
Περίλευε διδακηορικῆς διαηριβῆς μὲ ηίηλο: Οἱ βσδανηινὲς πεγὲς ηοῦ 

Ἑορηοδρομίοσ ηοῦ ἁγίοσ Νικοδήμοσ ηοῦ Ἁγιορείηοσ. 

 

Νηθόδεκνο Ἁγηνξείηεο (1749-1809) 

 

 δηαπξεπὴο κνλαρόο, ζενιόγνο θαὶ ζπγγξαθέαο ηῶλ ηειεπηαίσλ ρξόλσλ ηῆο 

ηνπξθνθξαηίαο Νηθόδεκνο Ἁγηνξείηεο, θαηὰ θόζκνλ Νηθόιανο Καιιηβνύξηζεο, 

γελλήζεθε ἀπὸ εὐζεβεῖο γνλεῖο ζηὴλ Νάμν ηὸ 1749. Γόλνο εὔπνξεο νἰθνγέλεηαο 

δηδάρζεθε ηὰ πξῶηα γξάκκαηα πηζαλὸλ ἀπὸ θάπνηνλ ἱεξσκέλν, ζηὴλ γελλέηεηξα λήζν 

ηνπ. Σὲ ἡιηθία 16 ἐηῶλ ζπλνδεπόκελνο ἀπὸ ηὸλ παηέξα ηνπ, Ἀληώλην, ζπλερίδεη ηὶο 

ζπνπδὲο ζηὴλ Δὐαγγειηθὴ Σρνιὴ ηῆο Σκύξλεο κὲ δηδάζθαιν ηὸλ Γσξόζεν 

Βνπιεζκᾶ. Τὸ 1775 ἐγθαζίζηαηαη ζηὴλ Μνλὴ Γηνλπζίνπ ηνῦ Ἁγίνπ Ὅξνπο, ὅπνπ θαὶ 

ιακβάλεη ηὸ κνλαρηθὸ ζρῆκα κὲ ηὸ ὄλνκα Νηθόδεκνο. Σηὸ θειὶ ηῶλ Σθνπξηαίσλ ζηὶο 

Καξπὲο ἀθνζηώλεηαη ζηὴλ ἀληηγξαθὴ ρεηξνγξάθσλ, ζηὴλ κειέηε θαὶ ζηὴλ ζπγγξαθή. 

Ταπηόρξνλα ἀιιεινγξαθεῖ κὲ ιόγηνπο ἄλδξεο ηῆο ἐπνρῆο, ὅπσο ηὸλ Ἀζαλάζην Πάξην 

θαὶ ηὸλ ἐζλνκάξηπξα Παηξηάξρε Γξεγόξην Δ΄. Ἡ θνίκεζή ηνπ ζπλέβε ζηὶο 14 

Ἰνπιίνπ 1809 θαὶ ὁ ἐληαθηαζκόο ηνπ ἔγηλε ζηὸ θειὶ ηῶλ Σθνπξηαίσλ, ὅπνπ θαὶ 

θπιάζζεηαη ἡ θάξα ηνπ.      

Ἄκεζα ηὸ ἔξγν ηνῦ Νηθνδήκνπ ἀλαγλσξίδεηαη ὡο ζπνπδαῖν, κὲ ἀπνηέιεζκα 

πνιινὶ λεώηεξνη ἐξεπλεηὲο ηῆο ξζόδνμεο θαὶ Ῥσκαηνθαζνιηθῆο ἐθθιεζίαο λὰ ηὸλ 

ἀλαγλσξίζνπλ ὡο ἐμαίξεην ζενιόγν. Τὸ ζπγγξαθηθὸ ἔξγν κπνξνῦκε λὰ ηὸ 

δηαθξίλνπκε ζηὰ ἀζθεηηθὰ θαὶ λεπηηθά, ζηὰ πλεπκαηηθὰ θαὶ ἠζηθά, ζηὰ πνηκαληηθὰ 

θαὶ πξαθηηθά, ζηὰ θαλνληθά θαζὼο θαὶ ζηὰ ὑκλνγξαθηθὰ θαὶ ἁγηνινγηθὰ ἔξγα. Τὸ 

πξῶην ρξνλνινγηθὰ ἔξγν κὲ ηίηιν Φιλοκαλία ηῶν ἱεπῶν νηπηικῶν ἐθδόζεθε ζηὴλ 

Βελεηία ηὸ 1782, ἀθνινπζεῖ ηὸ Πεπὶ ζςνεσοῦρ μεηαλήτευρ ηῶν ἀσπάνηυν ηοῦ Χπιζηοῦ 

Μςζηηπίυν θαὶ Ὁ Εὐεπγεηινόρ. Τὸ 1794 ἐθδίδεηαη ηὸ Ἐξομολογηηάπιον, ηὸ 1796 ηὸ 

Βιβλίον καλούμενον Ἀόπαηορ Πόλεμορ, ηὸ 1799 ηὸ Νέον Μαπηςπολόγιον, ηὸ 1800 ηὸ 

Πηδάλιον, ηὸ 1801 ηὸ Σςμβοςλεςηικὸν ἐγσειπίδιον πεπὶ θςλακῆρ ηῶν πένηε αἰζθήζευν 

θαὶ ηὸ 1803 ηὸ Νέον Ἐκλόγιον.  

