
                   Οι Θεολογικές Σπουδές στη Σερβία 
 

 

Αρχικά, θα ήθελα εκ µέρος των φοιτητών της Σερβικής  Ορθοδόξου Εκκλησίας, να 

ευχαριστήσω θερµά τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυµο 

και την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, για την αγάπη τους που µας προσέφεραν την 

ευκαιρία και δυνατότητα για να µπορέσουµε να απολαύσουµε της θεολογικές σπουδές από το άγιο 

πηγάδι της θεολογίας σ’ αυτόν τον άγιο τόπο, τον οποίον αγίασαν τα άγια πόδια του Αποστόλου 

των εθνών Παύλου του ονόµατος οποίου ονοµαζόταν και ο Μακαριστός και Παναγιότατος  

Αρχιεπίσκοπος Πεκίου, Μητροπολίτης Βελιγραδίου και Καρλοβικίου και Πατριάρχης των Σέρβων 

Παύλος, ο οποίος και εκοιµήθη πρόσφατα όπως είναι σε όλους µας γνωστό.  

Ο αείµνηστος Πατριάρχης έδειξε µεγάλη προσοχή και φροντίδα για θεολογικές σπουδές  

στην Σερβική Εκκλησία. Και όντως, η µεγαλύτερη άνοδος και ανάπτυξη των θεολογικών σπουδών 

αλλά και ενδιαφέρον στην χώρα για την θεολογία και µία ολόκληρη πνευµατική αναγέννηση της 

ορθόδοξης πίστεως του σερβικού έθνους έγινε ακριβώς επί Πατριάρχου Παύλου. Μπορούµε 

ελεύθερα να πούµε ότι η µοναδική άνοδος στην χώρα στα δύσκολα χρόνια δοκιµασίας και 

πολέµου ήταν η άνοδος της ορθόδοξης πίστης και των θεολογικών σπουδών. 

Όµως, το θεµέλιο για την αναγέννηση της πίστης, της θεολογίας και των θεολογικών 

σπουδών και επιστροφή στο πατρικό πηγάδι της ορθόδοξης θεολογίας στην Σερβική Εκκλησία 

έθεσαν ο άγιος Νικόλαος Βελιµίροβιτς και ο όσιος Ιουστίνος Πόποβιτς, γνωστός σε όλη την 

ορθόδοξη οικουµένη ως θεολόγος, ο οποίος ο ίδιος αποφοίτησε στην Θεολογική Σχολή Αθηνών. 

Πολύ συχνά είχε την συνήθεια να λέει: «Είµαι θεολόγος τόσο όσο µιλάω για τον Θεό». Και 

πράγµατι όλη του την ζωή µιλούσε και έγραφε για τον Θεό. Η ζωή του ήταν θεολογία και η 

θεολογία του ήταν η ζωή του. Με αυτόν τον τρόπο έθεσε το σωστό και όρθιο θεµέλιο στο οποίο 

χτίστηκε µετά η βάση για θεολογικές σπουδές στην Σερβική Εκκλησία και έδωσε παράδειγµα της 

αληθινής ζωής εν Χριστό. Αυτό το δρόµο συνέχισαν και οι µαθητές του, σηµερινοί ∆εσποτάδες 

όπως µητροπολίτης Μαυροβουνίου Κύριος Αµφιλόχιος Ράντοβιτς, πρώην επίσκοπος 

Ερτζεγοβίνης Κύριος Αθανάσιος Γιέβτιτς και ο επίσκοπος Μπάτσκας κ. Ειρηναίος Μπούλοβιτς, οι 

οποίοι επίσης αποφοίτησαν από τις θεολογικές Σχολές της Ελλάδος, αλλά και πολλοί άλλοι. 

Σηµαντικό και πολύ µεγάλο ρόλο όσο αφορά τις σύγχρονες θεολογικές σπουδές στην 

Σερβική Εκκλησία είχε και ο σεβασµιότατος µητροπολίτης Περγάµου Κύριος Ιωάννης Ζιζιούλας 

και ο µαθητής του, ο σεβασµιότατος επίσκοπος Μπρανιτσέβου και καθηγητής της θεολογικής 

σχολής Βελιγραδίου Κύριος Ιγνάτιος Μίδιτς. 

Σήµερα η Εκκλησία της Σερβίας κατέχει τρεις θεολογικές σχολές πανεπιστηµιακού 

επιπέδου (η Θεολογική σχολή Βελιγραδίου στην Σερβία, Θεολογική Σχολή στην πόλη Φότσα της 

Βοσνίας και η Θεολογική Σχολή του Λίµπερτβιλ στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής) και µία 

Ακαδηµία καλών τεχνών και Αναπαλαίωσης της Σερβικής Ορθοδόξου Εκκλησίας. 

Επίσης υπάρχουν και επτά θεολογικά λύκεια.  

