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Ανακοινωθέν - Chevetogne 2006
Η Κοινή Οµάδα Εργασίας Ορθοδόξων και Ρωµαιοκαθολικών Άγιος Ειρηναίος πραγµατοποίησε
την τρίτη της συνάντηση από τις 29 Νοεµβρίου έως τις 3 ∆εκεµβρίου 2006 στη Μονή των
Βενεδικτίνων στη Chevetogne (Βέλγιο). Ο Ηγούµενος της Μονής, P. Philipp Vanderheyden, και ο
ρωµαιοκαθολικός Επίσκοπος της τοπικής Εκκλησίας, Msgr. André-Mutien Léonard von Namur,
καλωσόρισαν αρχικά τα µέλη της Οµάδας Εργασίας. Η συνάντηση έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια
της επίσκεψης του Πάπα Βενέδικτου του 16ου στον Οικουµενικό Πατριάρχη Βαρθολοµαίο τον 1ο,
γεγονός το οποίο ενθάρρυνε την Οµάδα Εργασίας στις προσπάθειές της για µία επαναπροσέγγιση
µεταξύ της Ρωµαιοκαθολικής και της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
Η τρίτη συνάντηση της Οµάδας Εργασίας ήταν αφιερωµένη στο θέµα «∆ιδασκαλία και Πρακτική
του Πρωτείου κατά την πρώτη χιλιετία». Η θεµατική αναπτύχθηκε µέσα από διαλέξεις για
διάφορες χρονικές περιόδους και µεµονωµένα, αντιπροσωπευτικά γεγονότα απ' αυτή την περίοδο,
όπως επίσης και µέσα από την κοινή µελέτη κειµένων από τις πηγές. Στα πλαίσια αυτά κατέστη
σαφές ότι το Πρωτείο δεν είναι µία αυθαίρετη µορφή οργάνωσης της εκκλησιαστικής διοίκησης,
παρά είναι µέρος της φύσης της Εκκλησίας. Με βάση την Αγία Γραφή, τα έργα των Πατέρων της
Εκκλησίας αποσαφηνίζουν την ύπαρξη του χαρίσµατος του Πρώτου, ιδιαίτερη αποστολή του
οποίου είναι η διαφύλαξη της εκκλησιαστικής ενότητας. Αυτή η αποστολή πρέπει να εκφραστεί
σε διάφορα επίπεδα της εκκλησιαστικής ζωής. Ως εκ τούτου υπάρχουν καθήκοντα Πρώτου στο
επίπεδο των τοπικών Εκκλησιών, καθώς επίσης και σε περιφερειακό, πατριαρχικό και
πανεκκλησιαστικό επίπεδο. Αυτά τα καθήκοντα κατά την πρώτη χιλιετία ήταν σε άµεση
συνάρτηση µε τις αντίστοιχες συνοδικές δοµές. Γι’ αυτό δε νοµιµοποιείται κανείς να προσεγγίσει
το ζήτηµα του Πρωτείου χωρίς το ζήτηµα της Συνοδικότητας, ούτε το ζήτηµα της Συνοδικότητας
χωρίς το ζήτηµα του Πρωτείου.
