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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ 1962-1970 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΣ

α) Μετά την επιστροφήν μου έχ Νέου Δελχί, και Ρωσσ ιας ( 1961 — 2) παρα— 

κληθείς έπιμόνως, εδέχθην νά ένισχύσω την εκδοσιν της 1Στόμου "θρησκευ

τικής καί Ηθικής ’ Εγκυκλοπαίδειας!) ( Α' τομ. 1962) ακριβώς ώς επραξα καί 

άλλοτε, οτε έφέρετο πράς ναυάγιον η εκδοαις της "Θρησκευτικής και Χριστ. 

’ Εγκυκλοπαίδεια^, ης η εκδοαις διεχόπη εις τόν γ' τόμον, κατά την έναρ

ξή του Β' Παγκ. Πολέμου καί ενεκεν των εκ τούτου δημιαυργηθειαών συνθη

κών , Μέγας αριθμός άρθρων συνεγραφη δια την εν λογψ Εγκυκλοπαίδειαν.

Εις τους τόμους τούτους μνημονεύομαι ως μέλος εις το Εποπτικόν Συμβου-

λιον.

1962-4

β) Εις τούς 4 πρώτους τόμους της νέας ταυτης Θρησκευτικής (Ç Ηθικής Εγ

κυκλοπαίδειας κατεχωρίθηααν πολλά άρθρα, εν οις τα περί Ην.Πολιτειών 

καί Βυζαντίου (περί του τελευταίου βλ. κατωτέρω κατάλογον) καί Άπ. Διά

δοχης, περί ου h λόγος αυθις αμέσως.

’ Ενταύθα είναι ανάγκη νά μνημονεύσω το μεγα αρθρον "Διάδοχη Αποστο- 

λων" διότι τούτο αποτελεί (τόμος Δ' 1964 στηλ. 1109-1121) το πρώτον αρ— 

θρον εις 'Ελληνικήν ’Εγκυκλοπαίδειαν, εν των σπανιότερων εις Λεξικά και 

Εγκυκλοπαίδειας, διότι τά θέμα τής "υπάρξεως άπσαταλικής διαδοχής έν 

τοΐς ’Επισκόποις", φιλολογικόν καί ιστορικόν κατ αρχήν, μόλις κατα τας 

τελευταίας δεκαετηρίδας ήρξατο ν άποτελη το υποκείμενον ιστορικοδογμα

τ ικων κυρίως ερευνών. 'Η περί το θέμα τούτο ενααχολησις είναι νυν φυσι

κή κατά τόν 20όν αιώνα, τόν αιώνα τής Εκκλησίας, ένεκα τής Οικουμενικής 

κινήσεως, έν τ^ή διαφωνία περί τής υπάρξεως η μη "διάδοχης των Αποστο

λών διά τών επισκόπων" κατά τούς δύο πρώτους αιώνας είναι οξυτατη, αφαϋ 

μάλιστα μέρος τών ’Εκκλησιών, αιτινες μετέχουσι τής Οικουμ. Κινήσεως μή 

δεχόμεναι τήν υπαρξιν έπισκόπων έν τή ’Αρχεγόνφ Έκκλησίρ (34-140), φυ

σικόν είναι νά μή άποδέχωνται καί τήν αρχήν τής άποστολικής διαδοχής εν 

τοΐς επισκόποις. Σημειώνω τό χαρακτηριστικόν γεγονός καθ ο, εις τήν γ 

εκδοσιν του περιωνύμου λεξικού "Die ReligiCtm in Geschichte undGe*geWb( 1962) 

ουδεν έν τβ οίκείν τόμψ έσημειώθη,καίτοι εις τό Weltkirchenlexikon (Handbuch de:



Ökumene τφ 1960 Stuttgart) περιελήφθη εις 4 περίπου ατήλας τό άρθρον 

"Sukzession apostolishe (ατ. 1408-1411). 'Αλλά εις τό ιστορικοφι- 

λολογικόν θέμα μόνον 2 στήλαι άφιερώθηααν.

Πρόκειται κατ'ουσίαν περί ένάρξεως νέας πρωτοτύπου έρεύνης,φι

λολογικής καί ιστορικής,είς τάς πηγάς των δύο πρώτων αιώνων,σχετιζα- 

μένης αμέσως πρός τάς δύο ανακοινώσεις μου εν τή ’Ακαδημία ’Αθηνών 
(1956 καί 1961)^περί ων έγένετο λόγος άνωτέρω^^ις την έν Μονάχφ (1960 

πρβλ. άνωτ. αελ. 27).

γ) "Ενεκα των πολλών πτυχών του μεγάλου ισταρικοφιλολογικού καί θε- 

ολογικού προβλήματος,περί των μορφών του Πολιτεύματος τής ’Εκκλησίας 

κατά τούς δύο πρώτους αιώνας, δέν περιωρίαθην είς τό ανωτέρω δοκί- 

μιον συγγραφής του άρθρου "Διαδοχή ’κποοτόλων", άλλα συνεγραφα και.
I

νέαν μεγάλην φιλολογικήν καί ιστορικήν μελέτην γερμανιατι, πολλψ μάλ

λον, ότι ή έννοια τού ανωτέρω λήμματος περιλαμβάνει όχι μονον την δια- 

δοχήν προσώπων, άλλά καί τήν "Παράδοσνν τής αλήθειας" περί, της ιστορι- 

κής εν Χριστφ άπακαλύψεως. Ταύτα τά θεμελιώδη στοιχεία, κατα την γνώ

μην μου, διέσωαεν ο 'Ηγήσιππος εις τά διασωθέντα, άτυχώς μονον ως ’Απο

σπάσματα, υπομνήματά του (Fragm.I παρ’Εύσ. II, 23, 3-19 και. III Ευσεβ. 

IV, 8, 2 καί V Ευσεβ. IV, 22, 2-6) *0 Ηγήσιππος είναι, b πρώτος

συγγραφεύς ό καθορίζων τό περιεχόμενον και τον κανόνα τής αρχής της 

διαδοχής εις τά δύο στοιχεία. Τό ιστορικόν γεγονος ουτινος αυνειδησιν 

ελαβεν ή ’Εκκλησία κατά τήν εξαρσιν τού Γνωστικισμού (130) καθορίζεται 

τό πρώτον υπό τού 'Ηγησοίππου ελθόντος εξ ’Ανατολής δια Κόρινθου εις 

Ρώμην επί ’Ανικήτου (154-166),εκπροσωπούντος 2 γενεάς (120-180), θεο

λογείται υπό τού Είρηναίου (140-202) καί εμφανίζεται λειτουργικως υπο 

τού 'Ιππολύτου (+235), Τό έτοιμον γερμανικόν κείμενον, 100 περίπου αε-

^ ^ Τά κείμενα ιδε εις τόν 5ον τόμον τής Πιβλιοθ. Ελλ. Πάτερων και

’Εκκλ. Συγγραφέων (’Αθήναι 1955) της ’Απ, Διακονίας της Εκκλησίας 

τής 'Ελλάδος(είς σελ. 82-92).-



λί δων, αποτελεί δοκίμιον νέας θεωρίας,άξιοποιούσης φιλολογικώς καν ι- 

οτορικώς τά σημεία των εν λόγψ κείμενων. ”Αξ lov σημειώσεως είναι, τό 

γεγονός καθ’ό η διατύπωσις του Ευσεβίου (1,1) εν αρχή της ’Εκκλ.'Ιστο

ρίας είναι, η μόνη ακριβής " ’ Αποστόλων διαδοχαί" ( Suksessiones Apostolo- 

rum) , δι’ό καί καταλείπω τόν χαρακτηρισμόν"Διαδοχή ’Αποστόλων"πρός χα

ρακτηρισμόν τής επιστημ. θεωρίας Τήν εισα

γωγήν εζήτησα νά γράφη ο ικανός μαθητής μου Δρ τής ’Ορθοδόξου Θεολογί

ας με τόν βαθμόν άριστά απόφοιτος καί του Πανεπιστημίου του Harvard Ι

ωάννης Ζηζιοΰλας, Καθηγητής τής Πατερικής Θεολογίας εν τή περιώνυμη 8ε- 

αλαγική Σχολή του Πανεπιστημίου του ’Εδιμβούργου. Ουτος είναι εις θεσιν 

νά γράφη περί των κρατουσων περί του θέματος συγχρόνων επιστημονικών 

υπό ομολογιακήν έπίδρααιν τελουσων αντιλήψεων.

δ) Διά τήν συνάφειαν του λόγου σημειω, οτι το θέμα τούτο εντάσσεται 

εν τή σειρ5 των ερευνών μου : Kirche, Episcopat und Tradition Χ“ί ταυ Δ 

τόμου των περί του Πολιτεύματος ταιούτων, περί ων έγενοντο ανακοινώσεις 

εν τή ' Ακαδημίςι ( εξεδόθηααν μέχρι τουδε 1—2 τεύχη του α τομου). Πρεπει 

όμως νά προσθέσω, ότι τό θέμα τούτο εντάσσεται και εις το γενικωτερον 

ιστορικοπνευματικόν καί Βεαλογικόν θέμα, οπερ εθεοα σαφώς τα 1955 εις 

τόν επίαημ. λόγον μου εις τό Παν/μιαν Αθηνών (30 Ιαν. ), εκδοθεντα ειτα 

υπό μορφήν Πραγματείας υπο τον τίτλον " Η διαμορφωσις της Καθολικής Εκ

κλησίας μέχρι του Ε' αιώνας καί οι Ιρεις Ιεραρχαι", περί της Ενότητας 

τής ’Εκκλησίας (σελ. 32 εξ.). Τούτο απετέλεσε τήν αφετηρίαν τής άξιολο- 

γοτάτης διατριβής του μαθητου μου κ. I« Ζηζιουλα, η οποία οικοδομει πε

ραιτέρω επί των έρευνων μου. 'Η διατριβή, ης το θέμα κατ αρχήν εδωκα, 

φέρει τόν τίτλον "Ή Ένατης τής Εκκλησίας εν τή Beiçc Εύχαριστίρ καί 

τψ Έπισκόπιμ κατά τούς τρεις πρώτους αιώνας" Άθήναι 1965 σελ. 211 ( ι- 

δε σημαντικήν ευμενή ΙΟαέλιδον κριτικήν εις τό Περιοδικόν Revie d'Histoire 

Ecclesiastique 1970). Αυτή θά μεταφρααθή, κατ επιθυμίαν των ξένων,εις 

τήν γαλλικήν καί τήν άγγλικήν. Τό θέμα τής Ενότητας τής Εκκλησίας ε- 

πραγματεύθην έν περιλήφει εις όν μάθημα εις τό Πανεπιστήμιου του Marburg 

κατά ’Ιανουάριον τού 1967, διότι περιελήφθην εις διακυβερνητικόν πρόγραυ-



μα ’Ανταλλαγής Καθηγητών.

ε) 1Ορισθείς υπό της Κυβερνήσεως μέλος της 'Επιτροπής επεξεργασίας 

σχεδίου διά την μόρφωαιν του Κλήρου καί Ιδών, ότι το εργον αυτής 

άπετύγχανε, διότι δεν υπήρχεν αρμόδιος καθ' ύλην εισηγητής Γεν. Δ/τής 

Θρησκευμάτων, παρητήθην την 26ην ’Ιουνίου 1964 διά μακρας έκθεσεως 

προς τον Πρωθυπουργόν (Γ.Παπανδρέου) καί τόν ' Υπουργόν Παιδείας , 

αατις διωρισε τόν Καθηγ. τής Κ. Διαθήκης ως Γεν. Δ/ντήν Θρησκευμά

των, καθ'όν χρόνον, άλλα εΐχεν αποφασίσει ο Πρωθυπουργός καί 'Υπουρ

γός Παιδείας, ο ευρισκόμενος είς 'Ηνωμένας Πολιτείας. Περί του έργου 

τής Επιτροπής ϊδε εις τήν ήμετεραν ' Ιστορίαν τής Ριζαρείου Έκκλ. 

