλήν κατοχήν (Γερμανών, ’Ιταλών, Βουλγάρων καί 'Αλβανών της Τσαμου- 
ριας) ήτοι άπό τοϋ 1946 μέχρι τοϋ 1960, έλειτούργει τό Άνώτερον "Εκκλησιαστι
κόν Φροντιστηριον εις δύο άθλιας παράγκας εις τόν κήπον τής Ριζαρείου Σχολής,
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Γενική άποψις των κτιρίων της νέας Ριζαρείου Έκκλησ. Σχολής παρά το Χαλάνδριον, 
μετά τοΰ ναού. Εις το βάθος αριστερά το κτίριον τοϋ Ανώτερου Έκκλ. Φροντιστηρίου.

Οί πτυχιοϋχοι τοϋ Άνωτ. Έκκλ. Φροντιστηρίου μετά τοϋ Δ/τοΰ καί των καθηγητών. 
Έξ άριστερών πρός τα δεξιά : Ό αείμνηστος καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου Β. Ίωαν- 
νίδης (Ί-1963), ό Δ/ντής τής Ριζαρείου Έκκλ. Σχολής καί τοΰ Φροντιστηρίου Άρχιμ. 
Μάξιμος Δασκαλάκης, ό Θεοφ. Κερνίτσης κ. Χρυσόστομος άντιπρόσωπος τοΰ Άρχ/που, 
ό άρχιμ. Νεκτάριος Κοτζιάς υποδιευθυντής τής Σχολής, οί καθηγηταί τοΰ Π/μίου Β. Βέλ- 
λας, Λ. Φιλιππίδης καί Γ. Κονιδάρης, καθηγηταί τοϋ Φροντιστηρίου παλαιοί Ριζαρεΐται.



η οποία κατωρθωσε να εχη εξασφαλίσει τά γραφεία της είς το άλλοτε νοσοκομεϊον 
της Σχολής καί να εχη κοιτώνας είς το αυτό κτίριον. Άλλ’ ευτυχώς συνεχίζοντο 
αι προσπαθειαι δια την ανοικοδομησιν τών νέων κτιρίων. Ουτω προεκηρύχθη 6 
σχετικός αρχιτεκτονικός διαγωνισμός διά την σύνταξιν προσχεδίων καί μελέτην τών 
νέων κτιρίων της Σχολής εν Χαλανδρίω (11 Νοεμβρίου 1946).

Περατωθεντος τού χρονου τού προσδιορισθέντος διά την υποβολήν τών προσχε
δίων, το Συμβούλιον της Σχολής προέβη κατά την 11 Ιουλίου 1948 είς την άπο- 
σφραγισιν τών φακελλων, τών άναγραφόντων τά ονόματα τών διαγωνισθέντων αρ
χιτεκτόνων και μηχανικών διά την άνέγερσιν της νέας παρά το Χαλάνδριον Σχολής.

Άπενεμήθησαν τότε τά εξής βραβεία:
Α.- Εις τον αρχιτέκτονα κ. Πάτροκλον Καραντίναν (μετά ταΰτα Καθηγητήν 

τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης).
Β.- Είς τον κ. Κων. Κιτσίκην.
Γ.-Είς τούς κ.κ. Νικόλαον Κακούρην καί Παύλον Μιχαλέαν.
Ή έξεύρεσις χρημάτων έπετεύχθη διά τής κατά τό 1955 πωλήσεως μέρους 

τού οικοπέδου τού αγροκηπίου τής Παλαιάς Σχολής είς τήν Δημοσίαν Έπιχείρη- 
σιν ’Ηλεκτρισμού.

Τον Μάρτιον 1957 ό άρχιτέκτων τής Σχολής Άρθ. Σκέπερς διά τροποποιή- 
σεως τών βραβευθέντων σχεδίων κατήρτισε τό τελικόν σχέδιον, τό όποιον καί έπέδει- 
ξεν είς τό Συμβούλιον. Τό σχέδιον τούτο ένεκρίθη παρά τού 'Υπουργείου καί κατά 
τήν συνεδρίαν τής 18ης ’Ιουλίου 1957 άνετέθη (διά δημοπρασίας) ή άνοικοδόμησις 
τής νέας Σχολής, τής δαπάνης προσδιορισθείσης είς τό ποσόν τών 5.233.477 δρα
χμών.'Η άπόφασις αυτή ήτο δυνατή πλέον, διότι ό ’Αθηνών Σπυρίδων, σύμβουλος 
τής Σχολής, είχεν άποθάνει (Μάρτιος 1956) καί τό Συμβούλιον με τον (άντικα- 
ταστήσαντα τον άποβιώσαντα) εξ Ίωαννίνων καθηγητήν κ. Βασ. Βέλλαν, απόφοι
τον τής Σχολής, έστρεψεν άμέριστον τον ενδιαφέρον του διά τήν επαναλειτουργίαν 
τής Σχολής. Ουτω τό αυτό Συμβούλιον κατά τήν συνεδρίαν τής 12ης Φεβρουάριου 
1958 άπεφάσισε, προς έπίσπευσιν τής επαναλειτουργίας τής Σχολής, τόν εξοπλι
σμόν τών νέων βοηθητικών χώρων διά συγχρόνων τελειοτάτων μηχανικών μέσων 
(μαγειρείου, πλυντηρίων, σιδηρωτηρίων, κεντρικής θερμάνσεως), ώστε να άντα- 
ποκρίνεται είς τάς άνάγκας καί τάς νέας συνθήκας ύφ’ ας έμελλε να λειτουργήση 
ή Σχολή.

Είς τά σχέδια τής επαναλειτουργίας περιελήφθη άναγκαίως καί ή άνοικο- 
δόμησις νέου Ναού, επ’ όνόματι τού 'Αγ. Γεωργίου καί μέ παρεκκλήσιον τού 'Αγ. 
Ματθαίου. Τά ονόματα ταΰτα άντεπεκρίνοντο προς τά τών ιδρυτών. 'Ως σχέδιον 
τού ναού προεκρίθη τό τού 'Αγιοριτικοΰ τύπου τού αρχιτέκτονας ’Αρθ. Σκέπερς, 
τόν δε θεμέλιον λίθον έθηκεν ό τότε αρχιεπίσκοπος ’Αθηνών Θεόκλητος ό Β' (1957 
-1962) 6 από Πατρών. Ή άνοικοδόμησις αυτού συνεχίσθη κατά τά επόμενα έτη, 
άπεφασίσθη δε ίνα οί εξωτερικοί κίονες καί οί εσωτερικοί γίνουν εκ μαρμάρου καί 
να μή γίνη τέμπλον είς τό κεντρικόν κλιτός, άλλ’ άπλώς να τοποθετηθώσι θωράκια, 
ών αί άνάγλυφοι παραστάσεις έλήφθησαν εξ άρχαίων θωρακίων άποκειμένων είς 
τό Βυζαντινόν Μουσεΐον ’Αθηνών (συνεργασία τού όμοτίμου καθηγητού Γ. Σω-



τηρίου, Ριζαρείτου, καί τοΰ καθηγητοΰ κ. Άνδρ. Φυτράκη, Συμβούλου της Σχο
λής, διδάσκοντος καί Βυζαντινήν ’Αρχαιολογίαν καί Τέχνην έν τώ Πανεπιστήμια) ). 
Ταυτοχρόνως άπεφασίσθη να γίνη καί σύγχρονον Γυμναστήριον, δπερ τώρα άπο- 
περατοΰται (1967-68).

Διά τήν επαναλειτουργίαν της Σχολής απαραίτητον ήτο να έκδοθή ό ’Οργα
νισμός της Σχολής" πράγματι δε ό ’Οργανισμός 6 άφορών είς τό Προσωπικόν τής 
Διοικήσεως έδημοσιεύθη είς την ’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως τό 1958. Συμφώ- 
νως πρός τούτον διεβαθμίσθησαν οί μέχρι τότε διατελοϋντες υπάλληλοι, την δε 
κενήν θέσιν τοϋ Γραμματέως τής Σχολής (διότι ό αείμνηστος Βέργος παραιτηθείς 
διωρίσθη Σύμβουλος τής Σχολής!) κατέλαβεν ό κ. Β. Γιαννής. ’Ολίγον χρόνον 
μετά ταϋτα άπεφασίθη ή δενδροφύτευσις τής Σχολής, ίδια πρός τό άνω μέρος, 
διότι ή άνοικοδόμησις τής νέας μεγάλης αιθούσης άπεφασίσθη να γίνη είς εύθετώ- 
τερον χρόνον. Ουτω τό περιβάλλον τής Σχολής κατέστη υγιεινόν καί ώραΐον (γεω
πόνος ό κ. Κ. Άντωνιάδης), διά τής δημιουργίας πάρκου καί μικρού ελαιώνας. 
Μετ’ ολίγον κατεσκευάσθη καί ή ιδιωτική οδός ή άγουσα από τής λεωφόρου Κη
φισίας είς τά διδακτήρια.

§ 6. Ή επαναλειτουργία τής Σχολής καί τα προβλήματα αυτής.

α) Κατά τον χρόνον τής άποπερατώσεως των κυρίων κτιρίων τής νέας Ριζαρεί- 
ου Σχολής εν Χαλανδρίω τό Συμβούλιον αυτής, δι’ άποφάσεως αύτοΰ ληφθείσης 
τήν 5ην Μαΐου 1960, ώρισε νά λειτουργήση ή Νέα Σχολή επί τή βάσει τοΰ Α.Ν. 
540/1945 (άρθρ. 19) περί ’Εκκλησιαστικής Έκπαιδεύσεως (Έφημερίς Κυβερ
νήσεως τεύχος Α' 230 τής 7ης Σεπτεμβρίου 1945" βλ. κείμενον είς περιοδικόν «Εκ
κλησία» 1946, σελ. 26 εξ.), ήτοι ως εξατάξιος ’Εκκλησιαστική Σχολή. Τούτο 
συνέβη διότι τό Νομοσχέδιον περί τής λειτουργίας τής Ριζαρείου ’Εκκλησιαστικής 
Σχολής, το καταρτισθεν υπο τοΰ Γενικού Συμβουλίου δεν θά καθίστατο δυνατόν 
νά ψηφισθή υπό τής Βουλής μέχρι τού Σεπτεμβρίου τού 1960 (τούτο προέβλεπε 
την εγγραφήν εις την α ταξιν των αποφοίτων εξαταξίου Δημοτικού Σχολείου, 
ήτοι ηλικίας 12-14 ετών συνήθως). Είς τήν α' τάξιν όπως καί είς τάς άλλας, θά 
ενεγραφοντο κατόπιν επιτυχών εξετάσεων, οί έχοντες ενδεικτικόν προαγωγής τής 
α ταξεως εξαταξίου Γυμνάσιου η δ οκταταξιου, ήλικίαν δε ουχί άνωτέραν τών 
17 ετών. Κατά τό έτος 1959-60 μετετράπησαν αί έπτατάξιοι Ίερατικαί Σχολαί είς 
έξαταξίους, διά τής καταργήσεως δέ τών 2 πρώτων τάξεων (Α καί Β) καί τής 
προσθήκης μιας εις το τέλος ηυξανοντο τα έτη σπουδών, ώστε οί μαθηταί νά είσ- 
ερχωνται οπωσοΰν εις μεγαλυτεραν ήλικίαν καί νά ύπάρχη μεγαλυτέρα πιθανό- 
της και κλισιν να έχουν πραγματικήν πρός τό Τερατεϊον καί νά διατηρήσουν ταύ- 
την, ώστε νά προσέλθουν είς τάς τάξεις τού Κλήρου. Βεβαίως ή λύσις αυτή ήτο 
και είναι ανεπιτυχής, διότι εις τό δον έτος σπουδών ή πιθανότης νά εόρίσκεται ό 
μαθητης εις το 17ον έτος είναι μικρά, ενώ μεγαλυτέρα είναι ή πιθανότης νά είναι 
14 ή 15 ετών (6+6-J-2 = 14), μόνον δε καθυστερημένοι είς τάς σπουδάς, ένεκα 
διαφόρων αίτιων, ήτο δυνατόν νά φθάσουν νά είσέλθουν είς τήν Σχολήν κατά τό 
17ον ί,τος τής ηλικίας. Αλλ’ η κ λ ί σ ι ς πρός λειτούργημα ή επάγγελμά τι μορ-



φοΰται μεταξύ 15 και 18 ετών καί ή σταθεροποίησις δεν φαίνεται πάντοτε πιθανή 
προ του 17 έτους. Άλλ’ ήκλίσις προς το 'Ιερατικόν λειτούργη- 
μ ή διατήρησις αυτής μέχρι τοϋ 28ου έτους, δτε, κατ’ οικονομίαν, είναι δυ
νατόν να έπιτραπή ή χειροτονία εγγάμων πρεσβυτέρων αποτελεί ιδιαίτερον πρό
βλημα, τό όποιον θά έξετάσωμεν.

Κατα ταΰτα οι φοιτώντες εις την Ριζάρειον Σχολήν θά έφοίτων περισσότερα 
έτη ή πρότερον εν συνόλω μέχρι πέρατος των σπουδών των, ήτοι επί 14 όλα έτη 
(6 Δημοτικόν Σχολεΐον + 2 Γυμνάσιον = 8+4 Γυμνασίου = 12 + 2 έτη κατ’ 
ουσίαν πανεπιστημιακά) χωρίς έλπιδοφόρον μέλλον. Τοιουτοτρόπως ενώ κατά 
τον παλαιόν οργανισμόν οί πτυχιοΰχοι τής Σχολής διήνυον 12 εν συνόλω έτη σπου
δών (εξ ών 4 Δημοτικού Σχολείου, 3 Ελληνικού, 4 Γυμνασίου καί 1 Πανεπιστη
μιακόν) οί νέοι θά έσπούδαζον 2 έτη επί πλέον, χωρίς καμμίαν προοπτικήν. Ελ
κυστικόν πάντως ήτο, ότι ήδύναντο να σπουδάσωσιν ώς υπότροφοι άνέτως εις μίαν 
Σχολήν νέαν, άπό τήν οποίαν όμως ήδύναντο να φύγουν εγκαίρως διά να λάβουν 
απολυτήριον Γυμνασίου καί νά τραπώσιν ενδεχομένως εις άλλος έπιστήμας έκτος 
τής Θεολογίας, ή εις τήν οποίαν φοίτησις ήτο χρήσιμος οπωσδήποτε εις τήν Εκ
κλησίαν, οχι μόνον διά τό ενδεχόμενον νά προσέλθωσιν εις τάς τάξεις τοϋ Κλή
ρου, άλλα καί νά γίνωσι καθηγηταί τών Θρησκευτικών μαθημάτων.

Τό Συμβούλιον τής Σχολής άπεφάσισε τότε (τον Μάϊον 1960) εγκαίρως τήν 
πρόσληψιν 10 υποτρόφων έκ τής Έλευθέρας Ελλάδος (κατά τήν έννοιαν τοϋ 1844), 
10 έκ Ζαγορίου καί όσους ώριζον τά «έν ένεργεία» κληροδοτήματα. Ή Ριζάρειος 
Σχολή ορθότατα άπεφάσισε τήν λειτουργίαν άπάντων τών κληροδοτημάτων, διά 
χρημάτων τής Ριζαρείου περιουσίας παρά τό γεγονός, ότι πολλών κληροδοτημά
των ή περιουσία εΐχεν έξανεμισθή μεταπολεμικώς, ένεκα τοϋ νόμου (Σβώλου) 
περί νέου χαρτονομίσματος καί χρεωγράφων.

Ταυτοχρόνως άπεφασίσθη μεταφορά εις τήν Νέαν Ριζάρειον Σχολήν τής Βι
βλιοθήκης τής Σχολής, ώστε ν’ άποκτήση αυτή, με άνανέωσίν της εις μέσα, διά 
τήν καλλιτέραν καί εύρυτέραν τών σπουδαστών μόρφωσιν.

β) Τά προβλήματα τοϋ μέλλοντος τής νέας Ριζαρείου Σχολής 
είναι τά ίδια καί μόνιμα. Έξ αυτών θά πραγματευθώ ταΰτα έν άναφορά προς τήν 
προοπτικήν, ή όποια διαγράφει τό μέλλον τής Σχολής.

Α. Πρόβλημα Διευθυντοΰ. Τό μόνιμον τοΰτο πρόβλημα όχι μόνον 
τής Ριζαρείου Σχολής, άλλά καί τών 'Ιερατικών Σχολών, τ.έ. τής άποκτήσεως 
κληρικοΰ μεμορφωμένου ώς διευθυντοΰ, ένεφανίσθη καί αυθις άμα τή έπαναλει- 
τουργίφ τής Σχολής κατά τό Σχολικόν έτος 1960-61, δτε ένεγράφησαν 29 
μαθηταί εις τήν Σχολήν, ήτοι παιδαγωγικώς ιδεώδης αριθμός διά τήν μόρφωσιν 
καί τήν ήθικήν διαπαιδαγώγηση/ καί προς τήν Εκκλησίαν άφοσίωσιν νέων 
σπουδαστών. Κατά τήν αυτήν ώς άνω συνεδρίαν τοϋ Συμβουλίου τής Ριζαρείου 
Σχολής (Μάϊος 1960) οί καθηγηταί σύμβουλοι κ.κ. Β. Βέλλας καί Άνδρ. Φυτρά- 
κης προέτεινον ν’ άνατεθή ή Διεύθυνσις τής Σχολής εις τον εύπαίδευτον κληρικόν 
’Αρχιμανδρίτην κ. Παντελεήμονα Χρυσοφάκην, καθηγητήν τοϋ Άνωτάτου Εκ
κλησιαστικού Φροντιστηρίου (στεγασθέντος εις εν τών νέων κτιρίων τής Σχολής),



υποδιευθυντήν του Οικοτροφείου τής Άποστολικής Διακονίας καί εφημέριον τοϋ 
Πανεπιστημιακού ναοΰ. Άλλ’ ό διορισμός οδτος έματαιώθη, διότι ό είρημένος 
προυτιμησε την θέσιν Βου Γραμματέως τής Πέρας Συνόδου, συμφώνως προς 
επιμονήν τοϋ τότε ’Αρχιεπισκόπου Θεοκλήτου (Μάϊος I960)1. Κατόπιν τούτου 
το τότε Συμβούλιον, επί τή προτάσει των αυτών καθηγητών Συμβούλων (Βέλλα 
- Φυτρακη), εξέλεξεν ώς Διευθυντήν τον Διευθυντήν τής Πατμιάδος καί λόγιον 
κληρικόν κ. Μαξιμον Δασκαλάκην, πτυχιοϋχον τής έν τή Θεσσαλονίκη Θεολογικής 
Σχολής. ’Αλλ’ ή πρότασις αυτή δεν έπραγματοποιεΐτο, διότι ό 'Υπουργός τής Παι
δείας ηρνεΐτο να υπογράψη τό σχετικόν Β.Δ. 'Η αιτιολογία τοϋ Υπουργού ήτο 
ορθή κατ’ αρχήν1 2, διότι έλεγεν, ότι δεν δύναται να κλείση μίαν Σχολήν (τής Πά- 
τμου) δια να άνοιξη μιαν άλλην, τ.έ. τήν Ριζάρειον. Τό Συμβούλιον τής Σχολής, 
αναγκασθεν να ορίση ώς προσωρινόν Διευθυντήν τον καθηγητήν-Σύμβουλον καί 
πρύτανιν τοϋ Πανεπιστημίου, παλαιόν Ριζαρείτην (1915-20), κ. Β. Βέλλαν, άπο- 
όεχθεντα παρα τας πολλαπλάς ασχολίας του, συνέχισε τάς παραστάσεις του πρός 
διορισμόν τοϋ Αρχιμανδρίτου κ. Μαξίμου Δασκαλάκη, ό διορισμός τοϋ οποίου 
ηγγυάτο την ομαλήν λειτουργίαν τή Σχολής3. Αί πιέσεις τοϋ Συμβουλίου επιτέ
λους κατισχυσαν καί έκαμψαν τήν άντίστασιν τοϋ υπουργού, δεχθέντος να υπογρά
ψω τ7]ν μεταθεσιν, ευθυς ώς εύρεθή κληρικός, δυνάμενος να τον άντικαταστήση. 
Μη ευρισκομένου τούτου, τό Συμβούλιον διετήρει εις τήν Διεύθυνσιν τον κ. Βέλ
λαν. Τέλος διωρισθη ο Διευθυντής. Άλλα προς συμπλήρωσιν τής είκόνος, τήν οποί
αν προσφέρει ήμΐν τό γεγονός, ότι δεν εύρίσκετο Διευθυντής τής Ριζαρείου Σχο
λής κληρικός, μεχρις ου διωρισθη, επί τέλους, ό Αρχιμανδρίτης κ. Μάξιμος Δασκα- 
λάκης, είναι ανάγκη να λεχθή ότι σήμερον (1968) αί ύφιστάμεναι 8 εξατάξιοι Π
έρα ι ικαι Σχολαι δεν απέκτησαν Θεολογον κληρικόν-Διευθυντήν. Ούτε όμως εις τά 
6 Ανώτερα Εκκλησιαστικά Φροντιστήρια4 (τό τής Τήνου κατηργήθη, οί δε όλί- 
γιστοι σπουδασται μετεγραφησαν εις τό τής Ριζαρείου Σχολής ) υπάρχουν κληρι
κοί Διευθυνται. Η Εκκλησία δεν επέλυσε τό βασικόν τούτο πρόβλημα. ’Ενώ δε 
το πρόβλημα τούτο δεν έλύθη, διότι ουδέποτε έτέθη διά νά εύρεθή λύσις παρά τών 
υπευθύνων, τούναντίον έτέθη ζήτημα ίδρύσεως τρίτης Θεολογικής Σχολής (Θεο
λογικής Ακαδημίας), καιτοι τοιαυτη ούτε αναγκαία ούτε νά ύπάρξη δύναται, άτε 
μη υπάρχοντάς προσωπικού προς κατάληψιν τών πάντοτε πολλών κενών πανεπι
στημιακών εδρών. Η Εκκλησία καί ή Πολιτεία κατά δεύτερον λόγον μή έπιλύ- 
σασαι τά βασικά προβλήματα τών 'Ιερατικών Σχολών είναι υπεύθυνοι διά τούτο.

Γ ο 2 ον πρόβλημα τής νέας Σχολής είναι ώσαύτως παλαιόν όσον καί ή

1. Από τής θέσεως ταυτης προήχθη εις Μητροπολίτην Σάμου.
2" ΠΡβλ· εχτος του Ι· Καρμίρη, ένθ’ άνωτ., ’Αρχιμ. Μελετίου Γαλανοπούλου: «Πατμιάς» 

10οί. Τοϋ οώτοϋ: «Ή Πατμιάς τοϋ Γένους Σχολή» 1951. Άρχιμ. Μαξίμου Δασκαλάκη: «Έπε- 
τηρις ΙΙατμιαδος Έκκλησ. Σχολής έπί τή δεκαετηρίδι αυτής (1947-1957)».

3. Εύκολωτέρα ύπήρξεν ή άνεύρεσις Οικονόμου ύποδιευθυντοϋ τής Ριζαρείου Σχολής Πρώ- 
τος Οικονόμος καί καθηγητής τής Σχολής ώρίσθη ό Αρχιμανδρίτης κ. Νεκτάριος Κοτζιας , τέως 
Διευθυντής του Ιερατικού Φροντιστηρίου Κατερίνης. Τούτον διεδέχθη ό ίερεύς Δημήτριος Χόντος.

4. Πλην τοϋ τής Ριζαρείου Σχολής, οπερ έχει κοινόν διευθυντήν μετά τής Σχολής.



Σχολή. Εις το Παράρτημα Α' μέρος Β' περιλαμβάνεται ό άριθμός των άπό τοϋ 
I960 μέχρι του τρέχοντος σχολικού έτους έγγραφέντων μαθητών, οι όποιοι άνέρ- 
χονται νϋν εκ των 6 τάξεων εις 120 (εΐσαγόμενοι 29, 26, 29, 27, 26, 21, 21, 21 
και 33 ετησιως). Αλλ ο κρίσιμος άριθμός εμφανίζεται εις την 2αν στήλην. Ούτως 
εκ των 29 εισαχθεντων κατά τό 1960-61 άπεφοίτησαν τον ’Ιούνιον τοϋ 1960 μόνον 
J, ήτοι κατα το μεταξύ διάστημά διεκοψαν τάς σπουδάς των (συμβαίνει συνήθως 
να διακόπτουν οι καλλίτεροι) 20, ήτοι πλέον των 2/3.Τό αυτό φαινόμενον παρετη- 
ρηθη και κατα το προηγουμένου έτος (1966-67 ), ήτοι έκ των έγγραφέντων κατά 
τό σχολικόν έτος 1961-62 26 σπουδαστών, ελαβον τό πτυχίον των μόνον 10. Εύ- 
τυχεστέρα φαίνεται ή α' τάξις τοϋ 1962-63 διότι έκ τών 29 μαθητών της διεσώ- 
θ/]σαν νϋν (1968) 17, χωρίς τοΰτο να σημαίνη ότι οί έν λόγω πτυχιοΰχοι πρόκει
ται να γίνουν κληρικοί ή τουλάχιστον να σπουδάσουν Θεολογίαν. Είναι γνωστόν 
άλλως τε, οτι πολλοί μαθηται της Σχολής αποχωροΰν μετά τό 3ον έτος σπουδών 
καί έγγράφονται εις την 4ην τάξιν τοϋ Οταξίου Γυμνασίου, ουτω δε δεν χάνουν 
κανεν έτος σπουδών1. Είναι προφανές, ότι μη λυθέντων τών προβλημάτων, άτινα 
ανακύπτουν φυσικώς κατά την είσοδον υποτρόφων εις τάς Ίερατικάς Σχολάς, ώς 
και εκείνων, άτινα συνδέονται προς τό έτος λήψεως πτυχίου καί τό μέγα δίδυμον 
πρόβλημα μορφώσεως καί άξιοπρεποΰς συντηρήσεως κλήρου άνταξίου τών συγ
χρόνων άναγκών της Εκκλησίας, δεν ήτο ούδέ είναι δυνατόν να έπιλυθή τό ζήτη
μα τής πλήρους έπιτυχίας τής Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής. Λέγο- 
μεν δε πλήρους έπιτυχίας, διότι τα στατιστικά δεδομένα, τά όποια άνεφέραμεν 
άνωτέρω (σελ. 41 έξ. ) τά παρουσιάζοντα τάς μεγάλας προσφοράς τής Ριζαρείου 
Σχολής εις την Ιεραρχίαν καί τον κλήρον καθόλου, ώς καί τάς 2 Θεολογικάς Σχο
λάς, δικαιολογοΰσι την ήμετέραν κρίσιν. Ή ιδία κρίσις δεν δύναται να ΐσχύση διά 
τάς λοιπάς Ίερατικάς Σχολάς, ένω ή έπιτυχία τών Άνωτέρων Εκκλησιαστι
κών Φροντιστηρίων καί τών Κατωτέρων οφείλεται εις την ηλικίαν εισόδου καί τά 
οικονομικά οφέλη, άτινα ώθοΰν τούς έχοντας μάλλον έπαγγελματικήν συνείδησιν 
νά προσέλθουν εις τάς τάξεις τοϋ κλήρου. Τοΰτο δεν σημαίνει, οτι δεν είναι εύσε- 
βεΐς καί άξιοι έπαίνου, μάλιστα οί έπιστρέφοντες εις την ύπαιθρον, άλλ’ ότι ή υψη
λή ιερατική των έκκλησιαστική συνείδησις καί φρόνημα, ώς καί ή μόρφωσις τών

1. Ό Α. Νόμος 540/1945 ώρισεν, οτι εις την Α' τάξιν τών Ιερατικών Σχολών (έπταταξίων ) 
έγγράφονται οί έχοντες απολυτήριον εξαταξίου Δημοτικού Σχολείου ή ενδεικτικόν άντιστοίχου 
τάξεως εξαταξίων Γυμνασίων νέου τύπου. Άλλ’ ό αυτός νόμος ώρισεν έν όίρθρω 3 § 3 ότι αί τέσ- 
σαρες κατώτεραι τάξεις τών Εκκλησιαστικών Σχολών είναι ισότιμοι προς τάς τέσσαρας αντι
στοίχους τάξεις του όκταταξίου Γυμνασίου ή ισοτίμου σχολείου, έπιτρεπομένης της μετεγγρα
φής έκ τών 3 πρώτων τάξεων τών Γυμνασίων ή καί τών ισοτίμων Σχολείων εις τάς Έκκλησια- 
στικάς Σχολάς καί έκτών τεσσάρων πρώτων τάξεων τών έκκλησιαστι- 
κών Σχολών εις τά Γυμνάσια ή ισότιμα Σχολεία κατόπιν έγκρίσεως της ’Εφορεί
ας τής οικείας ’Εκκλησιαστικής Σχολής. Τοιουτοτρόπως ερμηνεύεται, διατί ή έλάττωσις τών 
μαθητών τής 4ης τάξεως τάς Ριζαρείου Σχολής είναι πάντοτε απότομος καί μεγάλη. Τό Κράτος 
άλλως τε δυσκόλως θά ήδύνατο νά άντισταθή εις την άξίωσιν τών γονέων τών μαθητών τών Ιε
ρατικών Σχολών, όταν κατά τό 17ον έτος παύσουν νά έχουν κλίσιν προς τό ιερατικόν στάδιον 
νά παραμείνουν μαθηται τής Ιερατικής Σχολής. Άλλ’ εις τό πρόβλημα τοΰτο θά έπανέλθωμεν.



βαθέως αίσθανομένων το βάρος της ίερωσύνης καί την κλίσιν προς αυτήν (ταϋτα 
δέον νά άναζητηθοΰν) άποτελοΰν τάς βασικάς προϋποθέσεις Χύσεως του διδύμου 
προβλήματος, το όποιον θά έπανεξετάσωμεν κατωτέρω.

