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Τί ἐστί Πατριάρχης; «Ὁ Πατριάρχης ἐστίν εἰκών ζῶσα 
Χριστοῦ καί ἔμψυχος, δι’ ἔργων καί λόγων χαρακτηρί-
ζουσα τήν ἀλήθειαν. Τέλος αὐτῷ, ἡ τῶν καταπεπιστευ-
μένων ψυχῶν σωτηρία καί τό ὑπέρ τῆς ἀληθείας καί τῆς 
ἐκδικήσεως τῶν δογμάτων λαλεῖν ἐνώπιον βασιλέως καί 
οὐκ αἰσχύνεσθαι…» 

(«Ἐπαναγωγή», Νομικόν Βιβλίον 
Βασιλείου Μακεδόνος καί Λέοντος Σοφοῦ)
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Τά ἱστορικά βήματα ἑνός μεγάλου ἐκκλησιαστικοῦ ἀνδρός 
καί ἡγήτορος τῶν Πανορθοδόξων, ὅπως εἶναι ὁ Οἰκουμε-
νικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, δέν ἀποτελοῦν ἁπλῶς 

μία τυπική καί ἀνούσια καταγραφή ἱστορικῶν γεγονότων, ἀλλά 
ἀφενός μέν ἀποδεικνύουν τήν αὐτοθυσιαστική καί κενωτική, 
σταυρική καί ἐν ταυτῷ ἀναστάσιμη οἰκουμενική διακονία ἀγά-
πης καί ὄχι κοσμικῆς ἐξουσίας τοῦ Πρωτοθρόνου τῶν Προκαθη-
μένων τῆς ἀνά τήν οἰκουμένη Ὀρθοδοξίας ὑπέρ τῆς Ὀρθοδόξου 
Ἐκκλησίας καί πάσης Ὀρθοδόξου ζώσης ὑπάρξεως πρός δόξαν 
πάντοτε τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ τῶν Πατέρων ἡμῶν, ἀφετέρου δέ 
καταξιώνουν καί δικαιώνουν τό πέρασμα αὐτοῦ ἀπό τήν ἐπί-
γεια ζωή καί τόν κόσμο τοῦτο, ὥστε «ἄξιον καί δίκαιόν ἐστι» 
νά τιμᾶται τό Ἰωβηλαῖον τῆς Τριακονταετοῦς Οἰκουμενικῆς Πα-
τριαρχικῆς Οἰακοστροφίας καί Πηδαλιουχίας αὐτοῦ ἐπί τῆς νο-
ητῆς νηός, ἤτοι τῆς πολυμαρτυρικῶς καθηγιασμένης Πρωτοθρό-
νου καί Πρωτευθύνου Μητρός Ἁγίας Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Κων-
σταντινουπολίτιδος Ἐκκλησίας, ἄνευ τῆς χρήσεως ἤ ἐπιδείξεως 
ἐφήμαρτων ρουβλίων καί κρατικῆς ἰσχύος. Καίτοι μάλιστα ἀπό 
ἱστορικῆς ἀπόψεως τυγχάνει μέγιστο τό γεγονός τῆς συμπλη-
ρώσεως τριάκοντα συναπτῶν ἐτῶν ἀπό τῆς ἐκλογῆς τοῦ Πανα-
γιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου στόν πάνσε-
πτο καί πολυμαρτυρικό Ἀποστολικό, Πατριαρχικό καί Οἰκουμε-
νικό Θρόνο, ἐντούτοις ὁ ἴδιος ἑόρτασε καί τίμησε τό γεγονός μέ 
ἐκκλησιαστική λιτότητα καί οὐχί μέ κοσμικότητα, ἤτοι μέ τήν τέ-
λεση Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Θείας λειτουργίας στόν Πάν-
σεπτο Πατριαρχικό Ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου 
μέ τήν παρουσία ἐκπροσώπων τῶν λοιπῶν κατά τόπους Ὀρθο-
δόξων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν. Αὐτά τά ἱστορικά βήματα τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου εἶναι ἰσάξια, ἰσότιμα 
καί ἰσόκυρα ἐκείνων τῶν Ἁγίων Προκατόχων αὐτοῦ, Γρηγορίου 
τοῦ Θεολόγου, Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Φωτίου τοῦ Μεγά-
λου, Γρηγορίου τοῦ Ε΄, Ἰωακείμ τοῦ Γ΄ καί πλειάδος ἄλλων Ἁγίων 

ἀγωνιστῶν ὑπέρ τοῦ Γένους καί τοῦ Πρωτοκλήτου Ἁγιωτάτου 
Ἀποστολικοῦ Πατριαρχικοῦ καί Οἰκουμενικοῦ Θρόνου προκατό-
χων του, ἐπαληθεύοντας ὅτι ὄντως «Ὁ Πατριάρχης ἐστίν εἰκών 
ζῶσα Χριστοῦ καί ἔμψυχος, δι’ ἔργων καί λόγων χαρακτηρί-
ζουσα τήν ἀλήθειαν. Τέλος αὐτῷ, ἡ των καταπεπιστευμένων 
ψυχῶν σωτηρία καί τό ὑπέρ τῆς ἀληθείας καί τῆς ἐκδικήσε-
ως τῶν δογμάτων λαλεῖν ἐνώπιον βασιλέως καί οὐκ αἰσχύνε-
σθαι…» («Ἐπαναγωγή», Νομικόν Βιβλίον Βασιλείου Μακεδό-
νος καί Λέοντος Σοφοῦ).

Ὁ ἀπό Γέροντος Χαλκηδόνος, Παναγιώτατος Οἰκουμενι-
κός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος ὁ Α΄, κατά κόσμον Δημήτριος 
Ἀρχοντώνης, ἐγεννήθη τήν 29η Φεβρουαρίου τοῦ ἔτους 1940 στό 
χωριό Ἅγιοι Θεόδωροι τῆς μαρτυρικῆς ἑλληνικῆς νήσου Ἴμβρου 
ἀπό εὐσεβεῖς καί φιλόθεους γονεῖς, τόν Χρῆστο καί τήν Μερόπη.

Τά ἐγκύκλια μαθήματα διδάχτηκε στήν γενέτειρά του καί 
στή συνέχεια, ὡς ἕνας ἀπό τούς πρώτους ἀποφοίτους τῆς Κε-
ντρικῆς Σχολῆς Ἴμβρου, στήν Κωνσταντινούπολη, στό περίφη-
μο Ζωγράφειο Λύκειο. Μετά ταῦτα, εἰσήχθη στήν περιώνυμη 
Ἱερά Θεολογική Σχολή τῆς Χάλκης ἀπό τήν ὁποία ἀποφοίτη-
σε ἀριστοῦχος, κατά τό ἔτος 1961, ἀφοῦ ὑπέβαλε τήν ἐναίσι-
μη ἐπί πτυχίῳ διατριβή του, ὑπό τόν τίτλο: «Ἀνασύστασις λυ-
θέντος γάμου».

Ἀμέσως μετά τήν ἀποφοίτησή του ἀπό τήν Θεολογική Σχο-
λή, κατά τήν 13ην Αὐγούστου 1961, ἐχειροτονήθη διάκονος ὑπό 
τοῦ πνευματικοῦ Γέροντός του, ἀοιδίμου Μητροπολίτου Ἴμβρου 
καί Τενέδου, ἔπειτα Ἡλιουπόλεως καί Θείρων, εἴτα δέ Γέροντος 
Χαλκηδόνος Μελίτωνος καί μετονομάστηκε Βαρθολομαῖος πρός 
τιμή καί εἰς ἀνάμνηση «Βαρθολομαίου τοῦ Κουτλουμουσια-
νοῦ», διορθωτοῦ καί ἐκδότου τῶν μηνιαίων καί ἄλλων λειτουρ-
γικῶν βιβλίων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὁ ὁποῖος καταγόταν 
ἀπό τήν Ἴμβρο καί θεωρεῖται ὡς ὁ φωτιστής αὐτῆς. Ὁ Οἰκουμε-
νικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἤδη συμπλήρωσε, χάριτι Θεοῦ, 
καί τό «Χρυσοῦν Ἰωβηλαῖον» σεπτῆς ἑξηκονταετοῦς λευϊτικῆς 
διακονίας στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία (1961-2021).
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Ἀπό τοῦ ἔτους 1961 καί μέχρι τό 1963 ἐξεπλήρωσε τίς 
στρατιωτικές του ὑποχρεώσεις ὡς ἔφεδρος ἀξιωματικός καί ἐν 
συνεχείᾳ μετέβη στήν Εὐρώπη γιά περαιτέρω σπουδές ὡς ὑπό-
τροφος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Στήν Ἑσπερία καί γιά 
τά ἔτη, 1963-1968, μετεκπαιδεύθηκε στό Ἰνστιτοῦτο Ἀνατολικῶν 
Σπουδῶν Ρώμης, στό Οἰκουμενικό Ἰνστιτοῦτο Bossey Ἐλβετίας 
καί στό Πανεπιστήμιο τοῦ Μονάχου. Εἰδικευθείς στό Κανονικό 
Δίκαιο, ἀνηγορεύθηκε διδάκτωρ τοῦ Ἀνατολικοῦ Κανονικοῦ Δι-
καίου τοῦ Ἰνστιτούτου Ἀνατολικῶν Σπουδῶν τῆς Ρώμης, ἀφοῦ 
ὑπέβαλε πρωτότυπη διατριβή, μέ θέμα: «Περί τήν Κωδικοποί-
ησιν τῶν Ἱερῶν Κανόνων καί τῶν Κανονικῶν Διατάξεων ἐν τῇ 
Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ». Εἶναι δέ χαρακτηριστική ἡ ἔφεσή του 
νά ἐκμανθάνει καί νά ὁμιλεῖ πολλές ξένες γλῶσσες, πράγμα πού 
τόν βοήθησε, κατά τήν διάρκεια τῶν πολυετῶν σπουδῶν του, νά 
μελετᾶ ἐπιστημονικά τήν ξένη βιβλιογραφία καί νά ἐπικοινω-
νεῖ προσηνῶς μέ ὅλους, προβάλλοντας τό μήνυμα τῆς Ὀρθοδο-
ξίας ἀνά τήν ὑφήλιο.

Μετά τήν ὁλοκλήρωση τῶν μεταπτυχιακῶν καί διδακτο-
ρικῶν του σπουδῶν στήν Εὐρώπη ἐπέστρεψε, κατά τό ἔτος 1968, 
στήν Κωνσταντινούπολη καί διορίστηκε βοηθός Σχολάρχου στήν 
Ἱερά Θεολογική Σχολή τῆς Χάλκης, ὅπου ἐπρόκειτο νά διδάξει 
ὡς τακτικός καθηγητής τό μάθημα τοῦ Κανονικοῦ Δικαίου, ἀλλά 
τό Τουρκικό Κράτος αἰφνιδίως καί αὐθαιρέτως ἀπαγόρευσε τήν 
λειτουργία τῆς Τροφοῦ καί παλαιφάτου Σχολῆς, κατά τό ἔτος 
1971, ὁπότε τό ὄνειρό του γιά ἀκαδημαϊκή καριέρα δέν πραγ-
ματοποιήθηκε. Κατά τό ἔτος 1969, στό ναΐδριο τῆς Θεολογικῆς 
Σχολῆς, ἐχειροτονήθη πρεσβύτερος ὑπό τοῦ μακαριστοῦ Γέρο-
ντός του, Μητροπολίτου Χαλκηδόνος Μελίτωνος καί μετά τήν 
παρέλευση ἑξαμήνου ὁ ἀοίδιμος Οἰκουμενικός Πατριάρχης Ἀθη-
ναγόρας ὁ Α΄ τοῦ ἀπένειμε καί τό ὀφφίκιον τοῦ Ἀρχιμανδρίτου, 
στό ἰδιαίτερο πατριαρχικό παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου.

