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Συμμετοχή της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης
στην Γ΄ Διεθνή «Διάσκεψη της Χάλκης»
Πατριαρχεία / Οικουμενικό Πατριαρχείο

Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος Α΄ συγκάλεσε την Γ΄
Διεθνή «Διάσκεψη της Χάλκης», από τις 31 Μαΐου μέχρι τις 4 Ιουνίου στην
Κωνσταντινούπολη, με θέμα: «Θεολογική Εκπαίδευση και Οικολογική Εγρήγορση».
Η Διάσκεψη, είχε τον χαρακτήρα επιστημονικού Συνεδρίου με τη συμμετοχή
50 εκπροσώπων από περισσότερα από 40 Ιδρύματα, με εισηγήσεις διακεκριμένων
επιστημόνων (Ορθοδόξων, Ρωμαιοκαθολικών και Προτεσταντών), συζητώντας
εκτενώς τους τρόπους με τους οποίους η οικολογική ευαισθητοποίηση μπορεί να
καλλιεργηθεί και να προωθηθεί από τις Ορθόδοξες Θεολογικές Σχολές, τις
Ακαδημίες και τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
Ο απώτερος σκοπός του Συνεδρίου ήταν η οικολογική ευαισθητοποίηση να
ενταχθεί στην πράξη στα προγράμματα σπουδών των Θεολογικών Σχολών και
Ακαδημιών, συνεχίζοντας το πνεύμα του διαλόγου και της ανταλλαγής απόψεων

και εμπειριών, όπως αναδεικνύεται από το μακροχρόνιο ενδιαφέρον και τις
συνεχείς πρωτοβουλίες του Οικουμενικού Πατριαρχείου, επί τρεις δεκαετίες, για
την προστασία της κτίσης.
Οι δύο πρώτες «Διασκέψεις της Χάλκης» φιλοξένησαν ακτιβιστές και επιστήμονες,
δημοσιογράφους και εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου, θεολόγους και
πανεπιστημιακούς, προκειμένου να συζητήσουν και να προβληματιστούν από
κοινού επί πνευματικών, αλλά και πρακτικών καθημερινών ζητημάτων που
σχετίζονται με τον σεβασμό και την προστασία του κοινού μας «οίκου». Η Α΄
Διάσκεψη πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2012, με θέμα: “Παγκόσμια Ευθύνη και
Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα”. Η Β’ Διάσκεψη πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του
2015 και συγκέντρωσε επιφανείς προσωπικότητες και ειδικούς από όλο τον κόσμο,
οι οποίοι συζήτησαν για το Περιβάλλον, τη Λογοτεχνία και τις Τέχνες.

Η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης εκπροσωπήθηκε από τον Yπεύθυνο του
Ινστιτούτου Θεολογίας και Οικολογίας, Παραρτήματος της ΟΑΚ, και επιστημονικό
συνεργάτη του Ιδρύματος, κ. Αντώνιο Καλογεράκη, ο οποίος ανέπτυξε τις δράσεις
του Ινστιτούτου και παρουσίασε στον Παναγιώτατο και στους συμμετέχοντες το
νέο Οικολογικό Φυλλάδιο του Ιδρύματος.
Σημειώνουμε, επίσης, ότι η ΟΑΚ με βασικό πυλώνα τις βασικές αρχές της
σύγχρονης θεολογίας για την προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος, λειτουργεί
ενεργά και ως απάντηση στην πρωτοβουλία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, το

Ινστιτούτο Θεολογίας και Οικολογίας, το Μουσείο Κρητικών Βοτάνων και άλλες
περιβαλλοντικές δράσεις σε συνεργασία με Φορείς του τόπου μας, για την
ευαισθητοποίηση στο σημερινό πρόβλημα της προστασίας της φύσης.
Αναλυτικό ενημερωτικό υλικό των Διασκέψεων είναι διαθέσιμο μέσω της επίσημης
ιστοσελίδας: www.halkisummit.com