Ενταύθα όμως πρέπον είναι νά σημειώσωμεν, ότι ό Α. Νόμος 540, καθώρισεν 
έν άρθρω 6 τά προσόντα, άτινα άπέκτων οί λαμβάνοντες τό πτυχίον των ’Ιερατι
κών Φροντιστηρίων. Επειδή τό άρθρον τούτο αποτελεί προσπάθειαν Χύσεως τού 
ζητήματος, όπερ παλαιόθεν είναι τεθειμένον, περί τής χρησιμοποιήσεως δήλον ότι 
των πτυχιούχων των ’Ιερατικών Σχολών άπό τού χρόνου τής άποφοιτήσεως εκ τής 
Σχολής μέχρι τού 30οΰ έτους τής ηλικίας, τό όποιον κατά τούς ’ιερούς κανόνας έχει 
όρισθή ώς έτος εισόδου εις τον βαθμόν τού πρεσβυτέρου διά τούτο τό παραθέτομεν. Τό 
έν λόγω άρθρον ορίζει (σελ. 26 τού περιοδικού «Εκκλησία» τού 1946) τά εξής:

1. Τό πτυχίον τών Εκκλησιαστικών Σχολών παρέχει τά εξής δικαιώματα: 
1 ) εκλογής εις έφημεριακάς θέσεις, συντρεχόντων καί τών κανονικώς άπαι- 
τουμένων προσόντων, 2) διορισμού εις θέσεις έν μητροπολιτικοΐς καί έκκλησια- 
στικοΐς 'Οργανισμούς καί ίεροΐς ναοΐς, έν τή Άποστολική Διακονία καί άλλοις 
κατά τά οριζόμενα έν ταΐς είδικαΐς διατάξεσι τής κειμένης Νομοθεσίας, 3) έγγρα
φης κατόπιν εισιτηρίων έξετάσεων, εις τάς Θεολογικάς Σχολάς τών Πανεπιστη
μίων ’Αθηνών καί Θεσσαλονίκης.

2. Οί πτυχιοΰχοι τών διά τού παρόντος Νόμου ίδρυομένων Εκκλησιαστικών Σχο
λών χειροτονούμενοι έφημέριοι κατατάσσονται εις την α' μισθολογικήν κατηγορίαν.

Είναι προφανές ότι τά διά τής § 1 οριζόμενα «προνόμια» μάλλον θεωρητικήν 
άξίαν εΐχον (σπανίως έχρησιμοποίηθησαν), διότι οί όλίγιστοι πτυχιοΰχοι τών Σχο
λών είτε έτρέποντο προς τήν Θεολογίαν είτε πρός τάς αλλας έπιστήμας. Ή έμμο
νος ιδέα, ότι θά ήτο δυνατόν, δι’ υλικών παροχών ή διά τοποθετήσεως εις θέσιν 
καί δή καί τού δημοδιδασκάλου, θά έλύετο τό ζήτημα τής κατά τήν κανονικήν 
ή λ ι κ ί α ν χειροτονίας τών αποφοίτων τών ’Ιερατικών Σχολών, άπεδείχθη ε
σφαλμένη, διότι τό ζήτημα τής έπιτυχίας τών ’Ιερατικών Σχολών είναι συνηρτη- 
μένον πρός τήν λύσιν τού όλου προβλήματος τής «μορφώσεως τού Κλήρου τής 
’Ελλάδος καί ειδικών στελεχών τής Εκκλησίας», έντός τών πλαισίων μιάς γενι- 
κωτέρας καί (ολοκληρωμένης εκκλησιαστικής πολιτικής, έσωτερικής καί έξωτερι- 
κής, άνταποκρινομένης εις τάς άνάγκας τού παρόντος καί τήν αποστολήν τής Εκ
κλησίας τής Ελλάδος. Έφ’ όσον δε τοιαύτη πολιτική δεν συνελήφθη παρ’ έκεί- 
νων, οίτινες εΐχον τάς εύθύνας ή θέλουν τά άξιώματα, είναι φυσικόν, ότι ούτε τό 
ζήτημα τής άποστολής τής Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής εΰρε τήν ένταξίν 
του εις μίαν τοιαύτην πολιτικήν.

"Οθεν έπιβάλλεται εις τήν τελικήν θεώρησιν τής Ιστορίας τή Ριζαρείου ’Εκ
κλησιαστικής Σχολής νά όρμηθώμεν εις τήν έξέτασιν τού προβλήματος τού μέλλον
τος τής Σχολής πρώτον μεν άπό τής ορθής σκοπιάς, ήν οφείλει νά έχη ή Εκκλησία 
τής Ελλάδος καί ό θεράπων τής Ιστορίας αυτής, τ.έ. ότι ή Εκκλησία τής 
’Ελλάδος έχει πανελληνίους, πανορθοδόξους καί οι
κουμενικής υποχρεώσεις, δεύτερον δε ότι είναι άναπόφευκτον νά έξε- 
τάσωμεν τήν 'Ιστορίαν τής Σχολής μας έντός τού πλαισίου τής Εκκλησιαστικής



'Ιστορίας των περί ή μας χρόνων, των αναγκών καί προβλημάτων της «Εκκλη
σίας της Ελλάδος»1 (της ’Εκκλησίας της Κρήτης, της Δωδεκάνησου, καί τοϋ 
'Αγίου ’Όρους), ήτοι τοϋ συνόλου των περιοχών, αίτινες θά εδει κατά τούς ιε
ρούς κανόνας ν’ άποτελοϋν μίαν «Εκκλησίαν της Ελλάδος», ώς εν είναι άπηρτι- 
σμένον το Βασίλειον της Ελλάδος, διότι σήμερον νομικώς εχομεν 5 Εκκλησίας 
εις 'Ελλάδα !

α) Την αύτοκέφαλον (όρια μέχρι Θεσσαλίας καί έτος 1882), β) Τάς έν Έλλά- 
δι μητροπόλεις τών Νέων Χωρών (λεγομένας) τοϋ Οικουμενικού Πατριαρχείου, 
αίτινες δυνάμει τοϋ Νόμου 3615/10 ’Ιουλίου 1928 καί τής Πράξεως της Ίεράς 
Συνόδου τοϋ Οίκουμενικοΰ Πατριαρχείου της 14ης Σεπτεμβρίου 1928 έδόθησαν 
άχρι καιροϋ εις την Αύτοκέφαλον ’Εκκλησίαν τής 'Ελλάδος, γ) Την Ήμιαυ- 
τόνομον ’Εκκλησίαν τής Κρήτης καί δ) Τάς Μητροπόλεις τής Δωδεκανήσου. Εις 
ταύτας δέον να προστεθή καί ε) Το "Αγιον "Ορος (αυτόνομος ιερά πολιτεία άπο- 
λαύουσα ειδικής συνταγματικής προστασίας (άρθρον 103 έξ. ).

Επειδή δε αί Ίερατικαί Σχολαί, έν αΐς πρώτη καί κατά την παράδοσιν καί 
τάς δυνατότητας προσωπικοϋ καί μορφώσεως τών τροφίμων αυτής, είναι ή Ρι- 
ζάρειος, έξυπηρετοΰσα πάσας τάς έν Έλλάδι Εκκλησίας, διά τοΰτο καί ή έξέτασις 
τής Ιστορίας τής Ριζαρείου ’Εκκλησιαστικής Σχολής καί τά κατά το μέλλον αυτής 
δέον νά έρευνηθώσιν έντος τών ανωτέρω πλαισίων καί τών στατιστικών δεδομέ
νων περί τοϋ έργου της. Τοΰτο δε διότι δεν είναι δυνατόν νά μη δοθή άπάντησις 
καί εις το τεθέν έρώτημα: κατά πόσον δύναται ή Ριζάρειος Σχολή μόνη νά δώση 
ό,τι ή ’Εκκλησία τής Ελλάδος χρειάζεται. Είναι γνωστόν δέ, ότι άνδρες τινές 
φρονοΰν, ότι ή Ριζάρειος Σχολή, βεβαίως έν στενή συνεργασία μετά τών Θεολογι- 
κών Σχολών, θά ήδύνατο νά δώση τον άναγκαϊον άριθμόν τών μεμορφωμένων κλη
ρικών τούς οποίους χρειάζεται ή 'Ελλάς. "Οθεν ή ιστορία καί ή πραγματικοτης κα
λούνται, έν συσχετισμώ προς τάς παιδαγωγικάς άρχάς, τήν διαθήκην τών Ριζαρών, 
τά στατιστικά δεδομένα καί τήν βοήθειαν τοϋ πρακτικού πνεύματος, να δώσουν α- 
πάντησιν καί εις τά τιθέμενα ζητήματα, άτινα περιλαμβάνονται εν συνοψει εις το 
έρώτημα: ποιον τό μέλλον τής Ριζαρείου ’Εκκλησιαστικής Σχολής, εν τώ πλαισιω 
τής αποστολής τής ’Εκκλησίας τής 'Ελλάδος;

§7. Ή επιτυχία και τό μέλλον τής Ριζαρείου Έκκλ. Σχολής ώς και τών Ιερα
τικών Σχολών εν άναφορα προς τήν αποστολήν αυτών έν τή Εκκλησία 
τής 'Ελλάδος και τή Ελληνική Όρδοδοξία καθόλου.

Άρχόμεθα άπό τής έντυπωσιακης επιτυχίας τής Ριζαρείου Εκκλησιαστικής 
Σχολής κατά τά 95 έτη τοϋ πραγματικού βίου αυτής, διότι η αναγεννηθεΐσα απο 
τοϋ 1960 Σχολή δεν δύναται νά άποδωση εισετι λειτουργούς της Εκκλησίας και 
τής Θεολογίας1 2.

1. ΙΊρβλ. Γερ. I. Κονιδάρη: «Ή Εκκλησία της Ελλάδος έν τη 'Ιστορία καί τώ παρόντι. Τά 
προβλήματα αυτής». Έν Θεσσαλονίκη 1968.

2. Ύπήρξεν εγκληματική ή διακοπή τοϋ Εργου αυτής επί 20 Ετη (1940-1960).



α) 'Εντυπωσιακή είναι ή Επιτυχία της Ριζαρείου 'Εκ
κλησιαστικής Σχολής κατά τόν Εκατονταετή βίον της 
(1844-1940) καί αί προσφοραί πρός τήν 'Εκκλησίαν.
_ Χαρακτηρίζομεν ώς Εντυπωσιακήν τήν Επιτυχίαν της Ριζαρείου Έκκλησιαστι- 

κ^ς ενεκα θεωρήσεως των στατιστικών δεδομένων περί του έργου
της, θεωρούμενου 6χι μόνον από τής σκοπιάς τής ιστορίας τής εν Έλλάδι Έκκλη- 
σίας άπότης Παλιγγενεσίας καί Εντεύθεν, άλλά καί από τής σκοπιάς αύτοϋ του 
ιδρύματος, 6περ διευθύνεται άπό Εν συμβούλιον, διαδόχων Εκτελεστών της δια- 
θήκης μή Εχόντων κατ' άνάγκην ώρισμένην ειδικότητα. Καί καθ' Εαυτό δΕ Εξετα- 
ζόμενον τό Εργον τής Ριζαρείου 'Εκκλησιαστικής Σχολής καί Εν συγκρίσει πρός 
αλλα παρόμοια, δύναται να λεχθή ωσαύτως, ότι είναι Εντυπωσιακόν. Δύο δΕ στατι
στική δυνάμεθα νά Εχωμεν καί δύο άρα θεωρήσεις των στατιστικών δεδομένων 
ουναμεθα νά κάμωμεν.

A Στατιστικά δεδομένα με βάσιν τον αριθμόν των φοιτησάντων 
κατα τα 95 ετη λειτουργίας αύτής1. Προσφοραί πρός την Ελληνικήν 

Εκκλησίαν καί 'Ορθοδοξίαν καθόλου.
Έπί φοιτησάντων 1608.
α) Επίσκοποι, μητροπολΐται καί ’Αρχιεπίσκοποι 
β) Κληρικοί εν γένει, περιλαμβανομένων καί των ανω

τέρω (αριθμός προσωρινός)
γ) Καθηγηταί τών Θεολογικών Σχολών τών Πανεπιστη

μίων ’Αθηνών καί Θεσσαλονίκης (23 έπί συνόλου 
58-5=53, 55% περίπου)

δ) Καθηγηταί Θρησκευτικών μαθημάτων δεν υπάρχει 
στατιστική. Αναμφιβόλως θά πρέπη να είναι αρκετά 
μεγάλος αριθμός.

Σύνολον προσφοράς πρός τήν 'Εκκλησίαν 

'Επί πτυχιούχων 640.
α) ’Επίσκοποι, μητροπολΐται καί 'Αρχιεπίσκοποι 
β) Κληρικοί Εν γένει, περιλαμβανομένων (τών ανωτέρω) 
γ) Καθηγηταί τών Θεολογικών Σχολών τών Πανεπιστη- 

μίων ’Αθηνών καί Θεσσαλονίκης

Σύνολον
8) Καθηγηταί των θρησκευτικών μαθημάτων (άγνωστος 6 άριθμός).

, Τ™ τά στατιστικά δεδομένα τά προκύπτοντα διά
τας Νομέας και την Φιλοσοφίαν, διότι ικανόν χρονικόν διάστημα τοϋ βίου τών
ΝοαΤ ^ Εκκλησιαστικόν Δίκαιον τής

μ κης Σχολής και της Φιλοσοφικής τών 'Αθηνών καί Θεσσαλονίκης.

50 ποσοστόν 3,10 %

208 » 12,43%

23 » 1,43%

231 14,36%

50 ποσοστόν 7,81 %
218 » 34,06%

23 » 3.59 %
241 37,65%



Ια εντυπωσιακά δεδομένα επι του συνόλου των Πρύτανεων καί των Προέδρων 
τΐ)ζ Ακαδημίας Αθηνών δέον να μνημονευθώσιν ενταύθα.

α) Επι συνολου Πρύτανεων (128 δέον να άφαιρέσωμεν κατ’ ανάγκην τούς 
Πρύτανεις της πρώτης τριακονταετίας (1844-1874), διότι δεν ήτο δυνατόν προ 
τοϋ έτους 1874 να έχω μεν Πρύτανιν Ριζαρείτην (ό Ρομπότης) ήτοι επί 90 πρύ
τανεων), 13 Ριζαρεϊται.

β) 'Επί συνόλου 44 Προέδρων τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών (1925-1969) 4 Ριζα- 
ρεΐται, ήτοι 10 %.

Γίαρα ταΰτα θα περιορισθώμεν μόνον εις τό 44 %, περί οΰ έγένετο λόγος άνω- 
τερω. Θα απετελει όμως παράλειψιν σημαντικήν, έάν δεν έσημειοϋτο, ότι ή εις 
τας επιστημας και τά επαγγέλματα έπίδρασις της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής 
Σχολής υπήρξε μεγάλη καί χρήσιμος διά την Εκκλησίαν, διότι χριστιανικόν καί 
φιλοεκκλησιαστικόν πνεύμα έπεκράτησε πολλάκις δι’ αυτής. 'Η εις την πολιτι
κήν δε προσφορά τοϋ ’Αθανασίου Εύταξίου διατελέσαντος 'Υπουργού τής Παι
δείας και Πρωθυπουργού, υπήρξε μεγάλη. 'Ο άδελφός δε αυτού διαπρεπής τού 
Εκκλησιαστικού Δικαίου ερευνητής καί διδάσκαλος διετέλεσε καί Διοικητής τής 
Εθνικής Τραπέζης (πρβλ. Σπ. Βοβολίνη: Βιογραφικόν Λεξικόν). "Οταν τά 44% 

τών πτυχιούχων μιας Σχολής έκπληροΰν τήν ειδικήν άποστολήν αυτής τής Σχο
λής, διά τής μορφώσεως στελεχών τής ’Εκκλησίας χωρίς να ύπαρξη ειδική μέρι
μνα καί στοργή τής Εκκλησίας καί τής Πολιτείας, τότε ή επιτυχία είναι όντως 
εντυπωσιακή. ’Οφείλεται δέ ή επιτυχία αυτή κυρίως εις τούς ίδρυτάς, τούς Διευ- 
θυντάς καί καθηγητάς τής Σχολής καί τό δι’ αυτών δημιουργηθέν άντικειμενικόν 
πνεύμα, τό Ελληνικόν καί Χριστιανικόν, όπερ ζή έν τοΐς τροφίμοις αυτής. Κατ’ 
άκολουθίαν τούτου δυνάμεθα να ίσχυρισθώμεν, ότι έφ’ όσον ύπαρξη έν Έλλάδι (ο
λοκληρωμένη εκκλησιαστική πολιτική, εντός τής οποίας θά λάβη τήν θέσιν της 
ή λύσις τοϋ προβλήματος τής μορφώσεως καί άξιοπρεποϋς συντηρήσεως τοϋ Κλή
ρου τής Ελλάδος, τά άποτελέσματα τής λειτουργίας τών 'Ιερατικών Σχολών καί 
μάλιστα τής έχούσης τόσον πλουσίαν Ελληνοχριστιανικήν παράδοσιν Ριζαρείου 
’Εκκλησιαστικής Σχολής, θά είναι άναμφιβόλως πλουσιώτερα, ύπό τήν προϋπόθε- 
σιν βεβαίως, ότι ή Πολιτεία καί είδικώτερον ή ’Εκκλησία θά έπιδείξουν στοργήν 
προς τήν Σχολήν. Καί ή στοργή όταν ύπάρχη εύρίσκει πολλούς τρόπους να έκδη- 
λωθή. 'Ο έκάστοτε άρχιεπίσκοπος ’Αθηνών πρέπει συχνάκις νά επισκέπτεται τήν 
Ριζάρειον Σχολήν καί νά είναι ό πατήρ τών τροφίμων αυτής.

Όρμώμεθα, λοιπόν, άπό τής ορθής άφετηρίας τών στατιστικών δεδομένων διά 
νά κρίνωμεν όρθώς τό παρόν καί τό μέλλον τής Ριζαρείου ’Εκκλησιαστικής 
Σχολής.

'Η κρίσις ήμών είναι σχετική, ώς ιστορική, διότι ή Ριζάρειος ’Εκκλησιαστι
κή Σχολή ήδυνήθη νά προσφέρη μεγάλος ύπηρεσίας εις τήν 'Ελληνικήν Εκκλησί
αν καί τήν ’Ορθόδοξον Θεολογίαν καθόλου (λαμβάνομεν ύπ’ όψιν τήν Μ. ’Ανατο
λήν), διότι τάς επιτυχίας ταύτας κρίνομεν έπί τοϋ παρόντος, ύπό τάς δεδομένας 
ίστορικάς καί παιδαγωγικός συνθήκας, ύφ’ άς έλειτούργησεν ή έν λόγω Σχολή 
καί κατ’ έπέκτασιν (καί κατ’ άπομίμησιν ένίοτε) αί ίδρυθεΐσαι 'Ιερατικοί ή Έκ-



κλησιαστικαί Σχολαί. Πρέπει δέ εις την σχετικήν ιστορικήν κρίσιν περί αυτής 
νά λάβω μεν ύπ’ όψιν α) τάς προϋποθέσεις ύφ’ άς εΐσήγοντο οι τρόφιμοι εις τήν 
Σχολήν ή τάς Σχολάς (αΐτινες έν τώ συνόλω δεν άπέδωκαν πλέον τοϋ 5 % εις τον 
νϋν λειτουργοϋντα κλήρον: 400 περίπου επί συνόλου 8.000 ιερέων περίπου), β) 
τας συνθήκας ύφ’ άς εύρέθησαν οί 640 πτυχιοϋχοι αυτής επί 100 έτη, γ) τό γεγονός, 
ότι ούτοι ήσαν συνήθως 19-20 ετών, όταν έλάμβανον τό πτυχίον, ήτοι κατά 10 
έτη νεώτεροι τοϋ χρόνου καθ’ ον ώφειλον νά γίνουν κληρικοί, δ) τό γεγονός, ότι 
πλεϊστοι των 1608 τροφίμων τής Σχολής, άντιμετωπίζοντες τό μέλλον, απέχωρη- 
σαν εκ τής Σχολής (κατά τα 2/3 περίπου) προ τοϋ τέλους τής φοιτήσεως.

Δεν ήτο, λοιπόν, δυνατή ή εις τον κλήρον ένταξις. Αί κρατικαί, έκκλησιαστικαί 
και κοινωνικαι συνθήκαι δεν ήσαν ποτέ ευμενείς προς τοΰτο. "Οθεν είναι ανάγκη 
να εξετασωμεν παντα ταΰτα διά νά ίδωμεν τί ή ιστορία διδάσκει καί ποια είναι 
η προοπτική τοϋ μέλλοντος τής Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής, ώς τής πρώ
της και δυναμένης καί λόγω τής 'Ιστορίας τής παραδόσεως καί τής θέσεως αυ
τής έν Άθήναις, νά προσφέρη μεγαλυτέρας υπηρεσίας εις τήν Εκκλησίαν τής Ελ
λάδος άπό οίανδήποτε 'Ιερατικήν Σχολήν.

β. Το ιστορικόν πλαίσιο ν. Διά νά επιτυχή πλήρως, με φυσικήν 
απώλειαν κατά τό διάστημα τής λειτουργίας τής Σχολής 30% των άρχικώς έγ- 
γραφομενων τροφίμων, διότι η Εκκλησία θέλει ζηλωτάς λειτουργούς άπό βα- 
θειας πιστεως και κλισεως εισερχομένους εις τον Κλήρον, ούχί δέ έξ ύποχρεώ- 
σεως ή επαγγελματικής ή οικονομικής (ώφελιμιστικής), θά έδει ή ’Εκκλησία καί 
ό Πολιτεία να συλλαβωσι το πρόβλημα τής μορφώσεως καί αξιοπρεπούς συντη- 
ρησεως τοϋ Κλήρου της Ελλάδος και ειδικών στελεχών τής ’Εκκλησίας καί νά 
το λυσωσιν εντός τοϋ πλαισίου μιας ωλοκληρωμένης εκκλησιαστικής πολιτικής.

Τό ιστορικόν πλαίσιον τής ούχί μακράν άφ’ ήμών ιστορίας τής Ν. Ελλάδος 
δίδει εις τάς έπομένας γραμμάς εις τό προγραμματικόν άρθρον του, εις τήν «Όρ- 
θόδοξον σκέψιν» του 1958, 6 καθηγητής χ. ’Αλιβιζάτος. Ούτος λέγει τά έξης: 
«'Η σωτηριώδης διά τό Έθνος καί τό Κράτος έπανάστασις τοϋ Γουδί 1909 άφή- 
κε τήν εκκλησιαστικήν μακαριότητα άδιατάρακτον. Ούτε δέ αί εύεργετικαί ενέ
σεις τοϋ αείμνηστου Αθανασίου Ευταξιου, ή ή ώθησις τής Νομοπαρασκευαστικής 
’Επιτροπής τοϋ 1913-14, άλλ’ ούτε καν ό ζωοποιός διά τήν Εκκλησίαν Κατα
στατικός Νομος τοϋ 1923, ο αποδώσας εις τό πλήρες την άπό τής μαουρερικής 
δουλείας ελευθερίαν της, συνεκίνησαν τήν μέχρι θανάτου άδρανοΰσαν ’Εκκλησί
αν. Αυτή, διά τοϋ επί Π αγκάλου Νόμου τοϋ 1925, επανήλθε πλησίστιος εις τήν 
μαουρεριχήν παράδοσιν, διατηρήσασα ψιχία μόλις έκ της ύπερόχου έλευθερίας καί 
ανεξαρτησίας της, τής διά τοϋ Νόμου τοϋ 1923 έπιτευχθείσης».

'Ο ακριβής μελετητής τής ιστορίας τής αύτοκεφάλου Εκκλησίας τής Ελλά
δος ματαιως θα αναζητηση γραμμήν τινα ώλοκληρωμένης εκκλησιαστικής πολι- 
τικής, τεθεΐσαν και ακολουθηθεΐσαν ύπό τοϋ Κράτους ή καί έσωτερικώς, έστω, 
υπό τής Εκκλησίας καί τής Συνόδου της.

Βεβαίως ανεφανησαν κατα καιρούς μεγάλαι τινές έκκλησιαστικαί προσωπικό- 
τητες, ώς ό Γερμανός Καλλιγας, 6 Μελέτιος Μεταξάχης χαί 6 Χρυσόστομος Πα-



παδόπουλος, άλλά καί οΰτοι, πλήν των προσωπικών ιχνών της διαβάσεώς των, 
δέν κατώρθωσαν νά επιβάλουν τάς κατευθυντηρίους γραμμάς των, τών προσπαθει
ών των θραυομένων επί της έκ τοϋ οργανικού συστήματος κυρίως δημιουργουμέ- 
νης άγνοιας, αδιαφορίας καί συμφεροντολόγου, ως επί το πολύ, πολυπραγμοσύνης 
καί προσαρμοστικής έπιτηδειότητος. >

Είναι χαρακτηριστικόν, ότι ή μεγάλη Ιερατική Σχολή τοϋ Γερμανού Καλλι- 
γά, δι’ ής κατά τήν εποχήν ήδη εκείνην έπρογραμμάτισε τήν λύσιν της μορφώσε- 
ως τοϋ Κλήρου, κατήντησε Σχολή Χωροφυλακής! Ή μεγαλειώδης οικονομική 
τοϋ Μελετίου πολιτική, ή άποβλέπουσα εις τήν έκμετάλλευσιν τής εκκλησιαστι
κής περιουσίας, καί ιδία τής εν ’Αττική (Πάρνης, Πεντέλη, Υμηττός, Βουλια
γμένη), προς λύσιν τών ζητημάτων τής μορφώσεως καί συντηρήσεως τοϋ Κλήρου, 
έχαρακτηρίσθη ώς ύποβιβάζουσα τήν Ελλάδα εις τήν τάξιν τοϋ έπιχειρηματίου 
ξενοδόχου ! Καί ή επί Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου ίδρυθεΐσα Άποστολική 
Διακονία θά εΐχεν έξαφανισθή αν δέν άναδιωργανοΰτο, επί τής άρχιερατείας τοϋ 
άειμνήστου ’Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνοΰ, υπό λαϊκοΰ Θεολόγου (τοϋ Καθηγητοΰ 
κ. Βέλλα), διά νά άποτελή διά τής δράσεώς της τήν έκφανσιν τής όλης πνευματι
κής καί εκκλησιαστικής ζωής. Πλήν όμως, αυτή παρημελήθη κατά εγκληματικόν 
τρόπον, διά τήν πλήρη άκατανοησίαν τοϋ σκοποΰ καί τής άποστολής της έκ μέ
ρους τής ιδίας τής ’Εκκλησίας, καί έκινδύνευσε νά διαλυθή διά τήν ύφισταμένην 
παρ’ αυτή τή διοικούση ’Εκκλησία άδυναμίαν κατανοήσεως καί έκτιμήσεως τής 
σημασίας της δι’ αυτήν τήν ύπόστασίν της.

Δυστυχώς ή παραμέλησις αυτή έφθασε μέχρι τοϋ σημείου, ώστε νά άφεθή 
ελεύθερον πεδίον δράσεως εις άνευθύνους καί άνεξελέγκτους, κατά τό πλεΐστον, 
οργανώσεις, ύπονομευούσας καί ύποκαθιστώσας ενίοτε τήν Εκκλησίαν, επί πλή- 
ρει καταρρακώσει τοϋ κύρους αυτής καί παραλύσει τών τυχόν υφισταμένων καλών 
πνευματικών αυτής δυνάμεων.

Παρόμοιας τύχης έτυχε, τελευταίως, ή εις τό άρτιον όργανωθεΐσα καί λειτουρ
γούσα υπηρεσία Κοινωνικής ’Εκκλησιαστικής ’Αλληλεγγύης, ήτις ούσιαστικώς κα- 
τεκρεουργήθη, διά ταπεινά προσωπικά ελατήρια καί άδυναμίαν κατανοήσεως τοϋ 
μεγάλου έργου. "Εν καί μόνον σημεΐον είναι άρκετόν διά νά δείξη τήν κατάστα- 
σιν. ’Αγωνιώδεις προσπάθειαι κατεβλήθησαν, όπως έξευρεθή έξωθεν τό άναγκαΐ- 
ον ποσόν διά τήν άνέγερσιν τοϋ Οΐκου Φοιτήτριας καί τής Σχολής Διακονισσών. 
Ό πρώτος θά έστέγαζεν υπό τήν πατρικήν έπίβλεψιν τής Εκκλησίας τά κορίτσια, 
ιδία τών επαρχιών, τά όποια μόνα των έρχονται εις τάς ’Αθήνας διά σπουδάς καί 
τά όποια είναι γνωστόν ποΰ καί πώς ζοΰν σήμερον εις τάς μεγάλας Αθήνας. 1 ο 
δεύτερον άποβλέπει εις τήν μόρφωσιν εκκλησιαστικών γυναικών κοινωνικών λει
τουργών, αί όποϊαι θά τεθούν εις τήν υπηρεσίαν τών Εφημερίων διά νά παρακο
λουθούν καί εξακριβώνουν τήν κατάστασιν τών μελών τής Ένοριας και αποβή 
ούτως ή ’Ενορία κέντρον κοινωνικής δράσεως. Τό κτίριον έκτίσθη και ητοιμασθη 
μέχρι καί τής τελευταίας λεπτομέρειας τής έπιπλώσεώς του καί παρέμεινεν επι 
διετίαν κλειστόν, διότι, παρ’ όλον τόν καί προφορικώς γενόμενον διαφωτισμόν τής 
Ίεράς Συνόδου περί τοϋ σκοποΰ καί τής χρησιμότητας αυτού, καθυστερησεν η



κατανόησές τούτου καί ή διάθεσις χρησιμοποιήσεως τοιούτου οργάνου εκκλησια
στικής δράσεως καί άναδείξεως έν τη κοινωνία της Εκκλησίας. Εις τό ενεργη
τικόν τοϋ νέου ’Αρχιεπισκόπου (Θεοκλήτου) ανήκει ή δοθεΐσα έκ μέρους του διατα
γή αμέσου λειτουργίας των ιδρυμάτων τούτων, άτινα ήρχισαν ήδη τάς εργασίας των.

’Από τής ίδρύσεως του Ελληνικού Κράτους καί τού 
Αύτοκεφάλου τής Εκκλησίας, ου τ ε τό ζήτηα τής μορ- 
φώσεως τοϋ Κλήρου, ούτε τό ζήτημα τής αξιοπρεπούς 
συντηρήσεώς του, ούτε τό ζήτημα τής διοργανώσεως τού 
κοινωνικού έργου τής Εκκλησίας έλύθησαν καί ουδέ 
καν έμελετήθησαν. Σχετικά προς ταΰτα ημίμετρα, λαμβανόμενα έκάστο- 
τε σπασμωδικώς, εφαρμόζονται επί θετική ζημία τής Εκκλησίας. ’Επί πλέον, 
αφού επί εκατονταετίαν καί πλέον άφέθη ή τεραστία έκ- 
κλησιαστικη περιουσία ανεκμετάλλευτος καί έρμαιον παν- 
.οιας διασπαθισεως, απωλεσθη σχεδόν ολοκληρωτικως δι’ απαλλοτριώσεων καί δη
μεύσεων, τής Εκκλησίας απαθώς θεωμένης την άφάνταστον καταστροφήν. Καί 
σήμερον δε ακόμη, παρα το προγενέστερον σκληρόν μάθημα, ή άπομείνασα εις 
την ’Εκκλησίαν ελάχιστη σχετικώς περιουσία παραμένει ανεκμετάλλευτος καί αν
τικείμενου περαιτέρω διαρπαγής. Αν δε καί τυχόν γίνεται έκμετάλλευσίς τις ταύ- 
της, ουδαμοΰ φαίνεται η διά την Εκκλησίαν χρησιμοποίησές των εισοδημάτων της, 
τοΰθ όπερ γεννά θλιβερας σκέψεις διά τάς περί εκκλησιαστικής περιουσίας καί 
τ% χρησιμοποιήσεώς της αντιλήψεις.

