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Σάββας Βούκοβιτς 

Διαπρεπής Αρχιερέας της κατ’ Ανατολάς Χριστιανικής Ορθοδόξου 

Ιεραρχίας 

Εκ πηγών αψευδών και προσωπικών εμπειριών 

 

     

1. Εισαγωγικές Σκέψεις. Ο υποφαινόμενος, μετά το πέρας των θεολογικών 

σπουδών του στην Θεολογική Σχολή Αθηνών, συνέχισε μεταπτυχιακές 

σπουδές στην Θεολογική Σχολή Βελιγραδίου, τυχών υποτροφίας του Σερβικού 

Πατριαρχείου (1963-1967). Ανακηρύχθηκε Διδάκτωρ της Θεολογικής Σχολής 

Βελιγραδίου (1966), στον κλάδο της Εκκλησιαστικής Ιστορίας και Δόγματος, με 

θέμα διδακτορικής διατριβής: «Η περί της εν Χριστώ ζωής διδασκαλία 

Νικολάου Καβάσιλα του Χαμαετού και η επίδρασίς της στον σλαβικό κόσμο 

της Ορθοδοξίας». Μέλος της Ακαδημαϊκής Επιτροπής για την Διατριβή, 

μεταξύ άλλων, υπήρξε ο τότε Επίσκοπος Μοραβικίου Σάββας Βούκοβιτς, 

βοηθός επίσκοπος του Μεγάλου εκείνου Πατριάρχου των Σέρβων Γερμανού, 

υπό την ιδιότητά του ως Καθηγητού στην Θεολογική Σχολή Βελιγραδίου στο 

αντικείμενο της Λειτουργικής. Αυτή ήταν η αφορμή της πρώτης επικοινωνίας 

μας, ακαδημαϊκής υφής, με τον Επίσκοπο Μοραβικίου Σάββα, τον νυν 

τιμώμενο, με την συμπλήρωση εικοσαετίας από της εις Κύριον εκδημίας του 

(2001-2021) δια Τόμου αιωνίας Μνήμης, το 2021. 

 

2. Ακαδημαϊκή και θεολογική δράση του Επισκόπου Σάββα Βούκοβιτς 

Όντας καθηγητής της Θεολογικής Σχολής Βελιγραδίου από το 1961, με πολύ 

ενδιαφέρον και εξειδικευμένη επιστημοσύνη, μελέτησε την Διδακτορική 

Διατριβή του υποφαινομένου, ως άριστος Αυτός Λειτουργιολόγος, στον τομέα 

των λειτουργικών ερμηνειών Νικολάου Καβάσιλα. Μάλιστα, με τις πολύ 

εποικοδομητικές παρατηρήσεις του προς βελτίωση του κειμένου της 

Διατριβής, μου συνέστησε, απορρήτως, την ανάγνωση της Διατριβής και από 

τον εν εξορία τότε, αγιοκαταταγέντα ήδη, π. Ιουστίνο Πόποβιτς, στην ιστορική 

Ι. Μονή Τσέλιγε, παρά το Βάλεβο. Είχε διατελέσει ο π. Ιουστίνος Καθηγητής 

της Δογματικής στην Θεολογική Σχολή Βελιγραδίου, εκδιωχθείς από το άνευ 

Θεού κομμουνιστικό καθεστώς της Γιουγκοσλαβίας του Τίτο, το 1944. Η 

συμβουλή και σύσταση του αειμνήστου Σάββα Βούκοβιτς έγινε ασμενώς 

αποδεκτή από τον υποφαινόμενο. Εξετελέσθη υπό δυσκόλους εξωτερικές 

πολιτειοκρατικές συνθήκες, του νέου καθεστώτος. Διότι υπήρχε πολιτειακό 

απαγορευτικό επισκέψεων στον π. Ιουστίνο. Εν τούτοις, με τη βοήθεια του 
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Θεού και του Αγίου Σάββα των Σέρβων, ο υποφαινόμενος επί μια εβδομάδα, 

κρυφίως, εμαθήτευσε «παρά τας πόδας Γαμαλιήλ», στο κελί-φυλακή του στο 

Μοναστήρι Τσέλιγε. Η εβδομάδα εκείνη σφράγισε την πνευματική και 

μορφωτική και αγωνιστική υπόστασή μου. Ήταν το καλλίτερο Πανεπιστήμιο. 

