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To εις την ’Ακαδημίαν 5Αθηνών, επί τη ύποψηφιότητι εις προ- 
κηρνχβεϊσαν έδραν Θεολογίας, εις την Γ ' τάξιν των ’Ηθικών καί Πολι
τικών ’Επιστημών, νποβληθεν σημείωμα, τό συνόδευαν την σχετικήν 
αϊτησιν προς το ’Ανώτατου Πνευματικόν "Ιδρυμα της χώρας, εθεώρησα 
πρέπον να δημοσιεύσω Ιδιαιτέρως, διότι είναι ευσύνοπτου καί ύποβοη- 
Θεΐ καί τούς μη ειδικούς εις την γνωριμίαν τού έργου μου καί την θε- 
μελίωσιν της υποψηφιότητάς μου, ώς εκτίθεται αϋτη διά περισσοτέρων 
εις τό Βιογραφικόν 'Υπόμνημα.

Καί ή μεν αϊτησις προς την Ακαδημίαν επιτάσσεται εις το 
παρόν δημοσίευμα, ώς άφορώσα εις τό τυπικόν μέρος τής υποψηφιό
τητάς μου, ενώ τό σημείωμα τό άφορών εις τό ουσιαστικόν μέρος αυτής,, 
προτάσσεται. Τούτο όρθώς εζητήθη, διότι επιβάλλεται ή εν συνάψει 
εκθεσις τού έργου τού υποψηφίου. 'Όμως πρέπει νά λεχθή, δτι ή σύνο- 
ψις ύπερτεσσαρακονταετοϋς δραστηριότητας πνευματικής, εθνικής καί 
προπάντων τής εις την καθαρόν επιστήμην άναφερομένης, ώς αϋτη πα
ρουσιάζεται ιδία εις τός ανακοινώσεις εις την Ακαδημίαν (1935-1961), 
καί μάλιστα την αυτοπρόσωπου, ήτο καί είναι δυσχερής. Αϋτη κατα
λαμβάνει αναγκαίως τό μείζον μέρος τής εν τώ σημειώματι περιλη
πτικής έκθέσεως, ή οποία δημοσιεύεται ώς παρεδόθη εις την ’Ακαδη
μίαν. Εις ταύτην προσετέθησαν μόνον δύο υποσημειώσεις, κριθείσαι 
απαραίτητοι προς διασάφησιν τού κειμένου.

Τό σημείωμα διέπεται από την αρχήν, δτι ή εις την επιστήμην 
συμβολή, ή θεμελιοϋσα την εις την ’Ακαδημίαν Αθηνών αϊτησιν προς 
εκλογήν ώς τακτικού μέλους αυτής, δέον αναγκαίως νό περιλαμβάνη 
δχι μόνον τό επιστημονικόν παρελθόν καί παρόν άλλα καί τό μέλλον, 
μάλιστα δε τός διό την ερευνάν προθέσεις καί περαιτέρω προσπάθειας,
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τάς οποίας επιβάλλει δ δρος καθαρά επιστήμη και εις τάς Πνευματικός 
Έπιστήμας, διότι σταθερός πρέπει νά παραμένη ο σκοπός παντός αλη
θούς επιστήμονας, ή διά τής μετ’ αντικειμενικότητας — δση είναι δυ
νατή εις τον άνθρωπον και τους δεσμούς του (πρβλ. Ed. Spranger: 
Der Sinn der Voraussetzungslosigkeit in der Geisteswissenschaften 
1930 Άνακοίν. εις ’Ακαδημίαν Βερολίνου),— ερευνά, προς άνεύρεσιν 
τής αλήθειας του έκάστοτε υποκειμένου αυτής.

Έ ν Άθήναις τή 4η Φεβρουάριου 1974
καθηγητής Γερ. I. Κονιδάρης



TO
Τον δμ. Καθηγητοϋ τον Πανεπιστημίου ’Αθηνών Γ. Κ  ο ν ι ô ά ρ η 

επί τη νποιρηφιότητι αντοϋ εις έδραν Θεολογίας εν τη 5Ακαδημία 5Αθηνών.

