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Ανακοινωθέν – Θεσσαλονίκη 2013 
 

Η Κοινή Οµάδα Εργασίας Ορθοδόξων και Ρωµαιοκαθολικών Άγιος Ειρηναίος πραγµατοποίησε 
την δέκατη ετήσια συνεδρίασή της από τις 13 έως τις 17 Νοεµβρίου 2013 στην Ανώτατη 
Εκκλησιαστική Ακαδηµία της Θεσσαλονίκης, στην Ελλάδα. Η συνεδρίαση έγινε υπό την 
προεδρία του καθολικού συµπροέδρου της Οµάδας Εργασίας, Επισκόπου Magdeburg ∆ρ. Gerhard 
Feige, προέδρου της Οικουµενικής Επιτροπής της Συνόδου των Γερµανών Καθολικών 
Επισκόπων. Η θέση του ορθόδοξου συµπροέδρου έµεινε κενή, αφού ο προηγούµενος ορθόδοξος 
συµπρόεδρος, Επίσκοπος ∆ρ. John Yazigi, Μητροπολίτης Ευρώπης του Ορθόδοξου Πατριαρχείου 
της Αντιόχειας µε έδρα το Παρίσι, είχε εκλεχθεί εν τω µεταξύ Πατριάρχης Αντιόχειας και πάσης 
Ανατολής. Ο εκλεγµένος Αρχιεπίσκοπος Τελµεσσού Job (Getcha), µελλοντικός Μητροπολίτης 
της Eξαρχίας ορθοδόξων ενοριών ρωσικής παραδόσεως στη ∆υτική Ευρώπη µε έδρα το Παρίσι 
που υπάγεται στο Οικουµενικό Πατριαρχείο, και παλιό µέλος της Οµάδας Εργασίας, εκλέχτηκε 
οµόφωνα νέος ορθόδοξος συµπρόεδρος, θέση την οποία αποδέχθηκε και ο ίδιος. 
 
Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρών και ο Πρωτοσύγκελος της Ορθόδοξης 
Μητρόπολης της Θεσσαλονίκης, Αρχιµανδρίτης Στέφανος Τόλιος. Στις 15 Νοεµβρίου παρέστη 
στη συνεδρίαση και ο Μητροπολίτης Προύσσης Ελπιδοφόρος, ο οποίος µετέφερε τις ευλογίες του 
Οικουµενικού Πατριάρχη Βαρθολοµαίου. Την ίδια ηµέρα επισκέφθηκε την Οµάδα Εργασίας ο 
Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Άνθιµος και απηύθυνε προσωπικό χαιρετισµό στα µέλη της. Η 
Οµάδα Εργασίας Άγιος Ειρηναίος εξέφρασε τις ευχαριστίες της στον π. Νικόλαο Λουδοβίκο για 
την επιµέλεια οργάνωσης της συνάντησης και της διαµονής τους και για την οικονοµική ενίσχυση 
µέσω της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδηµίας. 
 
Κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης η Οµάδα Εργασίας συζήτησε για τη σχέση µεταξύ της 
Ιστορίας και της Θεολογίας, την κατανόηση της Συνοδικότητας και του Πρωτείου στη σύγχρονη 
θεολογία, ιδιαίτερα στα έργα του Yves Congar και του Olivier Clément, καθώς και για τις 
ορθόδοξες αντιδράσεις στη ∆εύτερη Σύνοδο του Βατικανού γενικά, και στο Lumen Gentium 
ειδικότερα. Τα αποτελέσµατα των διαλέξεων και των εντατικών συζητήσεων συνοψίστηκαν από 
τα µέλη στις ακόλουθες θέσεις: 
 
Ιστορία και Θεολογία 
 
(1) Η χριστιανική πίστη δεν εννοείται χωρίς αναφορά στην Ιστορία, επειδή ακόµα και η 
αποκάλυψη του Θεού µέσω του Ιησού Χριστού έγινε σε µία συγκεκριµένη στιγµή στην Ιστορία. Η 
σωτηριώδης δράση του Θεού στην ανθρωπότητα δεν συνέβη ανεξάρτητα από το χρόνο και το 
χώρο, αλλά στη µέση της ανθρώπινης ιστορίας. Γι' αυτό και η Ιστορικότητα αποτελεί βασική 
διάσταση της αυτοσυνειδησίας της Εκκλησίας, της Θεολογίας και του Κηρύγµατός της.  
 
