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 Σεβασμιώτατοι, 

 Εὐλαβέστατοι Πατέρες, Πρεσβύτεροι καί Διἀκονοι, 

 Ἐντιμὀτατοι ἄρχοντες. 

 Εὐλογημένο καί φιλεορτο Ἐκκλησίασμα, 

 Ὁ σήμερα ἑορταζόμενος Ὅσιος καί θεοφόρος Πατήρ  ἡμῶν Νικοδήμος ὁ Ἁγιορείτης ὑπῆρξε 

ἀπό τούς διαπρεπέστερους μοναχούς τοῦ Ἁγίου Ὄρους κατά τούς νεωτέρους χρόνους καί ἕνας 

ἀπό τούς μεγαλύτερους διδασκάλους τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ Γένους. Εἶναι ὁ ὅσιος τῶν χρόνων 

τῆς Τουρκοκρατίας, πού στερέωσε τήν Ὀρθόδοξη πίστη καί ἐξύψωσε τὀ φρόνημα τοῦ ὑπόδου-

λου τότε Ἔθνους. Κἀτοχος βαθιᾶς θεολογικῆς γνώσεως καί λοιπῆς μορφώσεως κατηνάλωσε τόν 

ἑαυτό του προκειμένου νά διαφωτίσει τούς πιστούς καί νά ἀναβιβάσει τό πνευματικό ἐπίπεδό 

τους.  

 Ὁ Ἅγιος, κατά κόσμον Νικόλαος, γεννήθηκε στή Νάξο τό 1749 ἀπό εὐσεβεῖς γονεῖς, τόν 

Ἀντώνιος καί τήν Ἀναστασία (ἀργότερα μοναχή Ἀγάθη). Τά πρῶτα γρἀμματα διδάχθηκε ἀπό 

τόν Ἱερέα τῆς Ἐνορίας του, τόν ὁποῖο βοηθοῦσε στά λειτουργικά του καθήκοντα. Τά ἐγκύκλια 

διδάχθηκε στή σχολή τοῦ Ἁγίου Γεωργίου ἀπό τόν διακεκριμένο συμπολίτη του δάσκαλο τοῦ 

Γένους, ἀρχιμ. Χρύσανθο, ἐνάρετο ἱερομόναχο, ἀδελφό τοῦ νεομάρτυρα Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτω-

λοῦ (+1779). Ἐκεῖ συμμαθήτευσε μέ τούς μετέπειτα Πατριάρχες Κων/πόλεως Νεόφυτο τόν Ζ΄ 

καί Γρηγόριο τόν Ε΄. Τίς γνώσεις του ὁλοκλήρωσε στήν περίφημη Εὐαγγελική Σχολή τῆς Σμύρ-

νης, ὅπου φοίτησε μιά τριετία, ἔχοντας διευθυντή τῆς περιώνυμης ἐκείνης σχολῆς τόν λόγιο καί 

διαπρεπῆ ἑλληνιστή, καί γνωστό γιά τήν μόρφωση καί τήν ἀρετή του Ἱερέθεο Δενδρινό, ἀπό τόν 

ὁποῖο μορφώθηκε καἰ ἐκπαιδεύτηκε ἄριστα. 

 Ἐκεῖ ἔλαβε, πράγματι, πολύπλευρη ἐκπαίδευση, ἡ ὁποία ἐκτός ἀπό τή θεολογική ἐπιστήμη, 

περιελάμβανε καί γνώσεις φιλοσοφικές, ίατρικές, οἰκονομικές, γεωπονικές, ἀστρονομικές καί 

ξένες γλῶσσες, ὅπως λατινική, ἰταλική καί γαλλική. 

 Ἀργότερα μετέβη στό Ἅγιον Ὄρος καί ἐγκαταστάθηκε στήν Ἱερά Μονή Διονυσίου, ὅπου 

ἐκάρη μοναχός καί ἔλαβε τό ὄνομα Νικόδημος. Ὡς μοναχός διακρίθηκε γιά τούς πνευματικούς 



του ἀγῶνες καἰ τήν πνευματικότητά του, γιά τήν ὁλοκληρωτική ἀφιέρωσή του στόν Θεό. Γι’ 

αὐτόν ἡ ἀφιέρωση δέ ἦταν ἄρνηση ζωῆς. Ἦταν πράγματι, ἕνας ἄλλος τρόπος ζωῆς, «ζωῆς ἐν 

Κυρίῳ», κατά τόν θεῖο Παῦλο. Ὁ μοναχός Νικόδημος εἶχε πάντοτε στραμμένα τά μάτια τῆς ψυ-

χῆς καί τοῦ σώματος πρός τόν Θεό. Ἡ προσπάθειά του, ὁ καθημερινός ἀγώνας του ἦταν νά εἶναι 

εὐάρεστος στό Θεό. Γι’αὐτό καί ὅταν ἔβλεπε τά συμβαίνοντα στόν περίγυρό του, δέν ἀδια-

φοροῦσε, ἀλλά μελετοῦσε τά θέματα, προσευχόταν γι’αὐτά καί ἐλἀμβανε θέση στηριζόμενος 

πάντοτε στήν Ἁγία Γραφή καί τήν Ἱερά Παράδοση. 