Ιδέα για να ιδρυθεί µια θεολογική σχολή γεννήθηκε το χίλια οχτακόσια ενενήντα δύο 

(1892) στο τότε Βασίλειο της Σερβίας αλλά µε όλες τις εξελίξεις στην χώρα, όπως ήταν ο πρώτος 

παγκόσµιος πόλεµος, καθυστέρησαν για ένα διάστηµα την ιδέα αυτή η οποία πραγµατοποιήθηκε 

το χίλια εννιακόσια είκοσι (1920) οπότε ξεκίνησε να υπάρχει επίσηµα η Ορθόδοξη Θεολογική 

Σχολή στο Πανεπιστήµιο Βελιγραδίου. Μέχρι τότε στο Βασίλειο Σερβίας υπήρχαν µόνο 2 Υψηλά 

θεολογικά λύκεια και τέσσερα Ορθόδοξα Γυµνάσια. 

Την πρώτη σχολική χρονιά εγγράφτηκαν εκατό επτά (107) φοιτητές αλλά αµέσως µετά µε 

την άφιξη στην χώρα των ρώσων µεταναστών και προσφύγων από την ρωσική επανάσταση ο 

αριθµός των φοιτητών αυξήθηκε έως τριακόσια σαράντα (340).  

Τα χρόνια του ∆ευτέρου Παγκόσµιου Πολέµου σταµάτησαν για µία πενταετία την 

Θεολογική Σχολή Βελιγραδίου και η λειτουργία της συνέχισε αµέσως µετά το Πόλεµο αλλά τα 

µεταπολεµικά χρόνια µε αυταρχικό κοµουνιστικό καθεστώς στην Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της 



Γιουγκοσλαβίας όπως µετά το πόλεµο µετονοµάστηκε το Βασίλειο της Σερβίας ήταν αρκετά 

δύσκολα για την θεολογική επιστήµη.  

Ο πρώτος που έµπνευσε την αναγέννηση των θεολογικών σπουδών την δεκαετία του ’70 

µόλις χαλάρωσε το κοµουνιστικό καθεστώς ήταν όπως ήδη αναφέραµε ο όσιος Ιουστίνος 

Πόποβιτς ο οποίος µε τα πολυάριθµα θεολογικά έργα του έφερε πάλι το ενδιαφέρον για την 

θεολογία και σιγά σιγά άρχισε η ανάπτυξη των θεολογικών επιστηµών και µετατράπηκε σε 

µεγάλη άνθιση την δεκαετία του ενενήντα και έπειτα. Πρέπει να πούµε ότι πολύ σηµαντικό ρόλο σ 

αυτή την άνοδο είχαν και οι Θεολογικές Σχολές των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης απ’ όπου 

αποφοίτησαν η σήµερα σπουδαιότεροι καθηγητές των Θεολογικών Σχολών στην σηµερινή Σερβία 

(από τους οποίους τους σηµαντικότερους αναφέραµε). 

Την άνθιση των θεολογικών σπουδών ταυτόχρονα συνόδευε και η άνθιση και αναγέννηση 

της πνευµατικής ζωής.   Παράδοξο είναι όµως, το γεγονός, που την αναγέννηση και την άνθιση 

αυτή βοήθησαν πολύ και κυρίως τα δύσκολα πολεµικά χρόνια της δεκαετίας του ογδόντα (’80). 

Όπως λέει και µία παροιµία ότι ο χρυσός καθαρός εµφανίζεται στην δοκιµασία της φωτιάς, έτσι 

έγινε και µε την ορθόδοξη πίστη στην Σερβία. 

Σήµερα, στην Θεολογική Σχολή στο Πανεπιστήµιο Βελιγραδίου σπουδάζουν χίλιοι 

τριακόσιοι φοιτητές σχεδόν από όλες τις ορθόδοξες Εκκλησίες. Η θεολογική σχολή εκδίδει επίσης 

και τρία περιοδικά µε θεολογικά κείµενα και µελέτες στα οποία έχουν πρόσβαση όλοι και εκτός 

των φοιτητών του Πανεπιστηµίου όσοι ενδιαφέρονται για την θεολογία. Επίσης πρέπει να πούµε 

ότι σήµερα όλες Θεολογικές σχολές της Εκκλησίας στη Σερβία έχουν απόλυτη υποστήριξη και 

βοήθεια του σερβικού κράτους. 

Εκτός της Θεολογικής Σχολής στο Πανεπιστήµιο του Βελιγραδίου, ταυτόχρονα µε την 

άνοδο των θεολογικών επιστηµών προηγήθηκε και η µεγάλη ζήτηση για τις θεολογικές σπουδές. 

Για αυτόν τον λόγο και µε αυτόν τον σκοπό, το χίλια εννιακόσια ενενήντα τέσσερα (1994) 

ιδρύθηκε και η Θεολογική Σχολή στη πόλη Φότσα της Βοσνίας κοντά στην πόλη Σαράγιεβο, µε το 

ίδιο πρόγραµµα σπουδών του Πανεπιστηµίου στο Βελιγράδι. 