Τ ο άπαισιον συγκεντρωτικόν σύστημα τής διοικήσεως τής Εκκλησίας, τό ό
ποιον έπεβλήθη ύπό τοϋ Μάουρερ, εξακολουθεί να άπονεκρώνη την ’Εκκλησίαν 
διά του ούδέν απολύτως προσφέροντος θεσμού τής μονίμου Ίεράς Συνόδου, ής τό 
άχρηστον άπεδείχθη διά τής άπαρατηρήτου γενομένης καταργήσεώς της, κατά 
τήν διετή εφαρμογήν τοϋ Νόμου τού 1923 καί κατά τα πυκνά καί μέγιστα διαλείμ
ματα των εργασιών της.

'Η ανάδειξές τών Επισκόπων, παρά τό άριστόν σύστημα τού Νόμου τοϋ 1923, 
το όποιον θεωρητικώς ύφίσταται καί σήμερον (1958), διά την άπομάκρυνσιν καί 
τής, έστω καί συμβολικής, συμμετοχής τοϋ λαϊκού στοιχείου, εξακολουθεί έν τισιν 
είσέτι να είναι αντικείμενου νεποτισμού εύρυτέρας έκτάσεως, διά τού όποιου εξυ
πηρετείται πάς άλλος καί όχι ή ’Εκκλησία.

Έτερον φλέγον ζήτημα είναι τό τής ξένης θρησκευτικής «προπαγάνδας».
2. Εις το αυτό περιοδικόν έδημοσιεύσαμεν τάς κατωτέρω σκέψεις 

περί τής άναγκης εκκλησιαστικής πολιτικής ώ λ ο κλη
ρωμένης καί έπεση μάναμεν τάς εύθύνας τής ’Εκκλησί
ας τής Ελλάδος.

«Σπανίως εις την χώραν μας έγένετο λόγος περί τής αναγκαιότητας καί τής 
σπουδαιότητος (ολοκληρωμένης έκκλησιαστικής πολιτικής- καί τούτο είναι εύνόη- 
τον, διότι ή χώρα εις τό σύνολον τής πολιτικής καί εκκλησιαστικής ηγεσίας σπα
νίως είχε πολιτικούς καί εκκλησιαστικούς άνδρας παρεσκευασμένους διά πολλούς 
τομείς, και δη με νοΰν καθολικόν, καί κόμματα αρχών καλώς ώργανωμένα.



Αί εξαιρέσεις έπικυροϋν τόν κανόνα.
Δεν θά εξετάσω βεβαίως ενταύθα τό ήμέτερον πρόβλημα άπό της 'ιστορικής 

του πλευράς, διότι, καί εάν τοϋτο θά ήτο πολύ ενδιαφέρον, έν τούτοις, θά μάς (ο
δηγεί εις μακρηγορίαν, ούχί πολύ χρήσιμον κατά την ώραν ταύτην, καθ’ ήν τα 
τρέχοντα καί αληθώς φλέγοντα προβλήματα τής Ελλάδος δέον να προσελκύουν 
το ενδιαφέρον τού εκκλησιαστικού τύπου, έν τω όποίω δέον να εκτίθενται ταΰτα 
κατά τρόπον σύγχρονον καί, εί δυνατόν, πρακτικόν. Θά εξετάσω μεν λοιπόν τάς 
άρχάς, έκθέτοντες την δεοντολογίαν τού ήμετέρου θέματος.

Παρά ταΰτα, καθίσταται άναπόφευκτον να άρχίσωμεν άπό την πρόσφατον 
ιστορίαν, διότι αυτή καθορίζει την θέσιν των λαών καί τών Εκκλησιών εις την ι
στορικήν στιγμήν, ή οποία λέγεται συνήθως παρόν, πράγματι όμως αποτελεί σύν-
θεσιν παρελθόντος καί μέλλοντος.

Αυτή είναι ή σκοπιά μας, άπό τής όποιας θεωροΰμεν τα προβλήματα και το 
μέλλον τής ’Εκκλησίας τής Ελλάδος.

'Η σύγχρονος θέσις τής 'Ελλάδος καί τής ’Εκκλησίας αυτής καθωρισθη απο 
τά γεγονότα βεβαίως τής τελευταίας εκατονταετίας, άλλ’ είδικώτερον άπό τα 
γεγονότα τής τελευταίας τεσσαρακονταετίας.

"Ας σημειώσωμεν εις άδράς γραμμάς ταΰτα.
α. Έν πρώτοις, επί τής παγκοσμίου ιστορικής σκηνής συνεβησαν μεγαλαι 

καί ουσιώδεις μεταβολαί, αίτινες ώδήγησαν τον κόσμον άπό τής εποχής τών πολ
λών μεγάλων δυνάμεων εις τήν εποχήν τών δύο μεγάλων συνασπισμών, τών δια- 
θετόντων τά μεγάλα άποθέματα πρώτων ύλών καί τεχνικών μέσων, τα οποία 
κατέστησαν όριστικώς τά μικρά έθνη ούραγούς τών μεγάλων και μετεβαλον την 
έννοιαν τής εθνικής κυριαρχίας. Ή μετά τών γεγονότων τούτων συνδεθεϊσα με
γάλη ηθική κρίσις δεν ύπήρξεν άπολύτως δυσμενής δια την θρησκείαν (αν τις προς 
στιγμήν έξαιρέση τήν Ρωσίαν), δεδομένου οτι ο κοσμος ησθανθη, ίδια με,α τον 
β' παγκόσμιον πόλεμον, τήν άνάγκην τής στροφής προς την θρησκείαν, ως κιβω
τόν τών μεγάλων ηθικών άξιών, εντονωτεραν. Η δε δυναμις αντοχής της θρη 
σκείας έδείχθη μάλιστα εις τήν χώραν έκείνην, ένθα έκηρύχθη αότη ως «6πιον τού 
λαού)), δι’ ο καί αποτελεί νΰν ένα βαρυσήμαντον παράγοντα τής εξωτερικής πολι
τικής, ώς ήτο μάλιστα άπό τών χρόνων τού Μεγάλου Πέτρου μέχρι ~ών ημερών 
τού τελευταίου Τσάρου.

Άλλ’ ή μάς ενταύθα ενδιαφέρει τό γεγονός, καθ δ, συνεπεία τών μεταβολών, 
αίτινες έπήλθον έν τω κόσμω καί δή καί διά τής έπαναστάσεως τής τεχνικής, ο 
κόσμος κατέστη μικρότερος διά -τής έκμηδενίσεως τών άποστάσεων. Εις δέ τόν 
κόσμον τού άτομικοΰ αίώνος ή τύχη τών άνθρώπων άπέβη κοινή και, κατά το 
δή λεγόμενον, ((τό μέλλον άόρατον)). Εντεύθεν κατέστη άναπόφευκτον διά τόν 
κόσμον να άποβλέπη πρός τήν ένωσιν, ή δε Κοινωνία των Έθνων και τα Ηνωμε- 
να Έθνη, ώς καί αί τάσεις ένώσεως τής Εύρώπης άποτελούν τήν άναγκαίαν συνέ- 
πειαν μεγάλων μεταβολών, αίτινες μετεμορφωσαν τον κοσμον. ^

Εντός τού πλαισίου τούτου δυνάμεθα νϋν να κατανοήσωμεν τήν Οικουμενικήν 
Κίνησιν, ώς άναγκαιότητα εις ένα κόσμον τείνοντα πρός τήν ένωσιν καί όμως διη-



ρημενον εις δυο μεγάλους συνασπισμούς με ΐσχυράς ύλικάς καί πνευματικάς δυ
νάμεις, άλλα καί μεγάλας ήθικάς άδυναμίας.

Αλλ’ ο Χριστιανισμός έχει καί αυτός μίαν μεγάλην κοσμοθεωρητικήν καί ή- 
θικην αδυναμίαν, την διαιρεσίν του, ή όποια ύπήρξεν ήδη άπό τού δ'- ε' μ.Χ. αι
ώνας και είναι μέχρι σήμερον ή κυρία άνασχετική δύναμις τής προόδου του Χρι
στιανισμού και, άρα, τής επικρατήσεως των άρχών του εις ολον τον κόσμον.

Εις τον διηρημένον κόσμον ό διηρημένος Χριστιανισμός, άντιπροσωπεύων μό
λις το 1/3 αυτού, δύναται να προσφέρη, έν τούτοις, πολλά διά τής συμπράξεως 
επι των διεθνών ηθικών και κοινωνικών ζητημάτων , διότι ό ύπατος χριστιανικός 
νομος τής Αγάπης εν Χριστώ ’Ιησού επιβάλλει αυτήν τήν σύμπραξιν επί τού ή- 
θικού και τού κοινωνικού πεδίου επί παγκοσμίου βάσεως.

’Αλλά μέσα εις τόν χριστιανικόν κόσμον ή ’Ορθόδοξος Καθολική Εκκλησία 
και μαλιστα τής Ελλάδος οφείλει νά κατανόηση πλήρως τήν θέσιν της καί τάς 
εύθυνας της και υποχρεώσεις, διά νά βοηθήση τόν κόσμον εις αυτήν τήν κρίσιμον 
ώραν, χωρίς νά εγκατάλειψη τίποτε άπό εκείνο, τό όποιον συνοψίζει ή φράσις, 
οτι είναι αυτή ή κανονική συνέχεια τής Μιας Άγιας Καθολικής καί Άποστολικής 
Εκκλησίας. Τούτο σημαίνει, οτι οφείλει νά είναι φορεύς όχι μόνον τών θεμελιω

δών άρχών τού Χριστιανισμού άλλά καί τού πνεύματος τής Οικουμενικής πνευμα
τικότητας, τής εδραζομενης επι τής ελευθερίας καί τού δημοκρατικού θεσμού τής 
Συνόδου, εις ον συνηντήθησαν ό Αρχικός Χριστιανισμός καί ό Οικουμενικός Ελ
ληνισμός.

Αυτή =.ίναι εις αδρας γραμμας η μια βασική πλευρά τής όψεως τού κόσμου 
καί τού Χριστιανιμοΰ, τήν όποιαν εί'μεθα υποχρεωμένοι ν’ άντιμετωπίσωμεν, έκ- 
θέτοντες άπό τού παγκοσμίου βήματος τής Οικουμενικής Κινήσεως τό «Πιστεύω» 
μας καί, με την φωνήν τής ’Ορθοδοξίας μας, διακηρύττοντες τά πρέποντα προς 
τόν διηρημένον κόσμον τού Ατομικού αΐώνος έπί τών κρίσιμων ήθικών καί κοινω- 
νικών προβλημάτων.

βΐ ’Αλλά πρέπει νά προσθέσωμεν, ότι ή 'Ορθόδοξος Καθολική Εκκλησία είναι 
άληθώς έμπερίστατος, ένεκα τών μεγάλων πολιτικών μεταβολών, αίτινες ύπήγα- 
γον τούς πλείστους καί μεγάλους όρθοδόξους λαούς ύπό κομμουνιστικόν έλεγχον. 
"Οθεν μόνον ή 'Ορθόδοξος 'Ελλάς έχει τόπρονόμιοννά 
είναι έλευθέρα, νά έχη έλευθέραν'Εκκλησίαν, ζώσανέν δη
μοκρατικό, Κράτει (1958-1966). Μεταξύ λοιπόν τών 'Ορθοδόξων 'Εκκλησιών 
η Εκκλησία τής Ελλάδος φέρει, ένεκα τής ελευθερίας ταύτης, τήν ιστορικήν καί 
άληθώς μεγάλην εύθύνην τής όρθής άντιμετωπίσεως τών ζητημάτων της Όρθο- 
δοςιας καθολού, αφού μάλιστα έν αυτή καλλιεργείται κατά τρόπον φιλελεύθερον 
ή 'Ορθόδοξος Θεολογική 'Επιστήμη, ή όποία μαζύ μέτήν της Ρωσικής Διαοπο- 
ρας κατέχει εξέχουσαν θέσιν εις τήν παγχριστιανικήν κίνησιν. Διαθέτουσα δε έπι- 
τελεϊον καί δυνατότητας συμπληρώσεως αύτοϋ όφείλει 6χι μόνον νά συλλάβη 
τά προβλήματα καί τάς εύθύνας, αίτινες τήν βαρύνουν, άλλά καί νά προγραμματί- 

εκκλησιαστικήν πολιτικήν μέχρι της στιγμής, καθ' ήν καί αί λοι- 
παι Ορθόδοξοι Έκκλησίαι θά καταστώσιν ίκαναί νά συμπράξωσιν —άποκαθιστα-



μένης της δημοκρατίας εις τάς Άνατολικάς Χώρας — εις τό μέγα έργον της Συν
εργασίας των Χριστιανικών Εκκλησιών επί Οικουμενικής βάσεως.

γ'. Καί το σημεΐον τοϋτο φέρει φυσικώς εις το μέσον τό ερώτημα: Πώς θά 
καταστώ μεν ικανοί διά την έπιτέλεσιν του μεγάλου ρόλου, ό όποιος μας έπεβλή- 
θη εκ τών ιστορικών συνθηκών ;

Ή άπάντησις είναι απλή, αν καί περιλαμβάνη πολλά επί μέρους δυσχερή προ
βλήματα.

Διά μιας προγραμματισμένης εσωτερικής καί εξω
τερικής εκκλησιαστικής πολιτικής έμπνεομένης από τό μέγα 
παρελθόν τής Ελληνικής Εκκλησίας, ή όποια καίτοι συνεδέθη στενώς μετά του 
Έθνους, όμως ήσκησεν, ιδία διά τοϋ Οικουμενικού θρόνου, οικουμενικήν τ.έ. υπερ
εθνικήν εκκλησιαστικήν πολιτικήν, όσον καμμία άλλη ’Ορθόδοξος Εκκλησία. Εν
τεύθεν καθίσταται φανερόν ότι, τηρούμενης τής κανονικής αρχαίας τάξεως τών 
ορθοδόξων θρόνων, ή Εκκλησία τής Ελλάδος καλείται 0 χ ι μό
νον να βοηθήεΐς τήν διατήρησιν τών ευγενών υπολειμ
μάτων τών αρχαίων Ό ρθοδόξων Εκκλησιών (Πατριαρ
χείων), μάλιστα τής κανονικής Κορυφής τής ’Ορθοδόξου Εκκλησίας, άλλα και 
να μελετά τά μεγάλα ζητήματα καί νά ύποβοηθή τήν ενιαιαν υπο το Οικουμενικόν 
Πατριαρχεΐον εμφάνισιν τής ’Ορθοδοξίας.

δ'. ’Αλλά διά ν ά επιτελή τό έργον τοϋτο, πρέπει ν ά 
έ χ η πολλά καί μορφωμένα στελεχη, δυναμενα να α ν τ ί
λη φ θ ώ σ ι τ ά μεγάλα θέματα και τας ευθυνας υποχρε ω- 
σεως τής ’Εκκλησίας τής Ελλάδος, ως διεγραψαμεν ταυτας α
νωτέρω, καί τάς ειδικωτέρας έναντι τοϋ Έλληνικοΰ Εθνους, τοϋ οποίου εν αξιο- 
λογον τμήμα είναι απόδημον. Ή διατήρησις τών δεσμών τοϋ Αποδήμου Ελλη- 
νισμοΰ, άπό μιας βασικής σκοπιάς έξεταζομένη, είναι έργον τής Ελληνικής Εκ
κλησίας, συνεργαζομένης μετά τοϋ Κράτους.

Τό σημεΐον τοϋτο φέρει, λοιπόν, ή μάς φυσικώς προς το έτερον σκέλος μιας (ο
λοκληρωμένης πολιτικής ή οποία έχει ώς βαθρον μιαν ορθήν εσωτερικήν εκκλησια
στικήν πολιτικήν, άνευ τής ύπάρξεως τής οποίας δεν θα δυνηθώμεν να κρατησω- 
μεν τήν θέσιν μας καί νά άνταποκριθώμεν εις τας μεγαλας ευθυνας μας, τας οικου- 
μενικάς καί έθνικάς, εις τον διαρκώς μεταμορφουμενον κοσμον.

’Αλλά διά νά έκπληρώση τάς μεγάλας καί όλονέν ηυξημενας υποχρεώσεις της 
ή έλευθέρα ’Εκκλησία τής Ελλάδος εχει τάς αναγκαίας δυνάμεις καί τήν πρέπου- 
σαν προπαρασκευήν ;

Ή άπάντησις είναι άδιστάκτως «6χι», ουδέ χρειάζονται τά στατιστικά δεδο- 
μένα νά προσαχθοΰν, διά νά άποδειχθή τοϋ λογου το αληθές.

Τό πρόβλημα τής δημιουργίας στελεχών οχι μόνον διά τήν ενορίαν, ή οποία 
πρέπει ν’ άποτελή τό κύτταρον τοϋ έκκλησιαστικοϋ οργανισμοΰ, άλλα καί δια τας 
πολλάς καί ποικίλας έκκλησιαστικάς διακονίας, ουδέποτε πρό τής ίδρύσεως τής 
Άποστολικής Διακονίας τής ’Εκκλησίας τής Ελλάδος έτέθη πρός λύσιν, ως πρω
ταρχικόν διά τό μέλλον τής ’Εκκλησίας τής Ελλάδος πρόβλημα.



Ούδει,ς, βεβαίως, πρέπει νά παραγνώριση ούτε το έξαίρετον κοινωνικόν 
έργον πολλών ιεραρχών τής ’Εκκλησίας τής Ελλάδος και πολλών πρεσβυτέρων 
και ιεροκηρυκών, ούτε την ευσέβειαν του Κλήρου, άλλα ταϋτα δεν είναι επαρκή 
εις τον νεωτερον κοσμον με τάς μεγάλας σχέσεις καί τα μεγάλα προβλήματα καί 
τάς μεγάλας απαιτήσεις.

Οθεν η επιλυσις του απο 130 ετών κατ’ ουσίαν άλυτου προβλήματος τής μορ- 
φωσεως και μισθοδοσίας του Κλήρου (συνυπεύθυνοι ’Εκκλησία καί Πολιτεία) καί 
ό μορφωσις ειδικών στελεχών διά πάσας τάς συγχρόνους έκκλη- 
σιαστικας διακονίας, αποτελοΰσι πρωταρχικούς παράγοντας εις μίαν ώλοκληρωμέ- 
νην εκκλησιαστικήν πολιτικήν, άντιλαμβανομένην τάς μεγάλας εύθύνας τής ’Ορ
θοδόξου ’Εκκλησίας τής Ελλάδος του 1957 (νΰν 1968).

Μέσα εις μιαν μεταρρύθμισιν, άνανέωσιν καί συμπλήρωσιν τής Έκκλησιασι- 
κής Νομοθεσίας, τοσον η αναδιοργανωσις τής ’Εκκλησιαστικής Έκπαιδεύσεως καί 
η πληρης αξιοποιησις τής δυναμεως τών Θεολογικών Σχολών, όσον καί ή άνάδει- 
ςις τής Αποστολικής Διακονίας τής Εκκλησίας τής Ελλάδος δέον νά καταλά- 
βωσι την άρμόζουσαν θέσιν.

Η Εκκλησία τής Ελλάδος φερει τεράστιας εύθύνας σήμερον, τόσον έθνικάς, 
όσον διορθοδοξους και οικουμενικας, και διά τούτο οφείλει νά καταστήση έαυτήν 
αύταρκη, άνεςαρτητον καί ικανήν νά έπιτελέση τάς πολλαπλας υποχρεώσεις της1. 
Αλλα πρός τούτο χρειάζεται οχι μόνον ώλοκληρωμένην εκκλησιαστικήν εσωτερι

κήν και εξωτερικήν πολιτικήν, άλλα καί πνοήν καί θέλησιν τών ήγετών καί στελέ- 
χη πολλά καί Ικανά, μέ πνευματικόν καί ηθικόν κύρος καί ακτινοβολίαν έξερχομέ- 
νην τών ορίων τής χώρας ταύτης».

Εις πολλά δημοσιεύματα μετά ταϋτα καί προσφάτως έπανηλθομεν έπί τού 
θέματος τουτου καί έπεσημάναμεν τάς δυσχερείας όταν έξητάσαμεν τό πρόβλημα:
, 3. Διατί είναι προβληματική ή έν Έλλάδι ύπαρξις
(ολοκληρωμένης εκκλησιαστικής καί εκπαιδευτικής 
πολιτικής.

, (< ^ ιστορία των εκπαιδευτικών καί εκκλησιαστικών μας πραγμάτων καί τα
εκ του προϋπολογισμού τού Κράτους προκύπτοντα στοιχεία, καθ’ ά ουδέποτε τό 
ποσοστόν δαπανών τού Υπουργείου Παιδείας υπερέβη τό 8% (νϋν 10%) τού 
προϋπολογισμού μαρτυρούν, ότι παρά τάς ΰπαρχούσας διαφοράς μεταξύ τών κομ
μάτων καί τών προσώπων έν 'Ελλάδι καί τάς αξιέπαινους προσπάθειας τού α\ 
του β πολίτικου, ούδέποτε συνελήφθησαν έν τώ συνόλφ των τά προβλήματα της 
εκκλησιαστικής καί έκπαιδευτικής πολιτικής. "Οθεν ό "Ελλην έκπαιδευτικός καί 
ιστορικός ό τνωρίζων τ' άνωτέρω καί μάλιστα τά πρόσωπα καί τά πράγματα έν 
Ελλαδι, δεν δυναται βεβαίως νά είναι όπαδός ούδενός κόμματος. Φυσικώ τώ 

λογω ισχύει όμως δι' αύτόν 6,τι καί διά τόν άπλοϋν πολίτην εΐπεν ό Σόλων' τ.έί 
η υποχρεωσις νά λαμβάνη θέσιν θετικήν έναντι τού πολιτικού βίου τής χώρας καί

1. Πρβλ. ήμετέρας Πιστολάς καί δηλώσεις εις βιβλίον I. Χανιώτη: ,,Φ&ς εις τά παρα- 
σκήνια του εκκλησ. ζητήματος».



να ακόλουθη εκαστοτε εκείνο τό κόμμα, τό όποιον φαίνεται καί τό όλιγώτερον 
κακόν !

Απο της αφετηρίας ταυτης ορμώμενος δύναταί τις να κρίνη αντικειμενικές 
το ανωτέρω τιθεμενον ζητημα καί να έξετάση ποϊαι δυσχέρειαι προέκυπτον από 
τα πρόσωπα καί τα πράγματα.

A Παιδεία και (ολοκληρωμένη πολιτική: εθνική καί σύγχρονος. Ή 
συλληψις των προβλημάτων, η εύρεσις λύσεων καί ή πρακτική εφαρμογή των προϋ
ποθέτει πολιτικήν ήγεσίαν ίκανωτάτην, κόμματα (οργανωμένα επί ιδεολογικών βά
σεων και έτοιμα απο της αποψεως έξειδικεύσεως των στελεχών των. Τά προβλήματα 
της Παιδείας είναι πολλά και ποίκιλα, έχοντα ανάγκην: 1 ) θεωρητικής προπαρα- 
σκευής εκείνων, οίτινες καλούνται νά τ’ αντιμετωπίσουν καί να τά λύσουν, 2 ) πνοής, 
3) πρακτικού νοΰ και θεληματικοτητος, διότι ή διοίκησις απαιτεί πρακτικόν πνεύ
μα, όπερ δεν έχουν παντες οι θεωρητικοί. ’Εντεύθεν ερμηνεύονται τά εξής γεγο
νότα: 1 ) έκτος τού σχετικές έπιτυχόντος υπουργού Γ. Παπανδρέου (εΐτα καί τού 
Γρηγ. Κασιμάτη) δεν υπήρξαν άλλοι έπιτυχόντες, ούδέ οί καθηγηταί τού Πανε
πιστημίου οί διατελέσαντες υπουργοί. Πολλοί υπουργοί υπήρξαν αξιόλογοι άνδρες 
καί έπετέλεσαν ικανά, έφ’ όσον παρέμειναν έπ’ αρκετόν χρόνον εις τό Ύπουργεΐόν 
των, άλλα δεν ήδυνήθησαν νά επιτελέσουν μεγάλα έργα. 2 ) "Οτι άλλα πρόσωπα έκτος 
των υπουργών καθώριζον τήν πολιτικήν καί διεδραμάτιζον πρόσωπον σπουδαιό- 
τερον αύτών! Τούτο συνέβη όχι μόνον εις τήν Παιδείαν, άλλα καί εις τά έκκλησια- 
στικα πραγματα. Οι Γενικοί Διευθυνταί ή Διευθυνταί ήσαν πολλάκις άνώτεροι τών 
υπουργών ! Οί υπουργοί μας έχουν ολίγα πλεονεκτήματα καί ικανότητας καί όταν 
είναι ευφυείς ακόμη, καί πολλά, άτυχώς, μειονεκτήματα. Σπανίως γνωρίζουσιν 
έν ζήτημα κατά βάθος καί πλάτος. Καταγίνονται πολύ με τήν μικροπολιτικήν καί 
τούτο τούς ύποχρεώνει πολύ εις τούς γραφειοκράτας, όπως εις τά γενικά θέματα 
έξαρτώνται έν πολλοΐς άπό τούς Διευθυντάς. Τοιουτοτρόπως, έκτός άπό τάς δυσ- 
χερείας πού προέρχονται άπό τά πρόσωπα καί τάς άτελείας τού κοινοβουλευτικού 
μας βίου (είναι ζήτημα έάν άπό τήν Βουλήν τών 300 δύναται νά σχηματισθή εν 
(άριθ. 1) καλόν υπουργικόν Συμβούλων, περιλαμβάνον βεβαίως πάντας τούς αρ
χηγούς τών κομμάτων ) υπάρχουν δυσχέρειαι άπό τά πράγματα καί τά οικονομικά.

Θά πρέπη νά προσέξωμεν αυτό τό σημεΐον, τό όποιον σχετίζεται προς τό γε
γονός, ότι τό Ύπουργεΐον τής Παιδείας δεν κατέχει εις τον κρατικόν μηχανισμόν 
τήν άνάλογον θέσιν πού ανήκει εις τήν μόρφωσιν τών Ελλήνων καί εις τόν δλον πο
λιτισμόν. Τό τυχαϊον τής ονομασίας τών ύπουργών καί μάλιστα τής Παιδείας, 
τήν τελευτάίαν στιγμήν τού καταρτισμού τής Κυβερνήσεως καί ή ισχύς τού υπουρ
γού τών Οικονομικών άπό τού ψηφίσματος τής Δ' Συνελεύσεως τού 1927 αποτε
λούν τούς κυρίους παράγοντας τής μή έπιλύσεως ενός τών βασικών ζητημάτων 
τής Παιδείας, ήτοι τών πιστώσεων καί τής εύχερείας ταχείας καί αποδοτικής χρη- 
σιμοποιήσεως αύτών.

Δεν ύπήρξε μέχρι τής στιγμής υπουργός έτοιμος νά παραιτηθή διά 
την έπίλυσιν βασικών θεμάτων τού ‘Υπουργείου Παιδείας.

Είναι έντροπή τό Ελληνικόν Κράτος με τήν μεγάλην παράδοσιν τού Έλληνι-



σμοΰ νά έξοδεύη τά 6-8% (νυν 10%) του προϋπολογισμού ένώ ή Τουρκία δα
πανά το 14% περίπου. (Για φαντασθήτε νά έχωμεν ιδανικόν την Τουρκίαν) !

Δεν ήδύνατο νά κλιμάκωση αυτήν την διαφοράν εντός 10 ετών διά της παροχής 
100-150 εκατομμυρίων έτησίως πέραν των σημερινών πιστώσεων ; ‘Ο παρακο- 
λουθών τά οικονομικά τοϋ Κράτους (καί τοϋτο κατά κανόνα δεν τό κάμνουν οί 'Υ
πουργοί Παιδείας) παρατηρεί, ότι κατά τά τελευταία έτη υπάρχει ύπεραπό- 
δ ο σ ι ς τών εσόδων, φθάσασα τά 1300 εκατομμύρια. "Ωστε ελλείπει ή καλή θέ- 
λησις διά τήν αυξησιν τών πιστώσεων, δι’ ών θά ήτο δυνατόν νά φθάσωμεν εις 
τήν εφαρμογήν προγράμματος λύοντας κατά προτεραιότητα τό ζήτημα της Παι
δείας καί της Εκκλησίας.

'Η λύσις τοϋ πουλήματος τών πιστώσεων είναι θέμα τής προσωπικότητας τοϋ 
Ί πουργοΰ τής Παιδείας καί τής δυνάμεως τοϋ θάρρους του νά παραιτηθή. Χωρίς 
την λήψιν γενναίων αποφάσεων δεν θά λυθοϋν τά ζητήματα τής Εκκλησίας καί 
τής Παιδείας. Άλλ’ ή γενναιότης τών αποφάσεων έξαρτάται εκ τών 'Υπουργών 
Παιδείας.

'Η λήψις έπειτα τής μεγάλης άποφάσεως τής καταργήσεως τών 'Υπηρεσιών 
εντελλομενών εξόδων, πού ζημιώνουν τό δημόσιον καί ταλαιπωρούν τούς πολίτας, 
είναι τό έργον τής Κυβερνήσεως, άλλ’ έξαρτάται άπό τήν ικανότητα' σκέψεως τών 
Ιπουργών καί έξακριβώσεως τών ζημιών περί ών ανωτέρω.

Εις τά επόμενα θά χρειασθή νά ίδωμεν άλλος δυσχερείας άπό τά πράγματα.
« Ο εκπαιδευτικός καί ιστορικός, ό γνωρίσας, κατ’ ευτυχή σύμπτωσιν, τάς 

πλειστας τών αρμοδιοτήτων τοϋ υπουργείου γνωρίζει, ότι δεν υπήρξε ποτέ (ολο
κληρωμένη πολιτική, άφορώσα καί εις τούς δύο τομείς τοϋ μεγάλου καί βασικού διά 
το Εθνος υπουργείου, πρώτον μέν, διότι δεν υπήρξαν υπουργοί παρεσκευασμέ- 
νοι (ουδέ πάντοτε γενικοί γραμματείς), δεύτερον δέ, διότι οί καθορίζοντες έκάστο- 
τε την πολιτικήν, δρώντες όπισθεν τών υπουργών, είχον πολλάκις μίαν ειδικότη
τα και ενίοτε ωρισμένην κατεύθυνσιν. Καί υπήρξαν βεβαίως εξαιρέσεις τινές υ
πουργών, οιτινες έθιξαν περισσότερα θέματα τοϋ υπουργείου, άλλ’ αί εξαιρέσεις 
αύταί έπικυροΰν τόν κανόνα.