Ο αείμνηστος Επίσκοπος Σάββας δεν ήταν μόνο διαπρεπής 

Λειτουργιολόγος στον Κόσμο της Ορθοδόξου Θεολογίας, αλλά και βαθύς 

γνώστης του Κλάδου της Ιστορίας της Εκκλησίας και του Κανονικού 

Δικαίου, όπως και της Οικουμενικής Κινήσεως. Έχαιρε ευρείας ευρωπαϊκής 

τότε εκτιμήσεως, μάλιστα, μεταξύ του Κόσμου των Παλαιοκαθολικών της 

Ευρώπης και ειδικώτερα της Ελβετίας. Εξάλλου, ήταν απόφοιτος άριστος, 

πέραν της Θεολογικής Σχολής Βελιγραδίου, και της ομοίας των 

Παλαιοκαθολικών στην Βέρνη της Ελβετίας. 

Το ακαδημαϊκό θεολογικό κύρος του αναδείχθηκε και αποδείχθηκε 

ad hoc στην Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Βελιγραδίου, αρχές Σεπτεμβρίου 

(1-10), του 1966. Ηγήθηκε της Σερβικής Αντιπροσωπείας στην Συνδιάσκεψη 

αυτή με θέμα: «Ο Διάλογος μεταξύ Ορθοδόξων και Παλαιοκαθολικών». Εξ 

ιδίας αντιλήψεως γνωρίζει ο υποφαινόμενος, διδάκτωρ ήδη, συνοδός, κατ’ 

εντολή του Πατριάρχου Γερμανού, της Ελληνικής Αντιπροσωπείας της 

Εκκλησίας της Ελλάδος στην Συνδιάσκεψη αυτή (επικεφαλής ο πολύ 

γνωστός Εκκλησιαστικός Ιστορικός Γεράσιμος Κονιδάρης), ότι ο Επίσκοπος 

Σάββας συντέλεσε τα μέγιστα στην επιτυχή διεξαγωγή των συζητήσεων, 

κατ’ αυτήν. 

Ο ίδιος μου είχε εκμυστηρευθεί ότι στην αρχή της Συνδιασκέψεως 

ετέθη θέμα προεδρείας της. Ο ίδιος είχε εισηγηθεί, ως Πρόεδρος της 

φιλοξενούσης Σερβικής Αντιπροσωπείας, την θέση της Προεδρείας στις 

εργασίες στον Εκπρόσωπο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ως Μητρός 

πρωτοθρόνου Εκκλησίας, κατά την ιεροκανονική τάξη. Λόγω αντιδράσεων 

προς τούτο της Ρωσικής Αντιπροσωπείας, ως συνήθως αντικανονικώς, 

εύρε, κατ’ οικονομία, λύση, για να μη ναυαγήσει η Συνδιάσκεψη. Ανέλαβε 

ο ίδιος, ως Πρόεδρος της φιλοξενούσης την Συνδιάσκεψη Σερβικής 

Αντιπροσωπείας, την προεδρεία, θέσας δεξιά του τον Εκπρόσωπο της 

Κωνσταντινουπόλεως και αριστερά του τον ίδιο της Μόσχας. Παρήχθη 

αξιόλογο έργο συμπλησιασμού των θεολογικών σταθερών μεταξύ 

Ορθοδόξων και Παλαιοκαθολικών. 

Αυτό το γεγονός, συνεκτιμώντας και αξιολογώντας την μέχρι τότε 

όλη πολιτεία του Επισκόπου Μοραβικίου Σάββα, η πολύ γνωστή, κλασσική 

πλέον, «Ηθική και Θρησκευτική Εγκυκλοπαίδεια» των Αθηνών (12 
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Τόμοι, 1962-1968), Εκδόσεις Μαρτίου (στο εξής Η.Θ.Ε.), ετίμησε, κατ’ αξία 

και δικαιοσύνη, το συνολικό μέχρι τότε έργο του Επισκόπου Σάββα, ως 

Πανεπιστημιακού Καθηγητού. Αφιέρωσε ειδικό λήμμα στις σελίδες της: 

«Σάββας. Ο Βούκοβιτς. Επίσκοπος Μοραβικίου», στον Τόμο 10 (1966) 

1101. Έλαχε, δε, στον υποφαινόμενο να επιμεληθεί το λήμμα αυτό (βλ. το 

λήμμα στο Παράρτημα του παρόντος σε φωτοτυπία). Όπως δηλώνεται στο 

λήμμα αυτό, ο Μοραβικίου Σάββας, «ηγήθη της Σερβικής Αντιπροσωπείας 

εις την Επιτροπήν δια το θέμα του διαλόγου των Ορθοδόξων μετά των 

Παλαιοκαθολικών, συντελέσας τα μέγιστα εις την επιτυχή διεξαγωγήν 

των συζητήσεων της επιτροπής ταύτης», βλ. Η.Θ.Ε. 10 (1966) 1101. 

