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Ανακοινωθέν – Graz 2018 
 

Η δέκατη πέμπτη συνάντηση της Κοινής Ομάδας Εργασίας Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών 
Άγιος Ειρηναίος πραγματοποιήθηκε κατόπιν προσκλήσεως της Ρωμαιοκαθολικής Επισκοπής και 
του Πανεπιστημίου του Graz από τις 17 μέχρι τις 21 Οκτωβρίου 2018 στο Graz στην Αυστρία. Η 
συνεδρίαση, που έλαβε χώρα στο επισκοπικό Κέντρο Επιμόρφωσης Mariatrost, έγινε υπό την 
προεδρία του ρωμαιοκαθολικού συμπροέδρου της Ομάδας Εργασίας Αρχιεπισκόπου Magdeburg 
Gerhard Feige και του νέου ορθοδόξου συμπροέδρου Μητροπολίτη εν Γερμανία, Κεντρική και 
Βόρεια Ευρώπη του Πατριαρχείου Ρουμανίας Σεραφείμ (Joantă).   
 
Κατά την εναρκτήρια συνεδρία, το απόγευμα της Τετάρτης 17 Οκτωβρίου, την Ομάδα Εργασίας 
καλωσόρισε στο δημαρχείο ο Peter Piffl-Perčević, δημοτικός σύμβουλος του Graz και 
προϊστάμενος του τμήματος Graz του Ιδρύματος Pro Oriente. Στην αντιφώνησή τους οι δύο 
συμπρόεδροι εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους για την εγκάρδια υποδοχή και την ελπίδα τους για 
μια καρποφόρα συνάντηση. 
 
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τα μέλη παρακολούθησαν τις πρωινές ακολουθίες και των δύο 
παραδόσεων. Το Σάββατο το βράδυ ο Επίσκοπος Gerhard Feige προέστη της Ρωμαιοκαθολικής 
Ευχαριστίας στον προσκυνηματικό ναό Mariatrost. Την Κυριακή τα μέλη παρακολούθησαν τη 
Θεία Λειτουργία στη Ρουμανική Ορθόδοξη Ενορία του Graz, της οποίας προέστη ο Μητροπολίτης 
Σεραφείμ. 
 
Στις 18 Οκτωβρίου η Ομάδα Εργασίας ενέκρινε ομοφώνως το κείμενο της μελέτης «Διακονώντας 
την Κοινωνία. Επαναπροσδιορίζοντας τη σχέση μεταξύ Πρωτείου και Συνοδικότητας», το οποίο 
προετοιμάστηκε τα τελευταία χρόνια. Η Ομάδα Εργασία Άγιος Ειρηναίος ελπίζει ότι η μελέτη θα 
συμβάλει στο διάλογο μεταξύ Ρωμαιοκαθολικής και Ορθοδόξου Εκκλησίας. Το ίδιο απόγευμα 
έγινε η δημόσια παρουσίαση του κειμένου στο Meerscheinschlössl στο Πανεπιστήμιο του Graz. 
Μετά τον χαιρετισμό του ρωμαιοκαθολικού Επισκόπου Graz-Seckau, Wilhelm Krautwaschl και 
του αναπληρωτή Κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής, Rainer Bucher, ακολούθησαν χαιρετισμοί 
από τον Επίσκοπο Andrej (Ćilerdžić), της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας εν Αυστρία και 
Ελβετία και από τον Επίσκοπο Gerhard Feige. Στο τέλος της εκδήλωσης το κείμενο 
διαμοιράστηκε στους παρόντες. Η επίσημη αγγλική έκδοση του κειμένου είναι διαθέσιμη στο: 
http://www.moehlerinstitut.de/pdf/texte/kommuniques/2018_graz_serving_communion.pdf 
  
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τα μέλη είχαν επίσης τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με 
συναδέλφους και φοιτητές της Θεολογικής Σχολής και με μέλη του Οικουμενικού Φόρουμ 
Χριστιανικών Εκκλησιών στη Styria. Στις συνεδρίες της η Ομάδα Εργασίας συζήτησε τρόπους με 
τους οποίους η νέα μελέτη θα μπορέσει να γίνει γνωστή στην ακαδημαϊκή κοινότητα και μεταξύ 
των Εκκλησιών. Η Ομάδα αποφάσισε να εκδώσει αντίγραφα της αγγλικής, γαλλικής και 
γερμανικής μορφής του κειμένου και να οργανώσει την μετάφρασή του σε άλλες γλώσσες το 
συντομότερο δυνατό.  
 