Πρεπει όμως ν’ άναγνωρισθή, ότι είναι πολλά καί ποικίλα καί δυσχερή τά προ
βλήματα τοϋ υπουργείου Θρησκευμάτων καί ’Εθνικής Παιδείας καί ότι διά νά 
προώθηση την λυσιν των ένας υπουργός έχει άνάγκην θεωρητικής προπαρασκευής 
και πρακτικού νοΰ και θεληματικότητος. "Οθεν προκύπτουν δυσχέρειαι άπ’ αυτών 
τών πραγμάτων. Η κυριαρχία μάλιστα τών προβλημάτων τοϋ υπουργείου τούτου 
προϋποθέτει μακραν ενασχόλησιν περί ταΰτα καί κατ’ άκολουθίαν ειδικήν μόρφω- 
σιν και πείραν εκ τής επαφής μέ όλους τούς κλάδους καί τά στελέχη τής ’Εκκλησί
ας και τής Παιδείας.Άλλ’ ή γνώσις δεν άρκεΐ, χρειάζεται καί ισχυρά κριτική δύ- 
ναμις και αντικειμενικοτης διά νά χαράξη ό ήγέτης τήν πορείαν του, έν τφ μέσω 
τών αντιτιθεμενων άπόψεων. Τοϋτο σημαίνει, ότι ό κομματισμός δέον νά ύποχωρή- 
ση, όιοτι η φύσις τών μεγάλων προβλημάτων τής ’Εκ
κλησίας καί τής Παιδείας είναι υπερκομματική. Εις μίαν 
σειράν 4 άρθρων εις τήν «Καθημερινήν» (Νοέμβριος 1958) διεγράψαμεν ήδη, έν



συνεχείς προς όσα έγραψαμεν εις τό περιοδικόν «Όρθ. Σκέψις» (σελ. 49, 6, 65, 
301), τα ποβλήματα καί τάς δυσχερείας της εκκλησιαστικής πολίτικης, ώστε νά 
περιττευη ή επανάληψις των αυτών απόψεων περί της ανάγκης ολοκληρωμένης έκ- 
κλησιαστικής πολίτικης. "Οθεν στρεφόμεθα εις τήν έξέτασιν των δυσχερείων, αί- 
τινες προκύπτουν άπό τά πράγματα, προκειμένου νά χαραχθή ύπερκομματική πο
λιτική εν τή Παιδεία.

Πολλοί υπήρξαν^ άξιόλογοι υπουργοί, έν τούτοις όμως εις μεμονωμένας περι- 
πτωσεις^ επέτυχαν εις μεμονωμένα άντικείμενα, ως τήν άνέγερσιν σχολικών κτι
ρίων καί υποτροφίας ή τήν ιδρυσιν Παιδαγωγικών Άκαδημιών (Τουρκοβασίλης, 
εισηγησις Παλαιολογου) ή καί εις άλλα, ήττονος σημασίας.

Εις τα θεμελιώδη όμως θέματα δεν εχομεν πάντοτε έπιτυχόντας υπουργούς, 
ζνεκα τών έξης δυσχερειών:

1) Της μεταρρυθμισεως του 1929 (6ετες Δημοτικόν Σχολεΐον καί 6ετές Γυ- 
μνάσιον), άπό της οποίας δυσχεραίνεται ν’ άπομακρυνθή τό κόμμα τών Φιλελευθέ
ρων. 2) Τής ύποστηρίξεως του βταξίου Δημοτικού Σχολείου άπό της 'Ομοσπον
δίας Δημοδιδάσκαλων, οιτινες εχουσι μεγάλην άριθμητικήν δύναμιν. 3) Τής 
εσφαλμένης κατα τών Αρχαίων 'Ελληνικών πολιτικής του ’Εκπαιδευτικού Δη
μοτικισμού (ό Λογοτεχνικός έχει τήν θέσιν του) καί τών Φιλελευθέρων.

Ομιλών εις το Ροταρυ ’Αθηνών (1958) ειπον ότι φρονώ, ότι δεν δυνάμεθα νά 
απομακρυνθώμεν, διά λόγους εθνικούς, άπό τά άνθρωπιστικά γράμματα- διετύπωσα 
δέ τήν γνώμην, ότι τά προκύπτοντα ζητήματα άπαιτοΰν πρακτικάς λύσεις, καί δή 
και μη δυναμενας ν’ αποκρουσθοΰν. Θεωρώ πάντως άδύνατον τήν έκμάθησιν τής 
Αρχαίας 'Ελληνικής εις δύο τάξεις τού Λυκείου, τό όποιον προέτεινεν δ Γ. Παπαν- 

δρεου. Δια να επιτύχουν τά άνθρωπιστικά γράμματα τόν σκοπόν των, νά βοηθή
σουν τον νέον νά γίνη άνθρωπος, χρειάζεται προσωπικόν άριστον, περιωρισμένος 
αριθμός μαθητών (30-35) καί κατάλληλος μέθοδος. 'Αί μεταφράσεις δεν δι
δάσκουν (πρβλ. σχετικήν μελέτην Σταματάκου). Είμαι 1) υπέρ τής κατανομής 
τής Παιδείας διά λόγους επιστημονικούς (ψυχολογία ) εις 5-3-4 μέ αύστηράς εξε
τάσεις διά τά σχολεία γενικής καί άνθρωπιστικής μορφώσεως καί 2) ύπέρ τής 
παραλλήλου δημιουργίας μέσων πρακτικών 2ετών σχολείων, ποικιλλόντων κατά 
περιοχάς (6-2) (τά εξατάξια Δημοτικά Σχολεία θά παραμείνωσι) ή 5-3-2, άλλ’ 
άνευ εισιτηρίων εξετάσεων. Πάντως, ή αυξησις τών πιστώσεων καί τού Προσω
πικού είναι άπαραίτητος διά πάσαν μεταρρύθμισιν καί τής Εκκλη
σίας καί τής Παιδείας. Άλλ’ ή υπαρξις Εκκλησιαστικής 
καί ’Εκπαιδευτικής πολιτικής σημαίνει πνοήν τών ήγ ε
τών, πρόγραμμα διά τήν Εκκλησίαν καί τήν Παιδείαν 
καί καλήν διοίκησιν τού Κράτους, άρα έπ ιτελείο ν συνεργατών καί 
οικονομικά μέσα ! μετά δυνατότητας ταχείας χρησιμοποιήσεως τών πιστώσεων. 
Γόνιμοι ίδέαι είναι άναγκαϊαι καί διά τό τελευταΐον ζήτημα. ’Επειδή ταΰτα δεν 
ύπήρξαν, άλλ’ έκυριάρχησεν ή μικροπολιτική, διά τούτο ώδηγήθημεν εις παρα
κμήν, δι’ ήν ύπεύθυνα είναι όλα τά κόμματα. 'Ως παράδειγμα άναφέρω τήν παρα
κμήν τών θεμελιωδών θεσμών τής ’Εκκλησίας καί τού ύπουργείου Παιδείας, πλήν



των καθαρών έπιστημανικών υπηρεσιών αύτοΰ (Άναστήλωσις, ’Αρχαία Τέχνη). 
Την άπόδειξιν την έχομεν άπό την πραξιν της Κυβερνήσεως, καθ’ ήν δεν ύπήρξεν 
αντικειμενική είσήγησις (δεν πταίει ό Υπουργός Παιδείας, άλλ’ άλλοι) επί του 
θέματος του καταρτισμού τής επιτροπής επί τής Παιδείας προς τον κ. Πρόεδρον 
τής Κυβερνήσεως. Οί φυσικοί σύμβουλοι πάσης κυβερνήσεως εις τα θέματα είναι: 
1) Τό Άνώτατον Εκπαιδευτικόν Συμβούλιον, άποτελούμενον έκ 12 έκπαιδευτικών 
έχόντων βαθμόν αρεοπαγίτου (διηγήθην εις τό Ρόταρυ ’Αθηνών τί εγινεν εις τον 
θεσμόν αυτόν μεταξύ τών ετών 1938-44 καί πώς ώδηγήθη εις παρακμήν, ώστε 
να μη τολμήση να διαμαρτυρηθή, διά την έξουθένωσίν του) καί 2) Τα Πανεπι
στήμια διά τών 3 καθηγητικών λεγομένων Σχολών. "Ενεκα τής ανεξαρτησίας 
των αί Σχολαί διεμαρτυρήθησαν καί ή διαμαρτυρία των έλήφθη ύπ’ δψιν. Καί επί 
τής ουσίας τών ενδεικνυομένων μεταρρυθμίσεων οί καθηγηταί θά συνεχίσουν την 
πορείαν των. Άναμφιβόλως, πέραν τών 2 τούτων υπευθύνων συμβούλων, ή Κυ- 
βέρνησις ήδύνατο να έπικαλεσθή την γνώμην καί άλλων προσώπων, προσέχουσα 
τί θά είπη ή δημοσία γνώμη περί τούτων. Είναι ατύχημα βεβαίως, ότι ούδείς 
τύποις αρμόδιος έδέχετο τότε ν’ άκούση τούς αρμοδίους. Είναι 
απρόσιτοι καί εις τούς φίλους των.

Δυσχέρειαι περαιτέρω προέρχονται από τάς ιδεολογικός κατευθύνσεις τής τε
λευταίας 40ετίας (1917), ότε οί Δημοτικισταί έπέτυχον να χρησιμοποιήσουν την 
πολιτικήν, ή όποια κατήργησε τό Ελληνικόν Σχολεϊον τό 1929 καί έχουν νυν ως 
βασιν μιαν Φιλοσοφικήν Σχολήν. Η ομάς είναι πολιτικώς ισχυρά (μετά την 
διάλυσιν του Λαϊκού) καί διά τούτο ή επιτροπή παιδείας (1958) άπετελέσθη κατά 
πλειοψηφίαν από Δημοτικιστάς καί Φιλελευθέρας προελεύσεως. ’Εντεύθεν ερμη
νεύεται η χλιαρα αντιδρασις των Φιλελεύθερων. Αί δυσχέρειαι έπηυξήθησαν έκ τών 
προσωπικών ζητημάτων, διότι η τραγική ώρα διά τήν πολιτικήν ήγεσίαν είναι 
η ωρα τών αποφάσεων δια τα πρόσωπα, ατινα οί πολιτικοί ήγέται αναζητούν πάν
τοτε εις το περιβάλλον των. Δεν έτέθη ζήτημα, παρά σπανίως, ποιοι είναι 
οί κατάλληλοι πρακτικώς καί θεωρητικώς διά τάς θέσεις επιτελών. Πολλά θά εΐ-

ανω- 
πιστώσε-

χον νά διηγηθώ επί τού θέματος διά τα τελευταία έτη. Διά τα θέματα τής ά 
τατης παιδείας και προαγωγής τής επιστήμης, παρατηρώ ότι έκτος τών πιστώ 
ων καί τού προσωπικού υπάρχει θέμα κύρους τού υπουργείου, τό όποιον μόνον 
έξέχοντες άνδρες, δύνανται νά δώσουν. Εις τήν ομιλίαν μου κατέληξα, οτι όπισθεν 
τού εκπαιδευτικού κεϊται τό πολιτικόν πρόβλημα τής χώρας, διότι τά κόμματα 

έχουν ετοιμάσει ανδρας δια να αναλαβουν πλήρως τό βαρύτατον έργον τού 
Υπουργείου Παιδείας».

Β Εκκλησιαστική πολιτική. 1. Θά άπετέλει όμως σφάλμα εάν δεν 
οςηταζομεν τας δυσχέρειας τής λύσεως τών προβλημάτων τής ’Εκκλησίας τής 
Ελλάδος κατα την τελευταιαν δεκαετίαν, ή όποια ύ π ή ρ ξ ε ν 
αποφασιστική, δια την διαμόρφωσιν τών εκκλησιαστικών πραγμάτων τής 
Ελλάδος και την αδυναμίαν λυσεως τών κυρίων προβλημάτων τής ’Εκκλησίας τής 
Ελλάδος. Η αλήθεια περί τών πραγματικών παραγόντων, οΐτινες διηύθυναν τήν 
Εκκλησίαν τής Ελλάδος προς ώρισμένην κατεύθυνσιν θά μας διαφώτιση διατί όχι



μόνον τό χόριον πρόβλημα της μορφώσεως τοϋ κλήρου της 'Ελλάδος χαί των είδι- 
χών στελεχών τής 'Εκκλησίας της Ελλάδος, δόν ήδύνατο νά λυθή, άλλ’ ουδέ τά άλλα 
προβλήματα να εύρουν έστω καί προσωρινήν υποφερτήν λύσιν. Ουτω μόνον 
θά άντιληφθώμεν δ ι α τ ί τό ειδικόν ζήτημα τής Ριζαρε ί
ου Εκκλησιαστικής Σχολής καί των 'Ιερατικών Σχο
λών δεν συνελήφθη, άλλ’ απλώς έγένετο άντικείμενον προχείρων σκέψεων, διότι 
οι ιθύνοντες είτε εξηρτουν την λυσιν του εκ τής διατηρήσεως προσωπικής των 
επιρροής, είτε άφηνον τούς άλλους νά κατευθύνουν τήν Εκκλησίαν τής Ελλάδος 
οκεϊ όπου ήθελον, τής Ιεραρχίας τής Εκκλησίας τής Ελλάδος στερούμενης τής 
ηγεσίας εκείνης, ήν άπήτουν αί περιστάσεις.

Το τεύχος τοϋ Ριζαρειτου I. Χανιωτη, «Φώς εις τά παρασκήνια τοϋ εκ
κλησιαστικού ζητήματος», φέρον τον υπότιτλον «τά πραγματικά αίτια τής κρίσε- 
ως καί ή αληθής ιστορία τής τελευταίας δεκαετίας» μετά Παραρτήματος περιέ
χοντας τό «Χρονικόν τής Κρίσεως καί κείμενα δημοσιευθέντα επί 
τής κρίσεως ή καί προς πρόληψιν αυτής (1964-1965 )», οδηγεί 
ήμάς ευθέως εις τήν άποκάλυψιν τής αλήθειας, όσον ήτο αυτή αντιληπτή μέχρι 
τοϋ Σεπτεμβρίου τοϋ 1966, ότε έκυκλοφορήθη τό έν λόγω τεύχος1. ’Αρκεί νά ση- 
μειώσωμεν ότι κατά τούς μήνας ’Ιανουάριον - ’Απρίλιον τοϋ 1964 έσχηματί- 
σθησαν κατ’ ουσίαν 5 έπιτροπαί, διά τό πρόβλημα τής μορφώσεως τοϋ Κλή
ρου, εντός τοϋ οποίου ένετάσσετο τό ζήτημα τοϋ μέλλοντος τής Ριζαρείου Εκ
κλησιαστικής Σχολής. ’Ιδού αυται:

Ιον) Σύσκεψις τής 9 Ίανουαρίου 1964 τών Προέδρων τών Συμβουλίων τών 
Ιερατικών Σχολών καί τών Διευθυντών ύπό τήν προεδρίαν τοϋ Γενικοΰ Διευθυντοΰ 

τών Θρησκευμάτων καθηγητοΰ Βασ. Βέλλα, σχόντος τήν σχετικήν πρωτοβουλίαν1 2.
2ον) ’Ερώτημα προς τήν Θεολογικήν Σχολήν περί τοϋ θέματος, συζητηθέν κατά 

Φεβρουάριον τοϋ 1964. Ύπήρξεν άπάντησις προς τό 'Υπουργεϊον.
3ον) Ερώτημα προς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαλο

νίκης (ύπήρξεν άπάντησις).
4ον) ’Ερώτημα προς τήν Ίεράν Σύνοδον τής ’Εκκλησίας τής Ελλάδος (ύ

πήρξεν άπάντησις).
δον) Ειδική ’Επιτροπή ώρίσθη κατ’ ’Απρίλιον τοϋ 1964. Αδτη έπεράτωσε τό 

έ'ργον της κατ’ ’Ιούνιον. Κληθείς εις ταύτην καί άντιληφθείς, ότι οί θέλοντες νά 
διευθύνουν τήν εκκλησιαστικήν πολιτικήν ούδέν εΐχον νά προσφέρουν παρητή- 
θην τήν 26ην ’Ιουνίου3. Είναι προφανές, ότι αί πρόχειροι σκέψεις δεν ήδύναντο

1. Τοΰτο φυσικώς δεν ήδύνατο νά περιλάβη άνέκδοτα κείμενα, τινά τών οποίων εύρίσκονται 
εις τό Άρχεΐόν μου.

2. Καίτοι άπό του Δεκεμβρίου ήτο ύπογεγραμμένον Β.Δ. περί διορισμού τοϋ γράφοντας ώς 
Γενικού Διευθυντοΰ τών Θρησκευμάτων (μετά πρότασιν τών καθηγητών Βέλλα καί Άλιβιζά- 
του, Βασ. Επιτρόπου), έν τούτοις δεν έκλήθην εις την σύσκεψιν. Τό Β.Δ. φέρον τάς ύπογραφάς 
τών αρμοδίων υπουργών δεν ύπεγράφη ύπό τοϋ αειμνήστου Βασιλέως Παύλου, λόγο) παραιτή- 
σεως της Κυβερνήσεως.

3. Τούς προσθέτους λόγους ηθικής τάξεως, οί όποιοι με ήνάγκασαν εις παραίτησιν κατά την



χ%1 δέν δύνανται νά λύσουν τό πρόβλημα της μορφώσεως τοϋ κλήρου χαί ειδικών 
στελεχών της Εκκλησίας της Ελλάδος, εντός τοϋ οποίου θά έ'δει νά ευρουν την 
λύσιν των τά ειδικά προβλήματα των Ιερατικών Σχολών καί δη καί της Ριζαρεί- 
ου Εκκλησιαστικής Σχολής.

2. Το ιστορικόν πλαίσιο ν τής τελευταίας δωδεκαε
τίας είδικώτερον δεν έπέτρεπε την λύσιν τοϋ έν λόγω προβλήματος καί 
των είδικωτόρων προβλημάτων των Ιερατικών Σχολών. Οί παράγοντες, οί όποϊ- 
οι δέον νά ληφθώσιν ύπ’ οψιν είναι οί έξής:

Η Πολιτεία και τά έναλασσόμενα εις την εξουσίαν κόμματα καί μάλιστα τό 
' Γπουργεΐον θρησκευμάτων καί 'Εθνικής Παιδείας, ή 'Εκκλησία ('Ιεραρχία, Δ. Σόν- 
οδος), αι Θεολογικαί Σχολαί. Τίνα θέματα άπησχολούν τούς έν λόγω παράγοντας 
καί ποΐαι αί τάσεις αυτών;

Πριν ή διαγράψω μεν τό είδικώτερον ιστορικόν πλαίσιον τής τελευταίας δω
δεκαετίας (1955-1967) πρέπει νά δικαιολογήσωμεν διατί περιοριζόμεθα εις την 
τελευτά ιαν ταύτην^ εποχήν. Ώς αφετηρίαν λαμβάνομεν ύπ’ οψιν τά γεγονότα, ήτοι 
α) την ιδρυσιν τής Γενικής Διευθύνσεως θρησκευμάτων (1955) καί β) την έκ- 
δήλωσιν τής παρασκηνιακής δράσεως των παραεκκλησιαστικών οργανώσεων (αΚτινες 
ειχον ωρισμενους σκοπούς) έπέδρων δε άποφασιστικώς επί τής σκέψεως τών 
ιεραρχών καί άρχιεπισκόπων γ) τών ήγετών τών κομμάτων, μάλιστα διά τών 
υπουργών Παιδείας, οίτινες έλάμβανον ύπ' 6ψιν τάς θελήσεις των. Ή άπαλλοτρίω- 
σις των δικαιωμάτων τής Πολιτείας έπί τής Γενικής Διευθύνσεως τών θρησκευ
μάτων (και του, καλώς καταργηθέντος, Βασιλικού Επιτρόπου), ή έμφανιζομένη 
εις τα ερωτήματα, άπερ έθετον είς έαυτούς ο: ύπουργοί θρησκευμάτων καί Έ- 
νικης Παιδείας (ποιον θέλει ό 'Αρχιεπίσκοπος ώς Γενικόν Διευθυντήν τών θρη- 

σκευματων" ή οί ψηφοφόροι μου ή καί άμφότεροι) άπέκλειον έκ τών προτέρων πά
σαν σκεψιν. περί τής καταλληλότητας τών προσώπων, θέμα άντιχειμενιχής είση- 
γησεως μιας ωλοκληρωμένης έσωτερικής καί έξωτερικής έκχλησιαστικής πολι-mm



τιχης δεν υπήρχε δι' οΰδένα. Τήν 'Ιεραρχίαν χκΙτήνΠολιτεΙκνάπτσχόλουν πρώ
τιστά πάντων Ιον) ο Καταστατικός Χάρτης μέ τό θέμα τοϋ μεταθετού, άτυχώς 
ως xcwpwv θέμα 2ον) τό Οικονομάν θέμα, διά τής μερικής άζιοποιήσεως τής 
εκκλησιαστικής περιουσίας χαί 3ον) τό τής μορφώσεως χαί άξιοπρεποϋς συντη- 
ρησεως του Εφημεριακοϋ χλήρου. Καί τό pub πρώτον δέν έλύθη μέχρι σήμερον 
το δεύτερον εύρε ρκριχήν μόνον λύσιν, άφ’ ενός μέν διά τής συμφωνίας Έχχλτσί- 
ας και, Κράτους (επί ’Αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνος καί Μεσσηνίας Χρυσοστόμου 
Ριζαρειτου), περί ανταλλαγής αγροτικών προς αστικά ακίνητα, άξιοποιούμενα καί 
της χορηγήσεως πιστώσεων, διά της μισθοδοσίας τοϋ έφημεριακοϋ κλήρου καί μάλι
στα ηυξημενης διά τούς ιερείς τής υπαίθρου, άφ’ ετέρου δε τό τελευταίου δεν έλύ- 
θη, ουδέ δόναται νά λυθή όριστιχώς, δι’ 8 χαί άποτελεϊ τό άντιχείμενον καταδημα- 
γωγησεως καί έκμεταλλεύσεως τών εφημερίων καί τής Εκκλησίας, έμφανιζομένης έ- 
χαστοτε ώς ζητοόσης τήν πλήρωσιν τών κενών έφημεριακών θέσεων τής ύπαίθρου, 
είτε διά τής ψηφίσεως διατάξεως περί επανόδου εις τα καταργηθέντα Κατώτερα Έκ- 
χλησιαστικά Φροντιστήρια, άτινα έκλεισαν, διά μίαν τριακονταετίαν, τών χενών έφη- 
μεριακών θέσεων είτε διά τής «ταχυρρύθμου έκπαιδεύσεως»( ! ! ) μέ προνόμια συν- 
τρίβοντα τάς δυνατότητας τών Άνωτέρων Εκκλησιαστικών Φροντιστηρίων. Εν
ταύθα πρέπει νά σημειώσωμεν, ότι ό μέν ’Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός, δράσας έπ’ 
ολίγον καί ιστό άνωμάλους συνθήχας (1941-1949), δέν ήδυνήθη νά σχεφθή καί 
εργασθή συστηματικώς, άλλ’ είσήγαγε την μισθοδοσίαν τοϋ κλήρου εις τον Δημό
σιον προϋπολογισμόν καί έψήφισε τά πρώτα μέτρα (ήτο άντιβασιλεύς άπό τοϋ 
’Ιανουάριου 1945 μέχρι τής 1ης Σεπτεμβρίου 1946), διά τήν ’Εκκλησιαστικήν 
έκπαίδευσιν (I. Καρμίρη: ενθ’ άνωτ.), ό Σπυρίδων (1949-1956), δεν ερρεπε προς 
συστηματικας λύσεις, ενδιεφέρετο δε διά τήν άνοικοδόμησιν τών καταστραφέντων 
ναών τής ύπαίθρου καί διά τήν Σχολήν τής Βελλάς, ό δε Θεόκλητος ό Β' (1957- 
1962 ’Ιανουάριος), στερούμενος ήγετικών προσόντων καί ικανοτήτων, μόλις ήδυ
νήθη νά ενίσχυση τήν Άποστολικήν Διακονίαν. Έπειτα ή άρχιερατεία τοϋ Χρυσοστό
μου τοϋ Β (1962-1967) κατηναλώθη μέ τήν άγονον προσπάθειαν άποκτήσεως Κατα
στατικού Χάρτου, όν, ή περί τά δικαιώματα τής ’Εκκλησίας καί τήν σχέσιν Εκκλη
σίας καί Πολιτείας καί τό μεταθετόν διένεξις έθαψαν, έφ’ όσον μάλιστα αί παραεκ- 
κλησιαστικαί οργανώσεις, αιτινες διηύθυνον τούς Γενικούς Διευθυντάς πλήν τοϋ Β. 
Βέλλα (ή βραχεία υπουργία τοϋ Γρηγ. Κασιμάτη, 1961 Νοέμβριος - ’Ιούλιος 1963, 
δέν ήδύνατο νά έπιτύχη όσα ήθελε), δέν ήδύναντο ούτε ήθελον νά λύσουν τά οργα
νικά προβλήματα τής Εκκλησίας τής Ελλάδος. Καί είναι οργανικόν πρόβλημα 
δύναταί τις είπεϊν, τό πρόβλημα τής μορφώσεως τοϋ Κλήρου 
τής Ελλάδος καί τών ειδικών στελεχών τής ’Εκκλησί
ας αυτής. Εις τήν έξέτασιν τών προβλημάτων τούτων μεταβαίνομεν, διότι 
έν αύτοϊς θά εντάξω μεν καί τά προβλήματα τής Ιερατικής Σχολής ώς καί τών 
Θεολογικών καί τής Ριζαρείου ’Εκκλησιαστικής Σχολής.

3. Τό πρόβλημα τοϋ έφημεριακοϋ Κλήρου τής Εκκλησί
ας τής Ελλάδος καί αΐ άνάγκαι αύτής.

Δέν θά έξετάσωμεν ένταΰθα καθόλου τό πρόβλημα τοϋ άριθμοΰ τών οργανικών



θέσεων του έφημεριακοΰ κλήρου τής Ελλάδος εν σχέσει προς τον πραγματικόν 
αριθμόν των ύπηρετούντων, άλλα θά λάβωμεν ύπ’ οψιν, ότι 6 αριθμός των 8.039 
θά έπρεπε να είναι σήμερον επαρκής, διά τάς άνάγκας τής ’Εκκλησίας τής Ελλά
δος (ομιλούν διαρκώς περί κενών άλλα στερούμεθα ακριβών αριθμών) καί δή καί διά 
τα 8.500.000 τών ’Ορθοδόξων κατοίκων αυτής (υπολογισμός 1967 δι’ άμφοτέρους 
τούς άριθμούς). Βεβαίως ό αριθμός τών οργανικών θέσεων είναι πιθανώς πολύ μικρό
τερος, άλλα πρέπει ν’ αύξηθή ώστε να φθάση τον άνωτέρω (πραγματικόν) άριθμόν 
ενοριών, ό όποιος κατά την προσεχή δεκαετίαν θά πρέπει ν’ αύξηθή, ένεκα τών 
άναγκών μιας (ολοκληρωμένης πολιτικής κατά 500-1.000 θέσεις καί ένεκα τής 
ετήσιας αύξήσεως τού πληθυσμού καί τής άνάγκης μερίμνης, διά την μόρφωσιν 
ειδικών στελεχών τής Ελληνικής Εκκλησίας καθόλου. Λαμβάνοντες ύπ’ οψιν τό 
γεγονός οτι έτησίως συνταξιοδοτοϋνται ή άποθνήσκουν 190 περίπου1, εϊμεθα υπο
χρεωμένοι νά εΐπωμεν, ότι θά έπρεπεν ή Ελλάς να έχη την δυνατότητα νά εΐσάγη 
εις τόν κλήρον 250 κληρικούς (διακόνους καί πρεσβυτέρους, έξ ών οί επίσκοποι), πτυ- 
χιούχους τών Θεολογικών Σχολών καί τών Ιερατικών με μόρφωσιν καί συνείδη- 
σιν καί φρόνημα ισχυρόν εκκλησιαστικόν. Τούτο σημαίνει, ότι 
ή ’Εκκλησία τής Ελλάδος θά έδει νά εΐσάγη εις τάς Ίερατικάς Σχολάς 400 τρο
φίμους (δεν εισέρχομαι εις τά επί μέρους ζητήματα1 2) καί νά δημιουργήση τάς 
συνθήκας έκείνας διατηρήσεως τών έχόντων την κλίσιν καί συνείδησιν άποστολής 
έν τή ’Εκκλησία (τό πρόγραμμα καί τά επί μέρους προβλήματα άποτελούν τό 
άντικείμενον εκκλησιαστικής πολιτικής, ής αί γενικαί γραμμαί διεγράφησαν έν τή 
παρούση ιστορία) ώστε με την φυσικήν άπομάκρυνσιν 35 % κατά τό διάστημα 
15 ετών3 (άπό τού 15ου μέχρι καί τού 30οϋ έτους τής ηλικίας), νά είναι πιθανόν

εΧΪ) λ Εκκλησία τής Ελλάδος ετησιως 250 υποψηφίους κληρικούς, πτυχίου- 
χους τών Θεολογικών καί τών 'Ιερατικών Σχολών.

’Εντεύθεν καθίσταται δήλον, ότι ή Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή μόνη δεν 
δύναται ν’ άνταποκριθή εις τάς άνάγκας τής Μέσης ’Εκκλησιαστικής Παιδείας, 
ή όποια πρέπει νά άποτελέση τήν κυρίαν πηγήν, έξ ής θ’ άντλήση ή Εκκλησία 
τόν έφημεριακόν κλήρον, τά ειδικά στελέχη τής ’Εκκλησίας τής Ελλάδος καί τών 
άλλων Ελληνικών Εκκλησιών καί τούς έπισκόπους. Μέγα μέρος τούτων θά μορ
φωθούν εις τάς Θεολογικάς Σχολάς ’Αθηνών καί Θεσσαλονίκης καί τάς 2 Σχολάς 
ειδικής Εκκλησιαστικής Επιμορφωσεως, ένθα τό έκκλησιαστικόν καί 
πρακτικόν φρόνημα και η ευρυτης καί τό βάθος τής μορφώσεως θά λά
βουν τήν τελειωτικήν των, ύπ ό τήν ροπήν τής ’Εκκλησίας, μορφήν.

