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1.  Βιτρό. Τα καλλι-
τεχνήματα του 
ελληνικού ναού 
Μεταμόρφωσης 
του Σωτήρους.

2.  Εξωτερικό.  
Ο ιερός ναός  
συντηρήθηκε 
πρόσφατα.

3.  Μεγαλοπρέ-
πεια. Ο καθηγη-
τής στο εσωτερι-
κό του ναού της 
Μεταμόρφωσης

4.  Είσοδος.  
Ο καθηγητής 
αντιπροσωπεύει 
το ευρύ πνεύμα 
που διέπει την 
επιστημονική 
Θεολογία. 

5.  Επιγραφή.  
«Ελληνική Ορ-
θόδοξη Εκκλη-
σία», αναφέρει  
η παλιά ξύλινη 
επιγραφή.

 Τ 
ο ραντεβού μας με τον 
καθηγητή Θεολογίας 
Κωνσταντίνο νικολακό-
πουλο, ήταν απόγευμα 
ςαββάτου, έξω από τη 
Salvatorkirche (εκκλη-
σία του ςωτήρα), μια από 

τις δύο ελληνικές εκκλησίες, η πιο 
παλιά, την οποία δώρισε το 1829 ο 
ίδιος ο Λουδοβίκος ο α, στην ορθό-
δοξη Κοινότητα του μονάχου. «ςε 
ελληνες που τότε δεν ήταν περισσό-
τεροι από 30, απόγονοι ελλήνων αγω-
νιστών της επανάστασης που είχαν 
έρθει εδώ για σπουδές. από τότε είναι 
σε ελληνικά χέρια. Η εκκλησία χτί-
στηκε μέσα σε ένα χρόνο από τον 
Λούκας ροτάλερ, ο οποίος εισήγαγε 
το Γοτθικό ρυθμό στο μόναχο» λέει ο 
ίδιος, που επιπλέον, από το 2003, είναι 
και ο Πρόεδρος του τμήματος ορθό-
δοξης Θεολογίας στο Πανεπιστήμιο 
του μονάχου, το οποίο είναι το μονα-
δικό στο είδος του στη δυτική ευρώπη. 
«είναι πρωτοφανές σε κρατικό Πανε-
πιστήμιο μη ορθόδοξης χώρας να 
παρέχεται η δυνατότητα σπουδών 
ορθόδοξης Θεολογίας. αυτή είναι μια 
ιδιαιτερότητα που έχει η πόλη του μο-
νάχου, στην οποία συνυπάρχουν τρεις 
Θεολογικές ςχολές, η ευαγγελική, η 
ρωμαιοκαθολική και η ορθόδοξη, οι 
οποίες συνεργάζονται και συμμετέ-
χουν ενεργά στον οικουμενικό διά-
λογο», συμπληρώνει.

Τα δύσκολα χρόνια.
ο κ. νικολακόπουλος γεννήθηκε στην 
Πάτρα και μεγάλωσε με δυσκολίες 
και βάσανα, καθώς ο πατέρας του, 
αγωνιστής της εθνικής αντίστασης, 
χτυπήθηκε σε μικρή ηλικία από εγκε-
φαλικό και η μητέρα του επωμίστηκε 
όλο το βάρος της ευθύνης της οικο-
γένειας. ετσι η προσωπική του ανα-
ζήτηση, ως διέξοδος από τα προβλή-
ματα, κατέληξε στη βυζαντινή μουσι-
κή. «Πήγα στην ενορία μας και έψελ-
να. είχα καλό δάσκαλο, τον ςπυρίδω-
να Γεωργακόπουλο, μεγάλο ψάλτη 
της εποχής. ετσι ξεκίνησα να αγαπώ 
πολύ τη μουσική».

ςπουδάζοντας στη Θεολογική ςχο-
λή του Πανεπιστημίου της αθήνας, 
τελειοποίησε παράλληλα τις σπουδές 
του στη βυζαντινή μουσική στο απολ-
λώνιο Ωδείο και έκανε το μεταπτυχι-
ακό του πλάι στον Λυκούργο αγγελό-
πουλο, έναν από τους κορυφαίους 
χοράρχες και μελετητές της βυζαντι-
νής μουσικής. Η συνέχεια γράφτηκε 
στο ρέγκενσμπουργκ, μια μικρή πόλη 
κοντά στο μόναχο και κατόπιν στο 
μόναχο, όπου είχε πάρει υποτροφία. 
είχε ήδη παντρευτεί τη νυν σύντροφό 
του μαρία, που είναι φιλόλογος. Και 
από δω ξεκινά η ιστορία. «Ηρθα εδώ 
με σκοπό πάντα να επιστρέψω, αλλά 
είχε ανοίξει η έδρα ορθόδοξης Θεο-
λογίας, στην οποία πρώτος καθηγητής 
ήταν ο Θεόδωρος νικολάου, που σή-
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»
Δυστυχώς 
ένα τμήμα 
του κλήρου 
δεν έχει 
συνείδηση 
του λειτουρ-
γήματός του, 
το βλέπει ως 
επάγγελμα  
ή ως “δημο-
σιοϋπαλληλί-
κι” και αυτό 
απωθεί τον 
πιστό».

μερα είναι ομότιμος και μου πρότεινε 
τη θέση του βοηθού του. ετσι φάνηκε 
μια προοπτική επαγγελματικής εξέ-
λιξης. εγώ είχα ήδη κάνει το πρώτο 
μου διδακτορικό και ξεκίνησα το δεύ-
τερο. το 1998 έγινα τελικά καθηγητής, 
με εξειδίκευση στη βιβλική Θεολογία 
και αντικείμενο τη Καινή Διαθήκη». 