Όσον αφορά το Πρωτείο του Επισκόπου Ρώµης, έγινε φανερό µέσα από τις µελέτες ότι δεν
υπάρχει µία ενιαία κατανόηση του ρωµαϊκού Πρωτείου στην πρώτη χιλιετία. Τα διάφορα µοντέλα
προκύπτουν µέσα από τα ιδιαίτερα ιστορικά πλαίσια και ως εκ τούτου αντιστοιχούν σε
συγκεκριµένες ανάγκες εκείνης της εποχής. ∆εν µπορούµε να τα γενικεύσουµε και να τα
εφαρµόσουµε στη δική µας εποχή. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι δεν υπήρχε µία ενιαία
εκκλησιολογική αντίληψη, διαπιστώνεται στην πρώτη χιλιετία µια γενική συνείδηση ότι
αντιστοιχεί στον Επίσκοπο της Ρώµης ένας ρόλος Πρώτου µέσα στο σύνολο της Εκκλησίας. Οι
κανόνες της Σαρδικής, που θεσµοθετήθηκαν από κοινού από δύση και ανατολή, αναγνωρίζουν
στον Επισκόπο Ρώµης το δικαίωµα να διατάξει νέα δίκη σε άλλη περιοχή δικαιοδοσίας, σε
περίπτωση που ζητηθεί η βοήθειά του σε µία αντιδικία. Η πρακτική του Πρωτείου κατά τον πρώτο
αιώνα δεν αντικατοπτρίζεται µόνο στους κανόνες των συνόδων της Πρώτης Εκκλησίας, αλλά και
σε άλλα κείµενα εκείνης της εποχής, όπως για παράδειγµα στις επιστολές του Πάπα Γρηγορίου
του Μέγα προς τους τέσσερις Πατριάρχες της ανατολής.
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Η Οµάδα Εργασίας βλέπει το συσχετισµό µεταξύ του Πρώτου και των υπολοίπων επισκόπων, ο
οποίος εκφράστηκε στον Κανόνα 34 των Αποστολικών Κανόνων και υποστηρίζει µία
Εκκλησιολογία που έχει τις βάσεις της στο µυστήριο της Αγίας Τριάδας, ως ένα κριτήριο µε
προοπτική και µέλλον για την οργάνωση της κοινωνίας των τοπικών Εκκλησιών όχι µόνο σε
επίπεδο περιφέρειας ή πατριαρχείου, αλλά και στην απανταχού της γης Εκκλησία.
Η Κοινή Οµάδα Εργασίας Ορθοδόξων και Ρωµαιοκαθολικών Άγιος Ειρηναίος ιδρύθηκε το 2004
στο Paderborn (Γερµανία). Πρόκειται για µία διεθνή, θεολογική οµάδα εργασίας, της οποίας η
εργασία χαρακτηρίζεται από συνέχεια, πέρα από γλωσσικά και πολιτισµικά σύνορα. Αποτελείται
από δεκατρείς ορθόδοξους θεολόγους (οι οποίοι ανήκουν στα Πατριαρχεία της
Κωνσταντινούπολης, της Αντιόχειας, της Μόσχας, της Σερβίας, της Ρουµανίας και της
Βουλγαρίας, στις Ορθόδοξες Εκκλησίες της Ελλάδος, της Πολωνίας, της Σλοβακίας και της
Εσθονίας, καθώς επίσης και στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Αµερικής) και δεκατρείς
ρωµαιοκαθολικούς θεολόγους (οι οποίοι ανήκουν στη Ρωµαιοκαθολική Εκκλησία στο Βέλγιο, τη
Γερµανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ολλανδία, την Αυστρία, την Πολωνία και τις ΗΠΑ). Η
δεύτερη συνάντηση της Οµάδας Εργασίας πραγµατοποιήθηκε το Νοέµβριο του 2005 στην Μονή
Πεντέλης στην Αθήνα µετά από πρόσκληση της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατά τη λήξη της
συνάντησης στη Chevetogne ο Επίσκοπος Magdeburg Dr. Gerhard Feige (Γερµανία) ευχαρίστησε,
ως ρωµαιοκαθολικός συµπρόεδρος της Οµάδας Εργασίας, την κοινότητα των µοναχών της
Chevetogne για τη φιλοξενία, όπως επίσης και τη βελγική οικουµενική Οργάνωση „Unitas“ για
την οικονοµική υποστήριξη αυτής της συνάντησης. Η επόµενη συνάντηση θα πραγµατοποιηθεί
µετά από πρόσκληση του Επισκόπου Braničevo ∆ρ. Ιγνατίου Midić (Σερβία), του ορθοδόξου
συµπροέδρου της Οµάδας Εργασίας, το Νοέµβριο του 2007 στη Σερβία.
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