1. Άπό τό Ταμεΐον Άσφαλίσεως Κλήρου τής "Ελλάδος μοί έδόθησαν οί άριθμοί 166 διά τό 
1961, 178 διά τό 1963 καί 188 διά τό 1967.

2. Τά παιδαγωγικά καί πρακτικά θέματα, άτινα δέον νά λυθώσι δέν δύνανται ν’ άποτελέσουν 
τό υποκείμενον τής έξετάσεως έν τή παρούση ίστορίφ, ή οποία αποβλέπει νά δώση άπάντησιν 
εις τό ερώτημα, ποσά στελέχη δύναται νά μόρφωση ή Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή καί αν 
δύναται μόνη ν’ άναλάβη τό ίργον τούτο. Ή εκκλησιαστική πολιτική είναι ζήτημα δπερ κεϊται 
έξω τών σκοπών τής παρούσης πραγματείας, ή όποια όμως άναγκαίως άποτελεΐ τήν άφετηρίαν 
και το πλαίσιον τής εσωτερικής καί εξωτερικής Εκκλησιαστικής πολιτικής.

3. Τδε αρχήν τής προηγουμένης ύποσημειώσεως.



Ή Ριζάρειος Σχολή, λοιπόν, δύναται καί οφείλει άναγκαίως, ένεκα της δυνα
τότητας άποκτήσεως προσωπικού υψηλής στάθμης, ν’ άποτελέση πρότυπον Εκ
κλησιαστικήν Σχολήν, εΐσάγουσα 40 τροφίμους έτησίως ήτοι τόν άνώτατον επι
τρεπόμενου παιδαγωγικώς αριθμόν. Πόσα τα έτη φοιτήσεως καί τί θά γίνουν μετά 
ταϋτα είναι ζήτημα της εκκλησιαστικής πολιτικής. Τό πολύ δπερ θά ήτο δυνατόν 
ν’ άναλάβη είναι να μορφώνη εις 2 τ μ ή μ α τ α εις έκάστην τάξιν, 80 τροφίμους1. 
Τότε ή Ελλάς θά πρέπει να έχη τό όλιγώτερον 9 'Ιερατικάς Σχολάς, λειτουργού- 
σας άναγκαίως, κατά τό πρότυπον τής Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής — 
ούδείς δύναται να έπιβάλη τό αντίθετον — εί καί ως προς τό προσωπικόν δεν θά 
δύνανται αί εν λόγω Σχολαί νά φθάσουν ευκόλως την Ριζάρειον Σχολήν. Ή άμιλ
λα όμως πρέπει νά ύπάρξη.

Ή εις τάς επαρχίας τής Ελλάδος, υπό είδικάς συνθήκας καί χάριν άποκεντρώ- 
σεως καί πνευματικής άναπτύξεως τής θρησκευτικής ζωής των περιοχών, ΰπαρ- 
ξις ’Ιερατικών Σχολών καί άναδιοργάνωσις αυτών, αποτελεί προϋπόθεσιν έπιλύ- 
σεως του έφημεριακοΰ ώς καί ή λύσις τών άλλων προβλημάτων (τί θά γίνουν οί 
πτυχιοϋχοι άπό του 20οϋ μέχρι τοϋ 30οϋ έτους καί πώς θά διατηρήσουν την κλίσιν των, 
ώστε νά ίερωθώσιν, είναι ζητήματα παιδαγωγικά καί πρακτικά, άτινα θά λύση 
ή (ολοκληρωμένη εκκλησιαστική πολιτική), άτινα συνάπτονται πρός τό δλον 
πρόβλημα, δπερ έν άρχή τής παρούσης παραγράφου έσκιαγραφήσαμεν. Έκ τών 
40 είσαγομένων τροφίμων θά πρέπει ύπό τάς νέας δημιουργηθησο- 
μένας συνθήκας νά έχωμεν τήν πιθανότητανά φθάσουν 
είς τόν κλήρον οί 251 2. Δεν είναι δυνατόν νά επιτύχω μεν περισσοτέρους. 
Ή Εκκλησία πρέπει ν’ άποκτα κληρικούς με άφοσίωσιν καί εκκλησιαστικόν 
φρόνημα. Δεν χρειάζεται κληρικούς προσερχομένους είτε άπό ύποχρέωσιν είτε απο 
οικονομικόν συμφέρον, ή, δπερ χείριστον, ένεκα άποτυχίας είς άλλα επαγγέλματα.

4. Ύπό τάς προϋποθέσεις ταύτας θά έξετάσωμεν, ποια 
ήτο ή θέλησις τών Ριζαρώνκαίτό συναφές ερώτημα έάν έξεπλή- 
ρωσεν ή Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή τόν προορισμόν της, ώστε να ληφθώσι 
ταΰτα ύπ’ δψιν κατά τήν διαρρύθμισιν τοϋ μέλλοντος αύτής. Τούτο συναπτεται προς 
τήν άπαίτησιν, όπως έπιτύχη ή Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή να διδη περισσο
τέρους τών τροφίμων αυτής, εί δυνατόν 70% τών είσαγομενων εις αυτήν ως κλη
ρικούς.

Τό πρόβλημα έάν έξεπλήρωσεν ή Ριζάρειος τόν προορισμού της επραγμα- 
τεύθη έπιτυχώς ό συνάδελφος καθηγητής καί Ριζαρειτης καθηγητης κ. Λεωνίδας 
Φιλιππίδης, τέως π ρόταν ις τοϋ Πανεπιστημίου Αθηνών. Η οιαδηποτε

1. Τί άλλο δύναται νά προσφέρη ή Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή μέ τήν έκμετάλλευσιν 
τής μεγάλης της περιουσίας, ώστε νά συμβάλη άποτελεσματικώς είς την οριστικήν λυσιν τοϋ προ
βλήματος «τής μορφώσεως τού κλήρου τής Ελληνικής Εκκλησίας» και ειδικών στελεχών της 
Εκκλησίας της 'Ελλάδος δέν είναι τοϋ παρόντος, άλλά τής εκκλησιαστικής πολιτικής θέμα, 
υφιστάμενον καί δυνάμενον νά λυθή.

2. Ή Απώλεια 15 τροφίμων κατά τάξιν, οί όποιοι δέν θά εισέρχονται είς τόν κλήρον δέν 
θά είναι άνευ θετικής προσφοράς πρός τήν 'Ελληνικήν κοινωνίαν, ως δεν ήτο μέχρι ,οϋδε.



διαρρύθμισις της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής δέον νά όρμηθή άπό 
αΡΧήζ του σεβασμού της Διαθήκης του Γεωργίου Ριζάρη, μεγάλου πατριώτου, 

πρακτικού καί ευφυούς άνδρός, άγαπήσαντος το Έθνος καί την Εκκλησίαν με 
βάθος, δυσκόλως άπαντώμενον σήμερον.

Κατα το αρθρον 7 2 τής Διαθήκης του Γ. Ριζάρη, έκπληροΰντος καί την 
εντολήν τοϋ προαποβιωσαντος αδελφού του Μάνθου, σκοπός της Σχολής καθωρίζετο:

«Σκοπος τής εκκλ. ταύτης Σχολής είναι νά χορηγή εις τούς νέους, έχοντας 
τας απαιτουμενας προπαιδευτικας γνώσεις, τοιαΰτα διδακτικά μέσα, ώστε 
εις διαστη μα πεντε ετών νά είναι εις στάσιν νά ένδυθώ- 
σιν τό ιερόν σχήμα τής Ίερωσύνης, γινόμενοι ιερείς μετά την άποπερά- 
τωσιν τής πενταετούς σπουδής.
Η εν αυτή τή Σχολή εκπαιδευσις πρεπει νά είναι προ πάντων τοιαύτη, 
ώστε να συντελή και εις την επιστημονικήν μόρφωσιν τής νεολαίας».

Εις το άρθρον 73 καθορίζει 1 ) ότι ή Σχολή θά στεγάζεται εις τήν οικοδομήν 
ένθα καί έστεγάσθη κειμένη εις «τερπνότατο ν πρός διασκέδασιν 
των φοιτητών περιβάλλον πρός διατήρησιν τού οποίου διέτασσε τά 
πρέποντα, 2) να υπαρχη παρεκκλήσιον διά τήν καθ’ έκάστην προσευχήν καί τήν 
λειτουργίαν, 3) να «επιφορτίζονται» διαπρέποντες καθηγηταί τού Πανεπιστημίου 
Αθηνών με τήν «παράδοσιν μαθήματος τους».

Εις το άρθρον 77 ορίζει ό Ριζάρης τά τών μαθημάτων, άτινα καθίστων τήν 
Σχολήν εκπαιδευτήριον ελληνικής καί χριστιανικής μορφώσεως.

Σπουδαιότατον είναι τό άρθρον 78, τό όποιον δεν έτυχε τής δεούσης 
προσοχής, κ α ι τ ο ι τούτο εις τό πρώτον μέρος παρέχει τήν αφορμήν σκέ- 
ψεως πρός λύσιν τού πρώτου δυσχερούς προβλήματος, παιδαγωγικού καί πρακτικού, 
περί τών προσόντων τών υποψηφίων, οί όποιοι είσάγονται εις τήν Ριζάρειον ’Εκκλη
σιαστικήν Σχολήν καί κατ’ έπέκτασιν εις τάς Ίερατικάς Σχολάς. Μή λυομένου τού 
ζητήματος τούτου δεν είναι δυνατόν νά προσδοκάται ή επιτυχία τών προσπαθειών 
μας y άποκτησωμεν κλήρον μεμορφωμένον καί θερμουργόν. ΑΕ διατάξεις τής 
Διαθήκης τού Ριζάρη είναι απόσταγμα πείρας, σοφίας ενδιαθέτου καί σκέψεως 
εξαίσιας. Τό πρώτον σημείο ν είναι τό επόμενον:

Λεγει, λοιπον, εις το αρθρον 78* ό Ριζάρης:
«Παρακαλώ τά δύο Συμβούλια της Σχολής νά κινήσωσι πάντα
λίθον (άνέγώζώνδάντόκατορθώσω)διάνάένδώση 6 
Βασιλεύς, ώστεάποχλειστιχώςέντήΣχολήταύτηνάδι- 
δάσκωνται, όσοι σκοπεύουσι (πρβλ. άρθρα 105 καί 110) ν ά 
έ ν δ υ θ ώ σ ι (τής) Ί ε ρ ω σ ύ ν η ς g ν δ υ μ α , καί νά μήν είναι δεκτοί 
πρός ίερωσύνην, εί μή όσοι έχουν τακτικά αποδεικτικά περί τής εν αύτή 
σπουδής των»(Ν.Ράδου: «Τά κατά τήν Ριζάρειον»,έκδ. 2α 1903, σελ. 40-43).

, 1 · Ιίρβλ- Ραδου, W άνωτ., σελ. 248. Πρβλ. ωσαύτως σελ. 260 έξ. περί τών έξ ’Αλβανίας
υποτρόφων. Περί έξωτερικών υποτρόφων ίδε σελ. 272 καί δή καί κληρικών σελ. 274-5.



Εις τό αρθρον 100 (πρβλ. άρθρα 103 καί 105) καθορίζει ό Ριζάρης, δτι θά είσ- 
άγωνται μόνον 20 υπότροφοι, έξ ών 10 έ% της έλευθέρας 'Ελλάδος, διδασκόμενοι 
επί δετίαν. Ή υποτροφία θά παρείχετο εις νέους διακριθέντας εις τό Ελληνικόν 
Σχολεϊον (ετη σπουδών 7 )1 «και επι πλέον άποροι καί καθόλου άμεμπτου διάγω- 
γης, οι οποίοι αποφαινωνται, οτι μετά την τελείωσιν της σπουδής των θέλουν άνα- 

το Ιερατικόν επάγγελμά» (πρβλ. άρθ. 119 ένθα καί περί αποβολής των α
ναξίων). Εις το αρθρον 111 ομιλει περί επιλογής, ευφυΐας καί επιδόσεως. Δεν θά 
εςετασω άλλας λεπτομέρειας της Διαθήκης του έξαιρέτου άνδρός, τοϋ βαθύτατα 
πιστού (Ραδου σελ. οΟ ), αλλα μονον θα σημειώσω πρώτον, δτι έπρεπε ν à 
εκλεγωνται κατάλληλοι δια την 'Ιεροσύνην «μ εταξύ τών 
ευρυμαθέστερων, αγχινουστέρων καί χρηστοτέρων της 
Μονοδενδριου Σχολής», ή όποια αποτελεί τό έτερον ηπειρωτικόν έργον τών Ριζα- 
ρών (Παράρτημα Δ).

Δεύτερον, ότι εις τό αρθρον 170 ό Ριζάρης προσέθεσε τά έξης βαρυσήμαντα 
καί άληθώς ουσιαστικά περί τών βαθύτατων αύτοϋ προθέσεων.

«Ιδού ετελείωσα δ, τι είχα ν à γράψω. Θέλω, διατάττω καί 
επιθυμώ νά έκτελεσθώσιν άπαρασαλεύτως δσα διέτα- 
ςα. Η επιθυμία μου είναι νά προκύψη ωφέλεια εις τό 
κοινόν, άπό τούς ιδρώτας του προσώπου έμοϋ καί τοϋ μακαρίτου αύτα- 
δέλφου μου» (Ράδου, ένθ’ άνωτ. σελ. 63" πρβλ. κατωτέρω Λ. Φιλιππίδου 
παρατηρήσεις).

Άλλ’ ό Ριζάρης, γράφων ταϋτα, εΐχεν έπίγνωσιν τών τότε άναγκών τοϋ Ελλη
νισμού καί δη καί της Ελληνικής Εκκλησίας. Είδικώτερον εΐχεν έπίγνωσιν τών 
μεγάλων άναγκών τοϋ κλήρου. Γράφων προς την τής Έκπαιδεύσεως Γραμματείαν 
(νΰν Ίπουργεΐον Παιδείας), παρουσιάζεται ό Ριζάρης έχων βαθυτάτην έπίγνωσιν 
τής άνάγκης βελτιώσεως τοϋ 'Ιερατείου «τό όποιον δυστυχώς αί κακαί έξεις έξη- 
χρίωσαν». Έξέφραζεν όμως την ελπίδα, δτι ήτο δυνατόν νά λάμψη ύπό την Βασι- 
σιλείαν ήδη τοϋ Όθωνος (1840). "Οθεν θέτων ύπό τούς πόδας τοϋ Θρόνου τής 
Ελλάδος τό μέγα αύτοϋ κληροδότημα, ως εθνικόν καταπίστευμα, προσέθετεν έν τέλει 
τοϋ εγγράφου την παράκλησιν:

«νά γίνωσι δεκταί αί ταπειναί του δεήσεις» σκοπός τών όποιων είναι 
ή βελτίωσις τής καταστάσεως τοϋ κλήρου καί ή έξάπλω- 
σις τής ευαγγελικής άληθείας καί έν γένει τών φ ώ- 
τ ω ν».

Εις ταϋτα πρέπει νά προστεθή τρίτον ή άξιοσημείωτος διάταξις τής § 9 τοϋ 
Γ' Κεφαλαίου τοϋ πρώτου Όργανισμοΰ τής Σχολής έχουσα οδτω: (Ράδου, ένθ’ 
άνωτ. σελ. 104).

1. Εις τήν Εγκύκλιον τοϋ ΙΙατριάρχου Γρηγορών γίνεται όρθώς λόγος, δτι οί υπότροφοι 
έκ της δούλης Ελλάδος καί Ζαγορίου δέον νά είναι «οί εύμαθέστεροι, άγχινούστεροι, καί χρη- 
στοηθέστεροι» (Ράδου σελ. 75).



«Καθ’ δσον δέν ήθελεν έμποδισθή ή τοποθέτησές των έκ της Ριζαρείου πε
ριουσίας υποτρόφων, καί ήθελε δοθή ρητή άδεια παρά της Κυβερνήσεως, 
οί διάφοροι υπότροφοι, άποπερατώσαντες τάς τέσσαρας τάξεις αύτής, δύ- 
νανται άντί να μεταβαίνωσιν εις την πέμπτην, να φοιτώσιν είς τό Βασιλι
κόν ΙΊανεπιστήμιον, όπου διδάσκονται επί τριετίαν τα γενικά λεγάμενα μα
θήματα έκ της φιλοσοφικής Σχολής καί τά ώρισμένα μαθήματα τής Θεο
λογίας, εν οϊς συμπεριλαμβάνεται καί τό μάθημα τής Εβραϊκής, έξακο- 
λουθοϋντες νά διαμένωσιν έν τή Σχολή καί να θεωρώνται ώς οί λοιποί υ
πότροφοι».

Τ έταρτον, διά τούς υποτρόφους, ό ’Οργανισμός τής Ριζαρείου Σχολής του 
1867 περιελάμβανε τήν εξής ένδιαφέρουσαν διάταξιν (αυτόθι σελ. 129), μαρτυρούσαν 
ότι ή σκέψις των υπευθύνων εκτελεστών τού κληροδοτήματος Ριζάρη κατηυθύνετο 
προς ερμηνείαν τής θελήσεως τού διαθέτου νά σπουδάζωσιν είς τήν Ριζάρειον Σχο
λήν, έκεΐνοι οί όποιοι έσκόπευον καί σκοπεύουσι νά γίνωσι κλη
ρικοί. 'Ορίζονται είς τό Β' Κεφάλαιον τού έν λόγω ’Οργανισμού τά προσόντα 
καί αί ύποχρεώσεις των ύποψηφίων, οίτινες άπόφοιτοι οντες τού Ελληνικού Σχο
λείου θά άνεδέχοντο τήν υποτροφίαν τής Ριζαρείου Σχολής. "Ωριζε, λοιπόν, τό εξής 
ή έν λόγω διάταξις, άφορώσα είς τόν υπότροφον, όστις θά έδει:

Π έ μ π τ ο ν, «Νά όμολογήση πρώτον ένώπιον τού αρμοδίου ανώτερου υπαλλή
λου τού έπί τών ’Εκκλησιαστικών καί τής Δημοσίας Έκπαιδεύσεως υπουργείου 
καί τού Διευθυντοΰ τής ’Εκκλησιαστικής Σχολής, αφού οδτοι τώπα- 
ραστήσωσι τό τ ε μέγεθος καί τ ά βαρέα τής ίερωσύνης 
καθήκοντα, ότι άναδέχεται αύτοθελώς καί προθύμως 
τήν ύποχρέωσιν νά ίερωθή, όταν φθάση είς τήν ύπό τών ιερών 
κανόνων όριζομένην ήλικίαν».

"Εκτο ν, είς τήν δευτέραν προσθήκην τής Διαθήκης του ό Ριζάρης εΐχεν 
ήδη προσθέσει τό εξής, ωσαύτως αξιοσημείωτου, διότι μαρτυρεί τήν μέριμναν αυ
τού νά έπιτύχη τό εργον του (25 ’Απριλίου 1840) άρθρ. 158:

«Είς τήν σύνεσιν αυτής (έννοεϊ τής Κυβερνήσεως) ά π ό κ ε ι τ α ι 
νά έπιφέρη καί άλλας βελτιώσεις έπί αντικειμέ
νων, έφ’ ών σιωπά ή παροΰσά μου» (Πρβλ. καί σελ. 84, ένθα ή § ε' 
καί άρθρ. 87 § ε' σελ. 45, ώς καί σελ. 276 τού έργου τού Ράδου).

Παρέθεσα πάσας τάς θεμελιώδεις διατάξεις τής Διαθήκης τού Ριζάρη, διότι έχω 
σχηματίσει τήν πεποίθησιν, οτι ζωηρώς άπησχόλει τόν αείμνηστον Ριζάρην τό ζή
τημα τής κλίσεως (είς ήν έξυπακούεται καί ή άνωθεν κλήσις) καί τών προσ
όντων καί ικανοτήτων τών ύποψηφίων υποτρόφων τής Σχολής, άπό τό όποιον 
έξηρτάτο έν μεγάλω μέτρω ή έπιτυχία τής Ριζαρείου Εκκλησιαστικής 
Σχολής. Φοβούμενος δέ, ότι ήτο δυνατόν νά παρέλειψε κάτι αναθέτει τήν φροντίδα 
περί τουτου εις την συνεσιν τής Κυβερνήσεως, είς ήν φυσικώς άπόκειται ή έποπτεία 
τής Παιδείας. Έφλέγετο δέ ύπό τής βαθείας έπιθυμίας νά άποκτήση ή ’Εκκλησία 
κλήρον μεμορφωμένον καί ικανόν νά κηρύξη τό Εύαγγέλιον τής αλήθειας καί νά



σκορπιση τα φώτα αυτοϋ εις τον λαόν. Τα θεμελιώδη δε ζητήματα, άτινα ώφειλε τό 
Συμβουλίου αλλα και προ πάντων ή Κυβέρνησις να λύση,ήσαν ή έξασφάλισιςτών έχόν- 
των όντως κλισιν προς τό 'Ιερατικόν λειτούργημ α-παιδαγωγι- 
κον και πρακτικόν προβλημα-ή διατήρησις της κλίσεως μέχρι του χρόνου της ίερωσύ- 
νης, ως και η δημιουργία τών προϋποθέσεων πρός είσοδον εις τάς τάξεις τοϋ κλήρου. 
Ί αΰτα εσημαινον την ενταξιν του έργου τής Ριζαρείου 
Εκκ λ. Σχολής εντός του πλαισίου ενός προγράμματος, περί οδ ώμιλήσαμεν α

νωτέρω. Οθεν η ιστορική κριτική δέον να στραφή εναντίον εκείνων, οί όποιοι ύπέ- 
λαβον εσφαλμενως, ότι λύοντες, άν ήτο δυνατόν νά λυθή, τό ζήτημα τής χρησιμο-
ποιησεως τών αποφοίτων τής Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής, (ώς οικονομικόν 
-επαγγελματικόν πρόβλημα) άπό τοϋ 19ου έτους μέχρι τοϋ χρόνου τής ΐερωσύνης 
αυτών (ήτοι κατά τούς 'Ιερούς Κανόνας τό 300V1) έλησμόνησαν ότι ύπάρχουν καί 
τά προβλήματα τής εισαγωγής τών έχόντων κλίσιν κ.ά. περί ών ώμιλήσαμεν. Τό 
ζήτημα τής ζωής ενός αποφοίτου 'Ιερατικής Σχολής άπό τοϋ 19ου ή 20οΰ έτους 
μέχρι τοϋ 25ου ή 30οΰ δεν είναι μόνον οικονομικόν καί επαγγελματικόν1 2, άλλ’ εί
ναι και πνευματικόν ήθικόν καί δέον νά λάβη τήν προσήκουσαν λύσιν εντός τοϋ προ
γράμματος μορφώσεως καί άξιοπρεποΰς συντηρήσεως τοϋ κλήρου καί έπεκτάσεως 
καί όλοκληρώσεως τοϋ έργου τής Ενορίας, άπό τό όποιον έξαρτάται ή έπιβίωσις 
τοϋ Χριστιανισμοΰ όπό τάς νέας συνθήκας τοϋ κόσμου. Ή Ενορία είναι τό κύτταρον 
τοϋ Έκκλησιαστικοΰ ’Οργανισμοί. Τώρα, οτε αί συνθήκαι ήλλαξαν κοινωνικώς, πνευ
ματικούς καί ήθικώς, τό έργον τοΰτο δεν έμελετήθη. Τό νά άναζητήται μεμονωμένως 
ή λύσις τοϋ μνημονευθέντος είδικοΰ θέματος - διά τοϋ διορισμοί τών αποφοίτων τών 
'Ιερατικών Σχολών είτε ώς διδασκάλων, είτε ώς γραμματέων μιας μητροπόλεως, 
είτε νά χρηματοδοτώνται οί πτυχιοΰχοι, έπιτελοΰντες κάποιο έργον (λησμονεΐται ότι 
ή στρατιωτική θητεία διαρκεΐ επί μίαν διετίαν, ήτοι εις χρόνον αποφασιστικόν διά 
τόν προσανατολισμόν καί την επαγγελματικήν σταδιοδρομίαν τών νέων) διά νά 
ίερωθώσιν εις τό 30όν έτος (όπερ όρθώς έθεσαν οί Κανόνες), σημαίνει ότι δεν ύπάρ- 
χει ή άντίληψις ότι τό πρόβλημα τών άποφοίτων δεν είναι ατομικόν, άλλ’ εκκλησια
στικόν, διότι άφορα εις μέλλοντας λειτουργούς τής Εκκλησίας. Τό ένοριακόν πρό
βλημα προϋποθέτει λειτουργούς έχοντας τήν κλίσιν, διατηροΰντας ταύτην, έχοντας 
δυνατότητας νά μορφωθοΰν, εάν είναι ικανοί, καί περαιτέρω εις τάς Θεολογικάς Σχο
λάς, άλλά καί νά απομακρυνθούν, εάν έπαυσαν νά έχουν ιερατικόν ζήλον - πρέπει 
νά έχουν ενθουσιασμόν - καί χρησιμοποιουμένους δεόντως καί εις τό έργον τής ενο
ρίας καί τής ’Εκκλησίας. Δεν δύνανται νά γίνουν όλοι κληρικοί οί σπουδάζοντες 
εις τάς Τερατικάς Σχολάς, έφ’ όσον εΐσάγωνται εις τό 15ον έτος τής ήλικίας 
καί εάν ύποσχεθώσι τοΰτο. Ή κριτική τοϋ καθηγητοΰ Λ. Φιλιππίδου είναι εν 
πολλοϊς δεδικαιολογημένη, πλήν τής γνώμης, ότι ή Ριζάρειος δύναται μόνη νά άνα-

1. Λησμονεΐται, ότι υπάρχει διά τούς διακόνους τό 25ον, όπερ είναι χρήσιμον Ιδία διά τούς 
εγγάμους. 'Όθεν εις έν πρόγραμμα θά πρέπη νά λάβη τήν θέσιν του ως εν τών στοιχείων της Χύ
σεως.

2. ’Ίδε Φιλιππίδην, ένθ* άνωτ., σελ. 29. έξ.



λάβη το έργον της μορφώσεως του κλήρου τής Ελλάδος. Τούς λόγους έξεθέσαμεν άνω- 
τέρω (στατιστική σελ. 104 εξ.)1. ’Ενώ οί γενικοί σκοποί του Ριζάρη, περί βελτιώσεως 
τοϋ κλήρου καί έξαπλώσεως τής ευαγγελικής αλήθειας, καθ’ όσον αφορά εις το έργον 
τής Σχολής, έξεπληρώθησαν καί ένω ό ειδικός σκοπός τής Σχολής έξεπληρώθη σπου- 
δαίως καί ή επιτυχία τής Ριζαρείου Σχολής εΐνα ι όντως θαυμαστή, ώς εϊδομεν, 
υπο τάς εΐδικάς ίστορικάς συνθήκας, ύφ’ ας αυτή έδρασεν, εν τούτοις ό αριθμός των 
κληρικών δεν έφθασε τό ποσοστόν εκείνο, όπερ ό Ριζάρης ήθελε καί ημείς έπιθυ- 
μοϋμεν. Αί δυσχέρειαι είναι άντικειμενικαί. Ή Ριζάρειος δεν πταίει, διότι δεν 
εςαρταται από αυτήν ή λύσις των προβλημάτων, άτινα συνέχονται προς την έν τω 
μετρώ τοϋ δυνατού επιτυχίαν των 'Ιερατικών Σχολών καί την άρμόζουσαν χρησι- 
μοποιησιν τών Θεολογικών Σχολών, υπό τής Εκκλησίας καί τής Πολιτείας 
είς εν ευρύ πρόγραμμα συνεργαζομένας. Ό Ριζάρης, ώς εϊδομεν, θέλει τό κράτος 
να πράξη το παν δια την επιτυχίαν τοϋ κληροδοτήματος του καί να παρέμβη ό
που ή Διαθήκη σιωπά. Τοΰτο είναι ουσιώδες. ’Αναμφίβολος όμως ό Ριζάρης, 
έδωκεν εις την διαθήκην του μικράς αφετηρίας διά την έπίλυσιν μιας τών καίρι
ων προϋποθέσεων επιτυχίας τής Ριζαρείου Σχολής. Έσημειώσαμεν ταύτας ανω
τέρω και θελομεν να εξαρωμεν, οτι τό βάρος τών σκέψεων τοϋ Ριζάρη πίπτει επί 
τε τών γενικών προθέσεων αυτου και είς τά περί τών προσόντων τών υποψηφίων 
και δη και εις την διαταξιν τοϋ άρθρου 78, καθ’ ήν άποκλειστικώς έν τή Σχολή να 
διόασκωνται αοσοι σκοπευουσι να ένδυθώσι τής ιεροσύνης 
τ ό έ ν δ υ μ α».

Κατα ταΰτα ορθώς η προς μελέτην τοϋ ’Οργανισμού συ στά
θμισα επιτροπή τώ 1882, εκ τοϋ Βασιλικού ’Επιτρόπου παρά τή 'Ιερά Σύν
οδο, δύο διαπρεπών καθηγητών τής Θεολογικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου Ά- 
θηνών καί ένός καθηγητοϋ της Ρ.Ε.Σχολής, άπεφάνθη, ότι «ή έ κ λ ο γ ή ν έ ω ν 
ον ι ως κεκλημενων άνωθεν είς τό μέγα τής 'Ιερωσύνηςά- 
ς ι ω μ α είναι δύσκολος, ουχ ήττον οί είσαγόμενοι είς την Ριζάρειον Σχολήν παι
δεύονται ίκανώς όπως γίνωσιν ιερείς. ’Εκείνο δέ, οπερδέν έξαρταται 
κυρίως εκ τής Σχολής, άλλα προ πάντων έκ τής’Εκκλησίας, 
.ής Κοινωνίας και τής Πολιτείας, είναι ή έκπλήρωσις τής κλήσεως τών είς τό α
ξίωμα τής Ιεροσύνης προσήκοντος παρασκευαζομένων, διά τής 
χειροτονίας αύτών».

«'Ο δυνάμενος χ,ωρεϊν χωρείτωυ. Είπε, λοιπόν, καί ό Ριζάρης: εγώ τω παρέχω 
τα προς τοΰτο προσόντα. Καί ό προορισμός αυτός, ό μόνος προορισμός της Σχολής 
έξεπληρώθη. Εγιναν ιερείς καί καλοί ιερείς καί αρχιερείς, όσοι ήδύναντο να γί
νουν. Αλλα και όσοι δεν έγιναν, υπήρξαν ιερείς άνευ ράσου- έδωσαν τήν πνευμα
τικήν καί ηθικήν των ακτινοβολίαν είς τό περιβάλλον, όπου έζησαν καί όπου έδρα

1- Τ° °υντ/θω? λεγόμενον ότι ή Ριζάρειος άπέτυχεν είναι πεπλανημένον. Ένεκα τούτου πιθα
νώς καί τά κληροδοτήματα (Παράρτημα Ε’) δεν υπήρξαν πολλά. Πρέπει νά γίνη νϋν 
κοινή συνείδησις οτι ή Ριζάρειος Σχολή ύπό τάς δεδομένας ί- 
στορικά; x α I είδιχά; συνθήχας, όφ'&ς έλειτούργησεν ((γχλημα ήτο ή Βιαχοπή 
1940-60), έπέτυχε.