 Βέβαια, το γεγονός της υπερεπαξίας επιλογής και εκλογής του 

ιερομονάχου Σάββα ως Επισκόπου Μοραβικίου, Βοηθού Επισκόπου του 

Μεγάλου εκείνου Πατριάρχου των Σέρβων Γερμανού, πιστώνεται στον ίδιο 

τον Πατριάρχη. Να προσεπιδηλώσουμε εδώ, ότι, προς τον Πατριάρχη 

Γερμανό αισθάνεται πολύ ευγνώμων και ο υποφαινόμενος για την 

υποτροφία, που του παρέσχε, προς ευόδωση των μεταπτυχιακών του 

σπουδών στο Βελιγράδι, με εισήγηση προς Εκείνον του τότε Καθηγητού της 

Θεολογικής Σχολής Βελιγραδίου αειμνήστου Στόγιαν Γκόσεβιτς. Ως 

ελάχιστο αντίδωρο ο υποφαινόμενος, ως Καθηγητής της Εκκλησιαστικής 

Ιστορίας στην Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης, ανέθεσε την σύνταξη 

Διδακτορικής Διατριβής, με θέμα: «Ο Πατριάρχης των Σέρβων Γερμανός», 

εγκριθείσα με βαθμό άριστα, στον νυν Καθηγητή του Πανεπιστημίου 

Singidunum Βελιγραδίου και του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου 

Πατρών, απόφοιτο της Θεολογικής Σχολής Βελιγραδίου, κ. Γεώργιο-

Νεκτάριο Λόη. Να επισημειωθεί εδώ, επίσης, για την ιστορία, ότι λήμμα 

στην Η.Θ.Ε. 4 (1964) 415-416 για τον Γερμανό επιμελήθηκε ο αείμνηστος 

Θεολόγος των Αθηνών Τράϊαν Κώστιτς. 

 

3. Ο από Μοραβικίου Επαρχιούχος Επίσκοπος Σουμαδίας Σάββας Βούκοβιτς 

ως γέφυρα μεταξύ Σερβικής και Ελληνικής Ορθοδοξίας 

Ο Επίσκοπος Σάββας είχε βαθειά εκκλησιαστική συνείδηση της 

ιεροκανονικής τάξεως, βάσει της οποίας η Αγιωτάτη Εκκλησία της Σερβίας, 

καθ΄υποδειγματικό ιεροκανονικό τρόπο, απέκτησε την Αυτονομία (1830), 

την Αυτοκεφαλία (1878) και την Πατριαρχική Τιμή (1922) από την Μητέρα 

Εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως, κατά την εκκλησιαστική τάξη του 19ου 

και 20ου αι. Προηγουμένως, το ίδιο είχε συμβεί με την Εκκλησία Ρωσίας 

(1589) και άλλες Τοπικές Εκκλησίες στο Επίσημο Σύστημα Διοικήσεως της 
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κατ’ Ανατολάς Ορθοδοξίας. Όμως, ειδικώτερα, η Εκκλησία της Σερβίας 

είχε-και έχει-ασχέτως του των ημερών μας Ουκρανικού Ζητήματος, που 

οδήγησε στην ιεροκανονική απονομή Αυτοκεφάλου Καθεστώτος στην 

Εκκλησία Κιέβου (Ουκρανίας), κατά τον ίδιο τρόπο, στενούς δεσμούς 

πνευματικούς αλληλεγγύης, υιονεί Μητρός και Αδελφής, στο κεφάλαιο 

των σχέσεων στο γεωγραφικό, διαφορών γεωπολιτικών συνθηκών, 

τρίγωνο Βελιγράδι-Κωνσταντινούπολη-Αθήνα. 

Τρία παραδείγματα, σε σχέση με τον Επίσκοπο Σάββα:  

α) Ακαδημαϊκά αποδεικνύεται τούτο από το συγγραφικό του έργο 

στο Περιοδικό «ΘΕΟΛΟΓΙΑ» (Bogoslovli) της Θεολογικής Σχολής 

Βελιγραδίου και στο επίσημο όργανο του Σερβικού Πατριαρχείου 

«GLANSIK». Εδώ, μεταξύ άλλων, δημοσιεύεται εξειδικευμένη έρευνα του 

Επισκόπου Σάββα, με θέμα: «Σέρβοι φοιτητές και απόφοιτοι, λαϊκοί και 

κληρικοί, της Θεολογικής Σχολής Χάλκης, του Πατριαρχείου 

Κωνσταντινουπόλεως». Απ’ αυτούς τους σπουδαστές αναδείχθθηκε η 

ηγεσία και ιεραρχία της Σερβικής Εκκλησίας, του 20ου αι. Στην έρευνα 

αυτή μνημονεύονται ονομαστί οι σπουδαστές αυτοί και ο ρόλος τους στην 

οργάνωση της Σερβικής Εκκλησίας.  