Σχολής έν Άθήναις 1969. * *

ατ) ’Εκλεγείς κατά Δεκέμβριον του 1964 μέλος της Κεντρικής Επιτρο

πής του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών, εκ μέρους της Ι.Συνο— 

δου τής 'Εκκλησίας τής ' Ελλάδος ( του αειμν. Καθηγητου και ακαδημαϊκού

* Α.’Αλιβιζάτου μή θελήσαντος νά ταξειδεύση προσήλθον τά άλλα δυο μέ

λη ο Άχαιας ’Παντελεήμων, ο άρχιμανδρ. καί καθηγ. Ι.Κοτσωνης) εις 

άντικατάστααιν του άριμν.συναδέλφου Ρ. Ιωαννίδου, εγενομην δεκτός υ

πό τής &ν λόγψ 'Επιτροπής, άποτελαυσης τό άνώτατον ευρύ διοικητικόν 

σώμα του Π.Σ.Ε. Ή υποδοχή έγένετο είς Enugu τής Νιγηρίας (Μπιάφρα), 

ένθα είχε τήν έτησίαν αυτου συνέλευαιν τα εν λογφ συμβουλιον. Μετε- 

σχον ένεργως του έργου τής Επιτροπής''^ η οποία απερριφε δια φηφων 

41 κατά 37(3 έλληνικαί ψήφοι είς τάς 41 καί μια της Αλεξάνδρειάς) 

τήν πρότασιν περί ορισμού διάδοχου του Ρξερχομένου Γεν. Γραμματέως 

Visser't Hoοft 'Ολλανδού , δι’ενός άλλου. Επρωτοστατηαα εις το ερ

γον τούτο, μεθ'ό κατά τόν Φεβρ. 1966 έξελέγη h νυν Γεν. Γραμ. D.En-
/

gene Gaston Blake , άμερικανός,πρεσβυτεριανός, Πρόεδρός τής Ομοσπον

δίας των Λουθηρανών τής Αμερικής. "Ημην παρών εν Γενεύη και εφήφισα 

μετά τούάειμν. καθηγητου Αλιβιζάτου. Ωσαύτως ^πρωτοστάτησα είς τήν 

διατύπωσιν τής άποφάσεως περί Κυπρου, διότι ως μέλος της Επιτροπής

ίΐτερικών Υποθέσεων του Π.Σ.Ε. καί γραμματεύς τής υπό τήν Προ

εδρίαν^ του ’Αλιβιζάτου 'Επιτροπής τής ' Ι.Σ. τής Έκκλ. τής Ελλάδος, '
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Απόντος του * Αλυβυζάτου, ήμην υποχρεωμένος καί δυά την θέσυν μου, ευς 

τό Κυιτρυακόν νά Χάβω την θέσυν υπέρ της Κύπρου επί τη βάαευ των αρχών 

του ’Οργ,1Ην.’Εθνών (αρχή τής αυτοδυαθέαεως), παΧλψ μάλλον οτυ δυατελω 

από έτων Πρόεδρος του 'Ελληνικού Συνδέσμου 'Ην.'Εθνών. Al άρχαυ του 

Ο.Η.Ε. συμβαδίζουν πρύς έκείνας του Π.Σ.Ε., ουτυνος όμως ή πολυτυκη 

δυήπετο από"ρεαλυστυκά κρυτήρυα" ως δυεμόρφαυν ταυτα οΐ δύο ηγούμενου 

τής ’Επυτροπής Sir Kenneth Grubb (Πρόεδρος "Αγγλος) καί Norden Γεν.

Γραμματεύς ( ’ Αμερυκανός). ’Αμφότερου αποχώρησαν λόγφ ορίου ήλυκυας
/

(1967). Με τόν δεύτερον ήλθαν εις σύγκρουσυν, αφού μάλυστα ευχομεν
/

κατά τάς ημέρας των συνεδρυων πληροφορίας έπυαήμους εξ ’Αθηνών, δυότυ 

ή δυατύπωσύς του δυά τα Κυπρυακόν ήτα ασυμβίβαστος πρός προηγουμένας 

δυακηρύξευς τού Π.Σ.Ε. ουα ή &ν Evanston Illinois τψ 1954 (Assembly) 

ένθα υπήρξα μέλος καί έβοήθησα τόν καθηγ. ’Αλυβυζαταν,πρωταστατηααντα 

εύς την αποδοχήν τής αρχής τής Αύτοδυαθέσεως. Σημαντυκη υπηρξεν η συμ

βολή μου ευς την αποκρούουν πρρτάαεως τού ’Αργεντυνου ’Αντυπροαωπου κα-
\ /

θηγητού Obermüller περί προσθήκης παραγράφου ευς τήν περί Κύπρου δυακη- 

ρηξυν τής Κεντρ. ’Επυτροπής τού Π\Σ.Ε., δυ’ής θ’άπεδοκυμαζετο jéwl πα- 

pououçc τού Μακαρίου επί κεφαλής τής% Πολυτυκής ’Εξουσυας της Κύπρου, 

εν$ ευναυ Ιεράρχης.Τήν εκ δυαυσθήσεως ίβν τεκταυνομένυν συνταχθευσαν ολίγον 

πρότερον γνωμοδότησίν μου άνεγνωσα ενωπυον της Κ.Ε. γερμανυστυ, μεθ ο 

ήκολούθησεν όμυλία τού Βεοφ. ’Επυσκόπου ’Λχαυας Παντελεημονος (βοηθού 

των ’Αθηνών) καί τού άρχυμ. καθηγητού κ. 'Ιερωνύμου Κοτσωνη. Μετά ταυ

τα ή μεν πρόταους τού ’Αργεντυνου, καθηγητού απεσυρθη το δε ημετερον κευ- 

μενον μεταφρασθέν υπό τής 'Υπηρεσίας τής Κ.Ε. του Π.Σ.Ε. ευς την αγγλυ- 
κήν καί τήν γαλλυκήν δυενεμήθη, υπό δε των Κυπρυωγ^%υ*εδοθη κατα χυ— 

λυάδας είς τό ’Εξωτερυκόν. ’Επί τού κευμενου-γνωμοδοτησεως εστηρυχθησαν 

δηλώσευς τού Μητροπολίτου Βυατείρων κ. ’Αθηναγορου εν Λονδυνψ.

’Επί των ανωτέρω θεμάτων ύπάρχουσυ 2 έκθεσευς, μμα ευς την Εκ

κλησίαν τής 'Ελλάδος καί μία ΰδυκή μου προς το Υπουργευον των Εξω- 

τερυκων. Αυτή έτυχε τής υδυαυτέρας ευμενούς προσοχής καί μαλυστα του 

Πρέσβεως κ. Πηλαβάκη.

./.
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στ) Είς την θέα ι ν του μέλους, της Κ.Ε. του Π.Σ.1Εκκλησιών παρεμεlνα
V Jr

κατ’ ούσίαν μέχρι, του 1967, 0ι ' ο καί μετέσχον της συνόδου αυτής έν 'Η-

W:

ρακλείφ Κρήτης κατά 'Ιούλιον του 1967, Τυπικως παρέμεινα μέχρι, του I- 

ουλίου ταυ 1968 , οτε πυνήλθεν ή ΚΕ μετά τής 4ης Γεν. Συνελεΰσεως του Π.

Σ.Ε. &ν Upsalla τής Σουηδίας. Κληθείς δέν μετέβην, διότι, ή 'Εκκλησία 

τής 'Ελλάδος νρισεν άλλους, έλθουσα δέ εις σύγκρουσιν άπέσυρε τον ά- 

ποαταλέντα αντιπρόσωπον. ’Εν Upsalla όμως έπανεξελέγην καίται απών 

μέλος τής Faith and Order Kommission.

ζ) Την 6ην 'Ιουνίου έξελέγην παμφηφεί κοσμήτωρ τής Θεολογικής Σχο

λής του Πανεπιστημίου ’Αθηνών διά τό ’Ακαδημαϊκόν έτος 1965-66.- ί

η) Κληθείς υπό τής Α.Μ. του ’Αρχιεπισκόπου καί Προέδρου Κυπρου κ. 

Μακαρίου μετέβην, ώς φιλοξενούμενος αυτοϋ (ιδε ’Εφημ. Λευκωσίας και 

δη καί την ’Εφημ. ’Αγών τής 6ης ’Ιουλίου) εις Κύπρον (4—14 Ιουλίου), 

ένθα ετυχον εξαιρετικών τιμών, ως τε σύμβουλος της Πανελλ. Εταιρείας 

Αίιτοδιαθέσεως Κύπρου καί ώς μέλος τής ’ Επιτροπής προπαρασκευής του ’ Α

γώνας τής Ε.Ο.Κ.Α. (1952-8).

θ) Κληθείς εις τό Α' Παγκύπριον Συνέδριον των Θεολόγων, ωμιλησα 

μετά τόν 'Υπουργόν Παιδείας και προ του Αρχιεπίσκοπου Μακαρίου, ανα— 

φερθείς εις τάς προϋποθέσεις του έργου των Θεολόγων εν τη Εκκλησiçc 

καί τή ’Εκπαίδευσεt.

ι) Παρακληθείς υπό του ’Αρχιεπισκόπου Μακαρίου έδωσα διάλεξιν με 

εμα "ή διαμόρφωσις τής εν τή Δύσει ’Εκκλησίας μέχρι καί της Β Βατι- 

κανής Συνόδου καί ο διάλογος 'Ορθοδοξίας—Ρωμαιοκαθολικισμού". Διετυ— 

πωσα τελικως εις 10 θέσεις τάς απόψεις μου υπέρ του Διάλογου, 

ια) Συνομιλήοας δίς διά μακρών μετά του 'Αρχιεπίσκοπου Μακαρίου 

είς τό θερινόν Μέγαρον του Προέδρου, επί του Κυπριακού με βασιν το 

θέμα τής κατά τό δυνατόν ακίνδυνου μεθαδου πρός επιτευξιν της Ενω- 

σεως τής Κύπρου μετά τής Μητρός 'Ελλάδος, μετεβιβαοα τας αντιλήψεις 

τής Π.Ε.Α.Κ. &πί τού θέματος καί έξέθεσα τάς ίδικάς μου. 0 Αρχ/πος 

ώρισε συνέχειαν τής αυζητήαεως μετά του κ. Σαββα Λοιζιδη, ειοηγητου 

ώρισμένου σχεδίου είς την Π.Ε.Α.Κ, , ης διατελει Γεν. Γραμματευς.

/



νβ ) Κατά ’ Ιαν αυάρ νον του 1966 ώρίσθην εκ νέου μέλος της Επντροπης 

της ’Εκκλησίας της 'Ελλάδος δνά τόν δνάλογον μετά των Προχαλκηδονυων 

(υπάρχουν &ν χρήαεν καί άλλον χαρακτηρνσμοί : μη Χαλκηδοννον καν

’ Αντνχαλκηδόν νον|.

νγ) 'Ομοίως της ’Επντροπής δναλόγου μετά των ’Αγγλνκανων εκ μέρους 

της ’Εκκλησίας ’Αλεξανδρείας. "Οθεν μετέσχον της &ν λογψ Ορθαδοξαυ 

’Επντροπης της συνελθούσης κατά Σ/βρνον του 1966 έν Βελνγραδίψ. Αυτή 

μετά 15θημερους συζητήσενς κατήρτναε τόν κατάλογον των θεμάτων του 

Δναλόγου.

νδ) Κληθείς προσωπνκώς καί οναμασθενς μέλος της άντνπροσωπενας του 

Πανεπνστημνου ’Αθηνών ενς τό IF' Δνεθνες Βυζαντννον Συνεδρνον, το αυγ- 

κροτηθεν κατά Σεπτεμβρνυν του 1966 &ν Oxford ήδυνηθην ν’άνακοννωοω γερ- 

μαννοτί μελέτην υπό τόν τίτλον "'Η νέα ενς παραλλήλους Τίννακας εκδοσνς 

των Τακτνκων ( Notitia Episcopatuum ) καν η γνηανότης του τακτνκου του 

ΤΙαρνα. Κώδνκος 1 555Α. Τό γερμαννκόν κείμενον (δεν υπάρχεν 'Ελληννκόν) 

εδημοανεύθη ενς τόν Δ' τόμον των πρός τνμήν του ’Ορλάνδρου έκδοθεντων. 