Διά να λάβουν τα άξιότιμα μέλη της ’Ακαδημίας γνώσιν των 
ουσιωδών στοιχείων των θεμελιούντων την υποψηφιότητα εις την εν 
λόγω έδραν, εγράφη, συμφώνως προς την δημοσιευθεϊσαν προκήρυξιν, 
το παρόν σημείωμα. "Ομως, ϊνα ή γνώσις, ήν μάλιστα έχουν οι ειδι- 
κώτεροι καί οί εγγύτερον προς την έδραν Ιστάμενοι, είναι πληρέστερα, 
εθεώρησα επάναγκες, κατά την επικρατούσαν παλαιόν ακαδημαϊκήν 
συνήθειαν, νά γράψω καί εύρύτερον Β ι ο γ ρ α φ  ι κ ό ν  ύ π ό μ ν η- 
μ α, το οποίον διά τους ευθύς κατωτέρω άναγραφομένους λόγους είναι 
δεδικαιολογημένως μακράν.

a) Εις το επισύναπτα μενον εις την αϊτησιν καί το μετά χεϊρας 
σημείωμα — «Βιογραφικόν» υπόμνημα περιέχεται «ειδικόν εισαγωγικόν 
τετρασέλιδοι’», πιθανώς ενδιαφέρον το ύμέτερον 'Ίδρυμα, ένεκα τής απο
στολής αυτού (σελ. α-δ), εν τέλει δε, εις τάς σελίδας 187-200, ειδο
λογικήν κατάταξιν τών 1-103(-104) καί 105 έργων μου: ερευνών, 
πραγματειών, μελετών, συγγραφών καί δημοσιευμάτων μου, άναφε- 
ρομένων εις πλείονας κλάδους τής Θεολογίας. Εις ταυτήν, ελλείψει 
χρόνου, δεν κατέστη δυνατόν νά γίνη παραπομπή εις τάς σελίδας τού 
υπομνήματος (πρβλ. πίνακα περιεχομένων) τού τρίτου τού καί σημαντι- 
κωτέρου εκ τών 4 μερών τής Βιογραφίας μου. "Ομως ι) κατά χ ρ ο 
ν ο λ ο γ ι κ ή ν  σ ε ι ρ ά ν  ε κ θ  ε σ ι ς , π ε ρ ί  τ ώ ν  έ ρ γ ω ν  
μ ο υ ,  διευκολύνει τά μέλη τής ’Ακαδημίας εις τήν άνεύρεσιν καί τήν 
κρίσιν των περί τού έργου μου. Εις το Γ ' τούτο μέρος τής Βιογραφίας 
γίνεται βραχεία άνάλυσις καί άξιολόγησις τών κατά χρονολογικήν σει
ράν άριθμουμένων έργων μου, διά τούς επιθυμούντας κατατοπισμόν καί 
γνωριμίαν ούσιαστικωτέραν καί β α θ υ τ έ ρ α ν  τών επιστημονικών 
μ ο υ  ερευνών, μελετών καί δή καί εκείνων, αί όποΐαι θά εφαίνοντο



αύτοϊς ώς σπονδαιότεροα, καί δή καί ώς τεκμήρια των ερευνών καί επι
στημονικών συμβολών μου εις την Θεολογίαν καί μάλιστα εις τάς είδικάς 
πραγματείας, ετι δε καί τα μεγάλα συνθετικά έργα μου, εις την Γεν. 
Έκκλ. Ιστορίαν καί την 5Εκκλησιαστικήν 'Ιστορίαν της 'Ελλάδος, ετι 
δε καί το Κανονικόν Δίκαιον. 'Η  μνεία της διεθνούς αυτών προβολής 
καί άπηχήσεως είναι άναγκαίως άτελής, αν καί συχνάκις ευρίσκω τα 
έργα μου μνημονευόμενα ούχί μόνον εις ευμενείς κρίσεις ήμετέρων 
αλλά καί ξένων (A. Michel, Beck, Centre Istina, Λεξ. «Religion in 
Geschichte und Gegenwart», Kirsten, Gongar, ’Αλιβιζατον, Καρμί- 
ρην, εις το περιοδικόν «Θεολογία» καί εις τά ξένα περιοδικά ola τά: 
«Münch. Theol. Zeitschrift, Church History, Bulletin Harvard, Re
vue d’ Histoire Ecclesê). Άξιοσημείωτον είναι δτι οι ήμέτεροι Καθηγη- 
ταί ’/. Καρμίρης* καί ’/. Ζηζιούλας**, ώς κ.ά. άναφέρονται εις τά ερευ
νητικά έργα μου δι αποσπασμάτων.