Ὅταν ὁ ἀπό Ἴμβρου καί Τενέδου Δημήτριος ἐξελέγη Οἰκου-
μενικός Πατριάρχης (1972) καί ἵδρυσε τό ἰδιαίτερο Πατριαρ-
χικό Γραφεῖο, ἐκάλεσε ὡς πρῶτο Διευθυντή αὐτοῦ τόν νεαρό 

τότε Ἀρχιμανδρίτη Βαρθολομαῖο Ἀρχοντώνη, τόν ὁποῖο προήγα-
γε κατά τό ἑπόμενο ἔτος, τά Χριστούγεννα τοῦ 1973, σέ Ἐπί-
σκοπο καί Μητροπολίτη Φιλαδελφείας. Ὑπῆρξε μάλιστα ὁ νεώ-
τερος σέ ἡλικία Μητροπολίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, μόλις 
33 ἐτῶν. Ὡς ἐπικεφαλής τοῦ νεοϊδρυθέντος ἰδιαιτέρου Πατρι-
αρχικοῦ Γραφείου ἔμεινε μέχρι τῆς ἐκλογῆς του στήν Γεροντι-
κή Μητρόπολη Χαλκηδόνος, κατά τόν Ἰανουάριο τοῦ 1990, στήν 
ὁποία διεδέχθη τόν μακαριστό Γέροντά του, Μητροπολίτη Χαλ-
κηδόνος Μελίτωνα Χατζῆ. Ἀπό τόν Μάρτιο τοῦ 1974, ὅταν ἐξε-
δήμησε εἰς Κύριον ὁ Μητροπολίτης Πριγκηποννήσων Δωρόθε-
ος καί μέχρι τῆς ἀναρρήσεώς του στόν Οἰκουμενικό Θρόνο, διε-
τέλεσε μέλος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καθώς καί πολλῶν 
Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν, συμβάλλοντας οὐσιαστικά στό ὑπεύθυ-
νο ἔργο τους μέ τήν κατάρτιση καί τόν ζῆλο του. Ὑπῆρξε ἀπό 
τά ἱδρυτικά μέλη τῆς «Ἑταιρείας τοῦ Δικαίου τῶν Ἀνατολικῶν 
Ἐκκλησιῶν», τῆς ὁποίας ἐπί ἔτη διετέλεσε Ἀντιπρόεδρος. Ἐπί 
δεκαπενταετία ὑπῆρξε μέλος καί ἐπί ὀκταετία Ἀντιπρόεδρος 
τῆς Ἐπιτροπῆς «Πίστις καί Τάξις» τοῦ Παγκοσμίου Συμβου-
λίου Ἐκκλησιῶν (ΠΣΕ). Ἔλαβε μέρος στίς Γενικές του Συνε-
λεύσεις τοῦ ΠΣΕ, Δ΄ (Uppsala, 1968), Στ΄ (Vancouver, 1983), καί 
Ζ΄ (Canberra, 1991). Ὑπό τῆς τελευταίας ἐξελέγη μέλος τῆς Κε-
ντρικῆς καί Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ ΠΣΕ.

Ὡς Μητροπολίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου (1973-1991) 
ἀντιπροσώπευσε τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο σέ πλεῖστα Διορ-
θόδοξα καί Διαχριστιανικά Συνέδρια, σέ ἐπίσημες πατριαρχικές 
ἀποστολές πρός τήν Τουρκική Κυβέρνηση, τίς ἀδελφές Ὀρθό-
δοξες καί μή Ἐκκλησίες, τίς ἀνά τόν Κόσμο ἐπαρχίες τοῦ Θρό-
νου καί πρός τό Ἅγιον Ὄρος, τοῦ ὁποίου οἱ πατέρες καί μονα-
χοί ἐξετίμησαν ἰδιαιτέρως τήν εὐλάβεια καί τήν ἀγάπη του πρός 
τό «Περιβόλι τῆς Παναγίας» καί δικαίως ἐχαρακτήρισαν αὐτόν 
ὡς «ἔνθερμον φιλοαθωνίτην».

Τό ἔτος 1990 προήδρευσε τῆς Διορθοδόξου Προπαρασκευα-
στικῆς περί τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου Ἐπιτροπῆς, ἡ ὁποία 
συνεκλήθη στή Γενεύη καί ἐξέτασε τό θέμα τῆς «Ὀρθοδόξου 
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Διασπορᾶς». Συνόδευσε τόν ἀοίδιμο Οἰκουμενικό Πατριάρχη 
Δημήτριο στήν ἱερά πορεία «Ἀγάπης, Εἰρήνης καί Ἑνότητος» 
αὐτοῦ σέ ὅλες σχεδόν τίς ὀρθόδοξες κατά τόπους Ἐκκλησίες, 
τήν Ρώμη, τήν Καντουαρία (Canterbury) καί τό ΠΣΕ.

Τήν 22α Ὀκτωβρίου τοῦ 1991, διαδεχόμενος τόν ἀοίδι-
μο Οἰκουμενικό Πατριάρχη Δημήτριο τόν Α΄, ἐξελέγη παμψηφεί 
ὑπό τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Ἐνδημούσης Συνόδου τοῦ Οἰκουμενι-
κοῦ Πατριαρχείου Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας 
Ρώμης καί Οἰκουμενικός Πατριάρχης, καί ἐνθρονίστηκε τήν 2α 
Νοεμβρίου στόν πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργί-
ου, στό Φανάρι. Ἀμέσως μετά τήν ἀνάρρησή του στόν πάνσεπτο 
Οἰκουμενικό Θρόνο τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἔθεσε σέ ἐφαρ-
μογή τό πολυσχιδές καί πολύπλευρο ἔργο του, σύμφωνα μέ τίς 
ἐξαγγελίες του στίς προγραμματικές δηλώσεις του στόν ἐνθρο-
νιστήριο πατριαρχικό λόγο του, κατά τήν ἐκφώνηση τοῦ ὁποίου 
διεκήρυττε: «…παραλαμβάνομεν… τόν σταυρόν Ἀνδρέου τοῦ 
Πρωτοκλήτου, εἰς συνέχισιν τῆς ἀνόδου εἰς τόν Κρανίου Τό-
πον, ὡς συσταύρωσιν ἡμῶν τῷ Κυρίῳ καί τῇ Αὐτῷ συνεσταυ-
ρωμένῃ Ἐκκλησίᾳ, εἰς συντήρησιν τοῦ φωτός τῆς Ἀναστάσε-
ως…». Καί ὄντως ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἀδιαλείπτως ὡς 
ἄλλος Κηρυναῖος αἴρει τόν Σταυρό τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ 
Ἐκκλησίας καί μεταλαμπαδεύει τό φῶς τῆς Ἀναστάσεως αὐτῆς 
ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς.

Ὡς νέος Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἐπισκέφθηκε ἐθιμοτυ-
πικῶς τόν Πρόεδρο τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας καί κατ’ ἐπα-
νάληψη τίς κυβερνητικές ἀρχές καί τούς ἁρμόδιους ὑπηρεσια-
κούς κρατικούς φορεῖς καί ἔθεσε ὑπ’ ὄψιν αὐτῶν τά ἀπασχο-
λοῦντα τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καί τήν Ρωμαίικη Ὁμογέ-
νεια φλέγοντα καί χρονίζοντα ἀνεπίλυτα ζητήματα. Συγκεκρι-
μένα: πρῶτον, τήν ἐπαναλειτουργία τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς 
Χάλκης, δεύτερον, τήν ἐπιστροφή τῆς παρανόμως δημευθεί-
σας ἀκινήτου περιουσίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τῶν 
εὐαγῶν φιλανθρωπικῶν καί ἐκπαιδευτικῶν ἱδρυμάτων τῆς Ρω-
μαίικης Ὁμογένειας, τρίτον, τήν ἀναγνώριση τῆς νομικῆς προ-

σωπικότητας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί συνακόλου-
θα τῆς Οἰκουμενικῆς ὑποστάσεως καί ἀποστολῆς του, τέταρτο, 
τήν χορήγηση τῆς Τουρκικῆς ὑπηκοότητας σέ μή Τούρκους μη-
τροπολίτες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί πέμπτον τόν 
σεβασμό τῶν θρησκευτικῶν ἐλευθεριῶν καί ἐν γένει τῶν ἀτο-
μικῶν δικαιωμάτων καί ἐλευθεριῶν τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν 
Ρωμιῶν πού διαβιοῦν στήν Τουρκία.

Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἐπιδεικνύει 
ζῆλο ἀπαράμιλλο καί ἐργατικότητα ἀσυνήθη πού τεκμαίρεται 
καί ἐκ τοῦ γεγονότος ὅτι κατά τήν τριακονταετή πατριαρχία του 
πάντες οἱ ἱεροί ναοί, μέ πρῶτο τόν πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό 
τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, οἱ ἱερές μονές, τά ἁγιάσματα, τά εὐαγῆ φι-
λανθρωπικά καί ἐκπαιδευτικά ἱδρύματα τῆς Κωνσταντινουπόλε-
ως καί τῶν Πριγκηποννήσων ἀνακαινίσθηκαν χάρη στό ἀνύστα-
κτο ἐνδιαφέρον του γιά τήν ἐκκλησιαστική περιουσία τοῦ Πα-
τριαρχείου καί τῶν ρωμαίικων ὁμογενειακῶν κοινοτήτων. Πα-
ράλληλα, ἀσχολεῖται μέ ἰδιαίτερη πατρική μέριμνα καί φροντί-
δα, καί μέ τά φλέγοντα θέματα πού ἀπασχολοῦν τήν Ἀρχιεπι-
σκοπή Κωνσταντινουπόλεως καί τό ἄμεσο ποίμνιό του, καί συ-
ντρέχει ἄμεσα γιά τήν διευθέτησή τους. Στό πλαίσιο αὐτό συνέ-
βαλε τά μέγιστα στήν διοργάνωση τοῦ Α΄ Συνεδρίου τῶν ἀπο-
δήμων καί μή Κωνσταντινουπολιτῶν στήν Κωνσταντινούπολη, 
ἀπό τίς 31 Ἰουνίου ἕως 2 Ἰουλίου 2006, στό ὁποῖο ἐξεφώνησε 
βαρυσήμαντη καί μεστή προσδοκιῶν γιά τό μέλλον τῶν Ρωμιῶν 
τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὁμιλία.

Ἐπί τῶν ἡμερῶν τῆς μέχρι τοῦδε πατριαρχίας του εἶχε 
τήν ἀπό Θεοῦ εὐλογία νά καθαγιάσει τρεῖς φορές νέα ποσό-
τητα Ἁγίου Μύρου κατά τήν Ἁγία καί Μεγάλη Ἑβδομάδα τοῦ 
1992, τοῦ 2002 καί τοῦ 2012. Μέ τά ἔντονα διαβήματα καί τίς 
ἐπίμονες προσπάθειές του ἐνώπιον τῶν ἁρμοδίων τουρκικῶν 
ἀρχῶν κατόρθωσε νά λάβει τήν πολυπόθητη ἄδεια νά ἐπισκέ-
πτεται καί νά λειτουργεῖ σέ ὁρισμένες ρωμαίικες ἐρειπωμένες 
ἱστορικές ἐκκλησίες στήν Μικρά Ἀσία, κυρίως δέ στήν περιοχή 
τῆς Καππαδοκίας καί στήν Ἀνατολική Θράκη. Τόν δέ Αὔγουστο 
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τοῦ 2010 ἐτέλεσε, μετά ἀπό παρέλευση 87 ἐτῶν (1923-2010), 
πανηγυρική θεία λειτουργία στήν ἱστορική Μονή Παναγίας Σου-
μελᾶ στήν Τραπεζούντα τοῦ Εὔξεινου Πόντου (15 Αὐγούστου 
τοῦ 2010). Μέ δική του πρωτοβουλία διευρύνθηκε, κατά τό 
ἔτος 2004, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατρι-
αρχείου διά τῆς συμμετοχῆς γιά πρώτη φορά μετά ἀπό τό 1922 
καί τῆς ἐν τῷ ἐξωτερικῷ Ἱεραρχίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου. 
Κατά τό ἔτος 2010, κατόπιν συντονισμένων ἐνεργειῶν τοῦ Πα-
τριάρχου, τό τουρκικό κράτος ἔδωσε τήν τουρκική ὑπηκοότητα 
σέ Μητροπολίτες τοῦ Θρόνου, μή Τούρκους ὑπηκόους, οἱ ὁποῖοι 
ποιμαίνουν ἐπαρχίες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στό ἐξω-
τερικό, ἐνῶ παρέδωσε στό Πατριαρχεῖο καί τούς τίτλους ἰδιο-
κτησίας (κυριότητας) τοῦ Ὀρφανοτροφείου τῆς Πριγκήπου (29 
Νοεμβρίου 2010), τό ὁποῖο εἶχε παρανόμως καί αὐθαιρέτως δη-
μεύσει, ἀλλά ὕστερα ἀπό τήν προσφυγή τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα-
τριαρχείου στό Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμά-
των καί τήν δικαίωσή του, ἀναγκάστηκε νά συμμορφωθεῖ καί 
νά ἐφαρμόσει τήν ἀπόφαση τοῦ ἐν λόγῳ δικαστηρίου ἀναγνω-
ρίζοντας τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ὡς τόν νόμιμο ἰδιοκτήτη 
τοῦ Ὀρφανοτροφείου.