νε) Μετά ομόφωνον πρόταανν της 8. Σχολής καν άποφαανν της Συγκλήτου 

ώρίσθην οανλητήο ττύ^εοοτΰκ των Τρνων ' Ιεραρχών δνα την 30ην Iαν»1966,
-ΊΓ·—***^'" ... .......... ,.,χ,^

καθ’ήν θά έξεφώνεν τόν πρώτον αύτού λόγον ως Βαανλευς προς τους Καθη- 

γητάς καν φοντητάς η Α.Μ. ο Βαανλευς Κωναταντννος. Η ευκανρνα αυτή 

έχρησνμαπανήθη υπ’εμου δνά νά έγκυψω ενς την μελετην επν μνας πλευράς του βνου 

Μεγάλου Βαανλείου ως προτύπου Ονκουμεννκαύ ’Εκκλησναατνκου ηγέτου. Αυ

τή άπετέλεν περνληφνν εύρυτέρας μελέτης μου, ητνς άναθεωρηθενσα εδημο- 

ονεύθη καί ώς 2α εκδοανς πλήρης &κ αελίδων 86 (α εκδοανς Π/μνον, αελν- 

δες 20)ε1ςτήν υπό έκδοανν τόμον’Επετηρίδας τής Βεολ. Σχολής ,τον άφνερω- 

μένον ενς τόν άποχωρήσαντα (1957) καθηγητήν κ. Τρεμπέλαν. Η εργασνα ά- 

ποτελεν συμβολήν εί,ς την ταραχώδη Ιστορίαν τής ’Εκκλησίας του Δ ανωνος, 

καθ’ον άνεδείχθη ως έξοχος ονκουμεννκή φυσνογνωμνα ο Μ. Βαανλενος (+379), 

πραγματνκός εκκλ. ονκουμ. ήγέτης, οατνς ως εκκλ. πολντνκος υπηρξεν ανώ

τερος των συγχρόνων του Μ.’Αθανασίου ’Αλεξανδρενας (+373) καν Δαμαοου 

Ρώμης,
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tax) Σχών την πρωτοβουλίαν προακλήοεως εκ μέρους της Βεολ. Σχολής του 

Πανεπιστημίου 'Αθηνών, ης διετέλουν Κοαμήτωρ ( 1965-1966)j ταυ αποχω- 

ραυντας Γεν. Γραμματέως του Παγκ. Συμβουλίου των ’Εκκλησιών Dr W.Visser t 

Hoc ft καί του έκλεγέντας Dr. Eugen. Gaston Blake μετ'άπόφασιν της Συγ

κλήτου, προοεφώνησα αυτούς ’εν οικουμενική χριστιανική πνευματι κατά την 

22αν ’ Ιουνίου 1966,μετά τόν Πρυτανιν. Τά προταθεντα Ιφ’ημών θέματα των 

ομιλιών των έν τη μεγάλη αιθούση τελετών του Πανεπιστήμιου περιεληφθη- 

σαν εις την ειδικήν ώραίαν έκδοσιν του Πανεπιστημίου 'Αθηνών υπό τίτλον 

«* Η * Υποδοχή εν τψ Πανεπιστήμιά ’Αθηνών καί αι ομιλίαι των Dr. Visser *t 

Sooft καί Dr.Eugen. Gaston Blake " προσφωνήσεις του Πρύτανεως κ. Φιλιπ

πίδου καί του Κοσμήτορας Γ. Κονιδάρηί "Απαντα τά κείμενα εις ελληνικήν 

καί αγγλικήν, άλλ’ή προσφωνησίς μου λίαν ουσιώδης έν τψ aev. τής Μεγάλης 

Βρετταν ιας^ερμαν ιατί ( παρατίθεται άλλην, μεταφρααις ). Εν Αθήναις 1967 

σελ. 80.
ιζ) ’Ορισθείς υπό τής Βεολογικής Σχολής καί τής Συγκλήτου καί εγκριθείς 

υπό τής Κυβερνήσεως μετέσχον του διακυβερνητικού προγράμματος ανταλλα

γής καθηγητών μεταξύ Ελλάδος καί Γερμανίας. Έπεσκέφθην κατά Ιανουά

ριον 1967 την Βόννην, τό Μονάχον καί τό Marburg ένθα καί 'ωμίλησα (πρβλ. 

ανωτέρω σελ. 38α).

ιη) ’Επανιδρυθείσης, μετά μάκρους αγώνας, τής εκτάκτου αυτοτελούς έδρας

τής ’Ιστορίας τής Εκκλησίας τής ’ Ελλάδας άπό τής συστάσεως αύτής ( ορθός 

όρος: ""^^ΓΓίΠΞΠΖΧλλάδος" ως όναμάζεται ’η ’επί τή προτάσει μου I-

τψδρυθεΐσα &ν τή Θεολ. Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης^'

1946-7),έλαβαν άπό του ’Ιανουάριου 1966 εντολήν διδαοκαλίας^μέχρί πλη- 

ρώσεως τής έδρας. Α%τη προεκηρύχθη πολλάκις άλλ'ούδείς Ι,πήρξεν Ιποφή- 

φιος, δι'ό καί διετήρηοα την έντολήν μέχρυ τής 31ης Αύγούσταυ 1970,ότε 

άπεχώρησα τής Υπηρεσίας. 'Ολίγον πρότερον άφ’ενός μέν έξέδωκα έν επι

τομή xoV 2oV τόμον τής Έκκλ. Ιστορίας τής ’ Ελλάδος, άφ'ετερου δε υπέ

βαλαν είσήγησιν περί έκλογής τού πρώτο υ ‘υφηγητου τής 'έδρας τέως βοηθού 

μου κ. ’Εμμ. Κωνσταντινίδου, Δρ. 8., άφοϋ πρότερον είχαν είοηγηθή τήν 

έκλογήν καί υφηγητου τής έδρας μου του κ. Βλ. Φειδα. Άμφότεροι είναι 

μαθηταί μου καί δή καί του στενού κύκλου (1951-1970). Ό κ. Εμμ.
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Κωναταντινίδης Εγένετο υφηγητής μετά την άποχώρηαιν μου. 

υθ) Κατά Δεκέμβριον του 1966 Εκλήθην παρά τής Ειδικής 'Επιτροπής τής 

’Ιεραρχίας, ή οποία Εκλήθη διά νά εκφράση γνώμην Επί του Νόμου 4589/1966 

περί ρυθμίσεως Εκκλ. ζητημάτων καί άλλων τινων διατάξεων (Φ.Ε.Κ. 239 Α. 

τής 10ης Ν/βρίου 1966^^), ό όποιος αχι μόνον περιείχε άντικανονικας και 

διά τούτο άντιαυνταγματικάς διατάζεις, άλλά και ειαήγαγε κοαμικον πνεύ

μα πρωτοφανές εις την 'Ανατολ. '0ρ9. 'Εκκλησίαν (οριον ηλικίας),

’Η 'Επιτροπή κατήρτιαεν έκθεσιν δημοσιευθεΐσαν εις τό Περιοδικόν 

"'Εκκλησία" κατά τό 1967.

’Η συμβολή μου μετά του διακεκριμένου δικηγόρου κ. Ζουκα|,υπηρζεν 

τόσον ουσιώδης, ώστε κατήρτισα τό σχεδίαν Εγγράφου συνοδευτικού του 

Υπομνήματος τής ’Ιεραρχίας, έγγραφον Εκφράζον πολιτικήν (ορθήν) 

προς τό ’Υπουργειον είς οπερ άνηγγέλλετο ή συγκλησις τής Ιεραρχίας διά 

τήν 16ην Ίαν. 1967 πρός εκλογήν αρχιερέων των κενών Επισκοπικών (κακώς 

όνομαζομένων μητροπολιτικών) ’εδρών. Τό έργον Ετορπιλλίσθη ώς καί τό εργον 
της Κληρικολαΐχής Έπιτροπής^^ του Νόμου 4243/196%+τΐΰ Καταστ. Χάρτου 

1962/63-64, δι'ο καί ό καταστ. Εκείνος χάρτης δεν Εψηφίσθη υπό τής Βου-

{ + )Κείμενον καί παρά Βαρν. Τζωρτζάτψ ΐ Καταστ. Νομοθεσία Άθ. 1967 α.

353 . y
^++ ^ εις τήν Βουλήν ό καθηγητής Τρηγ. Κααιματης, Υπουργός

τών Θρησκευμάτων καί 'Εθνικής Παιδείας. Τό σχεδίαν του Κατ. Χάρτου ιδε 

παρά Βαρνάβ» Τζωρτζάτψ σελ. 501-538. Μέλη τής 'Επιτροπής h 'Αθηνών Χρυ

σόστομος Πρόεδρος, ο Κορινθίας Προκόπιος, ό Ηλείας Γερμανός, ο Θεσσαλο

νίκης Παντελεήμων, ο Μαρωνείας Τιμόθεος, ό Σερβίων καί Κοζάνης Διονύσιος, 

ό Κίτρους Βαρνάβας καί οι καθηγηταί Άλιβιζατος, Βελλας, Ράμμος, Φραγ- 

κίατας, Γάφος καί Κονιδάρης. Πρακτικά είς 3 άντίτυπα ’υπάρχουν Εν τή 

’ I.Συνόδψ, τφ ’Υπουργείψ καί παρ’εμαί δεμένα είς 800 σελίδας.

./.



λής. ’Ενίκηααν αΐ δυνάμεις των Παρασκηνίων.

'Η * Ιεραρχία εξεφρααε Sua θερμού εγγράφου τάς ευχαριστίας της προς 

τάν γράφοντα ( Ι'δε καί περιοδ.”'Εκκλησία”1967).

κ) 'Από της εποχής ταύτης διεξήγαγον (Δ/βρίας 1966-Μαρτιος 1967) αυν- 

ομιλίας μετά των πολιτικών ηγετών περί της ανάγκης διακομματικής πολι- 

τικής Επί του 'Εκκλησιαστικού, ώστε να παύση η 'Εκκλησία ν αποτελη αντι- 

κείμενον διαμάχης μεταξύ των κομμάτων και να παύση η επιδρασις των πα- 

ρα-εκκλησιαστικών οργανώσεων. Τά ευτυχές αποτέλεσμα εκτίθεται εις Επι

στολήν πρός τονάζ. Πρόεδρον τής Βουλής κ. Δ.Παπασπυρου υπο ημερομηνίαν 

23 Μαρτίου 1967. Τό κείμενον δημοσιεύεται εις την ήμετεραν 'Ιστορίαν τής 

Ριζαρείου Έκκλ. Σχολής τού 1969 σελ. 128-29. Τά παρασκήνια τής Εποχής 

Εκείνης δημοσιεύονται εις τήν εργασίαν τού Ι.Χανιωτηΐ Φως εις τα Παρα

σκήνια τής Εκκλ. κρίσεως (Σ/βριος 1966) καί εις τήν υπό εκδοσιν πραγμα

τείαν μου: Σταθμοί Εκκλησιαστικής πολίτικης απο του Καποδιστριαυ μέχρι 

σήμερον, ένθα καί πλήθος ανεκδότων κείμενων.