β) 'Η  σχετικώς μεγάλη εκτασις τον υπομνήματος μου, παρά 
την ειλικρινή προσπάθειάν μου διά την εύσυνοπτον εκθεσιν τών βιογρα- 
φικών μου στοιχείων, καί τών κατά την δράσιν μου, ώς καί τών έργων 
μου (ϊδε πίνακα περιεχομένων), επεβλήθη εκ τών πραγμάτων. Είμαι ό 
άρχαιότερος εκ τών νεωτέρων διδακτόρων τής Θεολογίας τής γενεάς 
μου (1934), ή δε εύρντης τον εν τή Θεολογία έργου μου, συνδεομένη 
προς πολλάς καί ποικίλας^ ενεκα καί τών κλάδων τής Θεολογίας τους 
οποίους θεραπεύω, καί άκόμη ένεκα τής δραστηριότητας τής επιστημο
νικής άμα καί εκκλησιαστικής καί εις διεθνή συνέδρια τοιαντης, καί 
πρέπει νά προσθέσω εθνικής καί κοινωνικής, εκτείνεται εις 45 όλα έτη 
(1929-1974). Μνημονεύων του γεγονότος, ότι έξετέλεσα το καθήκον 
μου τό εθνικόν επί Κατοχής, δτε εφυλακίσθην, εις τό Κυπριακόν, τό 
’Εκπαιδευτικόν, έτι δε καί τό ’Εκκλησιαστικόν, παρά τάς περιπέτειας 
καί δοκιμασίας, θέλω νά ρίιρω τό βάρος του παρόντος σημειώματος, εις

* Άναφέρομαι εις τήν Έκκλησ ιολογίαν του. Ασφαλώς ή ’Ορθόδοξος Έκκλησιολογ ία, ή επϊ 
τής Ά γ ια ς  Γραφής και τής Ί .  Παραδόσεως θεμελιούμένη, πρέπει νά ή και επιστημονικώς 
ήτιολογημένη, δι’ δ και ή φιλολογική και ιστορική ερευνά και λνσις τών προβλημάτων τών 
άποσπασμαχικώς διασωθεισών πηγών τών 2 πρώτων αιώνων, τών άναφερομένων εις τήν ϋπαρ- 
ξιν του επισκοπικού βαθμού, τον μυστηρίου τής 'Ιερωσννης καί τήν Άποστολικήν Διαδοχήν, 
αποτελεί καιρίαν προϋπόθεαιν πάσης Χριστιανικής ’ Εκκλησ ιολογίας.

** Άναφέρομαι εις τήν λαμπράν ερευνάν τού μαθητου και βοηθού μου, διδακτορικήν πρα
γματείαν, νΰν καθηγητον τής Συστηματικής Θεολογίας τού εν ’Εδιμβούργο) Πανεπιστημίου, 
περί τής ’Ενότητας τής ’Εκκλησίας εν τή Θεία Ευχαριστία καί τώ επισκοπώ κατά τους τρεις 
πρώτους αιώνας (εισηγητής ό γράφων το παρόν, τό 1965).



τάς σπουδαιότερης δραστηριότητας, ai δποΐαι έχουν σημασίαν διά τον 
Χριστιανισμόν τον παρόντος και διά την Οίκουμενικότητα της ’Ορθο
δοξίας μας. Σημειώνω, λοιπόν, εκ των δραστηριοτήτων μου, πρώτην 
την περί τής Οικουμενικής κινήσεως, διότι εύρίσκομαι κατ’ ουσίαν εις 
σχέσιν προς ταντην από τεσσαράκοντα και ενός (4:1) ετών. Πρώτη μου 
ομιλία εγένετο εις τό Rengsdorf τής Ρηνανίας (Μάρτιος 1933), δτε 
με είσήγαγεν δ διδάσκαλός μου 'Αμίλκας Άλιβιζάτος, προτείνας εις 
την διεθνή Θεολογικήν ’Επιτροπήν νά με προσκαλέση (εύρισ κόμην εν 
Βερολίνω 1930-33) εις το δ ι ε θ ν έ ς  Σ υ ν ε δ ρ ί α ν  σ π ο υ δ ώ ν  
τ ο ν  Π ρ α κ τ ι κ ο ύ  Χ ρ ι σ τ ι α ν ι σ μ ό ν .