β) Υπήρξε, επίσης, ο Επίσκοπος Σάββας συνεισηγητής με τον 

Καθηγητή Στόγιαν Γκόσεβιτς για την αναγόρευση, το 1964, του 

Μητροπολίτου Κίτρους και Κατερίνης Βαρνάβα Τζωρτζάτου, από τους 

κορυφαίους, την περίοδο εκείνη, Αρχιερείς της Εκκλησίας της Ελλάδος, εις 

Επίτιμο Καθηγητή της Θεολογικής Σχολής Βελιγραδίου. Η πράξη εκείνη 

ήταν εις συμβολική έκφραση συσφίγξεως των εκκλησιαστικών και 

θεολογικών σχέσεων μεταξύ των Εκκλησιών Σερβίας και Ελλάδος. Ο 

Πατριάρχης Γερμανός, κατά μια επίσκεψή του στην Ελλάδα, έγινε δεκτός 

στην Κατερίνη πανδήμως, κατά ένα μοναδικό μηνυματικό τρόπο 

αλληλεγγύης μεταξύ των δύο Εκκλησιών και Λαών. 

γ) Ως επαρχιούχος Επίσκοπος Σουμαδίας ο Σάββας συνέχισε να 

διατηρεί δεσμούς ουσίας με αρχιερείς και ακαδημαϊκούς διδασκάλους της 

ομόρου προς την Σερβία Εκκλησίας της Ελλάδος. Επικεντρωνόμαστε σε 

μια περίπτωση, των πολύ στενών αδελφικών σχέσεών του με τον 

αείμνηστο Μεγάλο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος, τον από 

Δημητριάδος, Χριστόδουλο (1998-2008). Στερέωσαν οι δύο τους πνευματική 

γέφυρα μεταξύ Κραγκούγιεβατς και Βόλου, εδρών των δύο 

εκκλησιαστικών Επαρχιών. Αντήλλασσαν επιτόπιες επισκέψεις και 

ελάμβαναν, κατ’ αυτές, χώρα εκδηλώσεις πνεύματος, πολιτισμού και 
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φιλίας μεταξύ των δύο λαών δια της επαυξήσεως των διαπροσωπικών 

σχέσεων επί του πεδίου της ορθοδόξου πίστεως, θεολογίας και εν Χριστώ 

ζωής. Τα πρόσωπα, ως καλώς γνωστό, γράφουν ιστορία. 

Εξ ιδίας αντιλήψεως καταθέτουμε εδώ ότι ο Επίσκοπος Σάββας 

προέβλεψε και το εξέφρασε ότι ο πολύ χαρισματούχος Μητροπολίτης 

Δημητριάδος Χριστόδουλος θα ηγείτο μια μέρα της Εκκλησίας της 

Ελλάδος, όπερ και επιβεβαιώθηκε. Προσθέτουμε εμείς ότι ο Σουμαδίας 

Σάββας, ωσαύτως, διέθετε τα ίδια προσόντα με τον Χριστόδουλο, να ηγηθεί 

της Εκκλησίας Σερβίας. Εδώ όμως ισχύει: «Άλλαι μεν βουλαί ανθρώπων, 

άλλα δε Θεός κελεύει». 

 

4. O Σουμαδίας Σάββας Βούκοβοτς οξυδερκής και λυσιτελής σε θέματα 

εκκλησιαστικής πολιτικής, διπλωματίας και επικοινωνίας. 

Διέθετε ο αείμνηστος Σάββας, κατά την ταπεινή μας κρίση, έμφυτες 

και επίκτητες αρετές εκκλησιαστικής πολιτικής, διπλωματίας και 

επικοινωνίας. Εκ φύσεως ευγενής, γλυκύθυμος, αρχοντικός τύπος 

ανθρώπου, σεμνός, ακριβολόγος, αλλά και υπεράγαν αποφασιστικός και 

πρακτικός άνθρωπος. Τα χαρίσματά του αυτά προέτασσε πάντοτε στις 

ενδοεκκλησιαστικές αλλά και στις ενδοκοσμικές σχέσεις, έναντι των 

πολιτικών εξουσιών, υπό δυσμενείς γεωπολιτικές και γεωθρησκευτικές, 

της Γιουγκοσλαβίας του άνευ Θεού υπαρκτού σοσιαλισμού, καταστάσεις 

και εξελίξεις, πάντοτε προς όφελος και μόνο της Εκκλησίας και του πιστού 

λαού του Θεού. 