σαν. Πλεϊστοι παράγοντες συνετέλεσαν εις το νά μην γίνουν ούτοι ιερείς: το δέος 
προ τοϋ φοβερού αξιώματος, το δυσβάστακτον αύτοϋ, τροπαί τής προσωπικής καί 
οικογενειακής των καταστάσεως, ή έγκατάλειψις τοϋ έφημεριακοΰ Κλήρου εις άπερί- 
γραπτον καί λίαν μειωτικήν διά τό αξίωμα οικονομικήν αθλιότητα καί δυσπρα
γίαν, ή ελλειψις ύποστηρίξεως έκ μέρους τής Εκκλησίας καί τής Πολιτείας πρός 
τε την Σχολήν καί πρός τούς αποφοίτους αυτής κατά τό από τής άποφοιτήσεώς 
των μέχρι τής πρός ίέρωσιν κανονικής ήλικίας διάστημα, ή ψήφισις νόμων ύποβι- 
βαζόντων τα διά τούς ύποψηφίους ιερείς μορφωτικά προσόντα, ή άμιλλα των επι
σκόπων νά χειροτονώσι πληθώραν άγραμμάτων ιερέων καί νά διαιωνίζωσιν οΰτω 
τήν άγραμματωσύνην τοϋ κλήρου, διαφέροντα των άποφοίτων πρός άλλας έπι- 
στήμας καί επιδόσεις, άποδημίαι, περιπέτειαι καί ατυχήματα, ελλειψις ή άνά- 
κλησις τής άνωθεν «κλήσεως» παρά τήν ένδοθεν σταθεράν κλίσιν κ.ά. Πλήν, καί 
όσοι Ριζαρεΐται δεν έγένοντο ιερείς, παρέμειναν πιστοί εις τάς παραδόσεις καί εις 
τάς άράς τής πνευματικής των Μητρός, πιστά τέκνα τής ’Ορθοδόξου ’Ανατολικής 
Εκκλησίας, νοσταλγοί ίσως πολλοί τοϋ ίεροΰ βήματος, τοϋ θυσιαστηρίου καί τοϋ 
ράσου, σιωπηλοί ιερείς τοϋ έν Χριστώ ’Ιησού σαρκωθέντος καί άποκαλυφθέντος αλη
θούς θεού, ναοί έμψυχοι εύσεβών στεναγμών άλαλήτων.

Ούχί διά πάντα ταΰτα καί ούχί διά τούτους λέγομεν, ότι ή Ριζάρειος Σχολή 
έξεπλήρωσε τον προορισμόν της, άλλά μόνον διότι έδωσε τήν δυνατότητα νά γί- 
νωσιν ιερείς πάντες οί τρόφιμοί της. Ύπογραμμίζομεν τούτο, διότι αύτός ήτο καί 
μένει ό μόνος προορισμός τής Σχολής.

Συνεπώς, διαστροφήν τής πραγματικότητας αποτελεί ή ύποκατάστασις τοϋ προ
ορισμού αύτοϋ τής Σχολής δι’ άλλου, ξένου πρός τήν βούλησιν τοϋ διαθέτου, ή δε 
μομφή, ότι ή Σχολή δεν έξεπλήρωσε τον δήθεν τοΰτον άλλον προορισμόν, ή «τον 
ειδικώτερον σκοπόν, δι’ ον ίδρύθη, διότι ελάχιστοι μόνον έκ τών τροφίμων αύτής 
εις τον κλήρον προσήρχοντο», είναι ανυπόστατος, διά τον άπλούστατον λόγον, ότι 
ουδέποτε έθεσπίσθη ύπό τοϋ Ριζάρη διά τήν Ριζάρειον ό υπονοούμενος ούτος «εΐδι- 
κώτερος σκοπός». "Οθεν εύλόγως αί κατηγορίαι αύται έχαρακτηρίσθησαν ώς έπι- 
πόλαιαι καί άδικοι καί άποτελοΰν ΰβριν διά τήν Σχολήν καί διά τον Ριζάρην«.

Η 'Ιστορία τής Ριζαρείου Σχολής κυροΐ τήν γνώμην τών Λ. Φιλιππίδου και 
Χρυσ. Παπαδοπούλου δεχομένων, ότι «Ό Ριζάρης, τον γενικόν τής Σχολής σκοπόν 
καθορίζων, έλεγεν, ότι ούτος ήτο «ή βελτίωσις τής καταστάσεως τοϋ Κλήρου, ή 
εξάπλωσις τής εύαγγελικής άληθείας καί έν γένει τών φώτων». Άδιστάκτως δε 
φρονοΰμεν, ότι ή Ριζάρειος Σχολή, ή ALMA MATER καί σεπτή πνευματική 
τροφός τοσούτων γενεών, αγλαούς άποδοΰσα καρπούς τή Εκκλησία καί τώ Έθνει, 
βελτιώσασα, τό έπ’ αυτή, τήν κατάστασιν τοϋ κλήρου καί έξαπλώσασα, δια τών 
πολυαρίθμων τροφίμων αύτής «τήν ευαγγελικήν άλήθειαν καί τά φώτα εν γενει, 
τον σκοπόν τοΰτον τελείως έξεπλήρωσεν», (Χρυσ. Παπαδόπουλος).

Ή γνώμη περί έπιτυχίας τής Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής ευρίσκει νΰν 
νέον στήριγμα εις τά στατιστικά δεδομένα, άτινα εϊδομεν άνωτέρω. Πράγματι δε 
ποτέ άλλοτε εν έκπαιδευτήριον ελληνοχριστιανικής μορφώσεως έν Έλλάδι δεν προσ- 
έφερεν εις τήν ’Εκκλησίαν πρώτον καί τήν Πολιτείαν δεύτερον καί εις τήν Καθο-



λοκην Ορθοδοξίαν τοϋ Ελληνισμού, δσα προσέφερεν ή Ριζάρειος. Ποτέ ένα σχο- 
λεΐον δεν προσεφερε τόσα πολλά εις τοσον πολλούς, δσα προσέφερεν ή Ριζάρειος Σχο- 
λγ)> να τυγχανη της στοργής εκείνων, οίτινες οφείλουν να έχουν αγάπην
προς αυτήν και ευγνωμοσύνην. Έξετάσαντες το επιτυχές καί αληθώς μέγα έργον 
της Ριζαρειου Εκκλησιαστικής Σχολής έντος του πλαισίου τής Έκκλ. 'Ιστορίας 
τής νεωτερας Ελλάδος, δυνάμεθα άδιστάκτως νά είπωμεν, δτι ή Ελληνική ’Ορθό
δοξος Εκκλησία δεν οφείλει απλώς ευγνώμονα αγάπην εις την ίεράν τών Ριζαρών 
Σχολήν άλλα καί ύποχρέωσιν έχει νά την έντάξη έντος του πλαισίου μιας (ολοκλη
ρωμένης εσωτερικής1 εκκλησιαστικής πολιτικής, διότι κέκτηται τάς έκκλησιαστικάς

Έδοκίμασα μεγάλην χαράν, ώς παλαιός ριζαρείτης, διότι τό Δ. Συμβούλων της Ριζαρειου 
-.χολής (εκτελεστής της Διαθήκης) διά της σήμερον δημοσιευόμενης εις τήν ύμετέραν έγκριτον 
έφημερίδα άνακοινώσεως αύτοϋ, όρθώς έτοποθέτησε τό ζήτημα της τουριστικής καί υπέρ τής 
πολεως και τής Σχολής άξιοποιήσεως τοϋ μεγάλου οικοπέδου τής Ιστορικής Ριζαρειου Σχολής, 
του κειμένου μεταξύ τών οδών Ριζάρη, Βασ. Κωνσταντίνου καί λεωφόρου Βασ. Σοφίας. Λέγω 
δε ότι όρθώς τοποθετεί τό ζήτημα τό ένλόγφ Συμβούλων καί διά τόν πρόσθετον λόγον, βαρυσή- 
μαντον διά τό "Εθνος, ότι ή Ριζάρειος περιουσία, άζιοποιουμένη είναι δυνατόν ν' άποτελέση ου
σιώδη παραγοντα διά τήν έπίλυσιν τοϋ παμμεγίστου προβλήματος τής νεωτέρας "Ελλάδος περί 
μορφωσεως τοϋ Κλήρου τής "Εκκλησίας τής "Ελλάδος. Τό πρόβλημα τούτο είναι τόσον παλαιόν 
οσον τό νεωτερον "Ελληνικόν Κράτος, τό όποιον (χει συμφέρον, όταν θά τεθή είς έφαρμογήν μία 
ωλοκληρωμέ^ εθνική έκκλησιαστική πολιτική (διακομματικήν τήν ώνόμαζον όταν αΟτη κατ' 
αρχήν ενεκριθη), να λύση έν έκ τών βασικών προβλημάτων του Έλλτνισι,οϋ "OArv iir.fWn.™,

στολή :
Κύριε Διευθυντά,

■*' Περί ταυτης εδημοσιευθησαν πολλά έν οίς προσφάτως έν έφημ. «Βήμα)) ή κάτωθι έπι-

καταστοχάζεται, αλλά καί τό συμφέρι 
αποτελεσματικώς νά ύπηρετήση.

Έν Άθήναις τή 3η Μαρτίου 1968

Μετά τιμής
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ I. ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ 

Τακτικός Καθηγητής τής Γεν. Εκκλησιαστικής "Ιστο
ρίας και τής Ιστορίας τής έν "Ελλάδι Εκκλησίας έν 

τφ Πανεπιστημίω ’Αθηνών.

Σχετική είναι καί ή ακόλουθος έπιστολή, άναγγέλλουσα τήν ΰπαρζιν εθνικής (διακομ
ματικής) πολιτικής, τής μόνης δυναμένης νά ώφελήση τήν 'Εκκλησίαν καί τό "Έθνος.

Πρός
Την Α.Ε. τόν Πρόεδρον της Βουλής 
κ. Δημ. Παπασπύρου

Έν Άθήναις τή 23η Μαρτίου 1967. 
Έμπιστευτική.

( Ανέκδοτον κείμενον)

Σεβαστέ μοι κ. Πρόεδρε,

του Εκκλησιαστικού (πρβλ. αναφοράν άριθ. 
ερνησεως ), ουχι ανευ δισταγμών έπανήλθον



και πνευματικας προϋποθέσεις διά ν’ άποβγ) παράγων σημαντικός εις την άναγέν- 
νησιν της Ελληνικής ’Εκκλησίας, ή οποία πρέπει να προέλθη κυρίως έκ των κόλ
πων της καί νά θεραπεύση τα ελληνικά καί χριστιανικά ιδεώδη, εν συνεργασία μετά 
των δύο Θεολογικών Σχολών.

εις τό ενδιαφέρον μου, διά τό χρονίζον εκκλησιαστικόν ζήτημα, έφ’ δσον βλέπω, δτι εύρισκό- 
μεθα πρδ άνανεώσεως τής κρίσεως εις τάς σχέσεις ’Εκκλησίας καί Πολιτείας, ούχί Απροβλέπτου, 
προκαλουμένης απο τήν επιτυχεστάτην δρασιν των παρασκηνίων, πρδς βλάβην 
δχι μόνον της ’Εκκλησίας καί τοϋ Έθνους, άλλά καί τοϋ άστικοϋ καθεστώτος. Ή κρίσις πρέπει, 
λοιπόν, νά σταματήση, διότι είναι Ανάγκη εθνική. Ευχαριστών διά τήν μεσολάβησίν σας διά νά τερ- 
ματισθή το χρονίζον ζητημα, σάς πληροφορώ, δτι Αγωνιζόμενος Από της επανόδου μου έκ Γερ
μανίας (22 Ιαν. 1967) να ιδω τον αξιοτιμον Πρόεδρον τής Κυβερνήσεως καθηγητήν κ. Ίω. .Πα- 
ρασκευόπουλον, διά νά τφ είπω, τί ό νϋν Γενικός Διευθυντής τών Θρη
σκευμάτων έδήλωσε καί περιέλαβε (κατά τήν Απουσίαν μου) εις τά πρακτικά τής 
Θεολογικής Σχολής τής 16ης Δεκεμβρίου 1966: δτι παραιτειται καί προ
λειαίνει τό έδαφος διά ν’ άναλάβω έγώ τήν Γενικήν Διεύθυνσιν — Αναγκάζομαι έκ τών πρα
γμάτων νά καταστήσω ύμϊν σήμερον γνωστά τά Ακόλουθα, τά όποια σεις μόνον κ. 
Πρόεδρε, έχετε τήν δυνατότητα νά πληροφορήσετε τόν κ. Πρόεδρον τής Κυβερ- 
νησεως. Ταϋτα γράφω ώς Αρμόδιος έν τφ Πανεπιστημίφ ’Αθηνών Καθηγητής.

Κατα τήν συνομιλίαν ήν είχον 1 ) μετά τοϋ Αξιότιμου ’Αρχηγού τής ’Εθνικής Ριζοσπαστικής 
Ενωσεως Ακαδημαϊκού καί καθηγητοϋ κ. Π. Κανελλοπούλου, τόν παρελθόντα Δεκέμβριον (1966) 

έπι τής Ανάγκης καί τών βάσεων διακομματικής ’Εκκλησιαστικής πολιτικής, 2) μετά τοϋ άρμο- 
διωτατου έπί τών θεμάτων βουλευτοΰ τής Ε.Κ. κ. Στ. Νικολαΐδη, 3) Βουλευτών τοϋ Φ.Δ.Κ., 
4) μεθ’ υμών προσωπικώς καί 5 ) μετά τής ’Επιτροπής τής Ιεραρχίας, ή όποια μοί έξέφρασε τάς 
ευχαριστίας της, έχω τήν πεποίθησιν δτι είναι δυνατή ή έπίτευξις, έντός βραχυτάτου χρόνου, 
(πιθανώς μηνός) συμφωνίας ’Εκκλησίας καί Πολιτείας, διά διακομματικής πολιτικής, ήν έχω 
έτοίμην, Αφ’ ής έδήλωσε τά δσα Ανωτέρω εΐπεν ό νϋν Γενικός Διευθυντής (16 Δεκεμβρίου 1966).

Σημειώνω δέ, δτι έπειδή έγένετο κακόβουλος έκμετάλλευσις τοϋ τηλεγραφήματος τοϋ Σεβα- 
σμιωτάτου Μητροπολίτου Παραμυθίας κ. Τίτου πρός τόν νϋν Πρόεδρον τής Κυβερνήσεως καί 
τόν κ. 'Υπουργόν Παιδείας καθηγητήν καί Ακαδημαϊκόν κ. Ί. Θεοδωρακόπουλον, περί τοϋ θέ
ματος τής Γενικής Διευθύνσεως, τηλεγραφήματος σταλέντος έν Αγνοια μου, αλλά χρονικώς 
μετά την 16ην Δεκεμβρίου, ήναγκάσθην νά στείλω 1) επιστολήν πρός τόν πληροφορήσαντά με 
περί τών κακόβουλων σχολίων Προπρύτανιν τοϋ Πανεπιστημίου κ. Λεωνίδαν Φιλιππίδην καί 2) 
μακράν επιστολήν (υπό ήμερομηνίαν 26 Φεβρουάριου) πρός τόν νϋν Γενικόν Διευθυντήν κ. Μ. 
Σιώτην περί τών μεγάλων ευθυνών του.

Σάς είμαι υποχρεωμένος, διότι δέχεσθε νά μεσολαβήσετε, δι’ έν μέγα έθνικόν θέμα ώστε ό 
κ. Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως καί ό κ. 'Υπουργός Παιδείας νά πληροφορηθοΰν τήν σημαντικήν 
δι αυτούς Αλήθειαν, δτι υπάρχει δυνατότης νά λήξη αισίως τό εκκλησιαστικόν ζήτημα διά δια
κομματικής πολιτικής (ώς έδήλωσα καί δημοσία) κατόπιν τής παραιτήσεως τοϋ Γενικοΰ Διευθυν- 
τοΰ, διότι ή ευθύνη διά τήν μή συνέχισιν τής κρίσεως Ανήκει κατ’ ουσίαν εις τήν Κυβέρνησιν.

Μετά τιμής καί θερμών ευχαριστιών 
Καθηγητής Γερ. Κονιδάρης.

Τήν 3ην ’Απριλίου 1967 έσχηματίσθη ή Κυβέρνησις τοϋ κ. Π. Κανελλοπούλου.
Τήν 20ήν ’Απριλίου 1967 έδόθη ή έντολή έκ μέρους τοϋ 'Υπουργού κ. Γρηγ. Κασιμάτη πρός 

τον Γεν. Γραμματέα κ. Χρ. Σολωμονίδην (Σύμβουλον τής Ριζαρείου), περί Αποδοχής τής παραι- 
τήσεως τοϋ κ. Μ. Σιώτη καί διορισμοϋ τοϋ γράφοντας ώς Γενικοΰ Διευθυντοΰ τών Θρησκευμά
των. Θά ήτο εισηγητής καί φορεύς τής Ανωτέρω εθνικής πολιτικής παρά τφ Ύπουργφ.



,



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

’Επιμέλεια :
NIK. ΚΑΡΤΤΣΙΩΤΗ, Ριζαρείτου 

Καθηγητοϋ τής Σχολής καί 
τον Άνωτ. Έκκλ. Φροντιστηρίου.



V



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A'.

Η ΡΙΖΑΡΕΙΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

’Αριθμός είσαχθέντων και πτνχιονχων 1919-1940 και 1960-1968

Σχολικόν έτος Εΐσελθόντες Έξελθόντες Τύπος Σχολής

1919- 1920
1920- 1921
1921- 1922
1922- 1923
1923- 1924
1924- 1925
1925- 1926
1926- 1927
1927- 1928
1928- 1929
1929- 1930
1930- 1931
1931- 1932
1932- 1933

44
51
32
34
37
16
31
25
27
21
17
13
17
18

4
4
6

14
18 (Θεολ. 5) 
28 ( » 11) 
22 ( )) ούδείς )
17 ( » 4)
12 ( » 3)
8 ( »

Πεντατάξιον Ίεροδ. Θεολ. Πτυχ.

10 ( » 

18 ( » 
ούδείς

5

3)
3)
4)

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Εξατάξιος Ίερατ. Σχολή

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Πεντατάξιος Ίερατ. Σχολή » 
» »

1933-1934 7 4 )) ))
1934-1935 12 ούδείς )) ))
1935-1936 20 8 )) ))
1936-1937 28 7 Εξατάξιος Ιερατική Σχολή
1937-1938 21 10 )) )) ))
1938-1939 34 ούδείς Ίεροδιδασκαλεΐον
1939-1940 27 18 ))

Σύνολα : 532 213 33

1960-1961 29 Εξατάξιος Εκκλησιαστική Σχολή
1961-1962 26 — » )) ))
1962-1963 29 — )) )) ))
1963-1964 27 —— )) )) ))
1964-1965 26 — )) )) ))
1965-1966 21 9 )) )) ))
1966-1967 21 10 )) )) ))
1967-1968 33 17 )) )) ))

Σύνολα : 212 36



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B'.

ΟΙκονομικά τής Σχολής.

1. Άνεκοινώθη εις το Συμβούλιον της 11.1.1920 δτι ό Προϋπολογισμός της 
Σχολής της χρήσεως 1920 φέρει έλλειμμα 85 χιλιάδας. Το έλλειμμα τοϋτο προέρ
χεται: α) έκ των υποτρόφων τοϋ Γενικού ’Εκκλησιαστικού Ταμείου καταβάλλοντας 
δι’ αυτούς ήλαττωμένα τροφεία, β) έκ του ήλαττωμένου μηνιαίου ενοικίου του 
'Υπουργείου τής Παιδείας (2.100 άντι 4.000) καί γ) έκ του ένοικιοστασίου.

2. Τή 12.3.1920 ό Διευθυντής άνεκοίνωσεν εις τό Συμβούλιον τής Σχολής δτι ή 
χρήσις του 1918 έκλεισε με έλλειμμα 80.000 δρχ., ή δε του 1919 με 57.000 δρχ., 
ό δε προϋπολ. του 1920 παρουσίαζεν έλλειμμα 66.290 δρχ. Ό Υπουργός Δ. Δίγκας, 
παριστάμενος εις τό Συμβούλιον, εΐπεν δτι πρέπει νά έπιδιωχθή αΰξησις των εισο
δημάτων τής Σχολής διά τής μεταβολής τής άγονου περιουσίας αυτής εις προσο
δοφόρου, τούτέστι διά τής έκποιήσεως οικοπέδων τής Σχολής. Επίσης εΐπεν δτι 
αναγνωρίζει δτι τό υπό του Κράτους καταβαλλόμενου μίσθωμα του 'Υπουργείου 
Παιδείας είναι μικρόν καί δτι διά νά αύξηθή χρειάζεται Νόμος, δν προτίθεται νά 
υποβαλη εις τήν Βουλήν. Τό Συμβούλιον δεν συνεφώνησεν ως προς τήν έκποίησιν 
οικοπέδων η πεπαλαιωμένων οικοδομών τής Σχολής, διότι αδται, εύρισκόμεναι εις 
καλας θεσεις, θα επιτρέψουν νά άνεγερθώσιν οίκοδομαί αργότερου υπό τής Σχολής 
και θα διδωσι καλόν εισόδημα. Τήν πρότασιν του Διευθυντοϋ, δπως έλθη αρωγόν τό 
1 ενικόν Εκκλησιαστικόν Ταμείου, άντέκρουσεν ό κ. Άλιβιζατος, είπών δτι τοϋτο 
όεν ευρισκεται εις ανθήραν οικονομικήν κατάστασιν. Τέλος ό Δίγκας ύπεσχέθη δτι 
θα υποβαλη δυο Νομοσχέδια, εν διά τήν αυξησιν τοϋ ένοικίου τοΰ κτήματος τής 
Σχολής και άλλο περί αδειας προς σύναψιν ύπό τής Σχολής δανείου προς κάλυψιν 
των έλλειμμάτων αυτής.

3. Ανεκοινωθη εις την συνεδρίαν τής 9.5.1920 δτι τό Ταμείου τής Σχολής στε
ρείται χρημάτων και το Συμβουλίου άπεφάσισε, προς άμεσον άντιμετώπισιν των 
αναγκών τής Σχολής, όπως παρακληθή ή Τράπεζα τής ’Ανατολής νά χορηγήση 
έπ’ άνοικτώ λογαριασμοί, 25.000 δρχ.

4. Κατα τον ενεργηθεντα πλειστηριασμόν διά τήν κατά οικόπεδα (συνεδρία 9.5.20) 
πωλησιν τής περιοχής τής Σχολής ούδείς παρουσιάσθη αγοραστής. Άπεφασίσθη νά 
επαναληφθή η δημοπρασία διά τό ολικόν τής περιοχής τής Σχολής, πλήν έκείνης, 
εν ό το κατ*στημα τής Σχολής, με πρώτην προσφοράν τό ποσόν τών 1.500.000 δρχ.

5. Κατα την συνεδρίαν τής 5.6.20 άνεκοινώθη δτι συνεπεία τοΰ Νόμου περί 
αυξησεως τοϋ μισθοΰ τών Λειτουργών Μ Ε. τό σχετικόν κονδύλιον τοΰ Προϋπο
λογισμού τής Σχολής διπλασιάζεται καί ούτω καθίσταται προβληματική ή λει
τουργία τής Σχολής, αφοΰ καί άνευ τοΰ διπλασιασμού τών μισθών ό προϋπολογι
σμός τής Σχολής παρουσίαζεν έλλειμμα.

6. Κατα την συνεδρίαν τής 12.6.1920 έλήφθη άπόφασις περί μειώσεως τής 
πρώτης προσφοράς πρός αγοράν τής περιοχής τής Σχολής εις 1.000.000, διότι δεν 
ν.αρουσιασθη ουδεις αγοραστής. Έλήφθη έπίσης άπόφασις πωλήσεως τής Ριζαρείου 
Στοάς τών ’Αθηνών. Πρώτη προσφορά δρχ. 2.500.000 δρχ.



7. Κατα την συνεδρίαν της 12.6.1920 συντάσσεται μακροσκελέστατον έγγραφον 
προς τό 'Υπουργείου Παιδείας, δι’ ού γνωστοποιείται ή κρίσιμος οικονομική κατά- 
στασις της Σχολής καί ζητείται ή αρωγή της Κυβερνήσεως.

8. Κατά τήν συνεδρίαν της 24.8.1920 συζητεϊται ευρύτατα έν τώ Συμβουλίω 
ή αναστολή των εργασιών τής Σχολής, λόγω τής οικονομικής αυτής κρίσεως.

9. 12.9.1920. Το Συμβούλιου ήρχισε να συζητή επί τής άνοικοδομήσεως πα
λαιών τινων οικοδομών τής Σχολής, προς βελτίωσιν τών οικονομικών αύτής.

10. 23.1.1921. Διαπιστοϋται ότι το έλλειμμα τής Σχολής κατά τα έτη 1918, 1919, 
1920 ανέρχεται εις 178.000 δρχ., το δέ του έτους 1921 εις 80.000 δρχ. Διά τοϋτο 
διετυπώθησαν γνώμαι περί αναστολής τής λειτουργίας τής Σχολής ή περί μειώ- 
σεως του αριθμού τών καθηγητών αύτής. Άπεφασίσθη έπίσκεψις τού Υπουργού, 
ίνα εκτεθή ή οικονομική κατάστασις τής Σχολής. Άπεφασίσθη επίσης ή έκποί- 
ησις τού επί τής οδού Έρμοΰ-Κηρυκείου οικοπέδου τής Σχολής (εκ τής κληρονο
μιάς Στεφανίτση) ή τού επί τής οδού Καρνεάδου (κληροδοτήματος Τσέλιου).

11. Τήν 13.2.1921 τό Συμβούλιου συνεζήτη τον προϋπολογισμόν, άλλα δεν ή- 
δύνατο να καθορίση επακριβώς το έσοδον εκ τής μισθώσεως τού μεγάλου ακι
νήτου τής γωνίας Μητροπόλεως, Εύαγγελιστρίας—Έρμοΰ, ένθα έστεγάζετο τό ‘Υ
πουργείου ’Εκκλησιαστικών καί τής Δημ. Έκπαιδεύσεως, καί τούτο διότι εις τήν 
προκήρυξιν τής δημοπρασίας έζητεΐτο μίσθωμα 60.000 τό 'Υπουργείου δέ δεν εί- 
χεν αποφασίσει σχετικώς.

11α) 20.2.1921. Ό 'Υπουργός έδέχθη αυξησιν τού ενοικίου τού 'Υπουργείου 
εις 60.000 έτησίως καί χορήγησιν άτοκου δανείου, μέχρι τακτοποιήσεως τών οι
κονομικών τής Σχολής. Τό Συμβούλιου έδέχθη τήν μίσθωσιν διά 2 έτη, άπό 1ης 
Σεπτεμβρίου 1920.

12. 15.5.1921. Τό Συμβούλιου άποφασίζει τήν άναστολήν τής λειτουργίας τής 
Σχολής άπό τού προσεχούς Σεπτεμβρίου, έφ’ όσον μένει άλυτου τό πρόβλημα τών ελ
λειμμάτων αύτής. Τό ‘Υπουργείου άπορρίπτει τήν πρότασιν ταύτην, διότι ελπίζει 
ότι τό Συμβούλιου θά καλύψη τά ελλείμματα τών παρελθόντων ετών, άφοΰ κα- 
τωρθώθη ό προϋπολογισμός 1921 νά έχη πλεόνασμά τι.

13. 12.6.1921. Άπεφασίσθη, όπως μή άναστείλη τήν λειτουργίαν της ή Σχολή, 
αφού έκ τού προϋπολογισμού έ.έ. παρουσιάζεται αότη αύτάρκης.

Η έκ κληροδοτήματος Τσέλιου Σπ. οικία έπωλήθη διά πλειστηριασμού, άλλα 
τό Συμβούλιου άπεφάσισε νά οΐκοδομήση έπί τού οικοπέδου τής κληρονομιάς Στε- 
φανιτση έν τή όδώ Έρμοΰ-Κηρυκείου.

14. Τό Συμβούλιου άποφασίζει τήν άνοικοδόμησιν τού έπί τών οδών Έρμοΰ καί 
Κηρυκείου οικοπέδου διά δανείου.

15. Ό Απολογισμός, άτυχώς, τής χρήσεως 1923 παρουσιάζει έλλειμμα 131.252 
δραχμών.

16. Τό Συμβούλιου κατά τήν συνεδρίαν τής 18.10.1924 άπασχολεϊται σχεδόν έξ 
ολοκλήρου διά τήν οικονομικήν κατάστασιν τής Σχολής καί άποφασίζει νά έπισκε- 
φθή τόν Πρωθυπουργόν καί νά παρακαλέση δι’ αύτοΰ τήν Κυβέρνησιν, όπως λάβη 
υπό σοβαράν μέριμναν τό ζήτημα καί προνοήση τόσον περί τής δικαίας αύξήσεως



του ένοικίου του Υπουργείου, δσον καί περί της έπιλύσεως πολλών εκκρεμών ζη
τημάτων της Σχολής.

17. Περίσσευμα χρήσεως 1924 έκ 35.000 δρχ. (’Απολογισμός).
18. Προϋπολογισμός 1926 έλλειμμα 50.695 δρχ.
19. ’Απολογισμός 1925 με περίσσευμα 114.000 δρχ.
20. Προϋπολογισμός 1927 περίσσευμα δρχ. 7.000.
21. ’Απολογισμός 1926 με περίσσευμα (μη αναγραφόμενου).
22. Προϋπολογισμός 1928 περίσσευμα δρχ. 3.809.
23. 5.4.1928. Διά δανείου άποφασίζεται ή άνέγερσις 3ου ορόφου διά την προ

σθήκην 14 δωματίων είς τό 'Υπουργείου Παιδείας.
24. ’Απολογισμός 1927 περίσσευμα δρχ. 25.000.
25. Προϋπολογισμός 1929. "Εσοδα 3.596.361. ’Έξοδα 3.560.569, περίσσευμα 

35.792 δρχ.
26. Προϋπολογισμός 1930. ’Έσοδα 3.627.113. ’Έξοδα 3.570.051, περίσσευμα 

57.062 δρχ.
27. Προϋπολογισμός 1931. Έσοδα 3.378.612. "Εξοδα 3.363.612, περίσσευμα 

15.000 δρχ.
28. Κατά τό σχολικόν έτος 1931/1932 άπεφασίσθη παρά του Κράτους να δοθή 

είς την Ριζάρειον χρηματική ένίσχυσις (καί διά την λειτουργίαν του 'Ιερατικού 
Φροντιστηρίου) έκ 500.000 δρχ.

