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Ανακοινωθέν – Αθήνα 2005 

 

Μετά από πρόσκληση της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδος πραγµατοποιήθηκε από τις 9 έως 
τις 13 Νοεµβρίου 2005 στη µονή Πεντέλης στην Αθήνα η δεύτερη συνάντηση της Κοινής Οµάδας 
Εργασίας Ορθοδόξων και Ρωµαιοκαθολικών Άγιος Ειρηναίος. Υπό την προεδρία του ορθοδόξου 
Επισκόπου Braničevo (Σερβία), ∆ρ. Ιγνατίου (Midić) και του ρωµαιοκαθολικού Επισκόπου 
Magdeburg (Γερµανία), ∆ρ. Gerhard Feige, ασχολήθηκαν τα µέλη της Οµάδας Εργασίας σ' αυτήν 
την συνάντηση µε τις οµοιότητες και τις διαφορές στην ορθόδοξη και τη ρωµαιοκαθολική 
Εκκλησιολογία. 
 
Η Κοινή Οµάδα Εργασίας Ορθοδόξων και Ρωµαιοκαθολικών Άγιος Ειρηναίος είχε συνέλθει το 
προηγούµενο έτος στο Paderborn (Γερµανία) στην ιδρυτική της συνάντηση. Πρόκειται για µία 
διεθνή, θεολογική Οµάδα Εργασίας, της οποίας η εργασία χαρακτηρίζεται από συνέχεια, πέρα από 
γλωσσικά και πολιτισµικά σύνορα. Σ' αυτήν ανήκουν δώδεκα ορθόδοξοι και δώδεκα 
ρωµαιοκαθολικοί θεολόγοι. Τα µέλη της Οµάδας Εργασίας προέρχονται από το Βέλγιο, τη 
Βουλγαρία, τη Γερµανία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ολλανδία, την Αυστρία, την 
Πολωνία, τη Ρουµανία, τη Ρωσία, τη Σερβία, τη Σλοβακία και τις ΗΠΑ. Η Οµάδα Εργασίας 
αποτελείται από επιστήµονες, οι οποίοι προσπαθούν να συζητήσουν ελεύθερα και ανοιχτά για τα 
υπαρκτά προβλήµατα µεταξύ της Ορθόδοξης και της Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας, να 
προβληµατιστούν πάνω «στην τωρινή κατάσταση στις σχέσεις των ορθοδόξων και 
ρωµαιοκαθολικών και, όπου είναι δυνατό, να προτείνουν λύσεις, καθώς επίσης, να υπενθυµίσουν 
στις Εκκλησίες µας, ότι τα τωρινά εµπόδια µπορούν να ξεπεραστούν µόνο εάν συνεχίσουµε το 
διάλογο» (∆ιακήρυξη της ιδρυτικής συνάντησης στο Paderborn). 
Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος, κ. Χριστόδουλος, τόνισε στο χαιρετιστήριο λόγο 
του προς τα µέλη της Οµάδας Εργασίας, ότι τώρα διακρίνεται µία «νέα φάση στις σχέσεις µεταξύ 
των Εκκλησιών στην Ανατολή και στη ∆ύση», στην οποία «αποτελεί επιτακτική προτεραιότητα η 
αποκατάσταση εκείνης της ενότητας εν αληθεία και αγάπη, η οποία όριζε τις σχέσεις µεταξύ των 
δύο Εκκλησιών µας για πάνω από χίλια χρόνια». Ευχήθηκε να είναι καρποφόρες οι εργασίες της 
Οµάδας, ώστε να µπορέσει να συµβάλει «στην προώθηση της θεολογικής και εκκλησιαστικής 
ενότητας και συνεννόησης». 
 
Στη συνεδρίασή της στη µονή Πεντέλης η Οµάδα Εργασίας επικεντρώθηκε σε θέµατα 
εκκλησιολογικής σηµασίας υπό τον τίτλο «Η µία Εκκλησία και οι πολλές Εκκλησίες». Στις 
παρουσιάσεις και συζητήσεις αναλύθηκε το πώς βλέπει η Ρωµαιοκαθολική Εκκλησία τις µη-
καθολικές εκκλησίες και ποια εκκλησιολογική θέση αναγνωρίζει η Ορθόδοξη Εκκλησία στις µη-
ορθόδοξες εκκλησίες. Επίσης συζητήθηκε η σχέση της τοπικής εκκλησίας µε την καθολική 
εκκλησία στην ορθόδοξη και ρωµαιοκαθολική Εκκλησιολογία, η κατανόηση της τοπικής 
εκκλησίας όπως κι η σηµασία του όρου «αδερφές εκκλησίες». Τα αποτελέσµατα της συνεδρίασης 
θα συνοψιστούν ως θέσεις και θα συζητηθούν σε βάθος στην επόµενη συνάντηση. 
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Τα µέλη της Οµάδας Εργασίας εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους για τη φιλοξενία προς την 
Εκκλησία της Ελλάδος, ιδιαιτέρως δε στη συνοδική επιτροπή για τις διαχριστιανικές σχέσεις. Η 
ανοιχτή και εγκάρδια ατµόσφαιρα κατά τη διάρκεια της συνάντησης, όπως και οι κοινές πρωινές 
προσευχές βρήκαν µεγάλη απήχηση στα µέλη της Οµάδας Εργασίας. Ευχαρίστησαν επίσης τους 
δύο συγγραµµατείς της Οµάδας Εργασίας, τον ∆ρ.Johannes Oeldemann (Paderborn) και τον 
καθηγητή ∆ρ. Νικόλαο Λουδοβίκο (Θεσσαλονίκη), για την προετοιµασία της συνάντησης. Η 
επόµενη συνάντηση προβλέπεται να πραγµατοποιηθεί το Νοέµβριο 2006 στη Chevetogne, στο 
Βέλγιο. 
 
Επιπλέον πληροφορίες: 
Στη συνάντηση της Κοινής Οµάδας Εργασίας Ορθοδόξων και Ρωµαιοκαθολικών Άγιος Ειρηναίος 
στη µονή Πεντέλης στην Αθήνα συµµετείχαν από την ορθόδοξη πλευρά οι: Επίσκοπος Braničevo 
Ιγνάτιος Midić, Μάριος Μπέγζος (Αθήνα), Job Getcha (Παρίσι), Viorel Ionita 
(Βουκουρέστι/Γενέυη), Νικόλαος Λουδοβίκος (Θεσσαλονίκη), Paul Meyendorff (Crestwood/Νέα 
Υόρκη), Γρηγόριος Παπαθωµάς (Παρίσι), Vladan Perišić (Βελιγράδι), Viktor Savik (Σµoλένσκ), 
Mariyan Stoyadinov (Βελίκο Τάρνοβο) και Jan Zozulak (Πρέσοβ). 
 
Οι συµµετέχοντες από καθολικής πλευράς ήταν οι: Επίσκοπος Gerhard Feige (Magdeburg), 
Thomas Bremer (Münster), Edward Farrugia (Ρώµη), Zygfryd Glaeser (Oppeln), Basilius J. 
Groen (Graz), Pieter Kohnen (`s-Hertogenbosch), Antoine Lambrechts (Chevetogne), Hervé 
Legrand (Παρίσι), Johannes Oeldemann (Paderborn), Rudolf Prokschi (Βιέννη), Ronald Roberson 
(Washington/D.C.), Wolfgang Thönissen (Paderborn). 
 
 

 