γ ) 'Η  σύνταξις πλήρους βιβλιογραφίας των δημοσιευμάτων μου 
εις τον ημερήσιον και περιοδικόν τύπον είναι επί του παρόντος δυσχε
ρής, διότι αρχίζει από τον 1925.

δ) "Η ενρύτης καί ή μεγάλη σχετικώς διάρκεια τον έργου μου 
φαίνεται είδικώς καί εις την ενασχόλησιν περί σημαντικά προβλήματα 
τής ’Επιστήμης, τά όποια απαιτούν πολλάκις μ α κ ρ ο χ ρ ό ν ι ο ν  
ε ρ ε υ ν ά ν  καί ενρίσκονται εις στενήν σχέσιν προς το θεμελιώδες 
ερευνητικόν εργον τής ’Ακαδημίας Αθηνών. Θά μοί συγχωρηθή δέ, 
ώς πιστεύω, δτι εθεώρησα άρμόζον νά σημειώσω ιδιαιτέρως εις την 
παρούσαν αϊτησιν εν συνάψει, δτι το εργον μου χρονικώς καί είδολογι- 
κώς εν τή Θεολογία, παρουσιάζεται σχεδόν αμέσως εις επαφήν προς τήν 
’Α κ α δ η μ ί α ν  5Α θ η ν ώ ν ,  διότι το 1935 διά τού άειμνήστου δι
δασκάλου μου Κωνσταντίνου Δ υοβουνιώτου, έκαμα τήν πρώτην μου 
άνακοίνωσιν περί τής ’Εκκλησίας Αθηνών, τών Βυζαντινών χρόνων. 
Ήκολούθησαν ai επόμεναι: ή 2α τό 1938 διά τού Κωνσταντίνου Ράλλη 
εις τήν ’Εκκλησιαστικήν 'Ιστορίαν τής "Ελλάδος καί τό Διοικητικόν 
Δίκαιον, ή 3η διά τού Κωνσταντίνου Άμάντου, το 1913, περί τής ’Εκ
κλησίας τής Βουλγαρίας εν τή Βυζαντινή πολιτική καί εκκλησιαστική 
'Ιστορία, ή 1η διά τού αειμνήστου διδασκάλου μου Γεωργίου Σωτηρίου, 
άναφερομένη εις τήν Εκκλησιαστικήν 'Ιστορίαν τής Κύπρου καί τής 
Κωνσταντινουπόλεως τών Βυζαντινών χρόνων, ή 5η μεγάλη, α υ τ ο 
π ρ ο σ ώ π ω ς  γ ε ν ο μ έ ν η ,  άνακοίνωσις τής 17ης Μαΐου 1956 
( τό μέγα π ρ α κ τ ι κ ό ν  υ π ά ρ χ ε ι  ε ι ς  τ  à Π ρ α κ τ ι κ ά  
τ ή ς  ’Α κ α δ η μ ί α ς  τ ο ύ  ’Ι α ν ο υ ά ρ ι ο υ  τού 1957), είναι
ασφαλώς ή σπουδαιοτάτη πασών, διότι αποτελεί φιλολογικήν καί Ιστο
ρικήν θεμελίωσιν τού Πολιτεύματος τής ’Αρχεγόνου ’Εκκλησίας. Ά -



να φέρεται εις έρευνας 24 ετών (1932-1956) εις μέγα πρόβλημα της 
επιστήμης, και τής Ιστορίας τής 5Αρχαίας Καθολικής ’Εκκλησίας, 
διαιρούν τους επιστήμονας και τάς ’Εκκλησίας, ζωτικώτατον διά την 
Οίκονμ. Κίνησιν καί εις τάς Ένωτικάς προσπάθειας τον παρόντος. Εις 
άλλας πτνχάς τον μεγάλου προβλήματος άναφέρονται ή εν Μονάχω 
mwwmuort; et; Mü/tcAe/ter TAeokg^cAe
1961, 4, ως και ή 6η εν τή ’Ακαδημία ’Αθηνών, ή διά τού άειμνήστον 
διδασκάλου μου Σ. Κουγέα γενομένη (Ίονν. 1961), ή οποία μετεφρά- 
σθη εις την Γερμανικήν υπό τών ξένων.