   Ἕνα ἀπό τά μεγάλα θέματα πού ἀπασχόλησαν τά χρόνια ἐκεῖνα στό Ἅγιον Ὄρος τόν Ὅσιο 

Νικόδημο ἦταν καί τό περίφημο «Κολλυβαδικό», ὅπως ὀνομάστηκε. Τό κίνημα αὐτό δέν ἦταν 

ἁπλῶς μιά ἔριδα περί τῆς ἡμέρας τελέσεως τῶν ἱερῶν μνημοσύνων, ὅπως ἐξωτερικά φαινόταν. 

Ἦταν ἕνα «ἀναμορφωτικό» κίνημα, ἀπό τά πιό ἀξιόλογα πνευματικά φαινόμενα μέσα στούς 

κόλπους τῆς Ὀρθοδοξίας. Καί ὅπως γράφει ὁ μακαριστός Μητροπολιτης πατρῶν Νικόδημος, οἱ 

ἀγῶνες τοῦ Ὁσίου Νικοδήμου καί τῶν «Κολλυβάδων» ἀπέβλεπαν «στήν ἀναζωπύρωση τῆς 

συμμετοχῆς τοῦ πιστοῦ λαοῦ στή θεία λατρεία καί πρωτίστως στή λειτουργική καί μυστηριακή 

ζωή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας...». «Σκοπός τοῦ κινήματος τῶν «Κολλυβάδων» ἦταν ἡ πνευ-

ματική ἀφύπνιση καί ἀναγέννηση τοῦ σκλαβωμένου Γένους μέ τήν ἐπιστροφή του στούς πα-

ραδοσιακούς ἄξονες πού διαμόρφωσαν πολιτισμικά τόν ἑλληνισμό». 

 Ὁ Ἅγιος Νικόδημος καί οἱ λοιποί «Κολλυβάδες» μοναχοί, σύμφωνα μέ τούς ὅρους καί τούς 

κανόνες τῶν ἱερῶν Συνόδων, ὑπερασπίζονταν τήν Κυριακή ὡς ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως καί τῆς 

χαρᾶς, ὡς τήν κατ’ἐξοχήν ἡμέρα τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου. Διετύπωσαν καί τήν διδασκαλία γιά 

τήν συνεχῆ καί ὄχι κατά ἀραιά διαστήματα Θεία Μετάληψη, θέμα πολύ σπουδαῖο γιά ἕνα πιστό 

καί συνειδητό χριστιανό, τό ὁποῖο ὑποστήριξε ὁ ἅγιος καί μἀλιστα ἔγραψε καί εἰδική μελέτη, μέ 

τόν χαρακτηριστικό τίτλον «Περί συνεχοῦς Θείας Μεταλήψεως». Τήν λύση καί στά δυό αὐτά 

θέματα δόθηκε ἀπό τό σεπτό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο. Ὁ διαπρεπής Πατριάρχης Γρηγό-   

ριος Ε΄, μετέπειτα ἱερομάρτυς καί ἐθνομάρτυς, μέ τήν περίφημη ἐγκύκλιο τοῦ 1819 ἔβαλε τέλος 

στή διένεξη: «Περί δέ τῆς θείας καί ἱερᾶς Μεταλήψεως ἐστέ βέβαιοι καί γινώσκετε, ὅτι χρέος ἔχου-

σιν οἱ εὐσεβεῖς ἐν ἑκάστῃ ἱερᾷ Μυσταγωγίᾳ νά προσέρχωνται καί νά μεταλαμβάνωσι το[υ ζωοποι-

οῦ Σώματος, διά τοῦτο καί προσκαλοῦνται ὑπό τοῦ ἱερέως ἐν τῷ «Μετά φόβου Θεοῦ, πίστεως καί 

ἀγάπης προσέλθετε». Καί συνεχίζει λέγοντας ὅτι ἐπειδή αὐτό δέν εἶναι πάντοτε ἐφικτό «διά τό 

τοῦ ἀνθρώπου ὀλισθηρόν», γι’αὐτό ὁ κάθε πιστός θά κανονίζει μέ τόν πνευματικό του πατέρα τή 

συχνότητα τῆς προσελεύσεως στά Ἄχραντα Μυστήρια. Στό δέ θέμα τῶν μνημοσύνων γράφει 

στό ἔργο του «Ὁμολογία Πίστεως» τά ἑξῆς: « 



 