κα) Τήν 20ήν Απριλίου 1967 ο 'Υπουργός των Θρησκευμάτων καί ’Εθνικής 

Παιδείας καθηγητής κ. Γρηγ. Καοιμάτης (νυν ακαδημαϊκός),εζ ίδιας ολως 

πρωτοβουλίας,εχων δυσκόλως οοθεΐσαν αυγκατάθεαιν τού Αθηνών Χρυσοστό

μου (+1968), εδωκεν εντολήν νά γίνη δεκτή ή ύποβληθειαα απο του Φεβρουά

ριου παραίτησις τού τότε Γεν. Διευθυντού (Καθηγ. τής Κ.Διαθήκης) Θρησκευ

μάτων καί νά διορισθή ο σημείων τάς γραμμάς ταύτας. Ή Εντολή, ίις είκός, 

δεν Επρόφθασε νά πραγματοποιηθή κατά Μάίον δε του 1967 ανεκοινώθη η 3ε- 

τής σύμβασις τού ανωτέρω, δστις παρητήθη εν τούτοις τόν Ιούνιον τού 

1968.
κβ) Κατά τό 1967 Εκυκλοφορήθη υπό τής Βρεττανικής Βιβλικής Εταιρείας 

ή α' εκδοσις τού κειμένου ( textus receptus τής Εκκλησίας Κων/πολεως) 

τής νέας μεταφράαεως εις τήν δμιλουμένην 'Ελληνικήν τής Κ. Διαθήκης , 

ή γενομένη υπό των αειμνήστων καθηγητών Β.Βέλλα τής Π.Δ., Ευαγγ. Αντω- 

νιάδη τής Κ.Δ. , * Αμ. Άλιβιζάτου καί τού γράφοντας. Αυτή άντικατέατη-

σε τήν άπά τού 1831 κυκλοφορούσαν μετάφρααιν, ή οποία ειχεν άναγκην με- 

ταφράσεως! Συνέκδοσις τού κειμένου τού ίσχύοντος Εν τή Όρθοδόξψ Έκκλη- 

σίρ μετά τής μεταφράαεως είς τήν δμιλουμένην,διευκολύνει κατά τό δυνατόν



τον λαόν καί κατανόησίν του κείμενου, δίαίρεθέντος εν τη μεταφράσει# 

εις διδακτικός Ενότητας μετ’επιγραφών. ’Αποτελεί ασφαλώς σημαντικήν 

προσφοράν πρός τόν λαόν (κυκλοφορεί ηδη εις 240 χίλ. αντίτυπα εντός 4 

ετών). ' Η Βιβλική Εταιρεία έκφράσασα την ευγνωμοσύνην της δία το συν- 

τελεσΟέν εργαν άπεστείλεν ειδικόν άντίτυπον μετ’όπίσθογράφων ευχαριστι

ών καί ειδικόν ευχαριστήριον έγγραφον. Ιδού ταυταί

Σελίς 2α εξωφύλλου
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by the Committee of the

BRITISH AND FOREIGN

BIBLE SOCIETY 
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preparing this edision 
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p. Secretary for Translations

THE BIBLE HOUSE
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Τά έγγραφον

TELEGRAMS "TESTAMENTS,LONDON,E.C.4 

TELEPHONE: CITY 4751 ( 6 lines )

Patrons: HER MAJESTY THE QUEEN - 
HER MAJESTY QUEEN ELIZABETH THE 
QUEEN MOTHER

THE BRITISH AND FOREIGN BIBLE SOCIETY

The Bible House

146 Queen Victoria Street

London EC4

ffiOV'ET

Professor Konidaris

Translations Departmen 

10th March, 1968.

Dear Professor Konidaris,

Modern Greek

I have great pleasure in sending you through our Secretary 

in Greece, Mr. J.M. Fafalios, a presentation copy of the new translation 

of the New Testament into Modern Greek, which has just been completed. 

The Bible Society is most grateful to you for all that you have done to 

help in the work over so many years.

I hope to be visiting Athens in June to discuss plans for 

Old Testament translation, and trust that you will be able to give us 

your guidance as before. I shall look forward very much to meeting you.

With kind regards,

Yours very sincerely

H.K.Mouttor

Deputy Translations Secretary,
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χγ) Κατά ’ Ιούλιον του 1967 μετέαχαν ένεργως των συζητήσεων της έν 

Bristol της Μεγ. Βρεττανίας συνόδου,ως τακτικόν μέλος,της Επιτροπής 

"Πίατεως καί Τάξεως" (Faith and Order) του Παγκοσμίου Συμβουλίου 'Εκ

κλησιών.

„.-a .Ij ν ιεραστιαν βιβλιογραφίαν^άδεια της Συγκλήτου^έταξειδευσα εις 

’Αγγλίαν, Γαλλίαν, Γερμανίαν καί * Ελβετίαν (Γενεύη, ένθα το Παγ^.Συμ- 

βουλιον 'Εκκλησιών). Τό χειρόγραφον δυναται νά φθαση τας 250 σελίδας

γερμανιατί. Γράφεται απ’ ευθείας εις την γερμανικήν γλώσσαν, 
κε) Διατελων ως καθηγητής ειδικός, δι'ο και εκληθην πρασωπικως,μέ

λος τής ’Επιτροπής θεμάτων διαλόγου τής Καθολικής 'Ορθοδόξου Εκκλη

σίας μετά των Προχαλκηδονίων ’Εκκλησιών της Ανατολής, μετεσχον και 

τής 2ας ( α' έν Aarchus τής Δανίας 1964) έν BristoK Ίαύλ. 1967) συοκέψεως. 

* Εν αυτή άνεκοίνωσα τήν μελέτην ’’Περί τής εσωτερικής ακολουθίας του 

Τριαδικού καί Χριατολογικού δόγματος". ’ Η μελέτη μετεφράσθη έκ τής 

γερμανικής υπό του μαθητου μου Αιθίοπας και πρώτου διδάκτορας της 

επιστημονικής Θεολογίας του Πανεπιστήμιου Αθηνών (εισηγητης ο γρί

φων) κ. Κιφέλεφ Ζελέκε, βοηθού είς τό Πανεπιστήμιον Aachen. Ή μετά- 

φρασις δημοσιεύεται είς τόν μέγαν Πανηγυρικόν Τόμον επι τη χιλιοστή 

τετρακοσιοστή άμφιετηρίδι από τής ιδρύσεως τής Ιεράς Μονής του Σινά. 

Τήν έκδοαιν τούτου μοί άνέθηκαν ο άποθανών ’Αρχιεπίσκοπος Σινά και 

Ραϊθω Πορφύριος ο Γ' καί ο διαδεχθείς τούτον Γρηγόριος. τόμος θά 

κυκλοφορηθή εντός του έτους.

κστ) Τόν Ιούλιον τού 1968 καίτοι ή ' Ελλάς δεν μετέαχε τής έν 

αυγκληθείσης Δ' Γεν. Συνελεύαεως τού Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, 

έν τούτοις, έξελέγην καί αύθις (α' έκλογή Ν.Δελχί 1961) μέλος τής ’Ε

πιτροπής "Πίατεως καί Ταξ^μς1*, τό δε επόμενον έτος ο νέος Μακαριωτατος 

Πατριάρχης ’ Αλεξάνδρας καιΠάςης ’ Αφρικής κ. Νικόλαος ο ΣΤ ανήγγει- 

λεν είς τήν Γεν. /Γραμματείαν τού Hcrÿx. Συμβουλίου 'Εκκλησιών οτι επιθυ

μεί νά μέ θ^ρή ως έκπρόσωπον τής Έκκλη^ς αύταύ, ήτις άντιπροσωπεύε- 

ται "μονο^ν είς τήν Γεν. Συνέλευσ ιν καί τήν Κεν\ξΐικήν Επιτροπήν.

χζ) Κατά τά μέσα τού έτους τούτου ή Ειδική ’Επιτροπή της Βαυαρικής



’ Ακαδημίας των ’ Επιστήμων διά την έκδοαιν τον Reallexikon, für Byzanti

nistik μοί ανέθεσε την αυγγραφήν τον λήμματος λαϊκός (Laie), ήτοι της 

θέσεως τον λαϊκόν στοιχείου εις την * Ιστορίαν της Ανατολικής Εκκλη- 

αιας με αφετηρίαν την αρχικόν Χριστιανισμόν. Οθεν προς κατατοπισμον 

εις την τεραστίαν βιβλιογραφίαν^ άδειι^ της Σύγκλητον^εταξειδευσα εις 

’Αγγλίαν, Γαλλίαν, Γερμανίαν καί Ελβετίαν (Γενεύη, ένθα τό Παγ*.Σνμ- 

βονλιον ’Εκκλησιών). Τό χειρόγραφον δύναται νά φθάση τάς 250 σελίδας 

γερμανιστί. Γράφεται άπ’ευθείας εις την γερμανικήν γλώσσαν.

κη) Τόν ’Ιούλιον τον 1968 μοί άπενεμήθη υπό τον Πατριάρχην Ιεροσο

λύμων Βενεδίκτον Α' ο Στανρός των Ταξιαρχών τον Τάγματος των Στανροφό

ρων τον Παναγίαν Τάφον, φέροντας και το τιμιον ξνλον.

κθ) Κληθείς πρααωπικως εις τό Α' Κνπρολογικόν Συνέδριο^, τό σνγκλη- 

θεν &ν Λενκωσί» κατ” Απρίλιον τον 1969 , μετέβ^Τ εις Κύπρον,δαπάναις της 

Κνβερνήαεως. ’Εν τψ σννεδρίψ άνεκοίνωσα νέαν μελέτην (βλέπε κατωτέρω) 

περί τής 1 Ιστορίας τον Αυτοκέφαλου .

λ) Κατά Μάϊον τον αυτόν έτους ωρίσθην &κ μέρονς τον Πατριάρχου ’Α

λεξάνδρειάς μέλος τής Επιτροπής αυτόν εις την Πανορθοδοξον Επιτροπήν 

Διαλόγου μετά των ’Αντιχαλκηδονίων.

λα) 'Ομοίως ί,ρίοθην κατά τό αύτό έτος σύμβουλος του Πατριαρχικού Άν- 

τιπροσώπου Αλεξάνδρειάς διά τήν προπαρασκενήν τής Μεγάλης Σύνοδον τής 

’Ορθοδοξίας.

λβ)

λγ)

Κατά τό αύτό έτος έπανεξελέγην διά πολλοστήν φοράν: 

α) Πρόεδρος τον ’Ελληνικόν Σννδέαμαν Ήνωμ.’Εθνών (διατελω έτι

καί νυν), 4'- ^ +

β) Πρόεδρος τής * Ενώσεως Φιλομούαων τής Ελλάδος (διατελω ετι

καί νυν),
γ) Πρόεδρος του Παλαιού Συλλόγου ( 1906) ’ο Πανάγιος Τάφος ( δια- 

τελω έτι καί νυν).

Κατά τό 1970 ή Α.8. Παναγιότης ο Οίκουμ. Πατριάρχης κ. Αθηναγο-

./■



ρας μου άπένευμε το οφφίκυον τού " ’Άρχοντας μεγάλου Ιερομνήμονος του 

Ούκαυμενυκού καύ Πατρυαρχυκαύ Εράνου Κωνοταντυνουπολεως".

Χδ) Την 31 ην Αύγουστου 1970 άπεχωρηαά δυά 3.Δ. της τακτυκής έδρας \ 

της Γεν. ’Εκκληαυαατυκής 'Ιστορίας εν τη θεολογυκη Σχολή του ΤΤανεπυ- 

ατημίου, ίις συμπληρωσας τά έτη του καθορυσθεντες κατα το 1968 νέου ορυου 

ήλυκίας, έκφρασ,θείσης άμα της βασυλυκης εύαρεσκευας. Δυο έγγραφα της 

Συγκλήτου καί/ΐης θεολογυκής Σχολής έκφράζουσα την λύπην του υδρυματος, 

δυά την άπαχωρηαίν μου.

λε) Τό θέρος του 1970 (25 ’Ιουνίου - 15 Σεπτεμβρίου) άνέλαβον έπυστη- 

μονυκόν ταξείδυον εις Γερμανίαν καύ Ελβετίαν (Βόννην, Μονάχον καί Ελ

βετίαν) υ να έργααθω τούτο μεν εύς το πρόβλημα των Σχεσεων Εκκλησυας 

καί Παλυτείας,δυ’άπερ έδημααίευαα αχρυ του νυν 2 ατενώς συνδεδεμενας 

προς άλλήλας έκθέαευς μίαν εύς την Γεν. ’Εκκλ. 'Ιστορίαν μου Βυβλίον A , 

τόμος Α', εκδοαυς 2α καί εις τό άρθρον"3υζάντυαν" τής νέας 12τόμου Θρησκ. 