'Ο φιλολογικός και ιστορικός χαρακτήρ τών ανακοινώσεων μου, 
άπηλλαγμενών δογματικών προϋποθέσεων, ερμηνεύει την σπάνιάν τύχην 
ιδίως τής 5ης άνακοινώσεως καί το διεθνές περί ταυτήν διαφέρον (σελ. 
127-130 τον υπομνήματος).

ε) Ή  σειρά τών ερευνών μου τούτων, ως καί τών άλλων, περί 
ών γίνεται σύντομος λόγος εις τό εισαγωγικόν σημείωμα τοϋ υπομνή
ματος μου (σ. α-δ), αποτελούν τό ίδιάζον χαρακτηριστικόν, τό οποίον 
στηρίζει την υποψηφιότητά μου. AI έρευναι συνεχίζονται, ιδίως υπό 
τοϋ μαθητου μου καί πρώην βοηθού μου ’/. Ζηζιούλα, καθηγητοϋ τής 
Συστημ. Θεολογίας εις τό Πανεπιστήμιον τον ’Εδιμβούργου. Ή  όλο- 
κλήρωσις τής έν τή ’Ακαδημία ’Αθηνών άνακοινώσεως θά άπαιτήση 
4 τόμους (έξεδ. τοϋ A  2 τεύχη καί τον Γ ' 2). Έ ξ  αυτών προκύπτει, 
δτι εις την ’Ακαδημίαν άνεκοίνωσα την σημαντικωτάτην τών ερευνών 
μου, ή οποία έξεδόθη ήδη εις μεν την 'Ελληνικήν εις 2αν εκδοσιν εις δε 
την Γαλλικήν ωσαύτως εις 2αν, μετά 10 άλα έτη καί εκ πρωτοβουλίας 
τοϋ Κέντρου «Istina» τών Παρισίων. Εις ταΰτα προσετέθη ή περί 
«Διαδοχών τών ’Αποστόλων» φιλολογική καί ιστορική θεωρία μου 
(1963-1964, ελληνιστί καί πληρεστέρα γερμανιστί — έτοιμη προς 
εκδοσιν). Σήμερον δύναμαι νά εϊπω, δτι ενρίσκομαι προ πλήρους άξιο- 
ποιήσεως τών ερευνών μου, μάλιστα υπό τών φίλων συναδέλφων ’/. Ζη
ζιούλα (1965, ή περί ενότητας τής ’Εκκλησίας διατριβή μεταφράζεται 
γαλλιστί καί αγγλιστί) καί Ίω. Καρμίρη (Έκκλησ ιολογ ία 1973). Έ ν  
δψει τών 4 βασικών άνακοινώσεων περί τοϋ Ά ρχ. Πολιτεύματος τής 
Εκκλησίας δύναμαι νϋν νά επαναλάβω δ,τι εΐπον εις δίωρον μάθημα 
προς τούς φοιτητάς μου (Φροντιστήριον), τήν επαύριον τής έν τή ’Α 
καδημία άνακοινώσεως: 'Ό τι «ποτέ τόσον πολλά νέα δεν ήσαν τόσον 
άγνωστα εις τόσον πολύ γνωστά άρχαΐα κείμενα» ( τών 2 πρώτων αίώ-



νων της Χρl o t . ’Εκκλησίας). Δεν υπάρχει φρονώ, διά την ’Ορθόδοξον 
5Εκκλησιολογίαν, αχρις ώρας, καλλίτερα οδός θεμελιώσεως της περί 
πολιτεύματος τής \Εκκλησίας θεμελιώδους διδασκαλίας αυτής εκτός 
τής ήμετέρας έρεύνης. Αυτή άναφέρεται εις «βασικούς ορούς ύπάρξεως 
τής ’Εκκλησίας», εφ’ όσον 6 κόσμος έγνώρισε τον Χριστιανισμόν ώς 
’Εκκλησίαν. ’Εντεύθεν ερμηνεύεται όχι μόνον το ορθόδοξον, αλλά καί τό 
ρωμαιοκαθολικόν καί προτεσταντικόν διαφέρον καί τά ευμενή σχόλια 
προτεσταντών, περί ών γράφει τό περιδ. «Istina» (1962).

