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Ανακοινωθέν – Paderborn 2004 

 

Από τις 23 έως τις 27 Ιουνίου 2004 πραγµατοποιήθηκε στο Paderborn της Γερµανίας η ιδρυτική 
συνάντηση µίας διεθνούς Oµάδας Εργασίας Ορθοδόξων και Καθολικών. Μετά από πρόσκληση του 
ρωµαιοκαθολικού βοηθού Επισκόπου Magdeburg, ∆ρ. Gerhard Feige, και του σέρβου ορθόδοξου 
Επισκόπου Braničevo, ∆ρ. Ιγνατίου (Midić), συνήλθαν έντεκα ορθόδοξοι και έντεκα καθολικοί 
θεολόγοι για να συζητήσουν τις δυνατότητες, να δοθεί νέα ώθηση στο διάλογο µεταξύ ορθοδόξων 
και καθολικών σε διεθνές επίπεδο. Τα ορθόδοξα µέλη της οµάδας εργασίας προέρχονταν από τη 
Βουλγαρία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, τη Ρουµανία, τη Ρωσία, τη Σερβία και τις ΗΠΑ, και τα καθολικά 
µέλη από την Αυστρία, τη Γερµανία, τη Γαλλία, την Ολλανδία, την Πολωνία, το Βέλγιο και τις ΗΠΑ. 
Η οµάδα εργασίας αποφάσισε να χρησιµοποιήσει το όνοµα «Κοινή Οµάδα Εργασίας Ορθοδόξων 
και Ρωµαιοκαθολικών Άγιος Ειρηναίος» και να συνεχίσει τις εργασίες της στο εξής ως οµάδα µε 
σταθερή σύνθεση. Στο τέλος της ηµερίδας η οµάδα έκανε την παρακάτω δήλωση ως προς το πώς 
κατανοεί τον εαυτό της. 
 
«Λαµβανοµένου υπόψιν του γεγονότος ότι η χριστιανική ενότητα δεν είναι υπόθεση ιδιωτική, 
αλλά βασίζεται σε εντολή του ίδιου του Ιησού Χριστού, µαζευτήκαµε εδώ λόγω της ανησυχίας 
που µας προκαλούν οι τρέχουσες δυσκολίες στο διάλογο µεταξύ ορθοδόξων και καθολικών, µε 
την επιθυµία να συµβάλλουµε στη συνέχιση αυτού του διαλόγου. Θέλουµε να θέσουµε στην 
υπηρεσία των Εκκλησιών µας το υψηλό επίπεδο θεολογικής εργασίας που σκοπεύουµε να 
παράγουµε στα πλαίσια αυτής της Οµάδας Εργασίας, ώστε να συνεχιστεί ο θεολογικός διάλογος 
µεταξύ της Ορθόδοξης και της Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας, για του οποίου την αναγκαιότητα 
είµαστε πεπεισµένοι.  
 
Έχουµε επίγνωση ότι ο χωρισµός των Εκκλησιών µας έχει εκκλησιαστικές και θεολογικές 
διαστάσεις, αλλά επίσης ότι σ' αυτόν έχουν παίξει ρόλο κοινωνικοί, ιστορικοί και ψυχολογικοί 
παράγοντες. Είναι οι µη θεολογικοί παράγοντες κυρίως που έχουν οδηγήσει τα τελευταία χρόνια 
σε µια κρίση τον επίσηµο διεθνή θεολογικό διάλογο ανάµεσα στην Ορθόδοξη και τη 
Ρωµαιοκαθολική Εκκλησία. Ως εκ τούτου θεωρούµε καθήκον µας 
 

• να παρέχουµε το χώρο για µία ανεπίσηµη ανταλλαγή απόψεων και για µία ελεύθερη και 
ανοιχτή συζήτηση των υπαρκτών προβληµάτων 

• να αναλογιστούµε πάνω στην παρούσα κατάσταση των ορθοδοξο-καθολικών σχέσεων κι 
όπου είναι δυνατόν να προτείνουµε λύσεις 

• να υπενθυµίσουµε στις Εκκλησίες µας, ότι τα τωρινά εµπόδια µπορούν να ξεπεραστούν 
µόνο αν συνεχιστεί ο διάλογος. 

 
Σ' αυτήν την προοπτική αντιλαµβανόµαστε ως γνήσια αποστολή µας, στα πλαίσια µιας Οµάδας 
Εργασίας που υπερβαίνει τα γλωσσικά και πολιτισµικά όρια, να ερευνήσουµε τις βαθιές διαφορές 
που σχετίζονται µε τα τρέχοντα προβλήµατα στη νοοτροπία και τον τρόπο σκέψης, αλλά και στον 
τρόπο που ασκεί κανείς θεολογία, να καταλάβουµε το χαρακτήρα τους και να προσπαθήσουµε να 
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δούµε πώς οι δύο παραδόσεις µπορούν να εµπλουτίσουν η µία την άλλη χωρίς να χάσουν την 
ταυτότητά τους. Ελπίζουµε ότι µ' αυτόν τον τρόπο θα µπορέσουµε να συνεισφέρουµε στην 
καλλιέργεια µίας αµοιβαίας κατανόησης µέσα στις Εκκλησίες µας και δεσµευόµαστε να 
συµβάλλουµε όσο το δυνατόν περισσότερο στην επίτευξη αυτού του σκοπού.» 
 
Τα µέλη της οµάδας εργασίας εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους στο Ινστιτούτο Johann-Adam-Möhler 
του Paderborn, το οποίο πήρε την πρωτοβουλία γι' αυτή τη συνάντηση και οργάνωσε αυτήν την 
ιδρυτική διάσκεψη. Ως συγγραµµατείς της οµάδας εργασίας ορίστηκαν από τα µέλη ο καθηγητής ∆ρ. 
Νικόλαος Λουδοβίκος από τη Θεσσαλονίκη και ο ∆ρ. Johannes Oeldemann από το Paderborn.  
 
Στην ιδρυτική συνάντηση της κοινής Οµάδας Εργασίας Ορθοδόξων και Ρωµαιοκαθολικών Άγιος 
Ειρηναίος 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), Iosif Pustoutov (Μόσχα/Άαχεν), Viktor Savik (Σµoλένσκ), Mariyan 
Stoyadinov (Βελίκο Τάρνοβο). 
 
Οι συµµετέχοντες από καθολικής πλευράς ήταν οι: (βοηθός) Επίσκοπος Gerhard Feige 
(Magdeburg), Thomas Bremer (Münster), 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). 
 
 

 