Ἰδιαίτερα θετική ἐξέλιξη γιά τήν ἀπρόσκοπτη ἄσκηση τῆς 
θρησκευτικῆς ἐλευθερίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου θεω-
ρεῖται καί ἡ ἀπό τοῦ ἔτους 2003 δοθεῖσα σχετική ἄδεια ἀπό τίς 
τουρκικές ἀρχές νά τελεῖται ἐλεύθερα, κατά τήν ἡμέρα τῶν Θε-
οφανείων, ἀπό τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη ὁ καθαγιασμός τῶν 
ὑδάτων στόν Κεράτιο Κόλπο, ὁ ὁποῖος κατά τά προηγούμενα 
ὀγδόντα ἔτη εἶχε ἀπαγορευθεῖ λόγῳ τοῦ λαϊκοῦ χαρακτήρα τοῦ 
κεμαλικοῦ τουρκικοῦ κράτους. Τήν 27η Νοεμβρίου 2004, καί 
ἐν ὄψει τῆς Θρονικῆς ἑορτῆς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, 
κατά τήν ὁποία τιμᾶται ἡ ἱερά μνήμη τοῦ ἐν Ἀποστόλοις Ἁγίου 
Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, ἱδρυτοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κων-
σταντινουπόλεως, ἀφοῦ ἔγινε δεκτό τό αἴτημά του ἀπό τόν μα-
καριστό Πάπα Ἰωάννη - Παῦλο τόν Β΄, παρέλαβε ἀπό τήν Ἁγία 
Ἕδρα, ἐπανέφερε καί ἐγκατέστησε στόν πάνσεπτο Πατριαρχικό 

Ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τά ἱερά λείψανα τῶν Ἁγίων προκα-
τόχων του, Ἀρχιεπισκόπων Κωνσταντινουπόλεως Ἰωάννου τοῦ 
Χρυσοστόμου καί Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, τά ὁποῖα ἐπί αἰῶνες 
ἐφυλάσσοντο στήν Βασιλική τοῦ Ἁγίου Πέτρου, στό Βατικα-
νό. Ἐπί δέ τῆς Πατριαρχίας αὐτοῦ ἁγιοκατετάχθησαν στίς Δέλ-
τους τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πλεῖστοι ὅσοι Ἅγιοι καί Ὅσι-
οι, ἄνδρες, γυναῖκες καί παιδία μεταξύ τῶν ὁποίων καί ἡ Τρι-
άδα τῶν ἀνά τήν Ὀρθόδοξη οἰκουμένη γνωστῶν νεοφανῶν «Φί-
λων Χριστοῦ», ἤτοι τοῦ Ἁγίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου, τοῦ Ἁγί-
ου Πορφυρίου, τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου Τσαλίκη, τοῦ Ἁγίου Ἀμφι-
λοχίου τοῦ ἐν Πάτμῳ καί τοῦ Ἁγίου Ἐφραίμ τοῦ Κατουνακιώ-
του, διό δικαίως καί προσφυῶς ἐχαρακτηρίσθη ὡς «Βαρθολο-
μαῖος ὁ Φιλάγιος». Σημειωτέον ὅτι μέ πρωτοβουλία τοῦ Οἰκου-
μενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου ἀπεφασίσθη καί καθιερώθη 
συνοδικῶς κατά τήν 21ην Ἰουλίου 2021 ἡ «Σύναξις τῶν Ἁγίων 
Ἰατρῶν» ὡς ἑορτή, ἡ ὁποία τιμᾶται πλέον κατά τήν Κυριακή 
ἑκάστου ἔτους, τήν πλησιεστέρα πρός τήν 17ην καί 18ην Ὀκτω-
βρίου, κατά τίς ὁποῖες ἑορτάζεται ἡ «Σύναξις τῶν Ἁγίων Ἀναρ-
γύρων» καί ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ 
Λουκᾶ τοῦ Ἰατροῦ.

Τήν 19ην Νοεμβρίου 1991, κατόπιν τῆς σεπτῆς εἰσηγήσε-
ως αὐτοῦ καί τῆς σχετικῆς ἀποφάσεως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συ-
νόδου, ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος συνέστησε τήν Ἀδελφότη-
τα τῶν ἁπανταχοῦ, πλήν τῆς Ἀμερικῆς, Ἀρχόντων Ὀφφικιάλων 
τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ὑπό τήν ἐπωνυμία 
«Παναγία ἡ Παμμακάριστος», μέ ἕδρα τήν Ἀθήνα, καί καθιέ-
ρωσε ἐτήσιο προσκύνημα τῶν μελῶν της στό Οἰκουμενικό Πα-
τριαρχεῖο τήν Κυριακή τῆς Σαμαρείτιδος, κατά τήν ὁποία ἀπό 
τοῦ ἔτους 1992 μέ Πατριαρχική καί Συνοδική Θεία Λειτουργία 
τιμᾶται καί ἡ μνήμη τῶν ἐν Ἁγίοις Ἀρχιεπισκόπων Κωνσταντι-
νουπόλεως. Ὕστερα ἀπό τά πολλά προσκόμματα ἐκ μέρους τῆς 
διοικήσεως τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὁ Πατριάρχης Βαρθολο-
μαῖος ἵδρυσε καί ἐγκαινίασε, κατά τό ἔτος 2000, στήν Ἀθήνα, τό 
«Γραφεῖο Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου».
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Μέ τήν κανονική συγκατάθεση τῆς Μητρός Ἐκκλησίας συ-
νεστήθη στήν Ἀθήνα διά τοῦ ἀπό 7ης Μαΐου 2003 Προεδρικοῦ 
Διατάγματος «Ἵδρυμα Ὑποστηρίξεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα-
τριαρχείου», τό ὁποῖο ἔχει ὡς σκοπό τήν ἐνίσχυση τοῦ πολυ-
μεροῦς πνευματικοῦ καί πολιτιστικοῦ ἔργου τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
Πατριαρχείου. Τόν δέ Μάρτιο τοῦ 2006, μέ τήν σύμφωνη γνώ-
μη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, συνεστήθη στήν Ἀθήνα ἡ 
Μή Κυβερνητική Ὀργάνωση ὑπό τήν ἐπωνυμία «Οἰκουμενική» 
καί τόν διακριτικό τίτλο «OECUMENIKA», ἡ ὁποία ὡς κοινω-
φελές μή κερδοσκοπικοῦ χαρακτῆρος νομικό πρόσωπο ἰδιωτι-
κοῦ δικαίου, ἔχει ὡς κύριο σκοπό τήν ἐνίσχυση τοῦ ἀνθρωπι-
στικοῦ, πολιτιστικοῦ καί ἀναπτυξιακοῦ ἔργου τοῦ Οἰκουμενι-
κοῦ Πατριαρχείου μέσῳ τῆς ἀνάληψης δράσεων γιά τήν παροχή 
βοήθειας πρός πληθυσμούς ἀναπτυσσόμενων χωρῶν, καθώς καί 
ἄλλων περιοχῶν τοῦ πλανήτου, ὅπου ὑπάρχει ἡ ἀνάγκη ἀναπτύ-
ξεως ἀνάλογων ἤ παρόμοιων δράσεων. Ἀπό δέ τοῦ ἔτους 1994, 
μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, τό Οἰκουμενικό Πα-
τριαρχεῖο ἵδρυσε στίς Βρυξέλλες τό «Γραφεῖο τῆς Ὀρθοδόξου 
Ἐκκλησίας παρά τῇ Εὐρωπαϊκῇ Ἑνώσει».

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖος συνεκάλεσε καί 
προήδρευσε ἑπτά Συνάξεων ὅλων τῶν ἐν ἐνεργείᾳ Ἱεραρχῶν 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, (1992, 1994, 1996, 1998, 2002, 2007, 
2015, 2018, 2021), καθώς καί τῆς Μείζονος Κληρικολαϊκῆς Συ-
νελεύσεως τόν Νοέμβριο τοῦ 2000, στίς ὁποῖες συζητήθηκαν 
φλέγοντα ζητήματα πού ἀπασχολοῦν τό Οἰκουμενικό Πατριαρ-
χεῖο καί συσφίχθηκαν οἱ πνευματικές σχέσεις τῶν κατά τόπους 
Ἱεραρχῶν τοῦ Θρόνου μέ τό Κέντρο τῆς Ὀρθοδοξίας. Παράλ-
ληλα, πάμπολλες ὑπῆρξαν καί οἱ ἐπίσημες ἐπισκέψεις του σέ 
ὅλες τίς κατά τόν κόσμο ἐπαρχίες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου. 
Ἱδρύθηκαν νέες Ἱερές Μητροπόλεις (Μπουένος Ἄιρες, Μεξικοῦ, 
Χόνγκ Κόνγκ, Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας, Κορέας, Σιγκαπούρης) 
καί Ἱερές Ἀρχιεπισκοπές (Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Καναδᾶ, 1996) 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἀνά τήν οἰκουμένη καί μόλις 
τόν Ἰανουάριο τοῦ 2021 ἡ Πατριαρχική Ἐξαρχία στή Μάλτα 

(Μελίτη), τήν ὁποία ἀπέκοψε ἐκ τῆς ἐκκλησιαστικῆς δικαιοδοσί-
ας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰταλίας. Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρ-
χης Βαρθολομαῖος κατά τήν ἐπίσημη ἐπίσκεψή του στό κράτος 
τῆς Οὐγγαρίας ἔλαβε τό «Βραβεῖο Ἀνθρωπίνης Ἀξιοπρέπειας» 
ἀπό τόν Πρόεδρο τοῦ «Συμβουλίου γιά τήν Ἀνθρώπινη Ἀξιο-
πρέπεια» καί στίς 11 Σεπτεμβρίου 2021 ἔθεσε τόν θεμέλιο λίθο 
τοῦ Ἱ. Ναοῦ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν καί Οἰκουμενικῶν Διδασκά-
λων Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καί Ἰω-
άννου τοῦ Χρυσοστόμου, ἐντός τοῦ συγκροτήματος τῆς Πατρι-
αρχικῆς Ἐξαρχίας Οὐγγαρίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου 
στή Βουδαπέστη, ὅπου τό οἰκόπεδο παρεχωρήθη ἀπό τήν Κυ-
βέρνηση τῆς Οὐγγαρίας. Ἄξιον ἰδιαιτέρας μνείας εἶναι τό γεγο-
νός ὅτι ἐπί τῆς τριακονταετοῦς Πατριαρχίας Βαρθολομαίου τοῦ 
Α΄ ἐξελέγησαν πλεῖστοι ὅσοι Ἐπίσκοποι καί Μητροπολίτες τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ὑπό τόν τίτλο τῶν «ἄχρι καιροῦ» 
ἐμπεριστάτων Ἱερῶν Ἐπισκοπῶν καί Μητροπόλεων τοῦ Οἰκου-
μενικοῦ Θρόνου (Βρυούλων, Ἀγκύρας, Προικοννήσου, Πισιδίας, 
Μυριοφύτου καί Περιστάσεως, Μοσχονησίων, Ἰκονίου, Γάνου 
καί Χώρας, Προύσης, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου, Κυδωνιῶν, 
Σηλυβρίας, Ἀδριανουπόλεως, Σμύρνης, Σαράντα Ἐκκλησιῶν, 
Ἀβύδου, Ἀμορίου, Ἁλικαρνασσοῦ, Ἐρυθρῶν, Εὐκαρπίας κ.ἄ.).

Πρωταρχικό μέλημα τοῦ νεοεκλεγέντος Πατριάρχου ὑπῆρξε 
ἡ πανορθόδοξη ἑνότητα καί συνεργασία. Γιά τήν προώθηση τοῦ 
στόχου αὐτοῦ συνεκάλεσε στό Φανάρι τούς Προκαθημένους τῶν 
κατά τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί ἀπό κοινοῦ ἐξαπέλυσαν 
μήνυμα «μέγα», τήν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, 1992 (Α΄ Σύνα-
ξη), πρός τήν Καθόλου Ἐκκλησία καί τόν Κόσμο, τό ὁποῖο χα-
ρακτηρίσθηκε ὡς ἡ ἑνιαία φωνή τῆς Ὀρθοδοξίας. Παρόμοιες συ-
νάξεις πραγματοποιήθηκαν ὑπό τήν προεδρία του καί κατά τά 
ἑπόμενα ἔτη μέ τήν εὐκαιρία διαφόρων σημαντικῶν ἐκκλησια-
στικῶν γεγονότων, ἐνῶ ὁ ἴδιος πραγματοποίησε ἐπίσημες ἐπι-
σκέψεις σέ ὅλες τίς κατά τόπους ἀδελφές Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες.

