
Το Οικολογικό Έργο Του Οικουμενικού 
Πατριατρχείου Κωνσταντινουπόλεως 

Θρησκεία και Οικολογία 



 Το Οικουμενικό Πατριατρχείο Κωνσταντινουπόλεως έχει αποδείξει 

εδώ και πολλά χρόνια την οικολογική του ευαισθησία. Αρχικά το 

Οικουμενικό Πατριαρχείο έχει ορίσει από το 1989 την 1η 

Σεπτεμβρίου ως ημέρα υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος. 

Επιπλέον την συγκεκριμένη ημέρα ψάλλονται στην εκκλησία 

ακολουθίες για την διάσωση του περιβάλλοντος. Το γεγονός αυτό 

δίνει αφορμή στον Πατριάρχη για ετήσια μηνύματα τα οποία δεν 

περιορίζονται στην 1η Σεπτεμβρίου ούτε στην Ελλάδα αλλά 

αντιθέτως εκτείνονται παγκοσμίως και έχουν θέμα κάθε μείζον 

οικολογικό ζήτημα.     

Η οικολογική δράση του Οικουμενικού 

Πατριαρχείου 





Πιο συγκεκριμένα η οικολογική δράση του 

Πατριάρχη Βαρθολομαίου 

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος έχει χαρακτηριστεί 
από πολλούς ως «πράσινος» Πατριάρχης λόγω της 

οικολογικής του ευαισθησίας. Αυτό αποδεικνύεται από την 
σύγκληση 8 διεθνών επιστημονικών οικολογικών συμποσίων 

εν πλω και από το γεγονός ότι εχεί τιμηθεί από πολλούς 
οργανισμούς για το οικολογικό του έργο. Τέλος δεν μπορεί 
κανείς να παραβλέψει τις πολύ συχνές του παρεμβάσεις και 

εκκλήσεις προς τη διεθνή κοινότητα, για φλέγοντα οικολογικά 
ζητήματα της επικαιρότητας. 



Το οικολογικά συμπόσια εν πλω 

 Ο Οικουμενικός Πατριάρχης συγκάλεσε στην Πάτμο Διεθνές εν πλω 
Οικολογικό Συμπόσιο με έμφαση στη μόλυνση των θαλασσών, τον 
Σεπτέμβριο του 1995, και  θέμα: "Αποκάλυψις και Περιβάλλον 95 μ.Χ.-
1995 μ.Χ." 

 

 Επίσης οργάνωσε με τον κ. Jacques Santer το Β' Διεθνές εν πλω 
Οικολογικό Συμπόσιο για τη Μαύρη Θάλασσα, τον Σεπτέμβριο του 
1997, με θέμα: "Θρησκεία - Επιστήμη - Περιβάλλον: Η Μαύρη 
Θάλασσα εν κινδύνω". 

 

 Τον Οκτώβριο του 1999 οργάνωσε με τον κ. Romano Prodi το Γ' 
Διεθνές εν πλω Οικολογικό Συμπόσιο για την προστασία του ποταμού 
Δούναβη, με θέμα: "Δούναβις - Ποταμός Ζωής". 

 

 Έπειτα τον Ιούνιο του 2002 ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος οργάνωσε και 
πάλι με τον Romano Prodi το Δ' Διεθνές εν πλω Οικολογικό Συμπόσιο 
για την προστασία της Αδριατικής Θάλασσας, με θέμα: "Η Αδριατική: 
Μία απειλούμενη θάλασσα, ένας κοινός στόχος".  



 Τον Ιούνιο του 2003 έλαβε χώρα το Ε’ 
οικολογικό συμπόσιο, αυτή τη  φορά στην 
Βαλτική Θάλασσα. Οργανώθηκε από τον 
Πατριάρχη Βαρθολομαίο και τον Romano 
Prodi. Αποτέλεσμα αυτού του συμποσίου 
ήταν να συγκληθεί η διάσκεψη των Βορείων 
Θαλασσών. 

 

 Πραγματοποίησε το Στ΄ Διεθνές εν πλω 
Οικολογικό Συμπόσιο για  τον Αμαζόνιο 
Ποταμό, τον Ιούλιο του 2006, με θέμα: 
"Αμαζόνιος: Πηγή ζωής". 

 

 Τον Σεπτέμβριο του 2007 το Ζ΄ ανάλογο 
Συμπόσιο για την ευαισθητοποίηση των 
λαών της γης υπέρ της Αρκτικής Θάλασσας 
με θέμα: "Αρκτική: Καθρέπτης ζωής". 

 

 Τέλος πραγματοποιήθηκε το 2009 
οικολογικό συμπόσιο στον Μισσισιπί το 
οποίο είχε ως στόχο την ευαισθητοποίηση 
του κόσμου για την μόλυνση του ποταμού 
και της καταστροφικές συνέπειες αυτής της 
μόλυνσης.     

Φωτογραφίες από οικολογικά συμπόσια  



Το Δ’ Οικολογικό Συμπόσιο 
 

 

 Το Δ’ οικολογικό συμπόσιο έλαβε χώρα τον Ιούνιο του 2002 και 

οργανώθηκε από τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο και Romano Prodi. Είχε 

θέμα : "Η Αδριατική: Μία απειλούμενη θάλασσα, ένας κοινός στόχος". Στο 

πλαίσιο της διοργάνωσης απονεμήθηκε ο τίτλος του Επίτιμου Διδάκτορα 

της Σχολής Διασώσεως των Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου της 

Ραβέννας στον Πατριάρχη Βαρθολομαίο . 

 

 Κορυφαία στιγμή αυτού του Συμποσίου ήταν η συνυπογραφή με τον Πάπα 

Ιωάννη Παύλο Β' της «Διακήρυξης της Βενετίας» για το Περιβάλλον 

(Ρώμη – Βενετία, Παλάτσο Ντουκάλε, 10.6.2002).  



Το Βραβείο Σόφι 

 Λίγες μέρες μετά το Δ’ οικολογικό συμπόσιο απονεμήθηκε 

στον Πατριάρχη στο Όσλο, το νορβηγικό οικολογικό Βραβείο 

της Οργάνωσης Sophie («The Sophie Foundation») για το 

2002, γνωστότερο ως «Πράσινο Νόμπελ», συνοδευόμενο από 

το ποσό 100.000 δολλαρίων, το οποίο διέθεσε ο Πατριάρχης 

για τα άπορα παιδιά της Αφρικής μέσω της UNISEF, τα 

«παιδιά του δρόμου» της Πόλης και της Αθήνας, αλλά και την 

ενίσχυση διαφόρων οικολογικών δραστηριοτήτων.  

 