'Όθεν είμαι βαθέως ευγνώμων εις την Β' τάξιν τής 5Ακαδημίας 
Αθηνών (τοϋ 1956) καί τούς αειμνήστους Προέδρους Π. Πουλίτσαν, 
Κ. Ρωμαΐον, Γ. Σωτηρίου καί τον ευτυχώς ζώντα Γ. Ίωακείμογλου, 
προηγηθέντα τοϋ Κ. Ρωμαίου, διότι επίτρεψαν καί ένίσχυσαν την αύ- 
τοπρόσωπον άνακοίνωσιν.

*  *  *

Έ κ τών ανωτέρω καί τών εν τώ Γ ' μέρει έκτιθεμένων περί τοϋ 
όλου έργου μου προκύπτει άβιάστως τό εύρος καί τό βάθος αύτοϋ, διότι 
συνδέεται προς τούς σπουδαιοτέρους κλάδους τής Χριστ. Θεολογίας, 
με βάσιν τον εύρύτατον τών κλάδων αυτής: την Γεν. Έκκλ. 'Ιστορίαν, 
από τοϋ Ίησοϋ μέχρι τών καθ’ ημάς χρόνων, καί με ιδιαίτερον ερευ
νητικόν διαφέρον, Ιον) εις την Έκκλ. 'Ιστορίαν τής Ελλάδος (δύο 
τόμοι 900 σελίδων περίπου).

2ον) Εις την "Ιστορίαν τών Δογμάτων καί την Δογματικήν 
Θεολογίαν (μελέται περί Χαλκηδόνας).

3ον) Εις την Π α τ ε ρ ι κ ή ν  Θ ε ο λ ο γ ί α ν ,  Φ ί λ ο -  
σ ο φ ί α ν  καί Φιλολογίαν ετι δέ καί την Βυζαντινήν 'Ιστορίαν ( «Δια- 
μόρφωσις τής Καθολ. Εκκλησίας», Μέγας Βασίλειος κλπ.).

4ον) Εις τήν 'Ιστορίαν τοϋ 'Ελληνισμού καί δή τήν Βυζαντινήν 
εν τή χερσονήσορ τοϋ Αίμου με σκοπιάν τήν Κωνσταντινουπολιν (ίδε 
πραγμ. ύπ άρ. 31, 34, 35).

5ον) Εις τό Κανονικόν Δίκαιον, συνδεόμενον μετά δύο βασικών 
Νομικών επιστημών τοϋ Δημοσίου Δικαίου: τό Συνταγματικόν και το 
Διοικητικόν Δίκαιον.

Έ π ί πλέον 6ον) εις τά πλαίσια καί θεμέλια τοϋ όλου έργου, ας 
μοί έπιτραπή νά ειπω, ότι φαίνεται καθαρά ή βαθύτερα κριτική γνώσις 
τής ’Αρχαίας, τής Βυζαντινής, τής Μεταβυζαντινής Πολιτικής καί



πολιτιστικής Ιστορίας (ιδε Γεν. "Εκκλ. Ιστορίαν τόμ. Α ', 19572 και 
Εκκλησ. Ιστορία "Ελλάδος), οϊαν οφείλει να έχη 6 θεράπων της 

Γεν. "Εκκλ. "Ιστορίας*.
7ον) 3Επειδή πολλά εκ των έργων μου εξηντλήθησαν, μάλιστα 

δε τά ανάτυπα των άνακοινώσεών μου εις την 3Ακαδημίαν 3Αθηνών, 
πλήν της 2ας εκδόσεως τής μεγάλης, καί τινων τής Γαλλικής μεταφρά- 
σεως, διά τούτο άλλων μεν θά υποβάλω τρία, άλλων δέ εν αντίτυπου 
μόνον. Σημειώνω όμως, δτι των μεγάλων συνθετικών έργων μου και 
τινων πραγματειών, σημαντικών, υπάρχουσιν αντίτυπα καί υποβάλλον
ται. "Όπου υπάρχουν περισσότερα θά ύποβληθοΰν καί εις τούς κ. κ. 
"Ακαδημαϊκούς, άλλα προτιμώ να στείλω εκείνα τά αντίτυπα, τά οποία 
ενδιαφέρουν εύρυτέρους κύκλους καί την δημοσίαν γνώμην. Εις την 
Βιβλιοθήκην τής 3Ακαδημίας εφρόντιζα συνήθως νά δίδω αντίτυπα.