Μέ τίς πολυετεῖς, ἐπίμονες καί ἐπίπονες πρωτοβουλίες τοῦ 
Πατριάρχου Βαρθολομαίου καί ἰδιαίτερα κατά τίς Συνάξεις τῶν 
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νοδος, ἡ ὁποία ἀντιμετώπισε τήν ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος καταστρατήγηση τῶν ὅρων τῆς Πατριαρχικῆς καί Συ-
νοδικῆς Πράξεως τοῦ 1928 περί τῶν λεγομένων «Νέων Χωρῶν» 
καί γιά πρώτη φορά στά ἐκκλησιαστικά χρονικά ἀπό τῆς κανο-
νικῆς ἀνακηρύξεως τοῦ αὐτοκεφάλου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά-
δος κατά τό 1850 ἀπεφάσισε «…ἐν ἀφάτῳ θλίψει καί ὀδύνῃ 
τήν διακοπήν τῆς κοινωνίας μετά τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιε-
πισκόπου Ἀθηνῶν κ. Χριστοδούλου, διαγραφομένου ἀπό τῶν 
Διπτύχων τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλη-
σίας καί μή δυναμένου κοινωνεῖν μεθ’ ἡμῶν ἐν τέ λατρείᾳ καί 
ἐν τῇ διοικήσει, καί μετά τῶν ὑπαγομένων τῇ ἡμετέρᾳ Ἐκκλη-
σίᾳ κληρικῶν καί μοναχῶν». Ἡ συνέπεια τῆς ὡς ἄνω αὐστηρῆς, 
πλήν ἀπολύτως δικαιολογημένης καί ἐπιβεβλημένης ἀποφάσε-
ως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἦταν ἡ ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς 
Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, πού συ-
νεκλήθη τήν 28ην Μαΐου τοῦ 2004, σύμφωνα μέ τήν ὁποία: «Ἡ 
Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐν 
ἀγάπῃ Χριστοῦ καί σταθερῷ πόθῳ ἑνότητος μετά τῆς ἐν Κων-
σταντινουπόλει Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας διακηρύσσει 
τόν σεβασμόν καί τήν τήρησιν τοῦ Πατριαρχικοῦ Τόμου τοῦ 
1850 καί ὅλων τῶν διατάξεων τῆς Πατριαρχικῆς καί Συνο-
δικῆς Πράξεως τοῦ 1928». Ἐν συνεχείᾳ τῆς ὡς ἄνω ἀποφάσε-
ως τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὁ Οἰκουμενικός 
Πατριάρχης συνεκάλεσε ἐκ νέου στό Φανάρι Μείζονα Ἁγία καί 
Ἱερά Ἐνδημοῦσα Σύνοδο, στίς 4 Ἰουνίου 2004, ἡ ὁποία ἀπεφά-
σισε τήν ἀποκατάσταση τῆς διακοπείσης λειτουργικῆς καί διοι-
κητικῆς κοινωνίας μέ τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν.

Στίς 24 Μαΐου τοῦ 2005 συνεκάλεσε καί προήδρευσε τῆς 
Πανορθοδόξου Ἱερᾶς Συνόδου γιά τήν ἀντιμετώπιση τοῦ ἀνα-
κύψαντος σοβαροῦ ἐκκλησιαστικοῦ ζητήματος στό Πατριαρχεῖο 
τῶν Ἱεροσολύμων, τό ὁποῖο ὁδήγησε στήν ἐκλογή τοῦ νέου πα-
τριάρχου Ἱεροσολύμων κ. Θεοφίλου τοῦ Γ΄, καί συνέβαλε καί-
ρια στήν ἐπίλυση καί τοῦ ζητήματος ἐκλογῆς νέου Ἀρχιεπισκό-
που στήν Ἁγιωτάτη Ἐκκλησία τῆς Κύπρου μέ τήν σύγκληση, 

Ὀρθοδόξων Προκαθημένων στό Φανάρι ἐν ἔτει 2008 καί 2011 
ἐδόθη ὤθηση μεγάλη γιά τήν ἄμεση σύγκλιση στό προσεχές μέλ-
λον τῆς πολυπόθητης Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῶν Ὀρθοδό-
ξων. Πρός ἐπίτευξη τοῦ ἱερωτάτου αὐτοῦ ἔργου ὁ Οἰκουμενικός 
Πατριάρχης Βαρθολομαῖος συνεκάλεσε ἄλλες δύο Συνάξεις τῶν 
Ὀρθοδόξων Προκαθημένων, μία ἐν ἔτει 2014 στό Φανάρι καί μία 
ἀκόμη ἐν ἔτει 2016 στό Σαμπεζύ τῆς Γενεύης, ὅπου ἀπεφασί-
σθη ἡ σύγκληση τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδό-
ξου Ἐκκλησίας στήν νῆσο Κρήτη ἐν ἔτει 2016, ὅπερ καί ἐγένε-
το, παρά τίς λυσσαλέες προσπάθειες τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἡγε-
τίσκων τῆς Θυγατρός Ὀρθοδόξου ἐν Ρωσίᾳ Ἐκκλησίας γιά τήν 
ἀναβολή ἤ καί ματαίωση τῆς συγκλήσεως τῆς Ἁγίας καί Μεγά-
λης Συνόδου. Δικαίως καί προσφυῶς λοιπόν ὁ Οἰκουμενικός Πα-
τριάρχης χαρακτηρίσθηκε ὡς «Βαρθολομαῖος ὁ Συνοδικός».

Ἐπί τῆς πατριαρχίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρ-
θολομαίου ἀνεσυνεκροτήθη ἐν ἔτει 1992 ἡ Αὐτοκέφαλη Ἐκκλη-
σία τῆς Ἀλβανίας καί συνεκροτήθη κανονικῶς ἡ Ἱεραρχία αὐτῆς, 
ὑπήχθησαν στήν ἐκκλησιαστική καί κανονική δικαιοδοσία τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου οἱ Ὀρθόδοξες Οὐκρανικές Κοινότη-
τες τῆς Διασπορᾶς (1995), ἐπανενεργοποιήθη τό Αὐτόνομο διοι-
κητικό καθεστώς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐσθονίας (1996), ἀνυψώ-
θη ἡ Αὐτόνομη Ἐκκλησία τῆς Τσεχίας καί Σλοβακίας σέ Αὐτο-
κέφαλη (1998) καί ἐν ἔτει 2018 ἐχορηγήθη παρά τίς λυσσαλέ-
ες, ἀπειλητικές καί ἐκβιαστικές ἐνέργειες τῶν ἐκκλησιαστικῶν 
ἡγετίσκων τῆς θυγατρός Ὀρθοδόξου ἐν Ρωσίᾳ Ἐκκλησίας τό 
Αὐτοκέφαλο ἐκκλησιαστικό διοικητικό καθεστώς στήν Ὀρθόδοξη 
Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας, τήν ὁποία ἐπεσκέφθη ἐπισήμως ἀπό 
τήν 20ήν ἕως καί τήν 24ην Αὐγούστου 2021. Ἔτι δέ ὁ Κωνστα-
ντινουπόλεως Βαρθολομαῖος προήδρευσε τῆς ἐν Σόφιᾳ συγκλη-
θείσας Μείζονος καί Ὑπερτελοῦς Ἱερᾶς Συνόδου γιά τήν ἄρση 
τοῦ ἐσωτερικοῦ σχίσματος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Βουλγαρίας (30 
Σεπτεμβρίου - 1 Ὀκτωβρίου 1998). 

Ὑπό τήν προεδρία του συνεκλήθη στό Φανάρι στίς 30 
Ἀπριλίου τοῦ 2004, ἡ Μείζων Ἁγία καί Ἱερά Ἐνδημοῦσα Σύ-
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ὁπότε ἐξαπολύθησαν κοινά μηνύματα τῶν Ὀρθοδόξων Παρακα-
θημένων πρός ὅλο τόν Κόσμο. Στό πλαίσιο τῶν ἀνωτέρω ἑορτα-
στικῶν ἐκδηλώσεων τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ὑπό τήν αἰγί-
δα καί τήν ἐμπνευσμένη πρωτοβουλία τοῦ Πατριάρχου Βαρθο-
λομαίου διοργάνωσε στήν Κωνσταντινούπολη τό Διεθνές Ἐπι-
στημονικό Συνέδριο, μέ θέμα: «Ἡ Δημιουργία τοῦ Κόσμου καί 
ἡ Δημιουργία τοῦ Ἀνθρώπου - Προκλήσεις καί Προβληματι-
σμοί τοῦ 2000» (20 Αὐγούστου - 2 Σεπτεμβρίου 2000), καθώς 
ἐπίσης καί τό Διεθνές Συνέδριο Ὀρθοδόξου Νεολαίας μέ θέμα: 
«Οἱ Νέοι στήν Ἐκκλησία τῆς Τρίτης Χιλιετίας», (18-25 Ἰου-
νίου 2000). Κατά δέ τόν Ἰούλιο τοῦ 2007 συνεκάλεσε ὑπό τήν 
αἰγίδα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τό «Β΄ Διεθνές Συνέ-
δριο Ὀρθοδόξου Νεολαίας», στό ὁποῖο ἔλαβαν μέρος νέοι ἀπό 
ὅλες τίς ἀνά τόν Κόσμο ἐπαρχίες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου.

Γιά πρώτη φορά στά ἐκκλησιαστικά χρονικά, κατόπιν τῆς 
παρακλήσεως τῆς Α.Α. τοῦ Πάπα Ρώμης Ἰωάννου – Παύλου τοῦ 
Β΄, ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος συνέταξε κείμενο προσευχῶν ἐπί 
τῆς σημασίας τοῦ Θείου Πάθους καί τό ἀπέστειλε ὡς εὐλογία 
γιά νά ἀναγνωσθεῖ στίς «στάσεις» τῆς καθιερωμένης λιτανείας 
τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς στό Κολοσσαῖο, στήν ὁποία προεξάρ-
χει ὁ ἑκάστοτε Ρωμαῖος ποντίφηξ. Ἡ κίνηση αὐτή ἦταν ἰδιαί-
τερα σημαντική γιά τήν σύσφιξη τῶν σχέσεων τῶν δύο Ἐκκλη-
σιῶν, ἀλλά καί γιά τήν ἀνάδειξη τοῦ καθοριστικοῦ οἰκουμενι-
κοῦ καί διαχριστιανικοῦ ρόλου τοῦ Πρωτοθρόνου καί Πρωτευ-
θύνου Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως.

Ἐπεσκέφθη γιά πρώτη φορά τήν Α.Α. τόν Πάπα Ἰωάν-
νη - Παῦλο τόν Β΄ στό Βατικανό μέ τήν εὐκαιρία τῆς Θρονικῆς 
ἑορτῆς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρώμης (27-30 Ἰουνίου 1995), ὅπου δι-
εδήλωσε τήν σταθερή καί εἰλικρινῆ ἀπόφαση τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
Πατριαρχείου νά συνεχίσει τήν ἀδελφική ἐπικοινωνία καί συνερ-
γασία μέ τήν Ρωμαιοκαθολική Ἐκκλησία. Δέν ἐδίστασε ὅμως νά 
ἐπικρίνει τό Βατικανό γιά τήν ἐκκλησιαστική στήριξη πού πα-
ρέχει καί τήν ἀνοχή πού ἐπιδεικνύει ἔναντι τῆς βίαιης προση-
λυτιστικῆς δράσεως τῆς «Οὐνίας» στίς ὀρθόδοξες χῶρες καί νά 

στίς 17 Μαΐου τοῦ 2006, τῆς ἐν Γενεύῃ Ἁγίας καί Ἱερᾶς Διευ-
ρυμένης Συνόδου. Γιά πρώτη φορά στά ἐκκλησιαστικά χρονι-
κά τῶν νεωτέρων ἐτῶν ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολο-
μαῖος συνεκάλεσε, κατά τίς 1-2 Σεπτεμβρίου τοῦ 2011, τήν ὑπό 
τήν προεδρία τοῦ ἐν Φαναρίῳ Σύναξη τῶν Προκαθημένων τῶν 
Πρεσβυγενῶν Θρόνων, ἤτοι Κωνσταντινουπόλεως, Ἀλεξανδρεί-
ας, Ἀντιοχείας, Ἱεροσολύμων καί Κύπρου, ὅπου συνεζητήθη τό 
μέλλον τῶν Χριστιανῶν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς καί ὁ ἴδιος ἐπανέ-
λαβε τήν ἀνησυχία καί τήν ἀγωνία τῆς Πρωτοθρόνου καί Πρω-
τευθύνου Μητρός Ἁγίας Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Κωνσταντινου-
πολίτιδος Ἐκκλησίας γιά τά τεκταινόμενα στή Μέση Ἀνατολή 
καί τίς ἐνδεχόμενες ἐπιπτώσεις πού οἱ πολιτικές ἐξελίξεις θά 
ἔχουν στή ζωή τῶν Χριστιανῶν οἱ ὁποῖοι διαβιοῦν στήν περιο-
χή αὐτή. Στή Σύναξη συμμετεῖχαν ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρεί-
ας Θεόδωρος, ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων Θεόφιλος, ὁ Ἀρχιεπί-
σκοπος Κύπρου Χρυσόστομος, ὁ Ἐπίσκοπος Ἀπαμείας Ἰσαάκ, 
ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Πατριάρχη Ἀντιοχείας καθώς καί Ἱεράρχες 
τῶν Πρεσβυγενῶν αὐτῶν Θρόνων.