(2) Παρά το γεγονός ότι τα δόγµατα είναι δεσµευτικές διδαχές της Εκκλησίας, είναι ωστόσο 
άρρηκτα συνδεδεµένα µε το ιστορικό πλαίσιο στο οποίο προέκυψαν, καθότι απαντούν σε µία 
συγκεκριµένη ιστορική πρόκληση, σ' ένα συγκεκριµένο πλαίσιο και σε συγκεκριµένη γλώσσα. Ως 
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εκ τούτου, τα δόγµατα είναι περιορισµένα, τόσο στη µορφή όσο και στο περιεχόµενό τους, διότι 
δεν αποτελούν ποτέ µία επαρκή έκφραση αυτού του οποίου µαρτυρούν και προσπαθούν να 
ερµηνεύσουν. 
 
(3) Η εκκλησιαστική ιστορία δεν είναι απλώς µία βοηθητική επιστήµη για τους θεολόγους, παρά 
έχει και η ίδια µία κατ'εξοχήν θεολογική σπουδαιότητα. Το παρελθόν της Εκκλησίας δεν µπορεί 
να είναι αντικείµενο ούτε εξιδανίκευσης αλλά ούτε και αδυσώπητης κριτικής. Το κύριο µέληµα 
στις ιστορικές µελέτες είναι να αποκαλυφθεί πότε οι χριστιανοί, ακόµα και οι επίσκοποι και οι 
θεολόγοι, έχουν παραµείνει πιστοί στο Ευαγγέλιο και πότε έχουν κάνει – συνειδητά ή ασυνείδητα 
– αλλοιώσεις. 
 
(4) Κατά την εξέταση των αιτίων και των συνεπειών των σχισµάτων στην Εκκλησία πρέπει να 
λαµβάνεται υπόψη όχι µόνο ο ρόλος που έχει παίξει η Θεολογία, αλλά και διάφοροι ιστορικοί, 
κοινωνικοί και πολιτισµικοί παράγοντες της εποχής. Η µελέτη της εκκλησιαστικής ιστορίας δεν 
επιτρέπεται να υποκύπτει στον πειρασµό του να δικαιολογήσει την πορεία της ιστορίας µίας 
συγκεκριµένης εκκλησιαστικής κοινότητας, αλλά θα πρέπει πολύ περισσότερο να  προσπαθεί να 
κατανοήσει την ιδιαιτερότητα των άλλων παραδόσεων. 
 
(5) Εκκλησιολογικές και θεολογικο-ιστορικές έρευνες που είναι απαλλαγµένες από 
προκαταλήψεις έχουν οδηγήσει σε µία νέα αντίληψη των επίµαχων θεµάτων που χωρίζουν τις 
Εκκλησίες, κι έχουν συµβάλλει µ' αυτόν τον τρόπο στη βελτίωση των σχέσεων µεταξύ των 
Εκκλησιών. Συγκεκριµένα: η επανεξέταση των χριστολογικών αντιπαραθέσεων γύρω από τις 
αποφάσεις των Συνόδων της Εφέσου (431) και της Χαλκηδόνας (451), η επαναξιολόγηση του 
σχίσµατος του 1054, η επίτευξη συνεννόησης µεταξύ Καθολικών και Λουθηρανών σε ό,τι αφορά 
τα βασικά σηµεία της περί ∆ικαιώσεως διδασκαλίας και η από κοινού παρουσίαση της Ιστορίας 
της Μεταρρύθµισης στο έγγραφο της ∆ιεθνούς Επιτροπής ∆ιαλόγου Καθολικών-Λουθηρανών του 
έτους 2013, δείχνουν ότι η ιστορική έρευνα µπορεί να παίξει έναν πολύ σηµαντικό ρόλο στη 
διαδικασία της “επούλωσης των αναµνήσεων”. 
 
(6) Τα αποτελέσµατα της έρευνας της εκκλησιαστικής ιστορίας µπορούν να αποφέρουν 
καλύτερους καρπούς στην Εκκλησία εάν έχουν ως αποδέκτες όχι µόνο τους ειδικούς, αλλά 
ολόκληρη την Εκκλησία: από τους ηγέτες της, τη θεολογική διδασκαλία και την έρευνα, έως και 
τις ενορίες και τα µοναστήρια. 
 
Συνοδικότητα και Πρωτείο στη σύγχρονη θεολογία  
 
(7) Ιστορικά και κοινωνιολογικά δεδοµένα θέτουν συχνά υπό αµφισβήτηση την παραδοσιακή 
κατανόηση της Εκκλησίας. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει κανείς να είναι έτοιµος να την 
αναθεωρήσει στο φως των ιστορικών δεδοµένων. Κάτι τέτοιο µπορεί να έχει επίσης επίδραση στο 
πώς κατανοούµε το Πρωτείο και τη Συνοδικότητα και µπορεί να συµβάλει στην επαναξιολόγησή 
τους και από τις δύο πλευρές στο πλαίσιο του διαλόγου.  
 