καί ’Ηθ. ’Εγκυκλοπαυδείας. ΤΤρόκευταυ κατ’ούαυαν περυ ενός δοκυμυου μυας 

νέας θεωρίας περί τής σχέσεως 2 ενοτήτων ( Εκκλησυας καυ Πολυτευας). Το 

θέμα τούτο, αυνδεόμενον ατενώς πρός τάς μέχρυ τούδε γενομένας τρεις ανα- 

κουνωαευς μου εύς τάς τρεις άνεπυαήμαυς συσκέφευς ’Ορθοδόξων καί Ανατο

λικών Έκκληαυων (περί ϊν έγένετο λόγος ανωτέρω καί θά γίνη ευθύς αμέσως 

λόγος), αποτελεί νυν τό άντυκείμενον εύρυτέρας γερμανυστί μελέτης, ή ο

ποία άποτελευταυ έξ 69 συναπτυκως δακτυλογραφημένων σελίδων, ων άτυχως 

δέν υπάρχευ εύαέτυ έλληνυκή μετάφρασυς. Τό αυγγραφεν τμήμα αφορ$ την &- 

ποχήν την μετά την Δ' έν Χαλκηδόνα Ούκουμ. Σύνοδον καί δή την τρυακοντα- 

ετίαν, ήτυς λήγευ τψ 462, ότε έξεδόθη τό Ένωτυκόν του Ζήνωνος. Τούτο 

έκφράζευ αρυστα καί έγκαυνυάζευ πολυτυκήν τού Κράτους Ένώτυκήν, των Ορ

θοδόξων καί Μονοφυσυτων, δυά αυμβυβααμων θεολογυκως καυ έκκλησυαστυκως α- 

δυνάτων, δυ’ό καί άπέτυχε. 'Η νίκη τής ’Ορθοδοξίας τής Χαλκηδόνας εύς 

τήν ΣΤ' Ούκουμ. Σύνοδον (680), έπεσφράγυσε τήν δυπλά^ν ήτταν (πολυτυκήν 

καί έκκλησυαστυκήν) τής νοητής μέν έξ έπόφεως κρατυκής, αδυνάτου όμως 

θεολογυκως καί έκκλησυαστυκως, ένωτυκής-συμβυβαατυκής πολυτυκής 200 ε

τών (482-680),-



"Ενεκα της σπουδαιότητος της Ερευνης, ως και εκείνης περν του λα 

ΐκου στοιχείου Εν τη Ίατορί* της ’Εκκλησίας της Ανατολής &πό του αρ- 

Χνκοχ5 Χριστιανισμαυ μέχρι της πτώσεως της Κωνσταντινουπόλεως (α-νε αν- 

ώνος)^μέ Ενίσχυαιν αίκονομικως διά συναλλάγματος η HumboldStiftung. .

λστ) Κληθείς εις τό II Διεθνές Συνεδρίαν Σπουδών της Νοτιοανατολικής 

Εΐιρώπης τό συγκληθέν εν Άθήναις κατά Μά'ίον του 1970 Επραχματευθην το 

θέμα "Die Privilegien der Ostkirche im Osmanischen, Reich und die Erfüllung 

der dreifachen Aufgabe des Okum. Patriarchat*(Völkisch-nationalen,panortho-

doxen und ökumenischen ). Ή μελέτη παρεδόθη πρός δημοσιεύουν εις τα 

Πρακτικά,άτινα θά Εκδοθωσι προσεχώς. 'Επειδή δέν Ιπάρχει Ελληνική μ=τά- 

φρασις Εθεώρησα πρέπον νά κάμω δύο ξ,μιλίας Επί του θέματος πρός τούς 

Φοιτητάς τής Θεολοχικής Σχολής κατά Μά'ίον 1970, %οτε νά μαχνητοφωνηθωσι. 

»Εξ αύτων θά προέλθη Ελληνικόν κείμενον, όταν Ιιπάρξη καιρός προς τελικήν

Επεξεργασίαν καί διατυπωσιν.

χς) Ή μελέτη αίτη μοί παρέοχε την άφορμήν καί Ισχυράν παρόρμησιν 

συγγραφής γερμανιστί μιας συγκριτικής μελέτης των Ιστορικών φαινομένων 

Καθολικισμός καί_^μ3οδοξία Οίχουμ. Πατριαρχείου έν ουγκρίσει

πρός τόν Ρωμάίκόν Καθολικισμόν έν τή 'Ιστορί» καί τψ Παρόντι" (* Ελλη- 

νιχή μετάφραοις δέν Ιπάρχει). 'Η Εργασία αύτη είναι έτοιμη πρός Εχτύ- 

πωσιν, δαχτυλογρ. σελίδες 29 Εκτός βιβλιογραφίας.

λη) Κατά την ούγχλησιν τής y' Ανεπισήμου συσκέφεως ’Ορθοδόξων και 

Προχαλκηδονίων Θεολόγων Εν ΟθηοοΙθ^τή^Γενεύης κατΆύγουατον —

άνεκοίνωσα ειδικήν μελέτην βραχείραν ψέρουσα τόν τίτλον " Innere Folge#- 

XAchtigkeit des trinitarischen und christologischen Dogmas; das Schicksal 

der Beschlüsse von Chalkedon bis zum VI Okum.konzil · Α'υτΠ μετεψρασθη μο- 

vov «U ,ήν άγγΧεκήν καί δεενεμήθη, άΧΧά τό γερμανικόν κείμενον 

είδος είοαγωγής καί «ερεΧήφεως τον λε ρίματος μετά ονμκεραομάτ.ν,άνα,ε- 

ρομενων είς την έξέλεζεν τον ΧρεατοΧογεκον κατά τοίς 6 «ράτονς αίΒνας, 

ίδημοαεεύβη είς τό ηερεοδεκόν "ΘεοΧογία" τϊ 1970. Τό άνάτυκον όμως 0« 

κερεεχς èv τέλεε καί ,ίνακα ρνγκρετεκόν των χρεοτολογεκων όρων τής Οί-



κουμ. Συνόδων β-ζ έν συγκρίσει προς την ατελή διατύπωαιν των ’Ελασσόνων 

’Εκκλησιών της ’Ανατολής. Πρόκειται περί χρησίμου Sua τόν μέλλοντα 5ta- 

λογον μετά των Πραχαλκηδονίων Θεολόγων των έν λάγψ ’ Εκκλησιών Umue Φ- 

0φ$ΰίφ) βοηθήματος ιατορικοδογματικον.

λθ) Μετά των μαθητών μου 3λ. Φειδα, υφηγηταύ είς την έδραν τής Γεν. 

Έκκλ. 'Ιστορίας καν Έμμ. Κωνσταντινίδη, υφηγητου είς την εκτ. αυτοτε

λή έδραν τής 1 Ιστορίας τής ‘Εκκλησίας τής 'Ελλάδος, Β. Γιαννοπουλου, τέ

ως βοηθού μου καί νυν τακτ, βοηθού είς την έδραν τής Ιστορίας των Δογ

μάτων καί Συμβολικής,έτοιμάζομεν την έκδασιν απάντων τών κειμένων τής 

’Εκκλησιαστικής Γεωργραφίας τής Ανατολής (Πατριαρχείων καί Αΐτοκεφ. 

’Εκκλησιών) παραλλήλΟ* κατά χρονολογικήν σειράν πίνακας.Τούτων θά

προτάξωμεν τά έκκλ. τακτικά (Hotitia Episoopatuum) τά φέροντα γενικόν 

χαρακτήρα υπό τόν τίτλον|)άνακεφαλαίωσιςι*( παρά Pathey Berolini 1Θ66 υπ’ 

άριθ. 5 καί Νείλου Δοζαπατρί). Ή προσωρινή αυτη)#ατά τό έφικτόν κριτι

κή έκδοαις. χωρίς νά θίγη τήν Εκδοσιν ήν έτοιμάζουσιν άπό έτών οί Άσσομ- 

φιονισται έν Παρισίοις, 9ά είναι χρήσιμος είς τούς έπιστήμονας, όχι μό

νον διότι θά περιλαμβάνη πάντα τά κείμενα &λλά καί δυνατότητα συγκριτι- 

κής έρεΟνης,χρησιμότατης καί είς τήν πολιτικήν Ιστορίαν, Ιφ’έσον αί 

οπουδαιότεραι πόλεις έκάοτης περιοχής ήσαν έπιακοπαι. Αξια πολλής ε- 

ρευνης θά είναι τά παρουσιασμένα είς τούς συγκριτικούς πίνακας . (Σχε

τική είναι ή μελέτη μου, ή έν Oxford (άνωτέρω μνημονευόμενη) άνακοίνωσΐ|.

μ) Κληθείς είς τό XIII Διεθνέ« ,ον Βυζαντινών ( 1971 )C προτίθε* " 

μαι μετά των είρημένων συνεργατών μου ν’άνακοινώσω τό σχέδιον έκδόσεως . 

ίις καί μελέτας έπί οχετ. θεμάτων των συνεργατών μου. Κατά τό θέρος και 

τό φθινόπωρου του άρξαμένου έτους 1971 θά μετάσχω έκτός του έν λόγφ 

Συνεδρίου Βυζαντινών Σπουδών, β) τής Επιτροπής "Πίατεως καί Τάζεως" του 

Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών έν LouVain τού Βελγίου, γ7 τής έπιαήμου 

-δπό τών Πατριαρχείων καί τών λοιπών ’Ορθοδόξων αύτοκεφάλων ’Εκκλησιών 

συγκροτηθείσης πρώτης Διορθοδόξου ’Επιτροπής Προετοιμασίας τού διαλόγου 

μετά τών Προχαλκηδονίων Θεολόγων τών ’Ανατολικών ’Εκκλησιών (Addis Ababa)

./.
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δ) της Έπ ντροπής προπαραακευής της Μεγάλης »N-συνδδου της Καθολνκής 

’Ορθοδόξου ’Εκκληανας.

Αθήναν, ΦεΡρουάρνος 1971

Σημείωονςΐ Έπενδή τό πρώτον τεύχος του πάρόντυς έχεν πολλά αφάλματα, 

άπό κακήν δακτυλογράφησήν', δνά τούτα εκείνο καν τό παρόν 

θά τυπωθούν ίις ον ον τε ταχνοτα.

’Ακολουθεί ή είδολογνκή κατάταξνς των ουγγραφων, έρευνων καν δη- 

μοσνευμάτων μου, άτννα θά ήτο δυνατόν νά καταταγωανν καν άλλως, ως 

αυμβολαν είς τήν Άρχαίαν,Μόσην τής Δόσεως χα: Βυζαντννήν τής Άνατο- 

λής/^Νεωτεραν ’Εκκλησναατνκήν * Ιστορίαν, γεννχήν καν ενδνκήν.

F~lr Tfxr Τί> ~^~~£ργ™η· ~>V μου υπάρχεν Βυζαντννόν τμήμα (395-
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’ Ιστορία έκκληαναατι,κή 

γενεκή καί είδι,κή 

(καί LSlçc * ΕΧΧηνεκή καί Βαλκανεκή)

(’Αρχαία, Βυζαντενή, Μεααεωνεκή Δυτεκή καί 

νεωτερα έν οτενη αυναφεί» πρός την. Παλε- 

τεχή% καί TÎολετεπτεκήν ' Ιοτορεαν παε την

Φελοοοφεαν/\^ I 4*4*-

Ειδολογική κατάταξες των συγγραφών, 

ερευνών καί δημοοεευματων 

του Καθηγητου Γερ. I. Κονεδάρη 

( 1929-19 rV
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I.- ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

1. - 'Η ’ Εκκλησναστνκή 'Ιστορία ως επνατημη. ( Απόσπασμα εκ της 8ρη-

σκευτνκής καί Χρνατναννκής ’Εγκυκλαπανδενας, τομ. Γ , αελ.1363— 

1381), ’Αθήναν 1940. "Εκδοσνς β' 1947.

2. - ‘Η άντίθεσνς *Ελληννσμου-Ρωμης καν η δνατηρηανς του παλντναμοΰ,

"Γρηγόρνος Παλαμας", ’ Ιανουαρνος— Απρνλνος 1946.

3. - Δνατν Καθολνκή ’Ορθόδοξος καν δνατν Ρωμανοκαθολνκη Εκκληονα,

εν "Γρηγ.Παλαμ»" Θεσ/νίκης 1947-1948. Άνεδημοανεύθη ενς επόμε

νον :

4. — "Προοχεδνον Εισαγωγής ενς την Γεν. Εκκληοναστνκην Ιστορναν

(λνθόγραφον εκ αελ. 175), εκδοσνς του Πανεπνστημίου Θεσ/νίκης

1947.