Θα αναφερθούμε σε μια περίπτωση χαρακτηριστική και 

αντιπροσωπευτική, αυτώ των τότε προβλημάτων της ιστορικής 

πασιγνώστου Ιεράς Μονής Κάλενιτς της Επαρχίας του. Για την 

προβληματική κατάσταση Κάλενιτς συνεργασθήκαμε πολύ στενά. Εκείνος 

από το Βελιγράδι-Κραγκούγιεβατς, ο υποφαινόμενος από την Αθήνα-

Θεσσαλονίκη. Τα αποτελέσματα υπήρξαν θετικά στο πρακτικό πεδίο της 

επικοινωνίας, ενημερώσεως και προβολής στην κοινή γνώμη και στους 

αρμοδίους του προβλήματος Κάλενιτς. Αυτό χρονικά αναφέρεται στον 

Αύγουστο του 1983, στην μετατιτοϊκή Γιουγκοσλαβία, της οποίας 

διαφαινόταν η σταδιακή διάλυση. Ήσαν γιορτές του Δεκαπενταύγουστου 

1983 στο Κραγκουγιεβατς, με την συμμετοχή εκεί στις γιορτές του τότε 

Μητροπολίτου Δημητριάδος Χριστοδούλου, στην συνοδεία του οποίου ήταν 

και ο υποφαινόμενος. Επίσης, παρούσα στις εκδηλώσεις ήταν η σύζυγος 

του Πρέσβη των ΗΠΑ στο Βελιγράδι, ονόματι Άντερσον. Όπως, επίσης, 
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παρούσες και άλλες αξιόλογες προσωπικότητες. Στις κατ’ ιδίαν 

συναντήσεις μας, ο αείμνηστος Σάββας ξεδίπλωνε το πρόβλημα της Ι. 

Μονής Κάλενιτς, στα πλαίσια της γενικότερης καταστάσεως της 

Ορθοδόξου Εκκλησίας της Σερβίας επί των ημερών του. Οι δυό μας 

συνεργασθήκαμε αργά το βράδυ της 28 Αυγούστου, ημέρας της Παναγίας, 

κατά το παληό ημερολόγιο. Αποτέλεσμα της συνεργασίας εκείνης υπήρξε 

το ακόλουθο κείμενο – δημοσίευμα στον ελληνικό τύπο Αθηνών και 

Θεσσαλονίκης, στις 11-9-1963, βάσει αψευδών μαρτυριών του Επισκόπου 

Σάββα. Ακολουθεί το ίδιο το κείμενο. Τίτλος του: «Η Ορθόδοξη Εκκλησία 

στην Σερβία». Δημοσιοποιήθηκε στην Αθήνα, μέσω της Εφημ. 

«ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» και στην Θεσσαλονίκη μέσω της Εφημ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 

ΒΟΡΡΑΣ», στις 11 Σεπτ. 1983.  

Επιλέξει το κείμενο: «Η Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία στην 

Γιουγκοσλαβία τα τελευταία σαράντα χρόνια ζει κάτω από το μαρξιστικό 

σοσιαλιστικό καθεστώς της χώρας αυτής. Ούτε μια νέα εκκλησία, ούτε ένα 

νέο μοναστήρι από τότε μέχρι σήμερα επιτρέπεται σε μερικές περιοχές να 

κτισθεί για τις σύγχρονες ανάγκες της. Το αντίθετο συνιστά σπάνια 

εξαίρεση και έκπληξη, για να μην πούμε θαύμα. Η Σερβική Εκκλησία με 

τις απεγνωσμένες προσπάθειες των επισκόπων και των κληρικών της και 

με τις προσφορές των πιστών της, και μάλιστα των χωρικών, έχει μια 

κάποια δυνατότητα, μετά από επίπονες γραφειοκρατικές διαδικασίες 

παροχής αδείας από τις αρχές, να ανακαινίζει και να επιδιορθώνει τις 

υπάρχουσες εκκλησίες και τα μοναστήρια, σε σπάνιες δε περιπτώσεις να 

κτίζει βοηθητικούς χώρους για στέγαση μερικών δραστηριοτήτων και για 

φιλοξενία προσκυνητών. 

Είναι πάγια αρχή της κομμουνιστικής Σοσιαλιστικής 

Γιουγκοσλαβίας, με τις κατά τόπους ‘Επιτροπές θρησκευτικών 

ζητημάτων’, να αποθαρρύνει συστηματικά κάθε σοβαρή κτηριακή 

δραστηριότητα της Εκκλησίας της Σερβίας, κύρια για την ίδρυση νέων 

εκκλησιών ή εκκλησιαστικών ιδρυμάτων. Αφού πολλά εκκλησιαστικά 

κτήρια και κτήματα απαλλοτριώθηκαν, περίπου 15 χιλ. εκτάρια, και 

εκκλησίες έγιναν μουσεία, ενώ αποξενώθηκε παντελώς η Εκκλησία από 

κάθε αυτονόητη κοινωνική και φιλανθρωπική δραστηριότητα με τα 

σχετικά ιδρύματά της, μετά την εδραίωση του μαρξιστικού σοσιαλισμού 

μετασχηματισμού στην Γιουγκοσλαβία. 

