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Συνάντηση και Συνδιάσκεψη των μελών της Διεθνούς Επιτροπής Θεολογικού
Διαλόγου Ορθοδόξων - Αγγλικανών στην Αθήνα από 7 - 14 Οκτωβρίου 2022.

Στην Ιερά Μονή Πεντέλης, στο Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος,
έλαβαν χώρα οι εργασίες της Ολομέλειας της Διεθνούς Επιτροπής Θεολογικού
Διαλόγου Αγγλικανών - Ορθοδόξων (International Commission for
Anglican-Orthodox Theological Dialogue -ICAOTD), βλ.
https://anglican.ink/2022/10/14/orthodox-anglican-dialogue-commission-meets-in-a
thens/.

Οι εργασίες του Διαλόγου που έχει αρχίσει από το 1973, είχαν διακοπεί μετά τη
Συνδιάσκεψη του Canterbury (2019), εξαιτίας της πανδημίας του Covid-19.
Στη συνάντηση στην Αθήνα για τη συνέχιση του Διαλόγου, συμμετείχαν εκπρόσωποι
10 Ορθοδόξων Εκκλησιών (απουσίασε ο εκπρόσωπος του Πατριαρχείου Μόσχας).
Την Εκκλησία της Ελλάδος εκπροσώπησε ο Ομ. Καθηγητής Δρ Μιλτιάδης
Κωνσταντίνου.

Τα επιμέρους θέματα που απασχολούν τις τελευταίες ετήσιες συνδιασκέψεις της
Επιτροπής αφορούν τα προβλήματα που σχετίζονται με το περιβάλλον και τις
κλιματικές αλλαγές, την ευθύνη των χριστιανών για τη Δημιουργία, καθώς και το
ζήτημα του τέλους της ζωής του ανθρώπου και το “τι σημαίνει να είσαι ανθρώπινο
ον σήμερα” ( Δήλωση του Canterbury, 2020, Stewards of Creation: A Hope-filled
Economy/Οικονόμοι της Δημιουργίας -Μία ελπιδοφόρα οικολογία, βλ.
https://www.anglicancommunion.org/media/421995/icaotd_stewards-of-creation-h
ope-filled-ecology_nov2020.pdf ).

Η συνάντηση στην Πεντέλη οριστικοποίησε το κείμενο ενός βιβλίου, που θα εκδοθεί
σύντομα, σχετικά με ηθικά ζητήματα που αφορούν τον θάνατο και την πορεία προς
τον θάνατο, συμπεριλαμβανομένης της πρόκλησης της λεγόμενης ευθανασίας. Επ’
αυτού, η Επιτροπή κατάληξε σε κοινή Δήλωση, το “ Πεντέλειο”: (The Penteli
Statement: Dying Well, Living Well: Our Sure and Certain Hope).

Η Επιτροπή άρχισε επίσης συζητήσεις για το θέμα της δωρεάς οργάνων και
σκοπεύει να συνεχίσει αυτή τη θεολογική διερεύνηση στην επόμενη συνάντηση που
θα διεξαχθεί στα Ιεροσόλυμα, τον Οκτώβριο του 2023.

Τα μέλη της Επιτροπής συνοδευόμενα από τους συμπροέδρους, τον Μητροπολίτη
Βελγίου κ. Αθηναγόρα και τον Αγγλικανό Αρχιεπίσκοπο πρώην Ιρλανδίας κ. Ρίτσαρντ
επισκέφθηκαν στις 10/10 την Αρχιεπισκοπή Αθηνών και έγιναν δεκτοί σε ακρόαση
από τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος, κ. Ιερώνυμο.
Στη συνάντηση αυτή με τον Μακαριώτατο τόσο ο Μητροπολίτης όσο και ο
Αγγλικανός συμπρόεδρος της Επιτροπής ανέλυσαν εκτενώς το έργο, τη θεματολογία,
τους προβληματισμούς καθώς και το ιστορικό υπόβαθρο του Διαλόγου, βλ.
https://www.ecclesia.gr/epikairotita/main_epikairotita_next.asp?id=3423. Από την
πλευρά του ο Αρχιεπίσκοπος αφού σχολίασε θέματα που άπτονται της πορείας και
της ουσίας αυτού του διαλόγου, ευχαρίστησε τον καθηγητή, κ Κωνσταντίνου για τη
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συνεισφορά του στις εργασίες της Διεθνούς Επιτροπής Θεολογικού Διαλόγου
Ορθοδόξων - Αγγλικανών ως εξονομασθέντος εκπροσώπου της Εκκλησίας της
Ελλάδος. Στη συνάντηση αυτή στην Αρχιεπισκοπή, παρέστησαν επίσης ο
Μητροπολίτης Θερμοπυλών κ. Ιωάννης, Διευθυντής του Διορθοδόξου Κέντρου στην
Πεντέλη, ο Αρχιγραμματέας της Ι. Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, Επίσκοπος
Ωρεών κ. Φιλόθεος, ο Πρωτοσύγκελλος της Αρχιεπισκοπής, Αρχιμανδρίτης
Βαρνάβας Θεοχάρης και ο Γραμματέας της Συνοδικής Επιτροπής επί των
Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών Σχέσεων (ΣΕΔΔΣ), Αρχιμανδρίτης Ιγνάτιος
Σωτηριάδης. Το ίδιο βράδυ (10/10) τα μέλη της Επιτροπής παρακάθησαν σε δείπνο
που παρέθεσε η Αρχιεπισκοπή, στην Πλάκα.

Τα μέλη της Επιτροπής επισκέφθηκαν επίσης και την Αγγλικανική Εκκλησία του
Αγίου Παύλου στην Αθήνα, όπου έγιναν δεκτοί από τον Αιδ. Κάνον κ. Leonard
Doolan και τον Βρετανό πρέσβη στην Αθήνα, Εξοχώτατο κ Matthew Lodge.

Tέλος, η Αρχιεπισκοπή Αθηνών με τη συνεργασία της ΣΕΔΔΣ μερίμνησε ώστε οι
σύνεδροι να έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν την Ακρόπολη, το Μουσείο της
Ακροπόλεως και τον λόφο του Αρείου Πάγου.