ςήμερα στο τμήμα ορθόδοξης Θε-
ολογίας, φοιτούν 65 φοιτητές από 
όλες τις ορθόδοξες χώρες, ελλάδα, 
ςερβία, βουλγαρία, ρουμανία, ρωσία, 
Γεωργία, Κύπρο, Γερμανία και αμερι-
κή. οι ελληνες είναι εννέα άτομα. ςτο 
τμήμα προσφέρονται τρία προγράμ-
ματα σπουδών: προπτυχιακό για την 
απόκτηση πτυχίου ορθόδοξης Θεο-
λογίας εννιά εξαμήνων, διδακτορικό 

στην ορθόδοξη Θεολογία και ορθό-
δοξη Θεολογία ως συμπληρωματική 
επιστήμη για φοιτητές που σπουδά-
ζουν κάποια άλλη κύρια επιστήμη. 
αξίζει να σημειωθεί πως το μόναχο 
είναι η πόλη με τις μεγαλύτερες και 
αρτιότερες βιβλιοθήκες της ευρώπης. 
ετσι δίνεται η δυνατότητα άμεσης 
πρόσβασης σε εκατομμύρια τόμους 
θεολογικών και άλλων συναφών συγ-
γραμμάτων. «εδώ οι σπουδές έχουν 
άλλο ρόλο από ό,τι στην ελλάδα. ςτην 
ελλάδα, τα παιδιά τα “ρίχνει” στη ςχο-
λή το μηχανογραφικό. εδώ αυτός που 
θα γραφτεί είναι συνειδητοποιημένος 
και δεν υπάρχει περιορισμός στα κρι-
τήρια. ςτην ελλάδα υπάρχει ομολογι-
ακό ζήτημα, ενώ εδώ δεν είναι απα-
ραίτητη η πίστη -έρχονται και άνθρω-
ποι που απλά, “ψάχνονται”».

Τα μεγάλα ζητήματα.
ο καθηγητής πιστεύει ότι ο κόσμος 
θέλει διαφωτισμό με την καλή έννοια 
και όχι θρησκοληψία. Η θρησκευτική 
λατρεία θέλει λογική και όχι υπερβο-
λή. Θεωρεί πως υπάρχουν άνθρωποι 
που έχουν αντιληφθεί λάθος τη πίστη 
και άνθρωποι με υπερβολική λαϊκή 
ευσέβεια. εκεί είναι που χρειάζεται η 
επέμβαση θεολόγων και κληρικών, 
ώστε να μπει φρένο σε υπερβολικές 
συμπεριφορές. «Δυστυχώς ένα τμήμα 

Σε μία χώρα όπου κυριαρχεί ο Προτεσταντισμός, ο Κωνσταντίνοσ νίΚολαΚοπουλοσ, 
πρόεδρος του περίφημου τμήματος Ορθόδοξης Θεολογίας του Πανεπιστημίου του 
Μονάχου, αντιπροσωπεύει το σύγχρονο πρόσωπο της Θεολογίας.

ΤΗΣ ευησ Κωνσταντίνίδου
ΦΩTOΓΡAΦIEΣ: Zωη ΧατΖηΓίανναΚη 
www.zoehatziyannaki.com

Θεματοφύλακας  
της Ορθοδοξίας

του κλήρου δεν έχει συνείδηση του 
λειτουργήματός του, το βλέπει ως 
επάγγελμα ή ακόμη χειρότερα ως 
“δημοσιοϋπαλληλίκι” και αυτό απωθεί 
τον πιστό. Aπό την άλλη πιστεύω πως 
πρέπει να υπάρξει διάκριση στις αλή-
θειες της πίστης και στις παραδόσεις 
της εκκλησίας. Δεν κάνει το ράσο τον 
παπά. εδώ οι ιερείς δεν φορούν ράσο. 
ύπάρχουν κατεστημένα στο χώρο της 
εκκλησίας που έχουν απολυτοποιηθεί 
και πρέπει να αλλάξουν. Η εκκλησία 
δεν είναι μόνο ψαλμοί και αλληλού-
ια, είναι και Πολιτισμός και κομμάτι 
της ιδιαιτερότητας και της ταυτότητας 
του ελληνισμού. Για μας στο εξωτερι-
κό, η εκκλησία είναι συνδετικός κρί-
κος. επειδή ζούμε σε περιβάλλον μη 
ορθόδοξο, έχουμε ανάγκη να αποκτή-
σουμε αυτοσυνείδηση, διότι το περι-
βάλλον το ίδιο είναι μια πρόκληση.

ο ελληνας επιστήμονας είναι επί-
σης εκδότης του επιστημονικού θεο-
λογικού περιοδικού «ορθόδοξο βήμα» 
που κυκλοφορεί στη γερμανική γλώσ-
σα και μας ξεδιπλώνει ακόμη μια πτυ-
χή του. Διευθύνει δεκαπενταμελή χο-
ρωδία βυζαντινής μουσικής και είναι 
πρόεδρος του ελληνικού μουσικού 
συλλόγου που δίνει συναυλίες σε όλες 
τις πόλεις. εκεί παραδίδονται μαθή-
ματα βυζαντινής μουσικής σε ελληνες 
και Γερμανούς 15-55 ετών. ■