Κατά τόν Σεπτέμβριο τοῦ 1995 προέστη τῶν ἐν Πάτμῳ 
ἐπισήμων ἐκκλησιαστικῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων γιά τήν 
1900ή ἐπέτειο ἀπό τῆς συγγραφῆς τοῦ ἱεροῦ βιβλίου τῆς Ἀπο-
καλύψεως Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς ὁποίας συ-
νεκάλεσε: α) τήν Β΄ Ἱερά Σύναξη τῶν Ἀρχηγῶν τῶν κατά τό-
πους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν οἱ ὁποῖοι ἐξαπέλυσαν κοινό Μή-
νυμα πρός τόν κόσμο, β) Διεθνές Οἰκολογικό Συμπόσιο, μέ θέμα 
τήν μόλυνση τῶν θαλασσῶν, καί γ) Διεθνές Ἐπιστημονικό Συνέ-
δριο γιά τό ἱερό βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως.

Μέ τήν ἔναρξη τῶν ἐπισήμων ἐκκλησιαστικῶν ἑορτασμῶν 
τῆς δισχιλιοστῆς ἐπετείου ἀπό τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου, τόν 
Ἰανουάριο τοῦ 2000, προέστη τῆς Γ΄ Συνάξεως τῶν Προκαθημέ-
νων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ἡ ὁποία ἔλαβε χώρα στά Ἱερο-
σόλυμα, ὅπως καί ἐκείνων πού πραγματοποιήθησαν στήν Κων-
σταντινούπολη καί τήν Νίκαια τῆς Βιθυνίας, ἐπί τῇ λήξει τῶν 
ἀνωτέρω ἐπετειακῶν ἐκδηλώσεων (Δ΄ Σύναξη, Δεκέμβριος 2000), 
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Παλαιᾶς καί Νέας Ρώμης, Βαρθολομαῖος καί Φραγκίσκος, ἐδε-
σμεύθησαν νά προσφέρουν τήν κοινή μαρτυρία τους στήν ὑπη-
ρεσία τῆς ἀνθρωπότητας. Στήν Κοινή Διακήρυξη οἱ προκαθήμε-
νοι τῶν δύο Ἐκκλησιῶν ἐξέφραζαν τήν ἀγωνία καί τό ἐνδιαφέ-
ρον τους γιά τήν κατάσταση τῶν χριστιανῶν στήν Μέση Ἀνατο-
λή. Κατά μήνα Σεπτέμβριο τοῦ 2021 ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρ-
χης ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐπισήμου ἐπισκέψεώς του στήν Οὐγγαρία 
προσκληθείς ὁμίλησε στό Διεθνές Εὐχαριστιακό Συνέδριο τῆς 
Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας στή Βουδαπέστη, ὅπου συναντή-
θηκε καί μέ τόν Πάπα Ρώμης Φραγκίσκο.

Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος μέ ἐνδιαφέ-
ρον καί προσοχή παρακολουθεῖ καί συντονίζει, στό πλαίσιο τῶν 
ἁρμοδιοτήτων του, τό ἔργο τῶν διαφόρων Εἰδικῶν Ἐπιτροπῶν 
ἐπί τῶν Θεολογικῶν Διαλόγων μεταξύ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησί-
ας καί τῶν ὑπολοίπων Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καί Ὁμολογιῶν, 
μέ σκοπό τήν προώθηση «τῆς τῶν πάντων ἑνώσεως». Ἀνάλογο 
εἶναι τό ἐνδιαφέρον καί ἀμείωτη ἡ μέριμνα πού ἐπιδεικνύει γιά 
τήν προώθηση καί τοῦ λεγομένου διαθρησκειακοῦ διαλόγου, ὁ 
ὁποῖος ἔχει ἀρχίσει ἀπό ἐτῶν μέ πρωτοβουλία τοῦ Οἰκουμενι-
κοῦ Πατριαρχείου καί ἀφορᾶ τίς θρησκεῖες τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ καί 
κυρίως τοῦ Ἰσλάμ. Στό πλαίσιο τῆς προωθήσεως καί ἐμβαθύν-
σεως τῶν παραπάνω διαλόγων πραγματοποίησε ἐπίσημες ἐπι-
σκέψεις σέ πολλές χριστιανικές Ἐκκλησίες καί Ὁμολογίες, σέ 
Διαχριστιανικούς (Παγκόσμιο Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν, Συμβούλιο 
Εὐρωπαϊκῶν Ἐκκλησιῶν, Παγκόσμια Λουθηρανική Ὁμοσπονδία, 
Παγκόσμιο Συνέδριο Μεταρρυθμισμένων Ἐκκλησιῶν) καί Δια-
θρησκειακούς Διεθνεῖς Ὀργανισμούς.

Ὡς πρός τίς σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μέ τίς 
ἄλλες θρησκεῖες, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης σέ συνεργασία μέ 
τόν σύλλογο «Appeal of Conscience Foundation», πού ἑδρεύει στή 
Νέα Ὑόρκη, κατά τόν Φεβρουάριο τοῦ 1994, ὀργάνωσε στήν 
Κωνσταντινούπολη συνέδριο, μέ θέμα: «Εἰρήνη καί Θρησκευ-
τική Ἀνοχή». Σκοπός τοῦ συνεδρίου ἦταν νά διαδηλωθεῖ ἡ θέ-
ληση τῶν τριῶν μονοθεϊστικῶν θρησκειῶν γιά τήν μεταξύ τους 

διακόψει ἀκόμη καί τόν Θεολογικό Διάλογο Ὀρθοδόξων – Ρω-
μαιοκαθολικῶν. Εἶχε ἐκ νέου συναντήσεις μέ τόν Πάπα Ἰωάν-
νη – Παῦλο τόν Β΄, ὕστερα ἀπό τήν τρομοκρατική ἐπίθεση στίς 
ΗΠΑ, (11 Σεπτεμβρίου, 2001) στίς 24 Γενάρη τοῦ 2002, κατά τίς 
ἐκδηλώσεις τῆς Ἀσσίζης, μέ τήν εὐκαιρία «τῆς ἡμέρας τῆς προ-
σευχῆς γιά τήν εἰρήνη» καί τῆς συνεργασίας τῶν δύο Ἐκκλη-
σιῶν γιά τήν ἐπικράτηση αὐτῆς σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο. 

Μιά ἄλλη ἱστορική συνάντηση πραγματοποιήθηκε στό Βα-
τικανό τόν Ἰούνιο τοῦ 2004 μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐπετείου συ-
μπληρώσεως τῶν 40 ἐτῶν ἀπό τήν ἱστορική συνάντηση τοῦ Πάπα 
Παύλου τοῦ Στ΄ μέ τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη Ἀθηναγόρα τόν 
Α΄ στά Ἱεροσόλυμα κατά τό ἔτος 1964. Κατά δέ τήν Θρονική 
ἑορτή τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἑορτή Ἁγίου Ἀνδρέου τοῦ 
Πρωτοκλήτου, ὑπεδέχθη ἀδελφικῶς τόν Πάπα Βενέδικτο τόν ΙΣΤ΄ 
στήν ἕδρα του, στό Φανάρι, (29-30 Νοεμβρίου 2006), ὅπου εἶχε 
ἐγκάρδια, γόνιμη καί εἰλικρινῆ συζήτηση μετά τοῦ Ἐπισκόπου 
Ρώμης ἐπί τῶν θεμάτων πού ἀπασχολοῦν καί ἐνδιαφέρουν τίς 
δύο Ἐκκλησίες καί τήν ἀνθρωπότητα ὅλη, γιά τά ὁποῖα ἀνεγνώ-
σθη καί ὑπεγράφη ἀπό τούς δύο Προκαθημένους κοινό Μήνυμα 
πρός ὅλο τόν Κόσμο. Ἀναλόγου σπουδαιότητος ὑπῆρξε καί ἡ ἐν 
ἔτει 2014 ἐπίσκεψη τοῦ Ἐπισκόπου Ρώμης, Πάπα Φραγκίσκου 
Α΄ στό Φανάρι, ὅπου οἱ τῆς Παλαιᾶς καί Νέας Ρώμης Προκαθή-
μενοι ἔθεσαν τά θεμέλια γιά τήν ἔτι περαιτέρω ἀδελφική προ-
σέγγιση τῶν δύο Ἐκκλησιῶν. 

Τό ἔτος 2014 ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος 
καί ὁ Πάπας Ρώμης Φραγκίσκος Α΄ ἐπεσκέφθησαν ἀπό κοινοῦ 
καί προσεκύνησαν στόν παλαίφατο Ναό τῆς Ἀναστάσεως στά 
Ἱεροσόλυμα, ὅπου προσευχήθηκαν στόν Πανάγιο Τάφο καί ὑπέ-
γραψαν Κοινή Διακήρυξη. Σέ αὐτήν διεκηρύσσετο ὅτι ἀμφότε-
ροι προσβλέπουν στήν ἡμέρα πού θά ὑπάρξει πλήρης κοινωνία 
μεταξύ τῆς Ὀρθοδόξου καί Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας καί 
ἐπισημαίνετο ἡ σημασία τῆς συνέχισης τοῦ θεολογικοῦ διαλό-
γου, τοῦ σεβασμοῦ τῆς δημιουργίας τοῦ Θεοῦ διά τῆς προστα-
σίας τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος. Ἐπίσης οἱ Προκαθήμενοι τῆς 
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«Ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ κόσμῳ». Ἡ συνάντηση πραγματο-
ποιήθηκε ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθο-
λομαίου καί τοῦ προέδρου τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς Romano 
Prodi, καί σκοπός της ἦταν ἡ παρουσίαση τῆς στάσης τῶν θρη-
σκειῶν ἔναντι τοῦ φαινομένου τῆς τρομοκρατίας. Σέ συνέχεια 
αὐτῆς τῆς πρωτοβουλίας ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολο-
μαῖος μετέβη στίς Βρυξέλλες, ὅπου συζήτησε μέ τόν Πρόεδρο 
τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς Jose Manouel Barroso τήν σπου-
δαιότητα καί τήν πορεία τοῦ διαλόγου τῶν μονοθεϊστικῶν θρη-
σκειῶν πού προωθεῖ τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο συνεργαζόμε-
νο μέ τήν Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή, (12 Ἰουλίου 2005), καθώς καί 
μέ τόν πρόεδρο τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου Joseph Borrell. 
Ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου πραγματοποι-
ήθηκε στήν Κωνσταντινούπολη, (20-21 Ὀκτωβρίου 2005) ὁ ἔνα-
τος κατά σειρά διάλογος μεταξύ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί 
τῆς Ὁμάδας τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Λαϊκοῦ Κόμματος καί τῶν Εὐρω-
παίων Δημοκρατῶν. Ἐκπρόσωποι τοῦ Χριστιανισμοῦ, τοῦ Ἰσλάμ 
καί τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ παρέστησαν στίς ἐργασίες τῆς συναντήσε-
ως μετά ἀπό πρόσκληση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου.