 

 

Τα μέλη συζήτησαν δύο εισηγήσεις, οι οποίες για μία ακόμη φορά ασχολήθηκαν με το θέμα της 
συνοδικότητας και του πρωτείου, με στόχο την περαιτέρω εμβάθυνσή του. Η πρώτη από τον 
Νικόλαο Λουδοβίκο είχε τίτλο: «Χριστολογικό ή αναλογικό πρωτείο: εκκλησιαστική ενότητα και 
παγκόσμιο πρωτείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία». Ο π. Λουδοβίκος υπογράμμισε το μοναδικό 
πρωτείο του Χριστού και τη σχέση του προς τους εκκλησιολογικούς όρους του πρωτείου και της 
συνοδικότητας. Η δεύτερη εισήγηση από τον Thomas Bremer έφερε τον τίτλο: «Συνοδικότητα 
στην Καθολική Εκκλησία: πραγματικότητα και προοπτικές». Ο κ. Bremer συζήτησε τη συνοδική 
δομή της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και έκανε σκέψεις για τις πιθανές επιπτώσεις από τις 
αλλαγές που εισηγήθηκε ο Πάπας Φραγκίσκος σχετικά με τη Σύνοδο των Επισκόπων. 
 
Τα μέλη συζήτησαν επιπλέον για την παρούσα κρίση στην Ορθοδοξία, λόγω της διαφωνίας 
μεταξύ των Πατριαρχείων Κωνσταντινουπόλεως και Μόσχας σχετικά με την Ορθόδοξη Εκκλησία 
στην Ουκρανία. Η συζήτηση έλαβε χώρα σε θερμό και αδελφικό κλίμα. Έπειτα συζήτησαν τις 
κατευθύνσεις της μελλοντικής εργασίας τους μετά και από την έκδοση της μελέτης. 
Αποφασίσθηκε να επικεντρωθούν σε ζητήματα Ενότητας και Σχίσματος και να εκπονήσουν 
ειδικές μελέτες πάνω σ' αυτά τα θέματα, όπως επίσης να ερευνήσουν διάφορα μοντέλα ενότητας, 
καθώς και τη σχετική ορολογία.  
 
Στο τέλος της συνάντησής τους τα μέλη της Ομάδας Εργασίας εξέφρασαν τις θερμές ευχαριστίες 
τους προς την Επισκοπή του Graz-Seckau, το ίδρυμα Pro Oriente και τη Θεολογική Σχολή του 
Πανεπιστημίου του Graz για τη φιλοξενία και την πνευματική ατμόσφαιρα που στήριξε την 
εργασία τους. 
 
Στην Κοινή Ομάδα Εργασίας Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών Άγιος Ειρηναίος ανήκουν είκοσι 
έξι θεολόγοι, δεκατρείς ορθόδοξοι και δεκατρείς ρωμαιοκαθολικοί, από διάφορες ευρωπαϊκές 
χώρες, τη Μέση Ανατολή και τις ΗΠΑ. Ιδρύθηκε το 2004 στο Paderborn (Γερμανία) και 
πραγματοποίησε έκτοτε συναντήσεις στην Αθήνα (Ελλάδα), στη Chevetogne (Βέλγιο), στο 
Βελιγράδι (Σερβία), στην Βιέννη (Αυστρία), στο Κίεβο (Ουκρανία), στο Magdeburg (Γερμανία), 
στην Αγία Πετρούπολη (Ρωσία), στην Μονή Bose (Ιταλία), στη Θεσσαλονίκη (Ελλάδα), στο 
Ραμπάτ (Μάλτα), στην Χάλκη κοντά στην Κωνσταντινούπολη (Τουρκία), στο Ταιζέ (Γαλλία) και 
στο Μοναστήρι Caraiman (Ρουμανία). Στο Graz η Ομάδα Εργασίας ευγνωμόνως αποδέχτηκε την 
πρόσκληση της Σερβικής Ορθοδόξου Επισκοπής Ζαχουμίου, Ερζεγοβίνης και Παραθαλασσίας  η 
επόμενη συνάντηση να πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2019 στο Trebinje (Βοσνία και 
Ερζεγοβίνη). 
 
 