*
*  *

Κατά ταϋτα ύποβάλλων τό εργον μου εις την κρίσιν τής 3Ακα
δημίας παρακαλώ νά εκλεγώ τακτικόν μέλος αυτής.

α) Διά νά δυνηθώ, με την Αποτελεσματικήν βοήθειαν τοϋ " Y  μυ
τερόν Ιδρύματος, νά συνεχίσω καί ολοκληρώσω την μεγάλην ερευνάν, 
την όποιαν ήρχισα την 17ην Μαΐου 1956, εν τώ Πανεπιστήμια) του Μο
νάχου τό 1960, καί διά τής 2ας άνακοινώσεως εν τή "Ακαδημία τώ 1961 
(διά τοϋ Σ. Κουγέα) καί μετά ταϋτα (1964 Θρ. καί "Ηθ. Έγκυκλ.), 
διότι ή έρευνα άφορα εις μέγα πρόβλημα τής "Επιστήμης καί τής 3Εκ
κλησίας και τής Χριστ. Οικουμένης. Περί τοϋτο άσχολεϊται ή Faith 
dW (W er Co/%/%Wo% τού Ζιψβ.

β) Νά συνεχίσω την ερευνάν τοϋ σημαντικού θέματος τής "Ι
στορίας τοϋ Δόγματός εν τώ πλαισίω τής "Ιστορίας τών σχέσεων 3Εκ
κλησίας και Πολιτείας εν Βυζάντιο), πολύτιμον διά τον Θεολογικόν 
ÆfUoyor 3/U%0ewç τ%; fdWoAwiÿ; 3Ορθοόο^ου 3#%%Α%-
σιας» και τών 5 Ελασσόνων Εκκλησιών τής 3Ανατολής (Κοπτών, 
Αρμένιων, Αιθιοπων, Σνρων και τών Χριστ. τοϋ Μαλαμπάρ τής "Ίν-

* Τά προβλήματα τής ουσίας τον Χριστιανισμού ώς καί τής Φιλοσοφίας τής Ιστορίας 
αυτόν και τής Θεολογίας ευρίσκουν την θέσιν των, ιδίως εις τά έργα μου τής 2ας και τής 3ης 
και τής 4ης περιπτωσεως, ως και εις τας εισαγωγας των 2 μεγάλων συνθετικών έργων μου. 
’Αλλά περί πάντων τούτων γίνεται ευρύς λόγος εις την Βιογραφίαν, εν τή όποια γίνεται επί
σης λογος περί τών συνθετικών έργων μου, ως και περί τής άξιολογήσεως καί διεθνούς άπηχή- 
σεως αυτών.



δίας). Δίατελών μέλος της ’Επιτροπής τον Διάλογον αντέγραψα 4 
σημαντικής μελέτας.

γ )  Διά νά κατορθωθή ή εκδοσις των σπονδαίων ιστορικών βν- 
ζαντινών κειμένων τής ’Εκκλ. Γεωγραφίας τής ’Ανατολής, εις πα
ραλλήλους πίνακας. ' Υπόδειγμα παρέχω εις την εις το Διεθνές Βνζαν. 
Σννέδριον τής ’Οξφόρδης (1966) άνακοίνωσιν, δημοσιευθεΐσαν εις τον 
4ον τόμον προς τιμήν τον ’Ακαδημαϊκόν κ. Ά ν. Όρλάνδον.

δ) Διά νά προσπαθήσω, με τάς άσθενεις μον δννάμεις, και την 
γνώσιν τον Καν. Δίκαιον, εις το σημαντικόν διά την ’Επιστήμην καί 
την ’Εκκλησίαν, επείγον εργον τής ενάρξεως τής κωδικοποιήσεως των 
Έ  Κανόνων, το όποιον είσηγήθη δ διδάσκαλός μον 'Αμ. Άλιβιζατος 
εις την ’Ακαδημίαν Αθηνών. Υπάρχει μέγα έγγραφον τον ’Αλεξάν
δρειάς προς τον Οίκ. Πατριάρχην (1973), εις το όποιον σννισταται νά 
ζητηθή ή βοήθεια ’Υμών.