Στή διάλεξη πού ἔδωσε στήν Σχολή Οἰκονομικῶν Ἐπι-
στημῶν τοῦ Λονδίνου (L.S.Ε.) ὡς προσκεκλημένος τῆς Ἑλλη-
νικῆς Ἑταιρείας τοῦ Λονδίνου, στίς 3 Νοεμβρίου τοῦ 2005, τό-
νισε μεταξύ ἄλλων ὅτι: «τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο μπορεῖ 
νά διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στή συνεχῶς ἐξελισσόμενη 
Εὐρώπη, νά γίνει ἡ γέφυρα τῆς Εὐρώπης μέ τό Ἰσλάμ». Ὑπό 
τήν αἰγίδα του πραγματοποιήθηκε, στίς 7 Νοεμβρίου τοῦ 2005, 
τό Διεθνές Διαθρησκειακό Συνέδριο, μέ θέμα: «Εἰρήνη καί Ἀνεξι-
θρησκία – Β΄», στό ὁποῖο ἔλαβαν μέρος ἐκπρόσωποι τῶν Ὀρθο-
δόξων καί Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν, τοῦ Ἰσλάμ καί τοῦ Ἰουδαϊ-
σμοῦ. Μετά ἀπό πρόσκληση τῆς Αὐστριακῆς κυβερνήσεως ἔλαβε 
μέρος στή Διεθνῆ Διάσκεψη πού διοργανώθηκε στή Βιέννη, στίς 
16 Νοεμβρίου τοῦ 2005, μέ θέμα: «Τό Ἰσλάμ σέ ἕνα πλουρα-
λιστικό κόσμο», ὅπου μίλησε καί ἀνέπτυξε τό θέμα: «Πολιτι-
σμοί ἐν συγκρούσει καί διαλόγῳ». Στό περιθώριο τοῦ διεθνοῦς 

συνεργασία, ὥστε νά ἐπικρατήσει παγκόσμια γαλήνη. Ἀποτέ-
λεσμα τοῦ συνεδρίου ὑπῆρξε τό κοινό κείμενο, γνωστό ὡς «Δι-
ακήρυξη τοῦ Βοσπόρου». Γιά τό φλέγον θέμα τῆς παγκοσμίου 
εἰρήνης ὀργανώνονται συνέδρια ἀπό τό Γραφεῖο τοῦ Οἰκουμε-
νικοῦ Πατριαρχείου στίς Βρυξέλες, μέ τήν ἐπωνυμία «Πρωτο-
βουλία Βλατάδων». Σέ αὐτά μετέχουν ἐκπρόσωποι τῶν Ὀρθο-
δόξων Ἐκκλησιῶν καί τῶν ἑβραϊκῶν καί μουσουλμανικῶν κοι-
νοτήτων τῶν Βαλκανίων.

Μετά τήν τρομοκρατική ἐπίθεση στίς ΗΠΑ, ἐπειδή κατέ-
στη ἐπιτακτικότερη ἡ ἀνάγκη τοῦ διαθρησκειακοῦ διαλόγου καί 
ἰδιαίτερα μέ τό Ἰσλάμ γιά τήν ἐπικράτηση τῆς παγκοσμίου εἰρή-
νης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἀνέλαβε πρωτοβουλία συναντή-
σεων ἀνά τόν κόσμο μέ πολιτικούς καί θρησκευτικούς ἡγέτες, 
προκειμένου νά καταδείξει τό ἀμέριστο ἐνδιαφέρον τοῦ Οἰκου-
μενικοῦ Πατριαρχείου γιά τήν ἑδραίωση τοῦ διαθρησκειακοῦ δι-
αλόγου, τήν καταδίκη κάθε μορφῆς βίας καί μισαλλόδοξου φα-
νατισμοῦ στό ὄνομα τῆς θρησκείας, καθώς καί γιά τήν ἀπόρρι-
ψη κάθε ἰδεολογίας συγκρούσεως τῶν πολιτισμῶν μέ βάση τήν 
θρησκευτική διαφορετικότητα.

Στό πλαίσιο αὐτῆς τῆς πρωτοβουλίας συναντήθηκε καί 
εἶχε ἐποικοδομητική συνομιλία καί ἀνταλλαγή ἀπόψεων μέ τόν 
Πάπα Ἰωάννη – Παῦλο τόν Β΄, (25 Ἰανουαρίου 2002), μέ τόν 
Πρόεδρό των Η.Π.Α Τζώρτζ Μπούς ἀπό τόν ὁποῖο καί ζήτησε 
τήν συμβολή των Η.Π.Α γιά νά σταματήσει ἡ συνεχιζόμενη μεί-
ωση τοῦ χριστιανικοῦ πληθυσμοῦ στούς Ἁγίους Τόπους. Συνα-
ντήθηκε ἐπίσης στίς 3 Ὀκτωβρίου τοῦ 2003 μέ τόν Πρόεδρο τῆς 
Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς κ. Romano Prodi, τόν Ἰανουάριο τοῦ 
2002 μέ τόν Πρόεδρο τοῦ Ἰράν Μοχάμεντ Χαταμί, τόν Ὀκτώβριο 
τοῦ 2002 μέ τόν Ἐμίρη τοῦ Κατάρ Σεΐχη Hamad Bin Khalifa 
Al -Thani καί μέ τόν Ἐμίρη τοῦ Μπαχρέιν, Shaikh Hamad Bin 
Isa Al- Khalifa.

Σημαντική ἐπίσης ὑπῆρξε ἡ πρωτοβουλία τοῦ Οἰκουμε-
νικοῦ Πατριαρχείου νά συγκαλέσει στίς Βρυξέλες συνάντηση 
τῶν ἐκπροσώπων τῶν τριῶν μονοθεϊστικῶν θρησκειῶν, μέ θέμα: 
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διάφορα θέματα. Συγκεκριμένα, τό 1994 «Θρησκευτική Ἐκπαί-
δευσις καί Περιβάλλον», τό 1995 «Οἰκολογία καί Ἠθική», τό 
1996 «Περιβάλλον καί Κοινωνία», τό 1997 «Περιβάλλον καί Δι-
καιοσύνη», τό 1998 «Περιβάλλον καί Πτωχεία». Τό ἔτος 1999 
ἐγκαινίασε τό Οἰκολογικό Ἰνστιτοῦτο Χάλκης καί ἐπ’ εὐκαιρίᾳ 
τῆς συμπληρώσεως τῶν 2000 ἐτῶν ἀπό τῆς Γεννήσεως τοῦ Θε-
ανθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ πραγματοποιήθηκε στήν Κωνσταντι-
νούπολη, ὑπό τήν αἰγίδα του, Διεθνές Ἐπιστημονικό Συνέδριο, 
μέ θέμα: «Ἡ Δημιουργία τοῦ κόσμου καί ἡ Δημιουργία τοῦ 
Ἀνθρώπου-Προκλήσεις καί Προβληματισμοί τοῦ 2000», (1η 
Σεπτεμβρίου 2000). Ἐπιπροσθέτως ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης 
Βαρθολομαῖος καθιέρωσε ὡς θεσμό τήν λεγομένη «Διάσκεψη τῆς 
Χάλκης», ἡ ὁποία ἔχει τόν χαρακτήρα ἐπιστημονικοῦ συνεδρί-
ου, στό ὁποῖο οἱ συμμετέχοντες θά ἔχουν τήν εὐκαιρία νά πα-
ρακολουθήσουν τίς εἰσηγήσεις διακεκριμένων περιβαλλοντικῶν 
θεολόγων (Ὀρθοδόξων, Ρωμαιοκαθολικῶν καί Προτεσταντῶν), 
καί νά συζητήσουν τούς τρόπους μέ τούς ὁποίους ἡ οἰκολογι-
κή εὐαισθητοποίηση μπορεῖ νά καλλιεργηθεῖ καί νά προωθηθεῖ 
ἀπό τίς Ὀρθόδοξες Θεολογικές Σχολές καί τά Ἀνώτατα Ἐκπαι-
δευτικά Ἱδρύματα, μέσῳ μαθημάτων καί ἄλλων προγραμμάτων 
σχετιζομένων μέ τήν προστασία τῆς Δημιουργίας τοῦ Θεοῦ. Ὁ 
ἀπώτερος σκοπός εἶναι ἡ οἰκολογική εὐαισθητοποίηση νά ἐντα-
χθεῖ στά προγράμματα σπουδῶν τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν, συ-
νεχίζοντας τό πνεῦμα τοῦ διαλόγου καί τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπό-
ψεων καί ἐμπειριῶν, ὅπως αὐτό ἐκφράστηκε κατά τίς δύο προ-
ηγούμενες Διασκέψεις, καί ὅπως ἀναδεικνύεται ἀπό τό μακρο-
χρόνιο ἐνδιαφέρον καί τίς συνεχεῖς πρωτοβουλίες τοῦ Οἰκουμε-
νικοῦ Πατριαρχείου, ἐπί τρεῖς δεκαετίες, γιά τήν προστασία τοῦ 
φυσικοῦ περιβάλλοντος.

Οἱ δύο πρῶτες «Διασκέψεις τῆς Χάλκης» φιλοξένησαν 
ἀκτιβιστές καί ἐπιστήμονες, δημοσιογράφους καί ἐκπροσώπους 
τοῦ ἐπιχειρηματικοῦ κόσμου, θεολόγους καί πανεπιστημιακούς, 
προκειμένου νά συζητήσουν καί νά προβληματιστοῦν ἀπό κοινοῦ 
ἐπί πνευματικῶν ἀλλά καί πρακτικῶν καθημερινῶν ζητημάτων 

συνεδρίου πού πραγματοποίησε ἡ παγκόσμια ὀργάνωση «Θρη-
σκεῖες γιά τήν Εἰρήνη» στήν Κωνσταντινούπολη, στίς 3 Δεκεμ-
βρίου τοῦ 2005, εἶχε συνάντηση καί συνομιλία μέ ἐκπροσώπους 
τῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν, τοῦ Ἰσλάμ, τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ, τοῦ 
Ἰνδουϊσμοῦ καί τοῦ Βουδισμοῦ. Στίς 12 - 15 Σεπτεμβρίου τοῦ 
2006 ἔλαβε μέρος καί μίλησε στίς ἐπίσημες ἐργασίες τῆς Β΄ Διε-
θνοῦς Διασκέψεως τῶν ἐπικεφαλῆς τῶν θρησκειῶν τοῦ Κόσμου, ἡ 
ὁποία συνεκλήθη στήν πρωτεύουσα τοῦ Καζακστάν Astana, ἐνῶ 
στίς 22 Ἰανουαρίου τοῦ 2007 καί στό πλαίσιο τῶν ἐργασιῶν τῆς 
ὁλομέλειας τῆς Κοινοβουλευτικῆς Συνελεύσεως τοῦ Συμβουλί-
ου τῆς Εὐρώπης ἀνέπτυξε ὁμιλία, μέ θέμα: «Ἡ ἀνάγκη καί οἱ 
σκοποί τοῦ διαθρησκειακοῦ διαλόγου».

Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος λόγῳ τοῦ με-
γάλου καί πρωτοφανοῦς ἐνδιαφέροντος πού ἐπιδεικνύει γιά τήν 
προστασία τοῦ φυσικοῦ ἐνδιαφέροντος καί τό λεγόμενο «Οἰκο-
λογικό Ζήτημα» προσφυῶς ὀνομάστηκε ὡς «ὁ Πατριάρχης τοῦ 
φυσικοῦ Περιβάλλοντος» ἤ «Πράσινος Πατριάρχης».

Μετά τήν ἀνάρρησή του στόν Οἰκουμενικό Θρόνο ἐδέχθη 
τόν Πρίγκιπα Φίλιππο, Δούκα τοῦ Ἐδιμβούργου, ὁ ὁποῖος εἶναι 
ὁ ἐπίτιμος πρόεδρος τοῦ Παγκοσμίου Ταμείου γιά τήν Φύση, καί 
ὀργάνωσαν ἀπό κοινοῦ στή Θεολογική Σχολή τῆς Χάλκης ἡμερίδα 
ἐπί θεμάτων προστασίας τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος. Τόν Νο-
έμβριο τοῦ 1993 ἀντεπισκέφθη τόν Δούκα τοῦ Ἐδιμβούργου στά 
Ἀνάκτορα τοῦ Μπάκιγχαμ (Buckingham) καί ἔδωσαν νέα ὤθη-
ση στίς σχετικές σκέψεις καί ἐνέργειές τους γιά τό φλέγον αὐτό 
θέμα. Συγχρόνως καθιέρωσε τήν ἐξαπόλυση εἰδικῶν μηνυμάτων 
τήν 1ην Σεπτεμβρίου ἑκάστου ἔτους, ἡ ὁποία ὁρίστηκε ἀρχικῶς 
ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί ἔπειτα καί πανορθοδό-
ξως, «ὡς ἡμέρα προσευχῶν γιά τήν προστασία τῆς κτίσεως».