Εν τούτοις, κάτω από τις παραπάνω συνθήκες στοιχειώδους 

θρησκευτικής ελευθερίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που, 
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οπωσδήποτε, τώρα είναι κάπως καλλίτερες από ό,τι παλαιότερα, η 

Ορθόδοξη Εκκλησία της Γιουγκοσλαβίας θάλλει μέσα στα μοναστήρια, 

όπως στην Ελλάδα επί οθωμανοκρατίας. Εκεί ο λαός, κυρίως ο αγροτικός 

πληθυσμός των χωριών, γύρω από τα μοναστήρια, βρίσκει δυνατή την 

έκφραση της θρησκευτικής ελευθερίας του. Η μοναστική και 

μοναστηριακή ευσέβια είναι το αναγκαίο και πιο ζωντανό συμπλήρωμα 

της ενοριακής ζωής των πόλεων και των χωριών. 

Oι ενοριακές εκκλησίες, όπου υπάρχουν, είναι αυτές που κτίσθηκαν, 

πριν σαράντα χρόνια. Π.χ. στο Κραγκούγιεβατς των 120 χιλ. και πλέον 

κατοίκων σήμερα, η ενοριακή δραστηριότητα εξυπηρετεί τις ανάγκες της 

πόλεως που είχε μόνο 20 χιλιάδες κατοίκους, πριν από 50 χρόνια. 

Κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες, ο σερβικός λαός σήμερα, κύρια ο 

αστικός, εκφράζει την θρησκευτική ελευθερία του με το άναμα του κεριού 

και το φίλημα της εικόνος. Οι εκκλησίες των αστικών οικισμών είναι 

θρησκευτικά κέντρα διερχομένων. Τον Δεκαπενταύγουστο φέτος, που 

γιορτάζεται στην Σερβία με το παληό ημερολόγιο, στις 28 Αυγούστου, στον 

εορτάζονται καθεδρικό ναό του Κραγκούγιεβατς, 3 χιλιάδες πιστοί μόνιμα 

παρακολουθούσαν την θεία λειτουργία, ενώ πάνω από 7 χιλιάδες άναψαν  

το κερί τους για να φύγουν αμέσως. Δύο επίσκοποι, ένας Έλληνας (ο 

Δημητριάδος Χριστόδουλος) και ένας Σέρβος (ο Σουμαδίας Σάββας) για μια 

και παραπάνω ώρα μοίραζαν αντίδωρο στους πιστούς κάτω από ένα καυτό 

ήλιο έξω από την Εκκλησία. Μεταξύ αυτών, δεν ήσαν γέροι ή μεσήλικες 

μόνο αλλά και πολλοί νέοι και παιδιά, πολλές γυναίκες και κορίτσια. Η 

σύζυγος του Αμερικανού Πρέσβη στο Βελιγράδι κυρία Άντερσεν 

παρακολούθησε από την αρχή ως το τέλος όλες τις θρησκευτικές 

εκδηλώσεις της ημέρας εκείνης. 

Όπου η Εκκλησία δεν ζει κάτω από ελεύθερες συνθήκες, τότε οι 

επίσκοποι δεν είναι μόνο εκκλησιαστικοί ηγέτες, γίνονται στην συνείδηση 

του θρησκευομένου λαού και εθνάρχες. Στους ορθόδοξους βαλκανικούς 

λαούς η Εκκλησία τους, σε κρίσιμες εθνικές στιγμές, και κυρίως στους 

απελευθερωτικούς αγώνες, έθεσε στην διάθεση του λαού όλη την ύπαρξή 

της. Για τους Ορθόδοξους Σέρβους και Έλληνες, π.χ., οι έννοιες του Έθνους 

και της Ορθοδοξίας είναι ταυτόσημες. Αρκεί η εθνική και θρησκευτική ιδέα 

να μην εκτρέπεται σε σωβινισμό, που οδηγεί σε σχίσματα θρησκευτικά και 

εθνικά, όπως έγινε με το Βουλγαρικό Σχίσμα. Κάτω από τις γνωστές 

συνθήκες ‘στοιχειώδους θρησκευτικής ανοχής’, που είναι αντίθετες στην 

βασική αρχή των θρησκευτικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 
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ελευθερίας της συνειδήσεως, οι επαρχιούχοι επίσκοποι στην Σερβική 

Εκκλησία εκφράζουν και τις δύο έννοιες, του επισκόπου και του εθνάρχη 

συγχρόνως. Έτσι τους δέχεται μεγάλο μέρος της λαϊκής σερβικής 

ευσεβείας. 