29. Προϋπολογισμός 1932. ’Έσοδα 4.615.179. Έξοδα 4.601.165, περίσσευμα 
13.524 δρχ.

30. Προϋπολογισμός 1933. "Εσοδα 3.637.652. "Εξοδα 3.617.574, περίσσευμα 
20.077 δρχ.

31. 31.3.1933. Ή Κυβέρνησις διά Νόμου άπήλλαξε την Σχολήν του φόρου Οι
κοδομών καί φόρου καθαράς προσόδου.

32. ’Απολογισμός 1932. Περίσσευμα 1.328.243 δρχ.
33. ’Από τοϋ έτους 1932 τα οικονομικά τής Σχολής βελτιώνονται. Κατ’ έτος ση- 

μειοϋται περίσσευμα καί δή σημαντικόν. Ό προϋπολογισμός τοϋ 1937 σημειοΐ αυ- 
ξησιν εσόδων είς δρχ. 3.970.530, αλλά καί εξόδων είς 3.957.337.

34. Προϋπολογισμός 1940-41. Έσοδα 5.569.919. "Εξοδα 5.456.509.

Μέτρα τοϋ Συμβουλίου διά τήν αΰξησιν τής περιουσίας τής Ριζαρείου.

Κατά Νοέμβριον 1946 τό Συμβούλιου αποφασίζει νά συνάψη δάνεια διά τήν 
άνοικοδόμησιν κατεστραμμένων οικοδομών.

7α από τής σελίδας 35 μέχρι τής σελίδος 136, ώς καί τα παραρτή
ματα Α' έως Ε', αποτελούν άνατνπωσιν εκ τοϋ Πανηγυρικόν Τόμον διά 
τα 1400 ετη τής Πέρας Μονής τον Σινά.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ.

Χρονικόν περί των καθηγητών της Σχολής.

1) 3.10.1920. Παραίτησις του καθηγητοϋ Μπούτουρα Άθαν., άνδρός μεγάλης 
μορφώσεως.

2) 9.10.1920. ’Εκλογή του φιλολ. καθηγ. Παπανικολάου Νικ., άνδρός ίκανωτάτου.
3) 13.2.1921. Τό 'Υπουργεΐον δι’ εγγράφου του γνωρίζει ότι άνεκλήθη τό άπό 

5.8.1917 Β.Δ. τής άπολύσεως του Στ. Ρώση, καθηγητοϋ φιλολόγου, άλλα τό Συμ
βούλιου άντιτίθεται, διότι ήδη εις την θέσιν αύτοϋ διωρίσθη ό άριστος καθηγητής 
Κ. Λογοθέτης (μετά ταΰτα καθηγητής του Πανεπιστημίου).

4) Μετάθεσις των καθηγητών Β. Σπηλιοτοπούλου ( φυσικού ) εις Δημητσάνα καί 
τοϋ Ήλ. Μπερτόλη (Γυμν. ) εις Τρίπολιν, γενομένη άνευ προτάσεως του Συμβουλίου 
τής Σχολής, ήκυρώθη παρά τοϋ ίδιου 'Υπουργείου, δεχθέντος ότι κατά τον οργα
νισμόν τής Σχολής, διορισμοί, μεταθέσεις καί απολύσεις τοϋ Διδακτικοΰ Προσωπι
κού τής Σχολής γίνονται κατόπιν προτάσεως τοϋ Συμβουλίου αυτής.

5) 26.8.1921. 'Ο επίτιμος διαπρεπής φιλόλογος καθηγητής Ξ. Λαμπρίδης υ
ποβάλλει παραίτησιν άπό τοϋ έπιόντος σχολ. έτους.

6) 'Ο επίτιμος ώς καθηγητής Πανεπιστημίου Γρηγ. Παπαμιχαήλ, παυθείς τω 
1920, παραιτεϊται (25.9.21 ) λόγω διορισμού του ώς γραμματέως τοϋ Έφορ. Συμ
βουλίου τής ’Εθνικής Βιβλιοθήκης. Αί ώραι των μαθημάτων του άνετέθησαν εις τόν 
Κων. Δυοβουνιώτην. ’Επαναδιορίζεται ό Γρηγ. Παπαμιχαήλ επίτιμος τή 19.9.22.

7) 9.12.1922. Θάνατος τοϋ ιατρού καί καθηγητοϋ τής Σχολής Άριστ. Π. Άρα- 
βαντινοΰ.

8) 4.1.1923. Διωρίσθη ιατρός ό Άριστ. Μπένος (καθηγητής τής 'Υγιεινής επί 
τι διάστημα).

9) 9.2.1923. Θάνατος τοϋ Άν. Διομ. Κυριάκού επί 45ετίαν διατελέσαντος καθη
γητοϋ τής Σχολής καί τής Θεολογικής Σχολής τοϋ Παν/μίου ’Αθηνών (1867-1913).

10) 16.3.1923. Διορίζεται επίτιμος καθηγητής διά τά μαθήματα τοϋ Χρυσ. Πα- 
παδοπούλου ό Άμίλκας Άλιβιζάτος. Τελικώς διωρίσθη επίτιμος καθηγητης τής 
Σχολής τής ’Εκκλησιαστικής 'Ιστορίας καί Πατρολογίας (30.3.1923 ).

11) 15.4.1923. Θάνατος τοϋ καθηγητοϋ Άλεξ. Καλούδη (Ιχνογραφίας).
12) Άνανέωσις τριετοΰς θητείας τοϋ καθηγητοϋ Αμ. Αλιβιζατου ως ϊ πουρ- 

γικοΰ ’Επιτρόπου παρά τή Σχολή.
13) ’Εκλογή τοϋ Τω. ’Ιατρού, καθηγητοϋ εν τω Μετσοβειω Πολυτεχνειω, ως 

εκτάκτου καθηγητοϋ τής ’Ιχνογραφίας καί Καλλιγραφίας τής Σχολής, οστις καί 
παρέμεινε μέχρι Μα’ίου 1934.

14) 23.2.1925. Παραίτησις τοϋ καθηγητοϋ Κ. Λογοθέτου, εκλεγεντος καθηγητοϋ 
τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών.

15) 3.4.1925. Θάνατος τοϋ επιτίμου καθηγητοϋ (Παν/μιου Αθηνών) 1 . Δερβου.
16) 28.5.1926. Θάνατος τοϋ επιτίμου καθηγητοϋ Ν. Παπαγιαννοπουλου (Π. Δ. 

Πανεπιστημίου ’Αθηνών).



17) 11.9.1926. Παραίτησις καθηγ. Γυμνασίου Ήλ. Μπερτόλη.
Διορισμός » » Θεοδ. Λάρδη (18.2.1927).

18) 17.12.1928. Έξελέγη καθηγητής της Σχολής ό Δη μ. Κουϊμουτσόπουλος, κα
θηγητής των θρησκευτικών μαθημάτων.

19) 18.4.1929. Διορισμός του σχολιάτρου Άθαν. Ζαφειρέλη διά τήν διδασκαλίαν 
της Υγιεινής, διότι, κατά τον Νόμον, ό διδάσκων δέον να είναι σχολίατρος και 
ούχί απλώς ιατρός, ώς ό ιατρός τής Σχολής Α. Μπένος.

20) 10.10.1929. Διεπίστωσε τό Συμβούλιον ότι ό ώς άνω Ζαφειρέλης δεν έχει 
τα προσόντα διά να διορισθή ώς καθηγητής τής Υγιεινής.

21) 9.9.1931. Άπεχώρησε τής Σχολής ό Κ. Κουραβέλος, καθηγ. Φιλολογικών 
μαθημάτων.

22) Μάιος 1931. Τό Συμβούλιον άπεφάσισε τήν άπόλυσιν τοϋ άσθενοϋντος καθη- 
γητοΰ τής Γαλλικής Κ. Σπάρταλη.

23) 8.10.1931. Διορισμός καθηγητου Γαλλικής Νικ. Καψή, Δρ. Θ. Άπεμακρύνθη 
κατ’ Ιούνιον 1938.

24) 19.10.1931. Πρότασις διορισμού φιλολόγων καθηγητών: τών Κ. Μώραλη 
καί Ν. Παπανικολάου, εκτάκτων καί τοϋ Άθ. Άνδρεοπούλου, ώς τακτικού.

25) 10.11.1931. Παραίτησις τοϋ καθηγ. Β. Σπηλιοπούλου άπό τής διδασκαλίας 
τών Φυσικών καί άπόφασις, όπως διορισθή ώς έκτακτος καθ. τών Φυσικών ό 
συνταξιοΰχος Παν. Τσίληθρας (διακεκριμένος συγγραφεύς). Ό κ. Σπηλιόπουλος 
περιωρίσθη εις τήν διδασκαλίαν τών Μαθηματικών.

26) 3.2.1933. Ο κ. Σπηλιοπουλος γίνεται έκτακτος καθηγητής τών Μαθηματικών.
27) 17.11.1934. Διορίζεται έκτακτος καθηγητής Τεχνικών ό Ε. Καζάκος.
28) 4.11.1936. Άπεφασίσθη ή πρόσληψις τών καθηγητών: Ά. Πετρίτση, τών 

Φυσικών, Άθαν. Παπαχαρίση, τών Φιλολογικών μαθημάτων, καί Άλεξ. Πανταζή 
τής Γαλλικής.

29) 4.4.1938. Άποφασίζεται να άποσυρθοΰν κατά τό τέλος τοϋ σχολ. έτους (’Ιού
νιος 1938) λόγφ ορίου ήλικίας οί καθηγηταί: Β. Σπηλιόπουλος, μαθηματικός καί 
Ν. Παπανικολάου, φιλόλογος.

30) 4. 10.1937. Διωρίσθη Γυμναστής ό Νικ. Παπαδοπούλας.
31) 29.1.1939. Διωρίσθη, άνευ προτάσεως τοϋ Συμβ., ώς καθηγ. τών Μαθη

ματικών ό Β. Χατζηλίας, αντί τοϋ προταθέντος υπό τοϋ Συμβουλίου Γ. Γεωργίου. 
Το Συμβούλιον διαμαρτύρεται, διότι ό διορισμός οδτος έγινε κατά παράβασιν τοϋ 
’Οργανισμού τής Σχολής.

32) Από τοϋ σχολ. έτους 1939-1940 ιατρός τής Σχολής ό Παπανικολάου, 
άσθενοϋντος τοϋ Α. Μπένου.

33) Ό Δημ. Μωραΐτης (6 παιδαγωγός) προσελήφθη διά τήν διδασκαλίαν τών 
Παιδαγωγικών κατά τό σχολ. έτος 1939-1940.

34) Άπόλυσις τών προσωρινών καθηγ. ’Ιωσήφ Χάϊμαν, τής Γεωπονίας, καί Άλεξ. 
Μαλλιδη, τής Αγγλικής, λόγω καταργήσεως τών μαθημάτων (26.9.1940).

35) Ό τακτικός φιλόλογος καθηγητής ΆΘ.Άνδρεόπουλος κατά τό 1949 άσθε- 
νήσας είσήλθεν εις σανατόριον Νταοΰ Πεντέλης. Άπέθανε κατά τό 1950.



Κ αθηγητα Ι Νέας Σχολής.

(1960 καί έξης).

1) Ν. Καρυτσιώτης: Ριζαρείτης καί έν τω Φροντιστήριο) εργαζόμενος, 
άνηκεν εις την Ριζάρειον Σχολήν. Κατ’ άρχάς μετετέθη εκ Κορίνθου ώς μουσι
κός, εκλεγείς παρά του Συμβουλίου της Σχολής διά την διδασκαλίαν τής Μουσικής 
έν τω Φροντιστήριο) καί τάς μουσικάς καί ίεροψαλτικάς άνάγκας τοϋ ναοϋ τής Σχο
λής. Μετά τινα έτη το Συμβούλων τον μετέταξεν εις τον κλάδον τής Φιλολογίας, ώς 
όντα πτυχιοϋχον καί τής Φιλολογίας, καί τοΰ ανέθεσε την διδασκαλίαν καί φιλο
λογικών μαθημάτων έν τω Φροντιστήριο).

Νυν έν τή νέα Σχολή τοΰ άνετέθη να διδάσκη Φιλολογικά μαθήματα καί Μου
σικήν. Κατά τά δύο πρώτα έτη τής νέας Σχολής (1960-62) ουτω καί έγένετο. 
Κατά τό γ' έτος τής λειτουργίας τής Νέας Σχολής ό κ. Καρυτσιώτης περιωρίσθη 
εις τά Φιλολογικά, διά δε την μουσικήν έξελέγη ό καθηγ. τής Μουσικής τής Έκκλ. 
Σχολής Κορίνθου κ. Δημ. I. Παναγιωτόπουλος-Κοϋρος (έξελέγη τή 17.7.1962).

2) Νεκτάριος Κοτζιάς: ’Αρχιμανδρίτης καί θεολόγος καθηγητής τής 
Σχολής. Εις τούτον άνετέθησαν, έπί έπιμισθίω καί καθήκοντα Οικονόμου (παρητή- 
θη έκ τής θέσεως τοΰ Οικονόμου τή 18.9.1962).

3) Νικηφόρος Καχριμάνης, φιλόλογος.
4) ’Αναστάσιος Δραγκιώτης, φυσικός (18.9.1962).
5) Μιχαήλ Μαυρουδής, φιλόλογος (18.9.1962 ).
6) ’Εμμ. Ίωαννίδης: ’Επί συμβάσει καθηγητής τής ’Αγγλικής (26.9.1963).
Προηγουμένως έδίδαξαν τήν ’Αγγλικήν γλώσσαν έτεροι δύο καθηγηταί έπί

συμβάσει.
7) Γεώργ. Παπαδάκης πτυχ. Θεολογίας σπουδάσας έν Γερμανία.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ'.

Σχολή Μονοδενδρίου.

1) Συνεδρία 29.8.1920. Ή κοινότης Μονοδενδρίου ζητεί την άνασύστασιν καί 
την δαπάναις της Ριζαρείου Σχολής συντήρησιν της Σχολής Μονοδενδρίου. Το 
Συμβούλων έγνώρισεν δτι αδυνατεί ένεκα οικονομικής δυσπραγίας.

2) Το Συμβούλων αποφασίζει (21.11.1920) την τμηματικήν επισκευήν τής 
Σχολής Μονοδενδρίου.

3) 26.8.1921. Το Συμβούλων αποφασίζει τήν συμπλήρωσιν τής οικοδομής τοΰ 
σχολικού κτιρίου Μονοδενδρίου, άφοϋ το Κράτος άνέλαβε τάς δαπάνας τής έκπαι- 
δεύσεως των Ν. Χωρών.

4) 3.3.1928. Χρηματική ένίσχυσις, πέραν τής παγίας, προς άποπεράτωσιν τοΰ 
περιβόλου των Σχολείων.

5) Ή ένίσχυσις τής Ριζαρείου Σχολής ’Αθηνών προς τό Μονοδένδρων (Σχο
λείων καί Εκκλησίαν) συνεχίσθη μέχρι τής Κατοχής. Μετά τήν Κατοχήν καί πά
λιν ενισχύει τό Συμβούλων τό Μονοδένδριον.

Μεταπολεμικώς.

Τό Συμβούλων άπεφάσισε τήν ίδρυσιν οικοτροφείου εν Μονοδενδρίω εις τό 
όποιον θά προσλαμβάνωνται μαθηταί καί έξ άλλων χωρίων, ίνα άποφευχθή τό κλεί- 
σιμον τοΰ δημοσίου Σχολείου Μονοδενδρίου, στεγαζομένου εν τή οικία Ριζάρη.

Ό οργανισμός τοΰ οικοτροφείου Μονοδενδρίου άνετέθη εις τον Καθηγητήν κ. 
Βέλλαν.

Έκτοτε τό Οίκοτροφεΐον λειτουργεί κονονικώς περιθάλπον τούς μαθητάς τοΰ 
Μονοδενδρίου καί τών πέριξ. Ή Σχολή ’Αθηνών (τό Συμβούλων) διαθέτει έτησίως 
ικανόν κονδύλων διά τά έξοδα τοΰ Οικοτροφείου, τοΰ Σχολείου, τοΰ Ναού, τήν 
ενίσχυσιν τοΰ Ίερέως καί πολλών πτωχών κατοίκων τοΰ Μονοδενδρίου.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε'.

Κληροδοτήματα.

1) Εις το Συμβουλίου της 6.4.1920 άνεγνώσθη αΐτησις του έν Πειραιεϊ έμπορου 
σιδηρικων I. Σιδερίδου περί καταθέσεως δρχ. 20.000 εις μετρητά, πρός ίδρυσιν 
υποτροφίας, δια να φοιτώσι νέοι εκ των χωρίων Άπιδέας Επίδαυρου Λιμηράς. 
Το Συμβούλιου, άποδεχθέν κατ’ αρχήν, άπεφάσισεν όπως ύποδειχθή εις τον κ. Σι- 
δεριδην η αϋξησις τοϋ ποσοΰ εις 30.000 δρχ. τουλάχιστον, ίνα καταστή επαρκές 
το εσοδον τοϋ κληροδοτήματος δια την συντήρησιν ενός υποτρόφου.

2) Ο Σιδεριδης παρουσιασθη εις το Συμβούλιου (25.9.1921) καί παρεκάλεσε να 
γινη δεκτόν το ποσον των 25.000 δρχ. καί να άρχίση το κληροδότημα λειτουργούν 
απο τοϋ επομένου σχολ. έτους, οτε διά των τόκων θά αύξηθή το κεφαλαίου εις 30.000 
δρΧ· περίπου. Το Συμβούλιου άπεδέχθη.

3) Υποτροφία τοϋ Μητροπολίτου Τρίκκης καί Σταγών Πολυκάρπου, παλαιού 
Ριζαρειτου, ίνα εκ των εισοδημάτων ταύτης έκπαιδεύηται έκάστοτε εις νέος εκ της 
Μητροπόλεώς του (δρχ. 75.000).

4) Δωρεά Μητροπολίτου Δημητριάδος Γερμανού, έκ 50.000 δρχ., ίνα έκπαιδεύ- 
ηται εκαστοτε εν τή Σχολή εις μαθητής Ψαριανός. Το Συμβούλιου δεν άπεδέχθη, 
διότι οι τοκοι δεν θά έκάλυπτον τά έξοδα τοϋ υποτρόφου.

ο) Κατα την συνεδρίαν της 16.7.1930 τό Συμβ. διεπίστωσεν ότι το κληροδότημα 
τοϋ Γρικκης Πολυκάρπου δεν είναι ικανόν νά συντηρήση διά των τόκων του ένα υ
πότροφον. Ό Σεβασμιώτατος προσεφέρθη νά συμπλήρωσή τό ποσόν τό δε Συμ
βούλιου έγνώρισεν ότι τό ποσόν δέον ν’ αύξηθή εις 500.000 δρχ. (8.10.1930).

Τα αυτά έγνώρισε καί εις την χήραν Σιδερίδη ότι τό ποσόν τοϋ κληροδοτήμα
τος άπό 25.000 δέον νά γίνη 500.000 δρχ.

6) 28.2.1931. Ό Επίσκοπος Κισσάμου καί Σέλινου "Ανθιμος Λελεδάκης (Ρι- 
ζαρειτης) διέθεσε δρχ. 50.000 διά την σύστασιν κληροδοτήματος.

Μεταπολεμικά ς.

1) Κατά τό 1960 έκληροδότησεν εις την Σχολήν ό Τάσος Μαρτσόπουλος εν 
ακίνητον εις τον Πειραιά (Πασαλιμάνι), ίνα έκ των εισοδημάτων του εκπαιδεύον
ται δύο νέοι έκ της πατρίδας του Έλατοχωρίου Ζαγορίου καί έν ελλείψει έξ όλης 
τής περιοχής Ζαγορίου.

Επίσκοπος Κίτρους Παρθένιος (Ρ ιζαρείτης).

1) Τή 11.1.1920 άνεκοινώθη έγραφον τοϋ ’Επισκόπου Κίτρους Παρθενίου Βαρδά- 
κα γνωρίζοντας, ότι συνέταξε καί ΐδιοχείρως υπέγραψε τήν διαθήκην του, έπί τή 
βασει τοϋ άποσταλέντος εις αυτόν σχεδίου τής Σχολής, δι’ ής καθιστά κληρονόμον 
τής περιουσίας του, κατά τό μεΐζον μέρος, τήν Σχολήν. Τό Συμβούλιου άπέστειλεν 
εις τον Σεβασμιώτατον ευχαριστήριον γράμμα.

2) 'Ο αυτός Επίσκοπος προτείνει εις τήν Σχολήν νά πωλήση τήν περιουσίαν



του εις τήν Σχολήν διά νά μή διεκδικήση το Γεν. Έκκλ. Ταμείον το ήμισυ τής διά 
τής διαθήκης του κληροδοτηθείσης τή Ριζ. Σχολή περιουσίας του.

3) 31.3.1933. Άνεκοινώθη ό θάνατος τοϋ Μητροπολίτου Κίτρους Παρθενίου 
Βαρδάκα δστις, ώς γνωστόν, άφήκε κληρονόμον του τήν Σχολήν. Ή περιουσία 
του συνίσταται έκ μιας κεντρικής οικίας έν Κατερίνη με 13 καταστήματα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ.
ΚΑΘΗΓΗΤΙΚΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ - ΕΚΤΕΛΕΣΤΑΙ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

α'

Διευθυντής τής Σχολής και τοϋ Φροντιστηρίου 
ΜΑΞΙΜΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ

Καθηγηταί τής Σχολής και τοϋ Φροντιστηρίου

Λ. Φιλιππίδης Καθηγητής Πανεπ/μίου 
I. Καρμίρης » »
Κ. Μπόνης » »
Άρχ. Νεκτ. Κοτζιάς » Γυμνασίου
Νικηφ. Καχριμάνης, » Φιλόλογος
Μιχ. Μαυρουδής » »
Δη μ. I. Παναγιωτόπουλος Βυζαντινής

Μουσικής
Γ. Παπαδάκης Καθηγητής Θρησκ.

μαθημάτων

Γερ.Ι. Κονιδάρης Καθηγητής Πανεπ/μίου 
Μ. Σιώτης » »
Άνδρ. Φυτράκης » »
Ν. Καρυτσιώτης Γυμνασιάρχης 
Α. Δραγκιώτης »
Έμμ. Ίωαννίδης Καθηγητής ’Αγγλικών 
Κ. Άντωνιάδης Καθηγητής των γεω

πονικών.

β'

Χρονικόν Συμβούλων

21.6.1932. Θάνατος του συμβούλου
12.7.1932. » » «
10.10.1932. Διορισμός ώς συμβούλου 

)) )) » » » »
11.7.1934. Θάνατος τοϋ συμβούλου
8.1.1935. Θάνατος τοϋ γραμματέως

29.1.1935. Διορισμός τοϋ συμβούλου
29.1.1935. » ώς γραμματέως
15.2.1935. Θάντατος τοϋ συμβούλου
24.9.1935. Θάνατος » »
23.1.1936. Διορισμός ώς »
8.9.1936. » » »

Δούκα Βακάλογλου.
Άλεξ. Κασσαβέτη. 
τοϋ Γ. Πεσματζόγλου.

)) Γ. ’Αφεντούλη.
Άθ. Ζίννη.
I. Φιλιππίδου.
Ίω.Χαντέλη (άπέθανεν Ίαν. 1941). 
τοϋ Δ. Βέργου.
Σπυρ. Σίμου.
Σαμιωτάκη.
τοϋ Μητρ. Ίωαννίνων Σπυρίδωνος.

» Λεωνίδα Κυβετοΰ (άπέθ. ’Ιούνιον 1954).



15.4.1937. Παραίτησις τοΰ συμβούλου Γ. Πεσματζόγλου.
^ )) » » Δ. Μαξίμου.
Απρίλιος 1937. Εξελεγησαν σύμβουλοι οί:

Κων. "Αμαντος - (άπέθανε την 25.1.1960).
I. ’Αθηνογένης ( » » 24.6.1953).

17.10.1939. Διορισμός ώς συμβούλου τοΰ Κίμ. Πανταζή (άπέθανεν 11.7.66).
12.8.1941 » » » τοϋ Σπ. Χασιώτου.
5.5.1943 » » » τοΰ Κ. Οίκονομίδου, άντί τοΰ Γ. ’Αφεντούλη,

άπουσιάζοντος άπό τριετίας έξ Ελλάδος.
Ο Σπ. Καλλιάφας καί ό Μιχ. Άργυρόπουλος διωρίσθησαν επί Κατοχής σύμ- 

βουλοι παρά τοϋ Υπουργείου αύθαιρέτως. "Οθεν άμα τή Απελευθερώσει κατά Ίού- 
νιον 1945 άπελύθησαν καί άναδιωρίσθησαν οΐ παρανόμως άπομακρυνθέντες ’Αλ. 
Ήλιάδης (παρητήθη ’Οκτώβριον 1957) καί Λ. Κυβετός.
31.8.1945. Διορίζεται ό Γ. Κανέτσιος σύμβουλος εις άντικατάστασιν τοΰ Σχα- 
σιώτου (άπέθανε τή 29.1.55).
31.8.1945. Διορίζεται 6 Σισιλανος ώς σύμβουλος (εις άντικατ. τοΰ Οίκονομίδου).
28.1.1945. » ό Μ. Πεσματζόγλου » (» » » Άθηνογένους).
23.9.1954. ’Απέθανεν ό έπί 50ετίαν σύμβουλος της Σχολής Γ. Γάγαρης, 6 όποιος

κατα κοινήν ομολογίαν συνετέλεσεν εις την άνόρθωσιν των οικονομικών της 
Σχολής, τον πολλαπλασιασμόν τής περιουσίας (ιδίως εις ακίνητα), ούχ ήττον 
καί εις την σκληρότητα (ώς προς την αμοιβήν) προς τούς υπαλλήλους τής 
Σχολής καί τό συσσίτιον αυτής.

■Τον Ιανουάριον τοΰ 1955, εξελεγησαν σύμβουλοι οι:
Κ. Παληός ιατρός 

Χρ. Σολομωνίδης
Γεωργ. Μιχαηλίδης καθηγητής Πανεπιστημίου 

Τον Ιούλιον τοΰ 1956 έξελέγη σύμβουλος ό καθηγητής Βασ. Βέλλας.
Τον Απρίλιον τοΰ 1957 έξελέγη σύμβουλος ό » Άνδρέας Φυτράκης.

Σύμβουλος τής Σχολής έξελέγη καί ό έπί 23 έτη ύπηρετήσας γραμματεύς τής 
Σχολής Δ. Βέργος, όστις άπέθανε τήν 25.5.1964. 'Ως σύμβουλος ύπηρέτησεν 6 έτη. 

Νέος σύμβουλος έξελέγη τήν 7.12.1966 ό ’Ιατρός κ. Γ. Τζαμίχας.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ'

Χάριν τής Ιστορίας καταχωρίζεται τό παρόν έγγραφόν μας εις τό τέλος τοϋ έργου.
Έν Άθήναις τή 15η ’Απριλίου 1968

Προς τον κ. Πρύτανιν
τοϋ Έθνικοΰ καί Καποδ. Πανεπιστημίου ’Αθηνών

Κύριε Πρύτανι,
Συγγράφων την Ιστορίαν της Ριζαρείου ’Εκκλησιαστικής Σχολής επί τή κατα 

το έπιον έτος 125ετηρίδι αυτής (1844-1969), ώς συνέχειαν τής υπο του αείμνη
στου προκατόχου μου καί διδασκάλου μου καθηγητοϋ Χρυσοστόμου Παπαδοπουλου 
’Αρχιεπισκόπου ’Αθηνών καί πάσης Ελλάδος, συγγραφείσης επί τή 75ετηρίδι αυ
τής (1919), διεπίστωσα πρώτον μεν ότι επί συνόλου 43 τακτικών Καθηγητών τής 
Θεολογικής Σχολής άπό τοϋ 1837 μέχρι σήμερον οί 18 ήσαν ή είναι Ριζαρεΐται. 
Λαμβανομένου δε ύπ’ όψει, ότι ή Ριζάρειος Σχολή ίδρύθη τό 1844 δεν ήδύνατο δε 
να δώση καθηγητάς Πανεπιστημίου προ τής παρόδου τριακονταετίας πράγματι δε 
ό πρώτος μαθητής τής Ριζαρείου Σχολής γενόμένος Καθηγητής ήτο ό Παν. Ρομπό- 
της επεται, ότι δέον να άφαιρεθοΰν οί 5 πρώτοι Καθηγηταί, οίτινες δεν ήδύνατο να 
φοιτήσουν εις τήν Ριζάρειον Σχολήν. "Αρα επί συνόλου 38 τακτικών Καθηγητών 
άπό τοϋ 1858 (έτη 110) οί 18 ήσαν ή είναι Ριζαρεΐται. Εις τούτους δέον να προστε
θούν δύο Καθηγηταί τής Φιλοσοφίας Θ. Βορέας καί I. Θεοδωρακόπουλος καί εις 
τής Λατινικής Φιλολογίας Δημ. Σεμιτέλος, τής Νομικής Ίωαν. Ευταξίας καί Δ. 
Πετρακακος καί ΐσως υπέρ τούς 50 ’Αρχιεπίσκοποι, Μητροπολιται καί ’Επίσκο
ποι επί 640 πτυχιούχων, έν οις τό ολιγώτερον 208 ήσαν ή είναι Κληρικοί.

’Επειδή κ. Πρύτανι κατά τό επόμενον έτος, καθ’ 8 θά έορτασθοΰν τά 125 έτη 
τής Ριζαρείου Σχολής, Πρύτανις τοϋ Πανεπιστημίου θά είναι ό Ριζαρείτης κ. ’Ιωάν
νης Θεοδωρακόπουλος * καί επειδή τό μέγα τούτο σχολεΐον τής Ελληνικής καί 
Χριστιανικής Παιδείας έδωκεν επί 95 έτη (1874-1969) τούς εξής Καθηγητάς 
Πανεπιστημίου:

ΚΑΘΗΓΗΤΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

Βέλλας Βασίλειος 
Βίμπος Θεόκλητος 
Βορέας Θεόφιλος 
Δέρβος Γεώργιος 
Δυοβουνιώτης Κων/νος 
Έξαρχος Βασίλειος 
Θεοδωρακόπουλος ’Ιωάννης 
Καλογερας Νικηφόρος

(Ριζαρείτης 1915-1920) 
( » 1848-1852)
( » 1886-1890)
( » 1868-1873)
(Ριζαρείτης 1887-1892) 
( » 1917-1922)
( » 1915-1920)
( » 1857-1860)

Θεολογικής ’Αθηνών 
» » 

Φιλοσοφικής )) 
Θεολογικής » 
Θεολογικής ’Αθηνών

» Θεσσαλονίκης 
Φιλοσοφικής ’Αθηνών 
Θεολογικής »

(*) Δέν πρυτανεύει, διότι, διατελών άντιπρύτανις τήν 31ην Αύγούστου 1968, άπελύθη ώς 
καταληφθείς ύπό τοϋ νέου ορίου ηλικίας (ετών 65).