Μετέσχε καί ὁμίλησε σέ διεθνῆ διαχριστιανικά καί διαθρη-
σκειακά οἰκολογικά συνέδρια σέ διάφορες χῶρες, ὅπως στήν Ἰα-
πωνία καί στήν Ἀγγλία (1995), καί ἀπό τό 1994 ἕως καί τό 1999, 
ὑπό τήν αἰγίδα του, πραγματοποιήθηκαν πέντε οἰκολογικά σε-
μινάρια στήν Θεολογική Σχολή τῆς Χάλκης, ὅπου ἀναπτύχθηκαν 
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Καινοτόμος καί πρωτοποριακή ὑπῆρξε ἡ πρωτοβουλία τοῦ 
Πατριάρχου γιά τήν πραγματοποίηση ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Οἰκου-
μενικοῦ Πατριαρχείου διεθνῶν οἰκολογικῶν ἐν πλῷ συμποσίων 
πού εἶναι τά κάτωθι: α) Τό 1995, στήν Πάτμο, μέ θέμα: «Ἀπο-
κάλυψις καί περιβάλλον», β) Στόν Εὔξεινο Πόντο - Μαύρη 
Θάλασσα, τόν Σεπτέμβριο τοῦ 1997, μέ θέμα: «Ἡ Μαύρη Θά-
λασσα ἐν κινδύνῳ», γ) Στόν Δούναβη ποταμό, τόν Ὀκτώβριο 
τοῦ 1999, μέ θέμα: «Δούναβις, ποταμός ζωῆς», δ) Στήν Ἀδρι-
ατική θάλασσα, τόν Ἰούνιο τοῦ 2002, μέ θέμα: «Ἡ Ἀδριατική 
μιά ἀπειλουμένη θάλασσα, εἷς κοινός στόχος», ε) Στήν Βαλ-
τική Θάλασσα, τόν Ἰούνιο τοῦ 2003, στ) Στόν Ἀμαζόνιο ποτα-
μό, τόν Ἰούλιο τοῦ 2006, ζ) Στήν Γροιλανδία, τόν Σεπτέμβριο 
τοῦ 2007, γιά τήν προστασία τῶν παγετώνων τῆς Ἀρκτικῆς, η) 
Στόν ποταμό Μισισιπή, τό ἔτος 2009 καί θ) τό ἐν Ἑλλάδι διορ-
γανωθέν ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου διεθνές οἰκολο-
γικό συμπόσιο μέ τίτλο: «Πρός μιά πιό Πράσινη Ἀττική: Συ-
ντηρώντας τόν πλανήτη καί προστατεύοντας τούς κατοίκους 
του», τό ὁποῖο διεξήχθη στήν Ἀθήνα καί τά νησιά τοῦ Σαρωνι-
κοῦ ἀπό τίς 5 ἕως 8 Ἰουνίου 2018.

Ἀξίζει νά σημειωθεῖ ὅτι τά μέν οἰκολογικά ἐν πλῷ συμπό-
σια γιά τήν προστασία τῆς Μαύρης Θάλασσας καί τοῦ ποτα-
μοῦ Δουνάβεως συνδιοργανώθηκαν μέ τήν συνεισφορά καί συμ-
μετοχή ἀντίστοιχα τῶν Προέδρων τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς 
κ. Jacque Santer καί τοῦ κ. Romano Prodi, τό δέ Δ΄ συμπόσιο 
γιά τήν προστασία τῆς Ἀδριατικῆς Θάλασσας καί τό Ε΄ συμπό-
σιο γιά τήν προστασία τῆς Βαλτικῆς Θάλασσας μέ τήν ἐνεργό 
συμμετοχή τοῦ Γενικοῦ Γραμματέως τοῦ ΟΗΕ κ. Kofi  Annan, 
ἐνῶ στό περιθώριο τοῦ Δ΄ ἐν πλῷ οἰκολογικοῦ συμποσίου γιά 
τήν προστασία τῆς Ἀδριατικῆς θάλασσας ὑπογράφηκε στίς 10 
Ἰουνίου τοῦ 2002, ἀπό τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη καί τόν μα-
καριστό Πάπα Ἰωάννη – Παῦλο τόν Β΄ ἡ λεγόμενη «Διακήρυξη 
τῆς Βενετίας» γιά τήν προστασία τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος. 
Στό πλαίσιο αὐτῆς τῆς διοργάνωσης ἀπονεμήθηκε στόν πατρι-
άρχη Βαρθολομαῖο ὁ τίτλος τοῦ ἐπιτίμου διδάκτορος τῆς Σχολῆς 

πού σχετίζονται μέ τόν σεβασμό καί τήν προστασία τοῦ κοινοῦ 
μας Οἴκου. Ἡ Α΄ Διάσκεψη πραγματοποιήθηκε τόν Ἰούνιο τοῦ 
2012, μέ θέμα, «Παγκόσμια Εὐθύνη καί Περιβαλλοντική Βιω-
σιμότητα». Η Β΄ Διάσκεψη πραγματοποιήθηκε τόν Ἰούνιο τοῦ 
2015, καί συγκέντρωσε ἐπιφανεῖς προσωπικότητες καί εἰδικούς 
ἀπό ὅλο τόν κόσμο, οἱ ὁποῖοι συζήτησαν γιά τό περιβάλλον, τήν 
λογοτεχνία καί τίς τέχνες. Τήν Γ΄ διεθνῆ «Διάσκεψη τῆς Χάλ-
κης», γιά τήν Θεολογία καί τήν Οἰκολογία, ὁ Οἰκουμενικός Πα-
τριάρχης Βαρθολομαῖος συνεκάλεσε, ἀπό τίς 31 Μαΐου ἕως τίς 
4 Ἰουνίου 2019, στήν Κωνσταντινούπολη. Ἡ Διάσκεψη ἔφερε 
στήν τράπεζα τοῦ διαλόγου περί τούς πενήντα διακεκριμένους 
θεολόγους καί εἰδικούς ἐπιστήμονες, ἀπό σαράντα Θεολογικές 
Σχολές καί Ἰνστιτοῦτα ἀπό ὅλο τόν κόσμο, οἱ ὁποῖοι συζήτη-
σαν μέ θέμα: «Θεολογική Ἐκπαίδευση καί Οἰκολογική ἐγρή-
γορση». Ἀπό 26 ἕως 28 Ἰανουαρίου 2021 διεξήχθη διαδικτυα-
κά λόγῳ τῆς πανδημίας, ἡ Δ΄ «Διάσκεψη τῆς Χάλκης» ἡ ὁποία 
διοργανώθηκε ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο γιά τό Περιβάλ-
λον, μέ θέμα: «COVID-19 καί κλιματική ἀλλαγή: Ζῶντας καί 
μαθαίνοντας ἀπό μιά πανδημία». Κατά δέ τόν Σεπτέμβριο τοῦ 
2021 διεξήχθη στήν Ἱερά Θεολογική Σχολή τῆς Χάλκης τό Διε-
θνές ἐπιστημονικό Συνέδριο, ὑπό τόν τίτλο: «Ecumenical initiative 
for the protection of environment and culture», διοργανωθέν ἀπό τό 
Εὐρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινῶν καί Μεταβυζαντινῶν Μνημείων 
σέ συνεργασία μέ τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο.

Τήν ἄνοιξη τοῦ 2005 τιμήθηκε ἀπό τόν Ο.Η.Ε., μαζί μέ 
ἕξι ἄλλες προσωπικότητες, μέ τό βραβεῖο «Ὑπέρμαχοι τῆς Γῆς» 
γιά τήν συνεισφορά του στήν προστασία τοῦ περιβάλλοντος, 
ἐνῶ τοῦ ἀπενεμήθησαν καί ἄλλα σχετικά διεθνῆ βραβεῖα (Νέα 
Ὑόρκη καί Λιχτενστάιν τοῦ Ἱδρύματος Binding). Στίς 19 Νοεμ-
βρίου 2005 ἀνακηρύχτηκε ἐπίτιμος διδάκτωρ τοῦ ἀρχαιότερου 
ἰταλικοῦ πανεπιστημίου «Alma Mater Studiorum» τῆς Μπολόνια, 
λόγῳ τῶν περιβαλλοντικῶν εὐαισθησιῶν του. Ἡ ἐπίσημη τελε-
τή ἔγινε στόν περιώνυμο γιά τά ψηφιδωτά του ναό τοῦ Σάν Βι-
τάλε, στή Ραβέννα.
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Ἰταλίας. Ἀπό τό ἔτος 1993 μέχρι καί σήμερα συναντήθηκε μέ 
ὅλους τούς προέδρους τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς καί συζή-
τησε μαζί τους, ἀφενός γιά θέματα πού ἀφοροῦν τήν πνευμα-
τική κατάσταση τῆς Εὐρώπης καί τόν ρόλο τῆς Ὀρθοδοξίας σέ 
αὐτή, ἀφετέρου δέ πνευματικά, ἠθικά καί κοινωνικά ζητήματα 
πού ἐνδιαφέρουν καί ἀπασχολοῦν ὁλόκληρη τήν ἀνθρωπότητα. 
Τόν Ἰανουάριο τοῦ 2004, κατά τήν ἐπίσημη ἐπίσκεψή του στήν 
Ἀβάνα, ἀναφέρθηκε στήν ἀνάληψη τῶν ἐν γένει περιβαλλοντικῶν 
πρωτοβουλιῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἐνῶ τόν Ὀκτώ-
βριο τοῦ 2009 προήδρευσε σέ περιβαλλοντολογικό συμπόσιο 
πού ὀργάνωσε ὁ Ὀργανισμός «Θρησκεία, Ἐπιστήμη καί Περι-
βάλλον» στήν Νέα Ὀρλεάνη τῶν Η.Π.Α.

Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἀπό τήν 1ην ἕως καί τήν 
3ην Ὀκτωβρίου 2021 ἔλαβε μέρος καί ὁμίλησε κατά τήν ἔναρ-
ξη τῶν ἐργασιῶν τῆς 14ης Διεθνοῦς Διασκέψεως «World Policy 
Conference», ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε στό Abu Dhabi τῶν 
Ἡνωμένων Ἀραβικῶν Ἐμιράτων ὅπου εἶχε συναντήσεις μέ ὑψη-
λά Κυβερνητικά στελέχη τοῦ Ἐμιράτου, ἐνῶ τήν 4ην Ὀκτωβρίου 
2021 εὑρισκόμενος στή Ρώμη ἀρχικῶς μαζί μέ τόν Πάπα Φρα-
γκίσκο παρέστησαν στήν ἐπίσημη τελετή ὑπογραφῆς τῆς ἐκκλή-
σεως θρησκευτικῶν ἡγετῶν γιά τό Περιβάλλον, ὑπό τόν τίτλο 
«Faith and Science: Toward COP26», καί ἐν συνεχείᾳ ὁμίλησε 
στήν συνάντηση «Science end Ethics for Happiness Project» σχε-
τικῶς μέ τήν φτώχεια στόν κόσμο, ἡ ὁποία πραγματοποιήθη-
κε στήν Ἀκαδημία Ἐπιστημῶν τοῦ Βατικανοῦ. Τήν 5ην Ὀκτω-
βρίου 2021, παγκόσμια ἡμέρα Ἐκπαιδευτικῶν ἀπηύθηνε χαι-
ρετισμό στήν ἐν Βατικανῷ ἐκδήλωση: «Religions and Education: 
Towards a Global Compact on Education», ἡ ὁποία ἀφοροῦσε τόν 
ρόλο τῆς Θρησκείας στήν Παιδεία καί τήν 7ην Ὀκτωβρίου 2021 
παρέστη μετά τοῦ Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου στό Ποντιφικό Πα-
νεπιστήμιο τοῦ Λατερανοῦ, κατά τήν ἐπίσημη τελετή ἱδρύσεως 
τῆς ἕδρας Οἰκολογίας καί Περιβάλλοντος, ἡ ὁποία φέρει τό ὄνο-
μα τοῦ Πάπα καί τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου. Στό πλαίσιο 
τῆς συμπληρώσεως τριάκοντα ἐτῶν εὐκλεοῦς καί τετιμημένης 

Διασώσεως τῶν Πολιτισμικῶν Ἀγαθῶν τοῦ Πανεπιστημίου τῆς 
Ραβέννας. Τόν Ἰούνιο τοῦ 2002, λίγες ἡμέρες μετά τό Δ΄ Διεθνές 
ἐν πλῷ Οἰκολογικό Συνέδριο γιά τήν προστασία τῆς Ἀδριατικῆς 
Θάλασσας, ἀπενεμήθη στόν Οἰκουμενικό πατριάρχη Βαρθολο-
μαῖο τό νορβηγικό οἰκολογικό βραβεῖο τῆς «Sophie Foundation» 
γιά τό 2002, γνωστότερο ὡς «Πράσινο Νόμπελ», γιά τίς προ-
σπάθειές του σύνδεσης τῆς πίστης μέ τήν προστασία τοῦ περι-
βάλλοντος, συνοδευόμενο ἀπό τό ποσό τῶν 100.000 δολλαρίων, 
τό ὁποῖο διέθεσε ὁ πατριάρχης γιά τά ἄπορα παιδιά τῆς Ἀφρικῆς 
μέσῳ τῆς Unicef, γιά τά παιδιά τοῦ δρόμου τῆς Πόλης καί τῆς 
Ἀθήνας, ἀλλά καί γιά τήν ἐνίσχυση διαφόρων οἰκολογικῶν δρα-
στηριοτήτων. Τό ΣΤ΄ συμπόσιο γιά τήν προστασία τοῦ Ἀμαζονί-
ου καί τό Ζ΄ συμπόσιο γιά τήν προστασία τῆς Ἀδριατικῆς συν-
διοργανώθηκαν μέ τόν πρόεδρο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς κ. 
Jose Manouel Barroso.