Μια τέτοια μορφή σήμερα στην καρδιά της Σερβίας, στην Σουμαδία, 

με σπάνια θεολογική και ιστορική και ποιμαντική κατάρτιση και πλήρη 

αφοσίωση στην θρησκευτική αναγέννηση του λαού, είναι ο Επίσκοπος 

Σουμαδίας Σάββας. Δεν τον ενδιαφέρει η πολιτική, σέβεται απόλυτα τους 

νόμους της Πολιτείας, αλλά και δεν φαίνεται να ανέχεται για χάρη 

κάποιας πολιτικής σκοπιμότητας την παραμικρή θυσία εις βάρος του 

θρησκευτικού «πιστεύω» του λαού του. Αυτό θα ήταν γι’ αυτόν η 

μεγαλύτερη προδοσία σε βάρος του λαού του, που η Εκκλησία τον έταξε να 

ποιμαίνει, αλλά και σε βάρος του έθνους του, αφού η εθνική ταυτότητα των 

Σέρβων για λόγους ιστορικούς και συναισθηματικούς μέχρι σήμερα δεν 

μπορεί να χωρισθεί από την θρησκευτική του ταυτότητα. 

Παρόμοιο παράδειγμα επισκόπου είναι ο επίσκοπος Ζίτσης 

Στέφανος. Στην αρχή ως επίσκοπος Δαλματίας παρέλαβε μια επαρχία 

διαλυμένη με 9 μόνο ιερείς και ερειπωμένες εκκλησίες και 

εγκαταλελειμένα μοναστήρια. Άφησε πίσω του μια επαρχία Δαλματίας με 

70 ιερείς, 70 ανακαινισμένες εκκλησίες και 15 νέες , παρά πάσες 

αντιδράσεις. Τώρα σαν επίσκοπος Ζίτσης αγωνίζεται να φέρει σε πέρας, 

δίπλα στο ιστορικό μοναστήρι Ζίτσης του 13ου αι., το βοηθητικό κτήριο, που 

θα στεγάζει το εργαστήρι εικονογραφίας. Ένας μοναχός Σέρβος την 

διδάχθηκε στις Καρυές του Αγίου Όρους, κοντά στους ζωγράφους-

εικονογράφους Παχωμαίους, και τώρα μεταδίδει την τέχνη στις 

ταλαντούχες μοναχές του μοναστηριού αυτού. Στο Κραγκούγιεβατς ο 

καθεδρικός ναός ζωγραφίζεται αυτόν τον καιρό από τον πολύ ταλαντούχο 

Έλληνα ζωγράφο Νίκο Κουδουμνάκη και τους βοηθούς του. Αυτό γίνεται 

και σε άλλες περιοχές. Η ίδια βυζαντινή καλλιτεχνική παράδοση στις 

σχέσεις Ελλήνων και Σέρβων του μεσαίωνα αναβιώνει και συνεχίζεται στις 

μέρες μας. 

    *** 

Όπως στην Επαρχία Ζίτσης το ιστορικό ίδρυμα Ζίτσης έτσι και στην 

Επαρχία Σουμαδίας το ιστορικό μοναστήρι Κάλενιτς είναι από τα λίγα 

σπάνια μνημεία βυζαντινής-σερβικής τέχνης υπό την προστασία της 

Ουνέσκο. Η γυναικεία μοναχική αδελφότητα συντηρεί και διατηρεί και 

λειτουργεί, μέσα στο κατάλληλο θρησκευτικό περιβάλλον που ταιριάζει, 
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το ιστορικό, θρησκευτικό και καλλιτεχνικό αυτό μνημείο. Πρόκληση και 