’Αποβλέπουν εις την ευμενή κρίσιν καί ψήφον τής ’Ακαδημίας, 
ας /ιοί επιτροπή εν τέλει να εκφράσω την ελπίδα, ότι τόΎ μ . 'Ίδρυμα, 
το εργον τον οποίου παρακολουθώ από τον 1935, αδιαπτωτως, θα ευα- 
ρεστηθή νά μέ καταλέξη μεταξύ τών μελών τον, διά νά βοηθηθώ εις ε- 
πιτέλεσιν έργων ερευνητικών, άναγομένων εις την καιριαν αποστολήν 
του ώς ’Ανώτατου ’Επιστημονικού 'Ιδρύματος τής χώρας.

’Επί τοντοις διατελώ 
μετ’ ακρας τιμής καί σεβασμού

Καθηγητής Γεράσιμος ΙΑΚονιδάρης, 

ομότιμος τής Γεν. Εκκλ. 'Ιστορίας
καί πρφην εντεταλμένος τής ’Εκκλ. 'Ιστορίας τής Ελλάδος τών Πανε
πιστημίων Θεσσαλονίκης καί ’Αθηνών
καί τον Κανονικού Δικαίου καί τής Ποιμαντικής εν τώ Πανεπιστήμιο) 
’Αθηνών.
Σύμβουλος τον Άποστ. καί Πατριαρχικού Θρόνου ’Αλεξανδρείας. 
Εταίρος τής Θεολογικής ’Ακαδημίας τού Leningrand (1962). 
Μέλος τής ’Επιτροπής «Πίστέως και Ταξεως» τον Παγκοσμίου Συμ
βουλίου ’Εκκλησιών (από τού 1961).

’Αντεπιστέλλον μέλος τον Γερμανικού ’Αρχαιολογικού Ινστι
τούτου (από τού 1939).



A I T  Η  Σ Ι  Σ

Προς υποβολήν υποψηφιότητας 
τοϋ Καθηγητοϋ Γερασίμου I. Κονιδάρη 
εις προκηρυχθεΐσαν υπό της 
Ακαδημίας 5Αθηνών έδραν Θεολογίας.

Έ ν Άθήναις τη 1-2-1974

Προς

Την ’Ακαδημίαν ’Αθηνών 

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Άνταποκρινόμενος εις την από 18 Δεκεμβρίου και έξης, παρ. 
έτους προκήρυξιν, υπό τοϋ Ύμετέρου Ιδρύματος, μιας έδρας Θεολο
γίας, εις την Γ ' τάξιν «των ’Ηθικών και Πολιτικών 5Επιστημών», 
έχω την τιμήν να υποβάλω υποψηφιότητα εις την εν λόγω έδραν, ώς 
κεκτημένος τα υπό τών θεσμών τής ’Ακαδημίας ζητούμενα προσόντα. 
Συνημμένους υποβάλλω:

Π ρ ώ τ ο ν :  Τό ζητηθεν σημείωμα, δπερ άφορα εις τα ουσιώδη στοι
χεία τά θεμελιοϋντα την υποψηφιότητά μου.

Δ ε ύ τ ε ρ ο ν: "Ava τρία αντίτυπα τών μη εξηντλημενών έργων μου 
καί

Τ ρ ί τ ο ν :  Βιογραφικόν υπόμνημα εις τό όποιον, επεξηγώ εύρύτερον 
τό επιστημονικόν εργον μου εν τή Θεολογία. Τοϋτο ύποβοηθεί εις την 
κρίσιν περί εμοϋ καί τών συγγραφών, αιτινες τίθενται υπό την κρίσιν 
τής ’Ακαδημίας. Τό συνημμένον σημείωμα περιλαμβάνει ουσιαστικήν 
περίληψιν τοϋ τρίτου μέρους τής Βιογραφίας.

’Επί τούτοις διατελώ
’Ακριβές άντίγοαφον Καθηγητής Γερ. I. Κονιδάρης

'Ομ. Καθηγητής τοϋ Πανεπιστημίου 3Αθηνών