Ἄξιο ἰδιαιτέρας μνείας εἶναι ὅτι στό πλαίσιο τῆς προβολῆς 
τοῦ μηνύματος τῆς Ὀρθοδοξίας καί τῆς πνευματικῆς προσφορᾶς 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στόν σύγχρονο κόσμο, μετά ἀπό 
ὁμόφωνη ἀπόφαση τοῦ προεδρείου τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβου-
λίου, κατά τό 1994 προσεκλήθη καί μίλησε στήν ὁλομέλειά του, 
ἄν καί δέν εἶναι ἀρχηγός κράτους, ὅπως ἀπαιτεῖται, ἀλλά ὑπό 
τήν ἰδιότητα τοῦ κορυφαίου θρησκευτικοῦ ἡγέτη. Προσκληθείς 
μίλησε στήν ὁλομέλεια τῆς Κοινοβουλευτικῆς Συνελεύσεως τοῦ 
Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης τό 2007, στήν Ὁλομέλεια τῆς Unesco 
τό 1995, στό Παγκόσμιο Οἰκονομικό Forum τοῦ Davos τό 1996 
τό 2006 καί τό 2020, καθώς καί στό «Forum 2000» τῆς Πρά-
γας τό 1999. Κατά τόν Ὀκτώβριο τοῦ 2020 ὁ Οἰκουμενικός Πα-
τριάρχης Βαρθολομαῖος ἀπηύθυνε στό μαγνητοσκοπημένο μή-
νυμά του πρός τούς συνέδρους τῆς 7ης ἐτήσιας διαθρησκειακῆς 
συνάντησης «G20 Interfaith Forum», ἡ ὁποία φιλοξενήθηκε στή 
Σαουδική Ἀραβία καί ἡ ὁποία, λόγῳ τῆς πανδημίας, πραγματο-
ποιήθηκε διαδικτυακά, ἐνῶ στίς δέ 13 Σεπτεμβρίου 2021 μίλη-
σε διά ζώσης, στά ἀγγλικά, στό Διαθρησκειακό Forum τῆς Συ-
νόδου Κορυφῆς τῆς «G20 Interfaith Forum», στήν Μπολόνια τῆς 
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Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας τῆς Κρήτης, ἐπίτιμο μέλος τοῦ ἱδρύμα-
τος «Pro Oriente» τῆς Βιέννης καί ἐπίτιμος διδάκτωρ πλείστων 
ὅσων πανεπιστημίων τῆς Ἑλλάδος, τῆς Εὐρώπης, τῆς Ἀμερικῆς, 
τῆς Ἀσίας καί τῆς Αὐστραλίας. Τυγχάνει ἐπίσης ἐπίτιμος δη-
μότης πολλῶν πόλεων καί ἱστορικῶν κοινοτήτων τῆς Ἑλλάδος 
καί τοῦ ἐξωτερικοῦ. Ἔχει γίνει δεκτός ὑπό πλείστων ἀρχηγῶν 
κρατῶν καί Κυβερνήσεων, ἐνῶ τοῦ ἀπενεμήθησαν καί ἀνώτα-
τες κρατικές διακρίσεις ἀνά τήν ὑφήλιο.

Γιά ὅσα, χάριτι Θεοῦ, ἐπετεύχθησαν ὑπό τοῦ Παναγιω-
τάτου ἄξια μνείας εἶναι τά ὅσα ὁ ἀοίδιμος Μητροπολίτης Πρι-
γκηποννήσων Συμεών, ἀναφερόμενος στήν πρωθιεραρχική δια-
κονία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου, προσφυῶς 
γράφει: «Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἔκαμε τήν Κωνσταντι-
νούπολη τό κέντρο τοῦ κόσμου. Ἄνοιξε «τήν πύλην τήν κεκλει-
σμένην» γιά νά εἰσέλθει ὁ κόσμος στό Φανάρι ἀλλά καί γιά 
νά ἐξέλθει τό Φανάρι στόν κόσμο… Αὐτό ἔκαμε ὁ Πατριάρ-
χης Βαρθολομαῖος μέ τίς ἀνά τόν κόσμο περιοδεῖες του. Τό 
ἄνθος τῆς Ὀρθοδοξίας ἄνοιξε. Τά πέταλά του στόλισαν τήν 
Οἰκουμένη. Φάνηκε ἡ ὡραιότητά του καί ὁ κόσμος πληρώθη-
κε ἀπό τήν εὐωδία του…».

Θεοπνεύστως καί γλαφυρῶς ἔχει διατυπωθεῖ ὅτι: «Τό Πα-
τριαρχεῖο καί ὁ Πατριάρχης μας συνιστοῦν ἐγκώμιον, συνθέ-
τουν πατριαρχικόν κοντάκιον. Ἀποθησαυρίζονται στό Θησαυ-
ροφυλάκιον τῆς αἰωνιότητος… Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος 
εἶναι μέσα στόν κόσμο καί κοντά στόν ἄνθρωπο. Καταφέρ-
νει ὅμως νά βρίσκεται μακριά ἀπό τά ἀνθρώπινα. Εἶναι μέσα 
στήν κοινωνία. Ἀφουγκράζεται τόν παλμό της. Ξεφεύγει ὅμως 
ἀπό τή ματαιότητα καί τή φθορά της. Παρατηρώντας τον κα-
νείς νά κινεῖται, νά ἐργάζεται, νά γράφει, νά ὁμιλεῖ, νά δια-
βάζει, διακρίνει μιά χάρη, μία πλούσια εὐλογία. Νομίζεις ὅτι 
στά πόδια του μπλέκεται ὁ Θεός. Ὁ Θεός προπορεύεται καί 
ὁ Πατριάρχης ἀκολουθεῖ…».

Γιά τήν Τριακονταετῆ Σεπτή Πατριαρχική Οἰακοστροφία 
τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου 

Πατριαρχίας στόν Πάνσεπτο Ἀποστολικό, Πατριαρχικό καί Οἰκου-
μενικό Θρόνο, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης πραγματοποίησε ἀπό 
28 Ὀκτωβρίου ἕως καί 3 Νοεμβρίου 2021 ἐπίσημη Πατριαρχική 
ἐπίσκεψη στίς Η.Π.Α., ὅπου συναντήθηκε ἐπισήμως στόν Λευκό 
Οἶκο μέ τόν Πρόεδρο τῆς Ἀμερικῆς Τζό Μπάιντεν καί μέ πολ-
λούς ἄλλους ὑψηλόβαθμους κυβερνητικούς καί πολιτειακούς θε-
σμικούς παράγοντες τῶν Η.Π.Α., ἐνῶ σέ κλίμα βαθείας συγκι-
νήσεως ἐτέλεσε καί τά θυρανοίξια τοῦ νεόδμητου Ἱεροῦ Ναοῦ 
τοῦ Ἁγίου Νικολάου στό σημεῖο «μηδέν» τῆς Νέας Ὑόρκης, ὁ 
ὁποῖος ἀνηγέρθη στήν ἴδια τοποθεσία ὅπου πρίν ἀπό εἴκοσι ἔτη 
(2001-2021) βρισκόταν ὁ παλαιός Ἑλληνορθόδοξος Ναός τοῦ 
Ἁγίου Νικολάου δίπλα στούς Δίδυμους πύργους καί εἶχε κατα-
στραφεῖ κατά τίς τρομοκρατικές ἐπιθέσεις τῆς 11ης Σεπτεμβρί-
ου τοῦ 2001.

Πραγματοποίησε γενικότερου ἐνδιαφέροντος συναντήσεις 
μέ πολιτικούς ἡγέτες πού ποτέ δέν εἶχε ἐπισκεφθεῖ Οἰκουμενι-
κός Πατριάρχης, ὅπως μέ τόν Φιντέλ Κάστρο (2004), ἐνῶ ἐπι-
σκέφθηκε καί χῶρες, Ἀζερμπαϊτζάν, τήν Κορέα, τό Καζακστάν, 
ὅπου οὐδέποτε εὑρέθη προκαθήμενος τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἔχει τι-
μηθεῖ μέ τό ἀνώτατο παράσημο πολλῶν κρατῶν, μέ τό χρυσοῦν 
μετάλλιο τοῦ Ἀμερικανικοῦ Κογκρέσου, καί τοῦ ἔχουν ἀπονεμη-
θεῖ διεθνῆ βραβεῖα γιά τίς οἰκολογικές πρωτοβουλίες καί δρα-
στηριότητές του.

Τό Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης κατά τό παρελθόν 
ἐτίμησε τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο, ὅταν τοῦ 
ἀπένειμε τόν τίτλο τοῦ «Φίλου» τοῦ Πανεπιστημίου τό 1997 
καθώς καί ἐκεῖνο τοῦ Ἐπιτίμου Διδάκτορος τοῦ Τμήματος Μη-
χανικῶν Περιβάλλοντος τῆς Πολυτεχνικῆς Σχολῆς τῆς Ξάνθης 
τό 1997. Κατά δέ τό ἔτος 2007, τό Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 
Θράκης ἐξέδωσε πολυτελῆ ἀφιερωματικό τόμο ἐπί τῇ συμπλη-
ρώσει δεκαπενταετοῦς πατριαρχίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατρι-
άρχου Βαρθολομαίου.

Πάμπολλες ὑπῆρξαν οἱ ἀνά τόν κόσμον τιμητικές διακρί-
σεις στό πρόσωπο τοῦ Πατριάρχου, ὁ ὁποῖος εἶναι ἑταῖρος τῆς 
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στόν μαρτυρικό θρόνο τῆς καθηγιασμένης καί ἀειζώου Μητρός 
Ἁγίας Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Κωνσταντινουπολίτιδος Ἐκκλησί-
ας, ἡ ὁποία κατά τό σωτήριο ἔτος 2021 συμπίπτει μέ τήν συ-
μπλήρωση ἑξηκονταετίας ὅλης ἀπό τῆς εἰς Διάκονο χειροτονίας 
αὐτοῦ κατά τήν 13ην Αὐγούστου 1961 στήν νῆσο Ἴμβρο, ὅπου 
ἔλαβαν χώρα οἱ ἐκκλησιαστικές καί λοιπές πολιτιστικές ἐκδη-
λώσεις γιά τό εὐφρόσυνο αὐτό γεγονός, προσήκει ἡ τοῦ Ἰωάν-
νου Μαυρόπους εὐχετική γραφή: «Δέσποτά μου, τοῦτο πάντες 
ποθοῦμεν, τοῦτο ζητοῦμεν, ὑπέρ τούτου δεόμεθα διά παντός 
τοῦ Θεοῦ, ζῆν εἰς μήκιστον χρόνον, εὐεκτεῖν, ὑγιαίνειν, εὐτυ-
χεῖν, εὐθυμεῖν, εὐοδοῦσθαι πρός πάντα καί διά πάντα δοξά-
ζεσθαι…».