(8) Η προσέγγιση της αλήθειας µπορεί να επιτευχθεί µόνο ακούγοντας το Ευαγγέλιο και τις άλλες 
χριστιανικές παραδόσεις. ∆ιακρίνονται δύο εκκλησιολογικές τάσεις, µία στη βάση της 
Συνοδικότητας στην Ανατολή και µία περισσότερο επικεντρωµένη στο Πρωτείο στη ∆ύση. Χωρίς 
να αποκλείουν απαραιτήτως η µία την άλλη, βρίσκονται µάλλον σε µία σχέση δηµιουργικής 
έντασης µεταξύ τους, η οποία επιτρέπει την ύπαρξη ποικιλοµορφίας. Σύµφωνα µε τον Νiels Bohr: 
“Το αντίθετο µίας αληθούς πρότασης είναι µία ψευδής πρόταση, αλλά το αντίθετο µίας βαθειάς 
αλήθειας µπορεί να είναι και µία άλλη βαθειά αλήθεια!” 
 
(9) Για να αποκατασταθεί πλήρως η κοινωνία µεταξύ της Καθολικής και της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας απαιτείται από την πλευρά και των δύο Εκκλησιών η ενίσχυση των συνοδικών δοµών 
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και µία νέα αντίληψη του παγκόσµιου Πρωτείου, που θα υπηρετεί την κοινωνία µεταξύ των 
τοπικών Εκκλησιών. 
 
Ορθόδοξες αντιδράσεις στη ∆εύτερη Σύνοδο του Βατικανού 
 
(10) Η ορθόδοξη πλευρά είδε τη ∆εύτερη Σύνοδο του Βατικανού εν γένει ως ένα θετικό βήµα 
προς τη Συνοδικότητα. Από την ορθόδοξη άποψη ωστόσο, η Σύνοδος δεν προχώρησε αρκετά 
ώστε να επανεξετάσει το παπικό Πρωτείο και το αλάθητο που θεσπίστηκαν ως δόγµατα στην 
Πρώτη Σύνοδο του Βατικανού. 
 
(11) Η µελέτη τoυ συντάγµατος Lumen Gentium έθεσε για τους Ορθόδοξους το ζήτηµα της 
σχέσης µεταξύ του αλάθητου του Πάπα και του αλάθητου της Εκκλησίας. Το αλάθητο γίνεται 
καλύτερα κατανοητό εάν λάβουµε υπόψη τα χαρίσµατα όλων των µελών της Εκκλησίας. Με αυτή 
την έννοια το Lumen Gentium διευρύνει τον ορίζοντα στην κατεύθυνση µίας θεολογίας της 
κοινωνίας, η οποία βοηθά να τοποθετηθεί το ζήτηµα του αλάθητου στο ευρύτερο πλαίσιο του 
συνόλου του λαού του Θεού και της κοινότητας των επισκόπων. 
 
(12) Η ∆εύτερη Βατικανή Σύνοδος είχε επίσης ως αποτέλεσµα να προβληµατιστούν οι ορθόδοξοι 
θεολόγοι σχετικά µε ζητήµατα που αντιµετώπιζαν στη δική τους Εκκλησία εκείνη την περίοδο, 
και παράλληλα δηµιούργησε τις προϋποθέσεις για τον επίσηµο θεολογικό διάλογο µε την 
Καθολική Εκκλησία. 
 
Στην Κοινή Οµάδα Εργασίας Ορθοδόξων και Ρωµαιοκαθολικών Άγιος Ειρηναίος ανήκουν είκοσι 
έξι θεολόγοι, δεκατρείς ορθόδοξοι και δεκατρείς ρωµαιοκαθολικοί, από διάφορες ευρωπαϊκές 
χώρες και τις ΗΠΑ. Ιδρύθηκε το 2004 στο Paderborn (Γερµανία) και πραγµατοποίησε έκτοτε 
συναντήσεις στην Αθήνα (Ελλάδα), στη Chevetogne (Βέλγιο), στο Βελιγράδι (Σερβία), στη 
Βιέννη (Αυστρία), στο Κίεβο (Ουκρανία), στο Magdeburg (Γερµανία), στην Αγία Πετρούπολη 
(Ρωσία) και στη Μονή Bose (Ιταλία). Στη Θεσσαλονίκη συµφωνήθηκε η επόµενη συνάντηση της 
Οµάδας Εργασίας να πραγµατοποιηθεί το Νοέµβριο του 2014 στη Μάλτα. 
 

 


