
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ
Ο Αγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης (6 Ιουνίου 1749 - 14 Ιουλίου 1809) είναι άγιος της Ορθόδοξης

Εκκλησίας και υπήρξε από τις σημαντικότερες ασκητικές μορφές της σύγχρονης ορθόδοξης

χριστιανικής πίστης. Το κατά κόσμον όνομά του ήταν Νικόλαος Καλλιβούρτσης. Θεωρείται ως

μια  από  τις  ηγετικές  μορφές  της  κίνησης  των  Κολλυβάδων Πατέρων,  μαζί  με  τους  αγίους

Μακάριο Νοταρά και Αθανάσιο Πάριο. Η συνεισφορά του υπήρξε πολύπλευρη και αφορούσε

ποιμαντικό και συγγραφικό έργο, ενώ είναι και ο συγγραφέας του Πηδαλίου, της Φιλοκαλίας

και του Ευεργετινού.

Γεννήθηκε  στη  Νάξο  το  1749.  Ο  πατέρας  του  λεγόταν

Αντώνιος και η μητέρα του Αναστασία. Το βαπτιστικό του όνομα ήταν Νικόλαος. Η νεώτερη

έρευνα έχει  απασχοληθεί  με το επώνυμό του:  εντοπίζεται  το Χαγκαρίτης  θεωρούμενο πιο

πολύ  ως  κοσμικό  προσωνύμιο  παρά  προερχόμενο  από  κάποιο  μοναστήρι  στο  οποίο  είχε

ασκητέψει.  Το  πραγματικό  οικογενειακό  του  επώνυμο  ήταν  Καλιβούρτζης.  Από  μικρός

γαλουχήθηκε  με  χριστιανική  ανατροφή  από  τους  γονείς  του.  Ακολούθησε  σπουδές  και

αποφοίτησε αρχικά από τη σχολή του Αγίου Γεωργίου στη Νάξο όπου είχε διδάσκαλο τον

αδελφό του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού αρχιμανδρίτη Χρύσανθο. Εν συνεχεία ανεχώρησε για

ανώτερες σπουδές στη Σμύρνη. Εκεί σπούδασε στην Ευαγγελική σχολή της Σμύρνης, για πέντε

έτη.  Διέπρεψε  μάλιστα  τόσο  στη  σχολή  αυτή  ώστε  ο  Ιερόθεος  Δενδρινός  τον  ήθελε  για

μελλοντικό  διευθυντή  της  σχολής  του.  Η  μόρφωσή  που  έλαβε  στη  Σμύρνη  εκτός  από  τη

θεολογική επιστήμη περιλάμβανε και άλλες γνώσεις όπως φιλοσοφικές, οικονομικές, ιατρικές,

αστρονομικές και στρατιωτικές. Στα ιδιαίτερα χαρίσματά του ήταν ο εξαιρετικός χειρισμός της

γλώσσας, η γνώση γαλλικών, ιταλικών και λατινικών καθώς και η ισχυρή μνήμη.

Το 1770, αφού αποφοίτησε από τη Σχολή, επέστρεψε στη Νάξο και για μια πενταετία (1770-

1775) περίπου εργάστηκε ως Γραμματέας της Μητροπόλεως Παροναξίας υπό την εποπτεία και

την καθοδήγηση του Μητροπολίτου Παροναξίας Ανθίμου του Γ΄ (1742-1779).  Ο Νικόδημος

ήταν λάτρης της μοναστικής πολιτείας. Αυτή η επιθυμία του γιγαντώθηκε από τη γνωριμία του



με μοναχούς του Αγίου Όρους και με άλλες προσωπικότητες, όπως είναι ο Άγιος Μακάριος

Νοταράς, επίσκοπος Κορίνθου. Το 1775 ήρθε στην Μονή Διονυσίου του Αγίου Όρους.  Εκεί

εκάρη μοναχός με το όνομα Νικόδημος. Σε αυτή την απόφαση ίσως να συνέβαλε και η μητέρα

του, η οποία είχε και αυτή καρεί μοναχή στη Νάξο στην ιερά μονή του αγίου Ιωάννου του

Χρυσοστόμου ονομαζόμενη Αγαθή.

Ο όσιος Νικόδημος υπήρξε πολύ δραστήριος: είχε αναλάβει παράλληλα το διακόνημα-οφφίκιο

του Αναγνώστη στις Ακολουθίες και του Γραμματέα της μονής. Έτσι ως εργόχειρο του είχε την

αντιγραφή  κωδίκων.  Διατηρούσε  αλληλογραφία  με  πολλούς  λογίους  της  εποχής  του  και

ιδιαιτέρως με τον  Οικουμενικό Πατριάρχη και  εθνομάρτυρα άγιο Γρηγόριο Ε'  και  τον  όσιο

Αθανάσιο τον Πάριο. Ως μοναχός συνέταξε μεγάλο αριθμό συγγραμμάτων και βιβλίων που

γίνεται  εμφανής  η  ορθόδοξος  θεολογία.  Στόχος  του  ήταν  μια  δυναμική  απόκρουση  των

αιρέσεων  και  των  κακοδοξιών  των  ημερών  του.  Επίσης  ήταν  σφοδρός  πολέμιος  της

εκκοσμίκευσης της Εκκλησίας και της αλλοίωσης της ορθόδοξης ασκητικής παράδοσης, που

κέντρα στην εποχή του προωθούσαν στα πρότυπα της λατινικής μοναχικής παράδοσης.

Απεβίωσε την Τετάρτη 14 Ιουλίου του 1809, σε ηλικία 60 ετών στο κελλί των Σκουρταίων, στις

Καρυές του Αγίου Όρους. Η Ορθόδοξη Εκκλησία από τις 31 Μαΐου 1955 τον κατέταξε στο

Αγιολόγιό  της,  με  σχετική  πράξη  του  Οικουμενικού  Πατριαρχείου,  μετά  από  αίτημα  των

Μονών του Αγίου Όρους  το οποίο  υποβλήθηκε από τον Γέροντα Ανανία τον Λαυριώτη.  Η

μνήμη του Αγίου Νικοδήμου εορτάζεται στις 14 Ιουλίου.

Απολυτίκιο

Ἦχος γ’. Τὴν ὡραιότητα.

Σοφίας χάριτι, Πάτερ κοσμούμενος, σάλπιξ θεόφθογγος, ὤφθης τοῦ Πνεύματος, καὶ ἀρετῶν

ὑφηγητής, Νικόδημε θεηγόρε, πάσι γὰρ παρέθηκας, σωτηρίας διδάγματα, βίου καθαρότητας,



διεκφαίνων  τὴν  ἔλλαμψιν,  τῷ  πλούτῳ  τῶν  ἐνθέων  σου  λόγων,  δι'  ὧν  ὡς  φῶς  τῷ  κόσμῳ

ἔλαμψας.
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