5. - Περί την Ιστορίαν των Πατρναρχείων : α » Η θεωρνα της ΤΙενταρχν-

ας των Πατρναρχων καν του Πρωτείου τνμης Αυτών ενς τας "Motiti- 

as Episcopatuum " μεχρν κυρίως του I ανωνος . Ανατυπαν εκ των 

"Παραλενπομενων" του Πανηγ. τόμου της 1000ετηρνδος της Βνβλνοθή- 

κης του Πατρναρχείου ’Αλέξανδρένας, Αλεξανδρενα 1954.

6. - Γεν νκη ’ Εκκληα ναατνκή 'Ιστορία, &ν Άθήνανς 1957. Εκδοσνς, 2α.Η3η
1 ετονμη.

7. - Zur Charakteristik der II Periode der Allgemeinen Kirchengeschichte.

f C

1

Ανάτυπον &κ της "Βεολογνας", Αθήναν 1968. ,,
^ ^

iif- Ιστορία του αρχικού χριστιανισμού και της αρχαίας

ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (αιώνες α-ζ) ta#νξ C/ôti£? I V 

(εκτός της ’Εκκλ. Γεωγραφίας)

Η δναμάρφωσνς της Καθολνκης Εκκλησίας μεχρν του ε α’νωνος καν 

ον Τρεις ' Iεράρχαν (τ.ε. περί τά ενσαγ. προβλήματα τής ουσίας καν 

μορφής του Χρνστναννομού καί τής φνλοσοφίας τής Ιστορίας αυτοϋ). 

Παύλος απόστολος ’Ιησού Χρνοτου ο πρώτος μετά τόν Ενα, Αθήναν 

1962.

α) "Ιδε ’Εκκλ. Γεωγραφίαν ,
‘’τρ-

β) "Ιδε Άνακοννώσενς ενς ’Ακαδημίαν, α,β,γ,δ.

γ) "Ιδε Ωσαύτως Συνέδρνα μετά των ’Αντνχαλκηδονίων κατωτέρω

( Aarchus 1964, Bristol 1967, Γενεύη 1 970), ^r'. >■ ^ Μ // //
Tik h,'r Çj) i/Ly- ! '/[ , , y 1Γ$!ψα i - J



III. - ΒΥΖΑΝΤΙΟΝ

Περί τόν τίτλον του "’Αρχιεπισκόπου", ’Αθήναι 1963-1964.

Βυζάντιον: Σχέσεις ’Εκκλησίας καί Πολιτείας (δοκιμιον μιας νέ

ας θεωρίας). ’Εν "Θρησκευτική καί 'Ηθική ’Εγκυκλοπαίδεια", 'Α

θήνα ι 1964, τόμ. Δ', ο. 2-19.

Βυζάντιον: Οικουμενικόν Πνεύμα. 'Εν τη αυτή Εγκυκλοπαίδεια, 

τόμ. Δ', ο. 58-83.

catflüà Maïsωτερω β.ΛΑ<τvZük.Πλευστά
τμήματα πολλών εκ των μελετων-συγγραφων άναφέρονται εις το Βυζάντιον.

IV. - ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ

ΤΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ

Ή 1 Ελληνική 'Εκκλησία, εν τη Θρησκευτική καί Χριστιανική Εγκυ

κλοπαίδεια, τόμ. Τ', σελ. 415-420.

Χρυσοστόμου Παπαδοπουλου: Grundzüge der Geschichte der Orthodoxen 

Kirche, εν "Ekklesia" 1939, σελ. 19 (μετάφρασις εκ του ‘Ελ

ληνικού)^/ Jiu

‘Η Ιστορική άποστολή τής Ελληνικής Εκκλησίας &ν τψ παρελθόντι 

καί εν τψ παρόντι (Λόγος εναρκτήριος εις τό μάθημα τής ’Εκκλη

σιαστικής ‘Ιστορίας), ’Εν ’Αθήναις 1940.

‘Η ‘Ελληνική Εκκλησία ως πολιτιστική δύναμις εν τή ‘Ιστορία τής 

Χερσονήσου του Αίμου, ’Αθηναυ 1948, σελ. 210.

Ή 1900ή έπέτειος του Οικουμενικού Χριστιανισμού καί τής ’Εκκλη

σίας ‘Ιεροσολύμων καί h Μακεδονικός ‘Ελληνισμός, &ν "Γρηγορίψ 

Παλαμα" Βεο/νίκης ’ίουλ.-Αυγ. 1949.

Ή Καθολική ’Ορθοδοξία του ‘Ελληνισμού καί ή άρσις του Βουλγαρι

κού σχίσματος, Θεσσαλονίκη 1950.

‘Η άρσις του Βουλγαρικού σχίσματος, Θεσσαλονίκη 1950α, ’Αθήναι

/(95Β).%κ8οοις 2α^

‘Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Φώτιος Β εν τη προπαρασκευη της αρ- 

σεως του Βουλγαρικού Σχίσματος ( 1930-1935) , ανατυπον εκ της 

«’Ορθοδοξίας"1952, τεύχος Ιον, Κωνσταντινούπολις 1952.

1 iΦΚ*
//>/'
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*H διαμόρφωσις της Καθολικής ’ Εκκλησίας μέχρι των αρχών του Ε
........ ■ Γ\ Q

αΐώνος καί οι τρεις 'Iεράρχαι, ’Αθηναι 19 55.(πρβλ, ανωτέρω).

Au προσψαραί της ’Ορθοδόξου ’Εκκλησιας προς το Ελληνικόν Ε

θνος καί η Επιβίωσις αυτου, Εν ’Αθήναις 1962^".

Τό 1 Αγιώνυμον "Ορος καί οι κύριοι παράγοντες αναδειξεως και

ακτινοβολίας αυτου επί χίλια έτη, ’ Αθηναι 1963. 2 εκδοαεις, ·'·■ ■ -'‘g^ 't
//-y Y^/dYy/

Περί των πηγών του βίου Κωναταντινου (Κυρίλλου) και Μεθοδίου 

τών * Iεραποατόλων παρά τοις Σλάβοις (κατα τον F. Grives). Α~ 

νάτυπον εκ του περιοδικού "’Εκκλησία", ’Αθηναι 1967.

Συμβολαί εις την 'Εκκλησιαστικήν 'Ιστορίαν τής ’Αχρίδας, Ά- 

θήναι 1967.

'Ελληνική ’Εκκλησία. ’Αναθεωρησις καί συμπλήρωσις του άρθρου 

του Χρυσ. Παπαδοπουλαυ. Τόμος 10ος της Μεγ. Ελληνικής Εγκυ- 

κλοπ. Νέα εκδοσις.

Zur Geschrichte der Griech. Kirche εις τον τομον ; Die Kirche im 

Osten: Macht und Pracht der Patriarchen υπό Χρυσ. Dahm τής 

Μονής Maria Laach παρά τόν Ρήνον. Τό γερμανικόν κείμενον με- 

τεφράσθη υπό A,Βεοχάρη-Ι.Παναγαπουλου 1964.

V.- ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΩΝ

α) Κωνσταντινουπόλεως β) ’Αλεξάνδρειάς
γ) ’Αντιόχειας &) 'Ιεροσολύμων

t j pt 11 #v
a2f.- ’Αγκυρας ’Εκκλησιαστική 'Ιστορία (μετ’Επισκοπικού καταλόγου),

Εν τή Θρησκευτική καί Χριστιανική ’Εγκυκλοπαίδεια, Αθηναι 1936. 

α2φ.- Σύντομος ’Εκκλησιαστική 'Ιστορία τής ’Αδριανουπόλεως (μετ’ Επι

σκοπικού καταλόγου), ’Αθηναι 1936, σελ. 15. 

α2£).- Β. Μυατακίδου: ’ Επισκοπικοί κατάλογοι (μετ’εισαγωγής), εκδοσις 

' Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, ’Αθηναι 1936 , σελ, 100. 

α3β._ ’Εφέσου ’Εκκλησιαστική ' Ιστορία, Εν τή Θρησκευτική καί Χριστια

νική ’Εγκυκλοπαίδεια, τόμ. Τ', σελ. 749-764, Αθηναι 1938. 

α3'1.- Die Privilegien der Ostkirche im Osmanisehen Reich und die Er

füllung der dreifachen Aufgabe des Dkum.Patriarchats (völkisch-nationalen

./.



panorthodoxen und ökumenischen). Communication gehalten am 2en

Mai 1970 in II. Kongress für Südosteuropäische Studien.' £ίς τα

υπό εκτύπωσιν Πρακτικά.

Σημείωσες: Μρβλ. καί--·'Εκκλησιαστικήν Γεωγραφίαν.

32.-(f ’ 0 Μέγας Βασίλειος πρότυπον Οικουμενικού εκκλησιαστικού ηγέ

του. 1η εκδοαις 1966. 2α 1970f>i/^ê-/ , „ .
'JflL / Q /V ΓΐΎ'' tv Ί-1.Τ~ Ψ Λ ϋ fjvf,ο ί ΙΑίΛ^Α,.»'/ ΰί ^

*' ·{) ' J) ! , ΐΧ~ζ <( ) Λ
ß3^.- ’Αλεξάνδρειάς νεωτέρα ’Εκκλ. 'Ιστορία, καί

|Γ- ’Αντιόχειας νεωτερα ’Εκκλ. 'Ιστορία. Δύο μεγάλα άρθρα είς τούς 

Συμπληρωματικούς τόμους της Μεγάλης 'Ελληνικής ’Εγκυκλοπαίδει

ας.
3β.- Τά κατά την άκύρωσιν της Εκλογής του Αρχιμανδρίτου Φωτίου Πε- 

ρόγλου ίις Πατριάρχου Ιεροσολύμων, ’ Αθήναι 1942.
^ ^Ή. Vf -, ; C ια/ ta S Vu. h. ρ· ( 6 V /f"l) KVW . V—  ^ , <jOt>V

63

A,!, Viu h.^/Sv /fi)KVW.

VI.- ΣΧΕΣΙΣ ΔΥΣΕΩΣ - ΑΝΑΤΟΛΗΣ

'Ελλάς - Παπικόν Κράτος καί Κονκορδάτα, Περιοδικόν "’Εκκλησία" 

15-7-1947.

Σημείωσες: 'Ολόκληρος μελέτη περί τού θέματος των Κονκορδάτων παρα- 

ληφθεισα υπό του άειμν.Πατριάρχου ’Αλεξάνδρειάς Χριστόφο

ρου, έδημοσιευθη εν μέρει μόνον εί,ς "’Εκκλ. Φάρον" 1948.
fff %

Griechischer Katholizismus und Orthodoxie unter den ökum. Patriar

chat in Vergleich zum Römischen Katholizismus in Geschichte und 

Gegenwart. y j] g /Ιγ IV ^
Περί την Διορθόδοξον ’Επιτροπήν τής Γενεύης (Δ' Πανορθοδοξον 

Διάσκεφιν) εις τόν Θεαλ. Διάλογον τής Αλήθειας. Δημοσιευθή- 

σεται είς τόν "Απόστολον Βαρνάβαν" έπί τψ ’ Ιωβηλαίφ αυτών έν

Κύπρψ/V&y'- j-

VII.- ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΝ ΑΘΗΝΩΝ 

ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 

α) ’Ακαδημία ’Αθηνών

.1-; πότε προηχ9ηοαν αΐ Άθηνα. είς ΜητρόποΧιν (λόσις της δναφωνν-

Μ
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y ο
ας των πηγών). Διά του αειμνήστου ακαδημαϊκού Κ.Δυοβουνιίιταυ. 

Πρακτικά 1935.

'Αντίκειται τό Βασιλικόν Διάταγμα τής 23ης ’Ιουλίου 18 50 πρός 

τόν Καταστατικόν Χάρτην τής ’Εκκλησίας τής 1 Ελλάδος του 1833;

Διά του αειμνήστου Κ.Ράλλη. Πρακτικά 1938.