Κυριάκός Διομ. Άναστ. (Ριζαρείτης 1858-1861) Θεολογικής ’Αθηνών
Κοντογιάννης Παντ. ( )) 1882-1886) Φιλοσοφικής Θεσσαλονίκης
Καλογήρου ’Ιωάννης ( )) 1931-1934) Θεολογικης ))
Κονιδάρης Γεράσιμος ( )) 1919-1924) )) ’Αθηνών
Κοτσώνης ’Ιερώνυμος ( )) 1919-1924) )) Θεσσαλονίκης
Λούβαρης Νικόλαος ( )) 1900-1903) » ’Αθηνών
Μεσολωρας ’Ιωάννης ( )) 1866-1871) )) »
Μοσχάκης ’Ιγνάτιος ( )) 1864-1867) » »
Μπρατσιώτης Παναγιώτης ( )) 1902-1907) » »
Παυλίδης Παναγιώτης ( )) 1856-1860) » »
Παπαγιαννόπουλος Νικ. ( )) 1871-1876) » ))
Παπαδοπούλας Φίλιππος ( )) 1867-1872) » »
Ρομπότης Παναγιώτης ( )) 1844-1848) » »
Ρώσης Ζηκος ( )) 1853-1857) » ))
Σεμιτέλος Δημήτριος ( )) 1845-1850) Φιλοσοφικής ))
Σωτηρίου Γεώργιος ( )) 1895-1899) Θεολογικής »
Φωκάς ’Αντώνιος ( )) 1904-1909) ’Ιατρικής (Όδοντ. ) »
Χρήστου Παναγιώτης ( )) 1930-1935) Θεολογικής Θεσσαλονίκης
Ζολώτας Ξενοφών ( )) 1916-1918) Νομικής Σχολής ’Αθηνών
Πολάκης Παρθενίας ( )) 1909-1914) Θεολογικής Θεσσαλονίκης
Φιλιππίδης Λεωνίδας ( )) 1910-1915) )) ’Αθηνών
Ευταξίας ’Ιωάννης ( » 1856-1861) Νομικής ))
Πετρακάκος Δημήτριος ( )) 1887-1891) )) »
Σπηλιόπουλος Κυρ. ( )) 1917-1918) » Θεσσαλονίκης
Γιερός Χαράλαμπος ( )) 1903-1908) Φιλοσοφικής ))

ΥΦΗΓΗΤΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ
Λαμπάκης Γεώργιος ( Ριζαρείτης 1872-1876) Θεολογικής ’Αθηνών
Λώλης Σοφοκλής ( » 1926-1931) )) Θεσσαλονίκης
Σούγκρας Σπυρίδων ( )) 1880- ) » ’Αθηνών
Τσακμάκης Στέφανος ( )) 1890-1895) » ))
Κωνσταντινίδης Πανάρ. ( )) 1880- ) » »
Μοσχάτος ’Αντώνιος ( » 1844-1848) )) ))

ΠΡΥΤΑΝΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 
’Επί 95 Πρυτάνεων Πανεπιστημίων έδωκεν τούς έξης 15:

Ρομπότης Παναγιώτης 
Παυλίδης Παναγιώτης 
Κυριάκός ’Αναστάσιος 
Ευταξίας ’Ιωάννης 
Δέρβος Γεώργιος 
Μεσολωράς ’Ιωάννης

( Ριζαρείτης 1874-1875) Θεολογικής 
( » 1893-1894) »
( » 1895-1896) Θεολογικης
( » 1903-1904) Νομικής
( » 1913-1914) Θεολογικης
( » 1915-1916) »

’Αθηνών
»

’Αθηνών
»
»

»



Βορέας Θεόφιλος (Ριζαρείτης 1929-1930) Φιλοσοφικής Αθηνών
Δυοβουνιώτης Κων/νος ( )) 1931-1932) Θεολογικής »
Σωτηρίου Γεώργιος ( )) 1950-1951) )) ))
Μπρατσιώτης Παναγιώτης ( )) 1955-1956) )) ))
Βέλλας Βασίλειος ( )) 1960-1961) )) ))
Φιλιππίδης Λεωνίδας ( )) 1965-1966) )) »
Θεοδωρακόπουλος ’Ιωάννης* ( )) 1968-1969) Φιλοσοφικής »
Κοντογιάννης Παντ. ( )) 1928-1929) )) Θεσσαλονίκης
Χρήστου Παναγιώτης ( )) 1966-1967) Θεολογικής ))

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 
’Επί 42 Προέδρων της ’Ακαδημίας ’Αθηνών τούς έξης 4:

Βορέας Θεόφιλος ( Πρόεδρος 1936) (Φιλοσοφικής)
Σωτηρίου Γεώργιος ( » 1941) (Θεολογικής)
Μπρατσιώτης Παν. ( » 1960) »
Θεοδωρακόπουλος I. ( » 1963) (Φιλοσοφικής)

διά τούτο να μοί έπιτρέψητε νά σας είσηγηθώ νά σκεφθητε εγκαίρως καί να είση- 
γηθητε εις την Σύγκλητον άναγκαίαν έκδήλωσιν τού Πανεπιστημίου ’Αθηνών ευ
γνωμοσύνης προς το Πανελλήνιον τούτο εκπαιδευτικόν "Ιδρυμα.

Μετά πάσης τιμής
Καθηγητής ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ I. ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ 

Τακτικός Συγκλητικός 
διά τήν Θεολογικήν Σχολήν.

* ’Ίδε σημείωσιν σελίδας 144.



ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ . 
ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ
Έν Άθήναις τή 6 Μα'ιου 1968

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΤΜΗΜΑ...................................
ΓΡΑΦΕΙΟΝ Συγκλήτου 
Πληροφορία! κ. Ε. Μ. Μαυρίδου 
Τηλ. 629-462 
Άριθ. Πρωτ. 14640 
ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ : 5822

Προς
τον Καθηγητήν της Θεολογικής 

Σχολής
κ. Γεράσιμον Κονιδάρην 

τακτικόν Συγκλητικόν

Εις άπάντησιν πρός τό άπό 15ης Απριλίου έ.έ'. Τμέτερον έγγραφον, έ'χομεν τήν 
τιμήν να γνωρισωμεν Ύμΐν, ότι ή Παν. Σύγκλητος κατά τήν συνεδρίαν αυτής τής 
30ής Απριλίου έ.έ., άπεφάσισε κατ’ αρχήν, όπως τό ήμέτερον "Ιδρυμα μετάσχη 
δια καταλλήλων εκδηλώσεων εις τόν Εορτασμόν κατά τό προσεχές έτος 1969 
επι τή 125ετηρίδι άπό τής ίδρύσεως τής Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής, των 
λεπτομερειών αύτοϋ καθορισθησομένων κατά τό προσεχές Παν. έτος 1968-69.

Μετά πάσης τιμής 
Ό Πρύτανις 

Γ. Θ. ΡΑΜΜΟΣ

Κοινοποίησις

— κ. Κοσμήτορα Θεολογικής Σχολής.





ΕΡΓΑ TOT ΚΑΘΗΓΗΤΟΤ ΓΕΡ. ΚΟΝΙΔΑΡΗ

1. Ο θεσμός καί ό Καταρτισμός της Συνόδου 
"Ιεροσόλυμα 1929.

έν τη Αύτοκεφάλω Εκκλησία της "Ελλάδος,

2. Είναι ό Κομμουνισμός Θρησκεία; «Άνάπλασις» 1929.

θ:°8ώρου τοϋΣτουδίτου, «'Εκκλησιαστικό; Φάρος», Άλεξάν-

4. «Τακτικά» Έν τή Μεγ. Έλλην. Έγκυκλοπαιδεί?, τόμ. ΚΒ' σ. 656-757. 
ο. Αί Μητροπόλεις καί Άρχιεπισκοπαί τοϋ Οικουμενικού Πατριαρχείου καί ή τάξις 

τομ. Α,τευχ. α. (έν Texte und Forschungen ύπό Ν. Bees No 13), έν Άθήναις
αύτών,
1934,

6. Είναι έπιστημονικώς δυνατή ή 'Ορθόδοξος "Αγωγή; Άθήναι 1935, σελ. 15.
" "Βκ^ησιαστική 'Ιστορία (μετ' έπισκοπικοϋ καταλόγου) έν τή Θρησκευτική καί

Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια Άθήναι 1936.
^ ^ Άδριανουπόλεως (μετ' έπισκοπικοϋ καταλόγου),

Αθηναι 1936, σελ. 15. "
9. ’Αθηνών ’Εκκλησιαστική "Ιστορία, Άθήναι 1936, σελ. 50.

10. Σύντομος 'Εκκλησιαστική "Ιστορία Άργους καί Ναυπλίου, Άθήναι 1936, σελ. 18.
11. ’Επισκοπή Άμυκλών καί Τριπολιτσας, ('Απόσπασμα έκ τοϋ Α" τόμου τής αυτής ’Εγκυ

κλοπαίδειας σελ. 925-28). '
12. Β. Αΐυστακίδου : 'Επισκοπικοί κατάλογοι (μετ' εισαγωγή;) έκδοσι; 'Εταιρείας Βυζαντινών 

Σπουδών, Αθηναι 1936 σελ. 100.
Ιο. Η Εθνικιστική Γερμανία Έκκλησιαστικώς, Άθήναι 1934 - 7 σελ. 198.
14. Συμβολή εις τήν Εισαγωγήν τής 'Εκκλησιαστικής "Ιστορίας τής "Ελλάδος, Άθήναι 1938 

σελ. 106+ ιβ.
15. Η Ελληνική Εκκλησία, έν τή αυτή ’Εγκυκλοπαίδεια, τόμ. Γ". σ. 415 - 20.
16. Επίτομος 'Εκκλησιαστική "Ιστορία τής "Ελλάδος (49) 50-1938 μετ’ εισαγωγής, Άθήναι 

1938 σ. 256+ιβ σχημ. 4ον.

17. Εφέσου 'Εκκλησιαστική "Ιστορία, έν τή Θρησκευτική καί Χριστιανική "Εγκυκλοπαίδεια 
τομ. Γ σελ. 749 - 64, Άθήναι 1938.

18. Θεσσαλονίκης Μητρόπολις, αυτόθι, σελ. 1030 - 46, Άθήναι 1939.
19. Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου: Grundzüge der Geschichte der Ortohodexen Kirche 

έν «Ekklesia» 1939 σελ. 19 (Μετάφρασις έκ τοϋ Ελληνικού).

20. Ή ’Εκκλησιαστική "Ιστορία ώς έπιστήμη: Απόσπασμα έκ τής αυτής ’Εγκυκλοπαίδειας 
τόμ. Γ , σελ. 1363 - 81. Άθήναι 1940. Έκδοσις β’ 1947.

21. Η ιστορική άποστολή τής "Ελληνικής Εκκλησίας έν τω παρελθόντι καί έν τω παρόντι. 
(Λογος εναρκτήριος εις τό μάθημα τής ’Εκκλησιαστικής "Ιστορίας ). Έν Άθήναις 1940.

22. "Ιστορικόν σημείωμα περί των έπαρχιών Παλαιός καί Νέας ’Ηπείρου έν τή Πολιτική



και ’Εκκλησιαστική Γεωγραφία. «Γρηγόριος Παλαμας» ’Οκτώβριο; - Νοέμβριος 1941, 
σελ. 172 - 78.

23. Έν τη Θρησκευτική καί Χριστιανική ’Εγκυκλοπαίδεια πολλά άρθρα καί ιδίως: Άβασγοί,
Άβησσυνιακή Εκκλησία ("Ιστορία τόμ. Α' σελ. 30 - 46), Άβρασάξ, Άγαβος, ’Αγαπη
τές Α', Άγ. Έδρα, "Ηράκλειας Θράκης, Θηβών καί Λεβαδείας μητρόπολις.

24. Τά κατά τήν άκύρωσιν της έκλογης τοϋ ’Αρχιμανδρίτου Φωτίου Περόγλου ώς Πατριάρ- 
χου "Ιεροσολύμων. Άθήναι, 1942.

25. Τά θεμέλια της πνευματικής μας ένότητος καί ή Χριστιανική Θεσσαλονίκη, έν «Γρηγορίω 
ΙΙαλαμά» Θεσσαλονίκης, 1943 σελ. 40 - 45, 70 - 79.

26. Ή άντίθεσις "Ελληνισμού - Ρώμης καί ή διατήρησις τοϋ πολιτισμού, «Γρηγόριος Παλα- 
μας» ’Ιανουάριος - ’Απρίλιος 1946.

27. Περί τό πρόβλημα της θεμελιώσεως της Χριστιανικής Παιδαγωγικής, έν τή Καθολική 
Όρθοδόξω καί τή Ρωμαιοκαθολική ’Εκκλησία:, «Γρηγ. Παλαμας» Ν)βριος - Δ)βριος 1946.

28. Διατί Καθολική ’Ορθόδοξος καί διατί Ρωμαιοκαθολική ’Εκκλησία, έν «Γρηγ. Παλαμφ» 
Θεσ)νίκης 1947-1948. Άνεδημοσιεύθη εις επόμενον:

28α. «Προσχέδιον Εισαγωγής εις τήν Γεν. ’Εκκλησιαστικήν Ιστορίαν» (λιθόγραφον έκ σελ. 
175), έκδοσις τοϋ Πανεπιστημίου Θεσ)νίκης 1947.

29. "Ελλάς - Παπικόν Κράτος καί Κονκορδάτα, Περιοδικόν «’Εκκλησία» 15-7-1947.

30. Ή "Ελληνική ’Εκκλησία, ώς πολιτιστική δύναμις έν τή "Ιστορία τής Χερσονήσου τοϋ 
Αίμου. Άθήναι 1948, σελ. 210.

31. "Ο ’Αρχιεπίσκοπος ’Αθηνών καί πάσης "Ελλάδος Χρυσόστομος, «’Εκκλησία» Νοέμβριος 
1948 καί «Καθημερινή» 22 ’Οκτωβρίου 1938.

32. "Ο ’Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Α. Παπαδόπουλος ώς διευθυντής καί άναδιοργανωτής 
τής Ριζαρείου Σχολής (1911-1923). «Έπετηρίς Ένώσεως των ’Αποφοίτων τής Ριζαρείου 
Έκκλ. Σχολής» (1949 σελ. 84-110).

33. Ή θέσις τής Καθολικής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας έν τή Κοινωνία των ’Εκκλησιών (τοϋ 
Amsterdam). Τεϋχος Α'. Άθήναι 1949, (άνάτυπον έκ τής «Θεολογίας»).

34. Ή 1900η έπέτειος τοϋ Οικουμενικού Χριστιανισμού καί τής ’Εκκλησίας "Ιεροσολύμων καί 
ό Μακεδονικός "Ελληνισμός, έν «Γρηγορίω Παλαμα» Θεσ ) νίκης Ίούλ.-Αΰγ. 1949.

35. "Η Καθολική ’Ορθοδοξία τοϋ "Ελληνισμού καί ή άρσις τοϋ Βουλγαρικού Σχίσματος. Θεσ
σαλονίκη 1950.

36. "Η Άρσις τοϋ Βουλγαρικού Σχίσματος. Θεσσαλονίκη 1950« , 19583 .
37. «Ή χριστιανική "Ελλάς» (έπί τή 1900ή Άμφιετηρίδι της) Άθήναι 1951. Άνάτυπον έκ 

τής Θεολογίας».
38. Ή παλαιοτέρα μνεία τής Μάνης καί τής ’Επισκοπής αυτής, Άθήναι 1951.
39. Ή Χριστιανική "Ελλάς τοϋ Παύλου καί αί εύθϋναι της σήμερον. Περιοδ. «Νέα Σιών» "Ιε

ροσολύμων, τόμ. ΜΖ" 1952.

40. Περί τήν ιστορίαν τών Μητροπόλεων Βορ. "Ελλάδος καί τής Άρχ)πής Αχριδών κατά 
τόν Θ', I' καί ΙΑ' αιώνα, α' Μακεδονία. 1) Ή πρώτη μνεία τής έπισκοπής «Βαρδαριω- 
τών Τούρκων» (άνάτυπον έκ τής «Θεολογίας» τόμος ΚΓ'), Άθήναι 1952.

41. "Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Φώτιος Β' έπί τή προπαρασκευή τής άρσεως τοϋ Βουργαρικοΰ 
Σχίσματος (1930- 1935), άνάτυπον έκ τής «’Ορθοδοξίας» 1952, τεϋχος Ιον. Κωνσταν
τινούπολή 1952.

42. Τό νόημα τοϋ Άγώνος καί αί έπιταγαί τών Θυμάτων, (άνάτυπον έκ τής «’Εκκλησίας», 
Άθήναι 1953.



43. Ή θίσις τής Καθολικής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας έν τη Κοινωνίφ των ’Εκκλησιών» (τοϋ 
Amsterdam), Τεύχος Β'. Άνάτυπον έκ της «Θεολογίας», Άθήναι 1952-3.

44. Περί τήν πρώτην μνείαν των ’Αλβανών έν ταϊς Εκκλησιαστικές πηγαϊς καί τά δρια 
της χώρας των έπί Βυζαντινών, (άνάτυπον έκ τοϋ ΚΓ' τόμου της Έπετηρ. τής Έταιρ. 
Βυζαντ. Σπουδών) Άθήναι 1953.

45. Περί την Ιστορίαν τών Μητροπόλεων τών Ελληνικών Νήσων: α' ’Εκκλησία τής Κρή- 
τ/)ζ! 1 ) Αι Επισκοπαι τής Κρητης μέχρι τοϋ Γ αίώνος. Άνάτυπον έκ τών «Κρητικών Χρο
νικών», Τόμ. Ζ'. Ηράκλειον 1953.

46. Περί την ιστορίαν τών Πατριαρχείων: α'. Ή θεωρία τής Πενταρχίας τών Πατριαρχών 
και τοϋ Πρωτείου τιμής Αυτών εις τάς «Notitias Episcopatuum» (μέχρι κυρίως τοϋ Γ 
αιώνος). Ανάτυπον εκ τών «Παραλειπομένων» τοϋ Πανηγ. τόμου τής ΙΟΟΟετηρίδος τής 
Βιβλιοθήκης τοϋ Πατριαρχείου Αλεξάνδρειάς. Αλεξάνδρεια 1954.

47. Ο Ευαγγελισμός τής Απολυτρώσεως. *0 Ευαγγελισμός τής ’Ελευθερίας καί τό μέλλον 
τής "Ελλάδος, Άθήναι 1954.

48. Εισαγωγή εις την μεταφρασιν (υπό Χαριλ. Καβαθά) τοϋ έργου τοϋ Sir Richard Living
stone: Σκοποί τής Έκπαιδεύσεως. Άθήναι 1954.

49. Η Β Γεν. Συνελευσις τοϋ Παγκ. Συμβουλίου τών ’Εκκλησιών έν Έβανστον (1954), Περιο
δικόν «’Εκκλησία». Τόμ. ΛΑ' & AB' 1955).

υΟ. 2 άρθρα περί τής θεσεως τοϋ Κυπριακοΰ εις τήν άνωτέρω Γεν. Συνέλευσιν έν τω Περιοδ. 
«’Εκκλησία» 1955.

51. Η διαμορφωσις τής Καθολικής ’Εκκλησίας μέχρι τών άρχών τοϋ Ε' αίώνος καί οί τρεις 
"Ιεράρωαι, Άθήναι 1955.

52. α) Νέαι έρευναι πρός λύσιν τών προβλημάτων τών πηγών τοϋ Έκκλησ. Πολιτεύμα
τος. Οί λειτουργοί καί τά λειτουργήματα. Τόμος Α'. Εισαγωγή. Τεΰχος α'. Αί νέαι 
φιλολογικαι και αι ιστορικαί θέσεις καί αί πηγαί. Άθήναι 1956 (ώς άνάτυπον έκ τοϋ 
Τόμου τής ’Επετηρίδας τής Θεολογ. Σχολής).
β) Τοϋ αύτοΰ έργου. Τεΰχος β'. Άθήναι 1959.
γ) Τοϋ αύτοΰ έργου τόμος Γ'. Τεΰχος πορισμάτων, περίληψις τοϋ ύπ’ άριθμ. 60 έργου. 
Αΰτη έδημοσιεύθη γερμανιστί έν τφ Zeitschrift für Savingnystiftung 1958 (σ. 337- 
-42). Αγγλιστί εις τά Πρακτικά τής Ακαδημίας τοϋ 1957 (’Ιανουάριος). Ρωσσιστί, 
έν Messager de l’Exarchat du Patriarce Russe en Europe Occidentale. Paris 
1961 No 37, σελ. 49-6 καί No 38-39, σελ. 127-141. Αγγλιστί (Harvarid), Γαλ
λιστί το περιοδικόν «Istina», υπέρ_προέβη εις Β' έκδοσιν, Paris 1966 τής ύπ’ άριθ. 5 
εν τώ εξωφύλλω άνακοινώσεως, έπίκειται καί σερβιστί.
δ) Η σουδαιότης τών περί τό πολίτευμα τής άρχεγόνου ’Εκκλησίας έρευνών διά τήν 
Οικουμενικήν κίνησιν (μετά στοιχείων τής λύσεως). Τιμητικός τόμος Άμ. Άλιβιζά- 
του 1958.

53. Γενική Εκκλησιαστική "Ιστορία, έν Άθήναις 19572.

54. ’Εκκλησιαστική "Ιστορία τής "Ελλάδος, Τόμος Α'. Άθήναι 1960, σελ. 544+μ.
55. Conclusions de ses nouvelles recherches sur l’organisation primitive de l’église, έν 

«Θεολογία», τόμ. KH', έν Άθήναις 1957.
56. Der Histiriker die Kirche und der Inhalt der Tradition in den ersten zwei Jahrhun

derten, Eine Skizze, «Θεολογία» Athen 1960, μετάφρασις έν «Γρηγ. Παλαμά» 1961.
57. Ευχαριστήριον εός Άμ. Σ. Άλιβιζάτον. Τιμητικός τόμος. Άθήναι 1958.
58. Άμίλκας Σ. Άλιβιζάτος. Βιογραφία 1958.

59. Hamilcar S. Alivisatos. ’Εν τφ τόμφ Oecumenische Profile. 1961.



GO. Βασ. Στεφανίδης. Βιογραψικός χαρακτηρισμός εις τόμον ’Επετηρίδας της Θεολ. Σχολάς 
αφιερωμένον εις αυτόν, 1958.

61. Εύαγγ. Αντωνιαδου, Χαρακτηρισμός, ώς πρόλογος εις τιμητικόν τόμον I960.

62. Αι προσφοραί της ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας προς τό Ελληνικόν Έθνος καί ή έπιβίωσις αύ- 
τοϋ. Έν Άθήναις 1962.

I).). Παύλος απόστολος Ιησοΰ Χρίστου ό πρώτος μετά τόν Ένα. Άθήναι 1962.

64. Ίο Αγιώνυμον ’Όρος καί οί κύριοι παράγοντες άναδείξεως καί άκτινοβολίας αύτοΰ έπί 
χίλια (τη. Άθήναι 1963.

65. Περί τόν τίτλον τοϋ «’Αρχιεπισκόπου» Άθήναι 1963-1964.

66. Περί τών πηγών τοϋ βίου Κωνσταντίνου (Κυρίλλου) καί Μεθοδίου των "Ιεραποστόλων 
παρα τοις Σλαβοις (κατά τόν F. Grivec). Άνάτυπον έχ τοϋ περιοδιχοϋ «Εκκλησία», Ά- 
θηναι 1967.

67· Συμβουλαί εις την ’Εκκλησιαστικήν "Ιστορίαν τής Άχρίδος. Άθήναι 1967.

68. Zur Charakteristik der Π Periode der Allgemeinen Kirchengeschichte. (Άνάτυπον 
εκ της «Θεολογίας») Άθήναι 1968.

69. II σπουδαιότης τής 'Ορθοδόξου Λατρείας είς τήν Οικουμενικήν χίνησιν (Άνάτυπον έχ τοϋ 
περιοδικού «Παρνασσός» τόμ. I, άρ. 4) Άθήναι 1968.

70. Αλεξάνδρειάς νεωτέρα Έκκλ. "Ιστορία.

Μεγάλης Έλ^,ς "Εγ,ο^παΕΪ" ^

ΈλΜ8°5 ” ■“ ‘™|“ΐ “* τώ «"P*"·· Τά προβλήματα αλτςς. Θ,ο-

73. Η Κύπρος είς τά Notitia Episcopatium. Συμβολή είς 
Εκκλησίας τής Κύπρου). Προσεχώς είς τά Πρακτικά 

Λευκωσία 1969.

τήν
τοϋ

ιστορίαν τής αύτοκεφάλου 
Α' Κυπρολογικοΰ Συνεδρίου,



ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ I. ΚΟΝΙΔΑΡΗ
ΚΑΘΗΓΗΤΟΤ TOT ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ä ’Ανακοινώσεις εν τή ’Ακαδημία ’Αθηνών
1. Πότε προήχθησαν αί ’Αθήναν εις Μητρόπολην (λύσις της διαφωνίας των πηγών). Διά τοϋ 

άειμνήστου άκαδημαϊκοϋ Κ. Δυοβουνιώτου. Πρακτικά 1935.
2. Άντίκειται τό Βασιλικόν Διάταγμα της 23ης ’Ιουλίου 1850 πρός τόν Καταστατικόν Χάρτην 

της Εκκλησίας τής 'Ελλάδος τοϋ 1833; Διά του αειμνήστου Κ. Ράλλη. Πρακτικά 1938.
3. Τό Αύτοκέφαλον της ’Εκκλησίας της Κύπρου από των αρχών τοϋ Η' μέχρι τέλους τοϋ Γ 

αίώνος καί τό Οικουμενικόν Πατριαρχεϊον. Διά τοϋ άειμνήστου Γ. Σωτηρίου. Πρακτικά 
13-6-1943.

4.

5.

6.

;Η θέσις της Αρχιεπισκοπής Βουλγαρίας Εναντι τοϋ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως 
έπί Τσιμισκή. Διά τοϋ άειμνήστου Κ. Άμάντου. Πρακτικά 9-12-1943.
Περί τής φερομένης διαφοράς μορφών έν τώ ΙΙολιτεύματι τοϋ άρχικοΰ Χριστιανισμοΰ (34 
-156 μ.Χ.). Πορίσματα φιλολογικής καί ιστορικής έρεύνης. Πρακτικά 1957. Β'Εκδ. 1959. 
Περί τής σημασίας τοϋ τοπικοΰ καί χρονικοΰ περιορισμοϋ έν τή χρήσει τοϋ όρου ((Επίσκοποι 
-διάκονοι», διά τήν λύσιν τών προβλημάτων τών πηγών τοϋ Άρχεγόνου Έκκλησιαστικοΰ 
Πολιτεύματος. Πρακτικά 1961.

Προσεχώς
7. Περί τήν χρησιμοποίηση; τοϋ όρου: «έπίσκοποι-διάκονοι», έν Έφέσω, Φιλίπποις καί Κρή

τη κατά τούς χρόνους τοϋ Παύλου.
8. Περί τό, πρόβλημα τής προαγωγής τής ’Επισκοπής Τραπεζοΰντος εις Αύτοκέφαλον ’Αρχι

επισκοπήν Πόντου Πολεμωνιακοΰ καί Μητρόπολιν Λαζικής.

Β' ’Ανακοινώσεις εις Διεθνή και Βνζαντινολογικά Συνέδρια

1. Παλαια καί Νέα Ήπειρος. Συμβολή εις τήν 'Ιστορίαν τών Μητροπόλεων Νικοπόλεως, Ναύ
πακτού και Δυρραχίου. (Άνάτυπον έκ τών «Πεπραγμένων τοϋ Θ' Διεθνούς Βυζαντινολο- 
γικοΰ Συνεδρίου Θεσσαλονίκης». Τόμος Β', σελ. 56). Άθήναι 1955.

2. Zur Frage der Entstehung des Erzbistums von Achrida und der Notitia No 3 bei 
Parthey. Εις τό ΙΑ' Διεθνές Βυζαντινολογικόν Συνέδρων τοϋ Μονάχου, Σεπτέμβριος 1958 
Εν «Θεολογίφ» 1959.

3. Πολιτεία καί Πολιτειακός βίος έν τή λατρείμ τοϋ ’Ορθοδόξου Χριστιανισμοΰ. Άνακοίνωσις 
ε% το 37ον Ρωμαιοκαθολικόν Συνέδρων τής Θείας Ευχαριστίας έν Μονάχφ τήν 2αν Αύνού- 
στου 1960 Αθήναι 1961 [έδημοσιεύθη καί έν τώ έκδοθέντι τόμω ύπό τοϋ Καθηγητοΰ Μ
LebZ% ϊ Τΐ/Υ ^ ^ ^'^ον "«Staat und Staatliches
Beben im Kult des Orthodoxen Christentums», München, 1961].

4. Διατί ή ’Αντιόχεια ώνόμασεν καί καθιέρωσεν όριστικώς τόν όρον «6 έπίσχοπος» διά τόν έν 
τοις Κοινοτησι προεστωτα-πρεσβύτερον[τόν διάδοχον τών ’Αποστόλων]. Άνακοίνωσις έν 
τφ Παν/μίφ Μονάχου [Varum die Urkiche von Antiochia den προεστώτα-πρεσβύτερον 
als «επίσκοπον» nannte], ’Ev Münchener Theol. Zeitschrift, τ. 4, 1961.

5. Zur Wechselwirkung zwischen historischen und Lehrmaessigen Faktoren in der Tren-
Γ°T'f^en der Alten Katholischen Kirche. [Άνακοίνωσις

ΔΤ η^της Δαν ας ' Αγγλικόν κε^ενον έν "Greek Orth. Theol. Revue» Τόμ. 10 
1964-5. Ελληνική κειμτκ,ν έν «Θεολογίφ» καί άνάτυπον μέ τόν τίτλον «Περί τής άλλη-

.
τιμήν Α. υρλανόου.