προσβολή κατά της ιστορίας και της θρησκείας και της τέχνης συνιστά το 

γεγονός ότι το μεγάλης αρχιτεκτονικής σημασίας κονάκι του μοναστηριού, 

απαραίτητο για την λειτουργικότητα της αδελφότητας, έχει αποσπασθεί 

από τον φυσικό ιδιοκτήτη της από την Σοσιαλιστική Κυβέρνηση της 

Γιουγκοσλαβίας. Μένει κλειστό για δέκα μήνες το χρόνο και 

χρησιμοποιείται μόνο τους θερινούς μήνες ως χώρος κατασκηνώσεως των 

νέων, που μετατρέπουν πολλές φορές τον ιερό αυτό χώρο, δίπλα στον 

περίβλεπτο ιστορικό ναό, σε χώρο «τζαζ» και «ντίσκο», βεβηλώνοντας έτσι 

τον ιερό χώρο και προσβάλλοντας βάναυσα το δικαίωμα της θρησκευτικής 

ελευθερίας και ησυχίας της αδελφότητας και καταπιέζοντάς την έτσι 

ψυχολογικά. Παρά δίπλα το κολυμβητήριο, που κατασκευάσθηκε εκεί , 

ολοκληρώνει την απαράδεκτη εικόνα. Με το μπλοκάρισμα από την 

Πολιτεία του κονακιού αυτού έχει διασπασθεί η αρχιτεκτονική, αλλά και η 

ιστορική και θρησκευτική ενότητα του περιβλέπτου αυτού μνημείου, του 

μοναστηριού Κάλενιτς. Και διερωτάται κανείς: Δεν τα βλέπει αυτά η 

Ουνέσκο, που τις υποχρεώσεις της και τις ευθύνες απέναντί της έχει 

υπογράψει και η Γιουγκοσλαβία; Το κονάκι ανήκει φυσικά και θρησκευτικά 

στην αδελφότητα και σ’ αυτήν πρέπει να να αποδοθεί, αφού υπάρχει και η 

σχετική υπόσχεση προς τον Επίσκοπο Σουμαδίας του επισήμου Κράτους. 

Είναι μεγάλη υποκρισία η Κομμουνιστική Σοσιαλιστική 

Γιουγκοσλαβία σήμερα να ενδιαφέρεται ιδιαίτερα από την μια για το 

μοναστήρι Χιλανδαρίου στο Άγιον Όρος και από την άλλη να ανέχεται να 

μετατρέπεται σε χώρο τζάζ και ντίσκο το ισάξια καλλιτεχνικό και ιστορικό 

μνημείο του Κάλενιτς. Στην τελευταία πολυτελή μονογραφία με τίτλο : 

«Hilandar», που εκδόθηκε στο Βελιγράδι το 1979 στα σερβικά, αγγλικά, και 

γερμανικά από το Υπουργείο Πολιτισμού του Κράτους, ούτε λίγο, ούτε 

πολύ, όταν γίνεται λόγος για την Μακεδονία, είναι ανύπαρκτη η ελληνική 

Μακεδονία, φυσικό έδαφος της οποίας είναι το Άγιον Όρος, αλλά μόνο η 

«Μακεδονία του Αιγαίου» (βλ. σελ. 139, 166, 180, 189, 190). Έτσι, οι θησαυροί 

Χιλανδαρίου ερμηνεύονται για να προβάλλεται και το ψευδομακεδονικό 

και να αποχρωματίζεται η ιστορική Μακεδονία Φιλίππου-Μεγάλου 

Αλεξάνδρου, η Ελληνική Μακεδονία, από κάθε τι το ελληνικό. Το 

Χιλανδάρι όμως και το Κάλενιτς είναι μνημεία και αδελφότητες όχι 

προπαγάνδρας σε βάρος της αιώνιας Φιλίας μεταξύ Σέρβων και Ελλήνων, 

αλλά ιστορικής και πνευματικής συμβιώσεως δύο γειτονικών λαών, που το 
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κοινό τους χαρακτηριστικό είναι η αγάπη για την Πατρίδα και την 

Ορθοδοξία». 

 

5. Συμπέρασμα. Αυτός υπήρξε-και δια της ιστορίας είναι-ο Μοραβικίου και ο 

από Μοραβικίου Σουμαδίας Σάββας Βούκοβιτς, εκ πηγών και γεγονότων 

αψευδών και προσωπικών μαρτυριών. Το πρόσωπό του γονίμως εμπλουτίζει 

τον ιστορικό εκκλησιαστικό κλάδο της προσωπογραφίας της κατ’ Ανατολάς 

Ορθοδόξου του Χριστού Ιεραρχίας. Για την περίπτωσή του ισχύει η θεμελιώδης 

Αρχή: τα πρόσωπα γράφουν ιστορία, τα δε πράγματα δηλώνουν τα πρόσωπα. 

Προβάλλει ως καύχημα της Σερβικής Ορθοδόξου Ιεραρχίας. Συγχρόνως, 

ειδικώτερα, η σιωπή του δρα ως υπόδειγμα Σερβο-Ελληνικής Ορθοδόξου 

συμβιώσεως, αλληλεγγύης, συνεργασίας και πάσης άλλης μαρτυρίας στον 

Κόσμο της Ορθοδόξου και άλλης Χριστιανικής μαρτυρίας. Ας είναι η μνήμη 

και παρουσία αυτού αιωνία. 
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