41Τό Αυτοκέφαλου τής ’ Εκκλησίας τής Κύπρου από των άρχων του Η' 

μέχρι τέλους του I' αίωνος καί τό Οικουμενικόν Πατριαρχείου.

Διά του αειμνήστου Γ.Σωτηρίου. Πρακτικά 13-6-1943.

- ’Η θέσις τής 'Αρχιεπισκοπής Βουλγαρίας έναντι τού Πατριαρχείου 

Κωνσταντινουπόλεως επί Τσιμισκή. Διά τού αειμνήστου Κ.’Αμάντου, 

Πρακτικά 9-12-1943.

45L-,/Περί τής φερομένης διαφοράς μορφών εν τψ Πολιτεύματι τού αρχικού 

Χριστιανισμού (34-156 μ.X.). Πορίσματα φιλολογικής καί ιστορικής 

ερεύνης. Πρακτικά αυτοπρόσωπου άνακοινώσεως εις ’Ακαδημίαν ’Αθη-
I /

νων/Ί95|. Β' έκδ. 1959. 'Υπάρχει 2α αυτοτελής γαλλική έκδοσις
, \ iÿ tfarn, /f οζ ftj

τού περιοδικού ,rIstina” , 1966 καί ρωσαική τψ 1961.

δαίαμό|3φ ωοτις . τής.- Καθο-λ-οκΤίς '"Εκκλήο ί ας 'μέχρϊ ν"~αρ χω ν ~ τού Ε '
·*ν — - — - -------- - · —/— —4-h y J α^ν'6^_κα-£·'^^-ττΤεύ-ς-·-^Γε^άγΓχόΓέ-,—'Άθη'νarc

α#) Νεαι έρευναι πρός λύσιν των προβλημάτων των πηγών του

’Εκκληα. Πολιτεύματος. 0Ï λειτουργοί καί τά λειτουργήμα

τα. Τόμος Α'. Εισαγωγή, Τεύχος α'. Αι νέαι φιλολογικαί καί 

αι ϊστορικαί θέσεις καί αι πηγαί, ’Αθήναι 1956 (ως άνάτυ-

Ij b

/I : * /
παν έκ της 9 Επετηρίδας της Θεολογ. Σχολής). // fact]L ’ V?

β" ) Τού αυτού ’έργου. Τεύχος β*. ’ Αθήναι 1959. f/(iv /ν

γ”) Τού αυτού έργου τόμος Γ'. Τεύχος πορισμάτων. Τούτο εδημοσι- 

εύθη γερμανιατί έν τψ Zeitschrift für Savignystifting 1958
~ t(a. 337-342). ’ Αγγλιστί είς τά Πρακτικά τής ’Ακαδημίας τού

fflA ί ) */ Μ/ ίΛ *WV itfp· C r/'UC, V ’><J /f t- uî Ju.

19 57 ( ’ Ιανουάριος). Ρωσιστί, εν Messager de 1’ Exarchat du

Patriarche Russe en Europe Occidentale. Paris 1961 No 37, 

σελ. 48-60 καί No Pa 38-39, σελ. 127-141. ’Αγγλιστί ( Har

vard) , Γαλλιστί είς τό περιοδικόν "Isrina", όπερ προέβη είς
6ÎV οΤΛ-^Ά2

Β' έκδοσιν , Paris 1966 τής tuxΤάβυ9.16€Γ»κατωτέρω μνημονευομέ-

%



νης àΜοίκαιίχίmamatp. ’ £ -^ί>(e\x#.<^_^piê~x&$poctiuςν είς .την Σερβ.υκήν;

„ Η

4f1 Η σπουδαυότης των περί τό πολίτευμα της άρχεγόνου ’Εκκλη- 

OLaç έρευνων δυα την Οίκουμενυκήν κίνησυν (μετά στουχείων 

της λίιαεως). Τυμητυκός τόμος 'Αμ. 'Αλυβυζάταυ 1958.

- I Conclusions de ses noubelles recherches sur l'organisation primi» » 

tiz® lf %lise 5 εν "θεολογίςί" τόμ. KH', εν 'Αθήναυς 1957.

ΤΤερu της σημασυας του τοπυκοΰ καί χρονικού περυορυαμοϋ εν τη χρή-

öet του ορού "επυσκοπου—δυακονου", δυά την λύουν των προβλημάτων 

των πηγών του Αρχεγοναυ ’Εκκλησυαστυκοΰ Πολυτευματος. ’Aνακοίν, 

γενομενη δυα του Σωκρ. Κουγεα. Πρακτυκά ’Ακαδημίας ’Αθηνών 1961»

* Η άνακοίνωσυς αυτή μετεφράαθη εις την σευράν "Das östliche Chris

tentum. Neue Folge Heft 15. Würtzburg 1961. . - Z- · . S ,
Λ/^ ^ ^^ ^ τ ^ ^

ΡκΙΗ V '»'Ci.·? ο -Οι γ*^> ^ /Z>5! ) Ay/< dV t.i-A-' ------- yV C j) ift,

ß) Ανακουνώσευς εις Au έθνη Βυζαντυνολαγυκά Συνεδρυα

. Ευς το 8 Δυεθνες Βυζ. Συνόδρυον Θεαααλονίκης του 1953

Παλαυα και. Νεα Ηπευρος. Συμβολή είς την ' Ιοτορίαν των Μητροπό

λεων Ν υκοπολεως , Ναυπάκτου καί Δυρραχίου. ( ’ Aνάτυπον εκ των "ΐΐε- 

πραγμενων του 8' Δυεθναϋς Βυζαντυναλογυκου Συνεδρίου Θεσσαλονί- 

κης". Τόμος Β' , αελ. 56). Άθήναυ 1 955.ΙΑΈυζ.Συνεδρ. Μονάχου.

Zur Frage der Entstehung des Erzbistums von Achrida und der Noti- 

tia No 3 bei Parthey. Εις τό ΙΑ' Δυεθνες Βυζαντυναλογυκόν Συνεδρυ- 

ον του Μονάχου, Σεπτεμβρυος 19 58 , όν "Θεολογίςί" 1959.

Die Neue in parallelen TaLellenausg8.be der Not. Episcopatuum , und 

die Echtheit der Not. d. God. Paris . 1 555A, IB' Δυεθνες Συνε

δρίαν εν Oxford 1966. Δημοσίευσυς είς Τόμον Δ' πρός τυμήν A. ’ 0 ρ- 

λάνδου. ΙΒ'Βυζαντ. Συνόδρυον 'Οξφόρδης.

Γ) Βον Δυεθνες Συνεδρυον των 'Εκκλ.1Ισταρυκων υπό την αιγίδα 
, . του Παγκοσμίου Συμβουλίου των 'Εκκληουων 1959.
V "’S Ber Historiker die Kirche und der Inhalt der Tradition in den ersten i

zwei Jahrhunderten,Eine Skizze ,"Θεολογ ία” Athen 1960. ^ffcyth ψ·/ 
Παγκ. Συνό'δρυονξΚαθολυκων Μονάχου ' )! χ )λ^, »

Ανακουνωσυς είς 37ον Παγκόσμυον Συνόδρυον 8. Εήχαρυστύας τής

Δ)

Ρωμαυοκαθολυκής ’ Εκκλησίας εν Μονάχψ 1960. Staat und staatliches

/ ^"^7 ,., rV/) ^
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Μ ΑΕίς

Leben im Kult der Orthodoxen Christentum München , I960,

’ Εδημοσιευθη εις τον τόμον Der Kult und der heutige Mensch.

München"!961 « Μετάφρασις είς την 'Ελληνικήν υπό τόν τίτλον 

Πολιτεία καί Πολιτειακός Βίος εν τη Λατρεί# του ’Ορθοδόξου 

Χριστιανισμού υπό Παπαντωνίου»

Ε) ’Ανακοίνωσις είς την 'Ελληνικήν ’Εβδομάδα του Μονάχου 1960 

"Warum die drkirche von Antiochia den proestota presbyteron 

als "ho episctous" nannte , ’Εδημοσιευθη είς τό Münchener 

ïheol. Zeitschrift 1961 Heft 4. Μετάφρασις είς την 'Ελληνυ- 

κήν υπό Α.Παπαντωνίου, εδημοσιευθη είς τόν τόμον-’Επετηρίδα 

της Βεολογικής Σχολής πρός τιμήν του Ν. Λοίιβαρη,

ΣΤ) Συσκέψεις μετά των ’Αντιχαλκηδονίων θεολόγων 

Aarchus (Πανεπεατήμνον) Δανίας 1964.

Zur Wechsel-wirkung zwischen historischen und lehrmässigen Faktoren 

in der Trennung der orientalischen Kirchen von der Alten Katholis- . 

chen, 'Ανακοίνωσις &v Aarchus της Δανίας, (’Αγγλικόν κείμενον 

εν "Greek Orth. Theol. Remue ", τόμ. 10, 1964-65. ’Ελληνικόν κεί

μενον εν "θεολογίοί" καί ανάτυπον με τόν τίτλον "Περί της άλληλε- 

πιδράπεως μεταξύ των ιστορικών καί δογματικών παραγόντων εν τιμ 

χωρισμέ των ’Ανατολικών ’Εκκλησιών από της ’Αρχαίας Καθολικής 

’Εκκλησίας", ’Αθηναι 1967).

'Ρ,Είς Bristol ’Αγγλίας, * Ιούλιος 1967.

Die innere Folgerichtigkeit des Trinitarischen und Christologischen 

Dogmas in den sieben Oekumenisehen Konzilien, ’Ανακοίνωσις εν Bri

stol την 2Βην ’Ιουλίου 1967. 'Ανάτυπον εκ της "Θεολογίας", τομ. 

ΛΗ' 1967, ’Αθηναι 1968. ’Ελληνική μετάφρασις υπό Γ.Κιφελεβ Ζελλε- 

κε, είς τόν τόμον διά τά 1400 ετη του Σινά.

Ηί Γ' Συοκεφις εν Γενεύη 1970 (Αύγουστος)

Die innere Forgerichtigkeit den trinitariscb und cBristol, Dogmas,

//f Das. Schicksal der Beschlüsse vom Chalkedon bis zum VI ökum, 
Konzil. /9/Lj
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B ', B' Δνεθνες Συνέδρνον Σπουδών Νοτνανατολνχής Ευρώπης εν ’Αθήνανς, 

Μάιος 1970

Πρβλ. ανωτέρω 34ήΧ# μελέτην-άνακοίνωσνν,

VIII.- ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

0 θεαμάς καί ο Καταρτνσμός της Συνόδου εν τη Αυτοκέφαλη ’Εκκλη

σία της ’Ελλάδος, ’ Ιεροσόλυμα 1929.

Αθηνών ’ Εκκληα ναστνκή ’ Ιστορία, ’Αθήναν 1936, σελ. 50.

Σύντομος !Εκκλησναστνκή ’Ιστορία "Αργους καί Ναυπλίου, ’Αθήναν 

1936, σελ. 18,

Επνσκοπή ’Αμυκλων καν Τρνπολντσας. (’Απόσπασμα εκ τού Α" τόμου 

της Θρησκευτνκής καί Χρνστναννκης ’Εγκυκλαπανδείας, σελ.925-928), 

Συμβολή εις την Εισαγωγήν τής ’Εκκληαναστνκής ’Ιστορίας τής 'Ελ

λάδος, ’Αθήναν 1938, σελ. 106+νβ'.

Επίτομος ’Εκκληαναστνκή ’Ιστορία τής ’Ελλάδος (49) 50-1938), μετ’ 

εισαγωγής, ’Αθήναν 1938, σελ. 256+νβ', σχήμα Δον.

Εκκληαναστνκή ’Ιστορία τής ’Ελλάδος, τόμος Α", ’Αθήναν I960, σελ.

544+ μ.

Θεσσαλονίκης Μητρδπαλις, εις 8XΕ- σελ„ 1030-1046, ’Αθήναν 1939, 

’ίστορνκόν σημείωμα περί των έπαρχνυν Τΐαλανας καν Νέας ’Ηπενρου 

&ν τή Πολντνκή καί ’Εκκλησναστνκή Γεωγραφία, "Γρηγόρνος Παλαμας"

’ Οκτώβρνας-Νοέμβρνος 1941, σελ. 172-178.