Το πρόγραµµα και το σύστηµα σπουδών σήµερα και στις δύο Σχολές είναι σχεδόν 

παρόµοιο µε την Θεολογική Εκπαίδευση στην Ελλάδα. Το σύνολο των σπουδών  διαρκεί τέσσερα 

χρόνια στα 8 εξάµηνα. Η Σχολή έχει δύο κατευθύνσεις: την Γενική Θεολογική Κατεύθυνση και 

την Πρακτική Θεολογική κατεύθυνση. 

Επίσης στους απόφοιτους της Θεολογικής Σχολής αλλά και στους απόφοιτους των Σχολών 

Ανθρωπιστικών, Νοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών δίνεται δυνατότητα να συνεχίσουν τις 

σπουδές τους στο µεταπτυχιακό και ύστερα στο διδακτορικό επίπεδο. 

Το χίλια εννιακόσια ογδόντα έξι (1986) από την Σερβική Εκκλησία ιδρύθηκε ως τµήµα της 

Θεολογικής Σχολής Βελιγραδίου και η Θεολογική Σχολή του Αγίου Σάββα στην πόλη Λίµπερτβιλ 

στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής, αλλά έπειτα από τα δύο πρώτα χρόνια αναγνωρίστηκε από 

την πολιτεία Ιλινόης ως Μπάτσελορ και µε απόφαση της Συνόδου της Σερβικής Εκκλησίας 

συνέχισε την πορεία της ως ανεξάρτητη Σχολή µε το σύστηµα σπουδών της πολιτείας Ιλινόης των 

Ηνωµένων Πολιτειών. 

Εκτός των Θεολογικών Σχολών στη Σερβία, το χίλια εννιακόσια ενενήντα τρία (1993) 

ιδρύθηκε και η Ακαδηµία Καλών Τεχνών και Αναπαλαίωσης της Σερβικής Ορθοδόξου Εκκλησίας 

στο Βελιγράδι από τον µακαριστό επίσκοπο Μπουδίµου ∆ανιήλ (µεγάλο επιστήµονα στον τοµέα 

φιλολογίας, διδάκτορα του Πανεπιστηµίου του Χάρβαρντ στις Ηνωµένες Πολιτείες). Η Ακαδηµία 

Καλών Τεχνών και Αναπαλαίωσης ιδρύθηκε µε σκοπό την συντήρηση και διατήρηση τών 

Χριστιανικών Μνηµείων της βυζαντινής και ύστερα-βυζαντινής εποχής όπως είναι οι  χριστιανικές 

τοιχογραφίες, εικόνες στη ξύλινη και υφασµάτινη βάση, αλλά και τα παλιά εκκλησιαστικά βιβλία 

και χειρόγραφα. Το πρόγραµµα σπουδών στην Ακαδηµία Καλών Τεχνών διαρκεί τρία χρόνια και 

οι απόφοιτοι αποκτούν τον τίτλο του Ακαδηµαϊκού Ζωγράφου-Συντηρητή. 

Επίσης όπως ήδη αναφέραµε, στην Σερβική Εκκλησία υπάρχουν και 7 θεολογικά λύκεια 

από τα οποία τέσσερα στην Σερβία, ένα στο Μαυροβούνιον, ένα στην Βοσνία και ένα στην 



Κροατία. Τα λύκεια αυτά είναι αποκλειστικά αρένων µε σκοπό εκπαίδευσης των υποψηφίων για 

την ιερατική διακονία. Το πρόγραµµα φοίτησης στα λύκεια αυτά διαρκεί πέντε (5) χρόνια. 

Και στο τέλος δεν είναι περιττό να πούµε ότι υπάρχει µελλοντικό σχέδιο για ίδρυση 

καινούργιας Θεολογικής Σχολής στην πόλη Μπάνια Λούκα της Βοσνίας στην οποία την 

µεταπολεµική περίοδο µε ταχύτατους ρυθµούς ανάπτυξης στους όλους τοµείς της κοινωνίας, 

προβλήθηκε µεγάλο ενδιαφέρον και ζήτηση για ίδρυση και µίας καινούργιας Θεολογικής Σχολής. 

Επίσης και ένα άλλο σχέδιο το οποίο ήδη πραγµατοποιείται είναι η ίδρυση του Γενικού 

Γυµνασίου στην Αυστραλία. 

Κλείνοντας, ακόµη µια φορά θα ήθελα να κατευθύνω στον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο 

Κύριο Ιερώνυµο και στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας Ελλάδος ένα µεγάλο ευχαριστώ και χρόνια 

πολλά και εκ µέρος όλων των φοιτητών του Οικοτροφείου της Ιεράς Συνόδου! 

Ευχαριστώ και όλους εσάς για την προσοχή! 

 

 

                                                                 Μπόγιαν Βοεβόδιτς (Bojan Vojvodic) 

                                                                    Θεολόγος, Πατριαρχείου Σερβίας 

 