Τά θεμελνα τής πνευματνκής μας ενότητας καί ή Χρνστναννκη Θεσσα

λονίκη, εν "Γρηγαρίψ Τϊαλαμςί" Θεσσαλονίκης, 1943, σελ. 40-45,70-79. 

"’Η χρνστναννκή ’Ελλάς" (επί τή 1900ή άμφνετηρίδν της), ’Αθήναν 

1951, ’Ανάτυπον εκ. τής "Θεολογίας".’Αγγλ, μετάφρ.ενς τόμ.εορτών Παύλο
jÿyrxpuA; / ιζ ν* ffi· Um**, < ήί fyßA /$ ,

’Η παλανοτερα μνεία τής Μαννης καν τής ’ΕπνσΑοπής αυτής, Αθήναν 

1951, 'Ανάτυπον εκ τής "Θεολογίας".

’Η Χρνστναννκή ’Ελλάς τού Παύλου καί αν εύθύναν της σήμερον. Πε- 

ρ ν ο δ. "Νέα Σνών" ’Ιεροσολύμων, τόμ. ΜΖ' 1952.

Περί τήν Ιστορίαν των Μητροπόλεων Βορ. ’Ελλάδος καί τής ’Αρχ/πής



’ Αχριδών κατά τόν θ' , I' καί ΙΑ' αιώνα, α' Μακεδονία. 1) ' Η 

πρώτη μνεία της έπισκαπής Βαρδαριωτών Τούρκων” (άνάτυπον &κ 

της "θεολογίας" τόμος ΚΓ'), ’Αθήναι 1952.

Τό νόημα του ’Αγώνος καί αΐ έπιταγαί των Θυμάτων (άνάτυπον 

εκ της "'Εκκλησίας"),’Αθήναι 19 53.

Περί την 1 Ιστορίαν των Μητροπόλεων των 'Ελληνικών Νήσων: α'

’Εκκλησία τής Κρήτης. 1) Αι ’Επισκοπαί τής Κρήτης μέχρι του 

I' αιώνας. ’Ανάτυπον εκ των "Κρητικών Χρονικών", τόμ. Ζ', 'Η

ράκλειον 1953.
X
_ 'θ Ευαγγελισμός τής ’Απολυτρώσεως, ο Ευαγγελισμός τής ’Ελευθε

ρίας καί τό μέλλον τής 1 Ελλάδος, ’Αθήναι 1954.

Λόγος ρηθείς εν τ$ Μητροπολιτικφ Ναψ των ’Αθηνών παρακλήσει

—fSfJ T * ill i r· \ r ~ ^ c* λ ^ c > / ~ K + /■/ > * J 4· + T <« iNV-A Μ εκκλησυα της ίλλαδος εν τη υοτορυςι kccu7 τψ παροντυ» Τα προ- 

βλήματα αυτής. Θεσσαλονίκη 1968.

’Εκκλησιαστική ’Ιστορία τής 'Ελλάδος τόμος Β' . ’Εν ’Αθήναις 1970.

Σταθμοί ’Εκκλ. Πολιτικής καί άπό του Καποδιατρίου μέχρι σήμερον
V Η

μετ’ανεκδότων κειμένων Ί ' ^ "
^ Κ'-Α-χ' · ^

Σημείωσις: "Ιδε ανακοινώσεις εις ’Ακαδημίαν ’Αθηνών κλπ.

IX.- ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ

%- ' Η θέσις τής Καθολικής ’ Ορθοδόξου ’Εκκλησίας έν τή Κοινών ίςι των 

’Εκκλησιών (του Amsterdam ). Τεύχος Α'. 'Αθήναι 1949 (άνάτυπον 

έκ τής "Θεολογίας").

’Η θεαις τής Καθολικής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας έν τή Κοινωνία των 

’Εκκλησιών (του Amsterdam), Τεύχος Β', ’Ανάτυπον έκ τής "Θεολο

γίας" , ’Αθήναι 19 52-3.

'Η Β' Γεν. Συνέλευσις του Παγκ. Συμβουλίου των ’Εκκλησιών έν ’ Ε-

βανατον (1954), Περιοδικόν "’Εκκλησία", τόμ. ΛΑ' καί ΛΒ 1955, 

' Η σπουδαιάτης τής ’ Ορθοδόξου Λατρείας 1 ίφ1' τήν Οικουμενικήν κι-

νησιν. ’Ανάτυπον έκ του περιοδικού "Παρνασσός", τόμ, I, άρ. 4,

’Αθήναι 1968,
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TBs- *H θεούς της ’Ορθοδοξίας εις την Οίκαυμ. Κίνησιν εν ”’Εκκλ,Φάρψ",
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^~ψ9·^ U Zur Fi· age nach fier Einheit der Kirche: Gedanken zur Okum. Bewe-

gurag εις τόν τόμον τόν εκδοθεντα υπό του Herder Verlag (Wien Frei

burg, Basel) 1969 , υπό Dam. Papandreou αελ. 393.

X.- ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

<c Τακτικά, εν τη Μεγ. ' Ελλ. ’ ΕγκυκλοπαιδεÎqc, τόμ. ΚΒ' , αελ. 656-657. 

Ρ Cy -8ρΓ-V Αν Μητροπόλεις καί ’ Αρχιεπ ισκοπαί του 0 Ικουμενικοΰ Πατριαρχείου 

καί η "Τάξις” αυτών, Τόμ. Α', τεΰχ. α' (εν Texte und Forschungen 

υπό Ν. Bees No 13), εν ’Αθήναις 1934, αελ. 104+uß'.

Xll- ΒΙΟΓΡΑΦΙAI KAI ΙΣΤΟΡΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ &/1 ΰ

* 0 ’ Αρχιεπίσκοπος ’Αθηνών καί πάσης ’ Ελλάδος Χρυσόοτομος, "’Εκκλη

σία” Νοέμβριος 1948 καί "Καθημερινή” 23 ’Οκτωβρίου 1938.

^ 'θ ’ Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Α.Παπαδόπουλος ως διευθυντής καί άνα- 

διοργανωτής τής Ριζαρείαυ Σχολής (1911-1923). "’Επετηρίς ' Ενωαεως 

των ’ Αποφοίτων τής Ριζαρείου ’Εκκλ, Σχολής” 1949 , αελ. 84-110,

'θ 0ικουμενικός Πατριάρχης Φώτιος Β' επί τή προπαρασκευή τής άρσε- 

ως του Βουλγαρικοί) Σχίσματος ( 1930-1935) , άνάτυπον εκ τής "'Ορθο

δοξία^' 19 52, τεύχος 1 ον, Κωνσταντινουπολις 1952.

Ευχαρυστήρυον είς ' Αμ. Σ. ’Αλιβιζατον, Τιμητικός τόμος,’Αθήναι 1958, 

’ Αμίλκας Σ. ’ Αλιβιζατος. Βιογραφία, ’ Αθήναι 1^958.

'0 1 Αμ. ’Αλιβιζατος εν τή &κκλ. 'Ιστορίρ τής 'Ελλάδος ( 1887-1969) 

εκδ. 2α έπηυξημένη. ’Εν ’Αθήναις 1969.

Hamilcar S. Alivisatos, εν τψ τόμψ Oecumenische Profile , 1961.

Βασ. Στεφανίδης. Βιογραφικός χαρακτηρισμός είς τόμον ’Επετηρίδας 

τής Βεολ. Σχολής άφιερωμένον είς αίιτόν, 1958.

Είαγγ. ’Αντωνιάδου, Χαρακτηρισμός, ως πρόλογος είς 'Επετ. Βεολ. 

Σχολής I960.
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'Ιστορία της Ρ νζαρείου ’Εκκληαναστνκής Σχολής, ’Αθήναν 1969. 

XII?- ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ

Ενναν επνστημοννκώς δυνατή ή ’Ορθόδοξος ’Αγωγή; ’Αθήναν 1935, 

αελ. 15.

Η Θεαλογνκή Σχολή περί Πανδείας, εχδοσνς του Πανεπνστημίου, 

’Αθήναν 1958.

Περί τό πρόβλημα τής θεμελνώσεως τής Χρνστναννκής Πανδαγωγνκης 

εν τή Καθολνκή ’Ορθοδόξψ καν τή Ρωμανοκαθολνκή ’Εκκλησνςί, "Γρηγ. 

Παλαμας" Ν/βρνας-Δ/βρ νος 1946.
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XΕΘΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Δυο άρθρα περί τής θεσεως του Κυπρνακοϋ ενς την Β' Γεν. Συνελευ- 

σνν του Παγκ. Συμβουλίου των ’Εκκληανων εν Εβανοτον ( 1954), εν
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* Εν τή Θρηοκευτνκή καί Χρνατναννκή ’Εγχυχλοπανδενρ πολλά αρθρα 

καί Ιδίως : ’Αβααγοί, ’Αβηοαυν νακή ’Εκκλησία ( Ιστορία, τόμ. A , 

αελ. 30-46), ’Αβρασάξ, "Αγαβος, ’Αγαπητός A , Αγ. Εδρα, Ηρά

κλειας Θράκης, 8ηβών καί Λεβαδενας μητρόπολνς.

Πολλά άρθρα ενς τήν Θρησκευτνκήν καί ’Ηθνκήν ’Εγκυκλοπανδείαν 

μεχρν καν του Δ' τόμου.

’Αν έκδοτος Κατήχησνς Θεοδώρου του Στουδντου, "’Εχχληοναστνχος Φά

ρος", 'Αλεξάνδρενα 1930.

’Η εθννχνστνχή Γερμανία εκκληαναστνκως, ’Αθήναν 19 34 , οελ. 198. 

Περί τήν πρώτην μνείαν των ’Αλβανών εν τανς εκκλησναστνκανς πή

γα νς καί τά όρνα τής χώρας των έπ ν Βυζαντννων (ανατυπον εκ του 

ΚΓ' τόμου τής ’Επετηρ. τής ’Ετανρ. Βυζαντ.Σπουδών). Αθήναν 1953
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ρι συμμέτοχης του λαϊκού στοιχείου εις την Διοικησιν της 

’Εκκλησίας καί δή καί εις την εκλογήν των 'Επισκόπων (άνάτυ- 

πον εκ του περιοδικού "Γρηγόριος Παλαμας" Θεσσαλονίκη 19 65, 

Προβλήματα κανονικής διοικήσεως εν τή ’ Εκκλησiçt τής ’ Ελλάδος 

(εκδόσεις του 'Ινστιτούτού των 'Ανατολ, Σπουδών τής Πατριαρ

χικής Βιβλιοθήκης 'Αλεξανδρείας άριθ, 14-15, 'Αλεξάνδρεια 

1966).

Πολλά νομοκανονικά άρθρα καί άρθρα άναφερόμενα είς την Εκκλ. 

Πολιτικήν εις τό περιοδικόν 11 ’ Ορθόδοξος Σκέφις" των έτων 1958- 

19 59-1960, ουτινος υπήρξα εκ των έκδοτων,

2.

3.

. 'Η υπ’άριθ. 4*0 είναι νομοκανονική.

’Εν προπαρασκευή
. — \

Περί τήν χρηαιμοποίησιν του όρου : "επίσκοποί—διάκονοι", Εν Εφε- 

σψ, Φιλίπποις καί Κρήτη κατά τους χρόνους του Παύλου.

Περί τό πρόβλημα τής προαγωγής τής ’Επισκοπής Τραπεζουντος εις Αυ- 

τοκεφαλον ’Αρχιεπισκοπήν Πόντου Πολέμωνιακού καί Μητροπολιν Λαζικης. 

Laie. 'Ιστορία του λαϊκού στοιχείου εις τήν ’Ανατολ. ’Ορθ. Εκκλησί

αν από του αρχικού Χριστιανισμού μέχρι τού 1453 διά το Reallexikon 

für Byzantinistik τής Βαυαρικής ’Ακαδημίας ’Επιστήμων. ( Ιστορικο- 

κανονική καί Νομική μελέτη). _ - /
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