Ἀπὸ ηὰ ὑκλνγξαθηθὰ θαὶ ἁγηνινγηθὰ ἔξγα, ζηὰ ὀπνῖα ζπλδένληαη ἄξξεθηα ἡ 

ἀζθεηηθὴ πλεπκαηηθόηεηα θαὶ ἡ ιεηηνπξγηθὴ δσὴ ηῆο Ἐθθιεζίαο, ἀληηθείκελν 

κειέηεο ηῆο δηδαθηνξηθῆο δηαηξηβῆο ζὰ ἀπνηειέζεη ηὸ Ἑοπηοδπόμιον.  

Ἐθδεδνκέλν γηὰ πξώηε θνξὰ κεηὰ ηὸλ ζάλαην ηνῦ Νηθνδήκνπ, ζηὴλ Βελεηία ηὸ 

1836, ηὸ ἔξγν θέξεη ηὸλ πιήξε ηίηιν, Ἑοπηοδπόμιον ἤηοι ἑπμηνεία εἰρ ηοὺρ ἀζμαηικοὺρ 



κανόναρ ηῶν δεζποηικῶν καὶ θεομηηοπικῶν ἑοπηῶν ζςνεπανιζθὲν ἐκ διαθόπυν ηῆρ 

Ἐκκληζίαρ παηέπυν, πλοςηιζθὲν μὲ πολλὰρ ζημειώζειρ καὶ ζςνηασθὲν εἰρ ηὴν κοινὴν 

γλῶζζαν ὑπὸ Νικοδήμος ἐν μονασοῖρ ηοῦ ἐλασίζηος ηοῦ Ἁγιοπείηος. Ἡ ὀλνκαζία 

Ἑοπηοδπόμιον κηκεῖηαη αὐηὴλ ηνῦ Κςπιακοδπομίος. Ἐπεηδὴ νἱ ἑξκελεπόκελνη θαλόλεο 

ἦζαλ γξακκέλνη ζὲ δύζθνιε γιώζζα, κὲ ἀπνηέιεζκα ηὰ ὑςειὰ ζενινγηθὰ λνήκαηα 

λὰ κὴλ θαηαλννῦληαη ἀπὸ ηὸ πιήξσκα ηῆο ἐθθιεζίαο, ὁ Νηθόδεκνο κὲ ηὸ ἔξγν αὐηό 

πξνβαίλεη ζηὴλ ἐμήγεζε ηῶλ θαλόλσλ, ὥζηε λὰ εἶλαη θαηαλνεηνὶ ἀπὸ ηὸλ ιαό.  

 

A. Σηὴλ ἀξρὴ ηῆο δηαηξηβήο καο ζὰ ἀλαθεξζνῦκε ζηὸ γξακκαηνινγηθὸ εἶδνο ηῶλ 

ἑξκελεηῶλ θαὶ ζηὴλ ἐμέιημή ηνπ θαηὰ ηὴ βπδαληηλὴ θαὶ κεηαβπδαληηλὴ πεξίνδν. 

Ἀθνινύζσο ζὰ παξνπζηάζνπκε ἀλέθδνηεο θαὶ ἐθδεδνκέλεο ἑξκελεῖεο θαλόλσλ πνὺ 

ἐθπνλήζεθαλ πξὶλ ἀπὸ ηὸλ Νηθόδεκν. Φαξαθηεξηζηηθὰ παξαδείγκαηα ἐθδεδνκέλσλ 

ἑξκελεηῶλ θαλόλσλ ζπλαληνῦκε ζηὶο ἐξγαζίεο ηῶλ Κνκίλε
1
, Ἀ. Παλαγηώηνπ

2
, 

Montana
3
 θ. ἄ.  

B. Τὸ δεύηεξν θεθάιαην ζὰ ἀθηεξσζεῖ ζηὴλ παξνπζίαζε ηνῦ πεξηερνκέλνπ ηῶλ  

θαλόλσλ. Οἱ ἑξκελεῖεο ηῶλ θαλόλσλ, νἱ ὁπνῖεο πεξηιακβάλνληαη ζηὸ Ἑοπηοδπόμιο,  

ἀθνξνῦλ ζηνὺο ἑμῆο θαλόλεο: 

1) ηῆο Ὑςώζεσο ηνῦ Σηαπξνῦ (Σηαπξὸλ ραξάμαο Μσζῆο). 

2) ηνῦ πεδνῦ θαλόλνο ηῆο Φξηζηνῦ Γελλήζεσο (Φξηζηόο γελλᾶηαη· δνμάζαηε). 

3) ηνῦ ἰακβηθνῦ θαλόλνο ηῆο αὐηῆο ἑνξηῆο ηῆο Φξηζηνῦ Γελλήζεσο (Ἔζσζελ 

ιαόλ, ζαπκαηνπξγῶλ δεζπόηεο).     

4) ηνῦ θαλόλνο ηῶλ Θενθαλείσλ (Βπζνῦ ἀλεθάιπςε ππζκέλα).  

5) ηνῦ ἰακβηθνῦ θαλόλνο ηῶλ Θενθαλείσλ (Σηείβεη ζαιάζζεο, θπκαηνύκελνλ 

ζάινλ). 

6) ηνῦ θαλόλνο ηῆο Ὑπαπαληῆο (Φέξζνλ ἀβπζζνηόθνλ, πέδνλ Ἥιηνο 

ἐπεπόιεπζέ πνηε). 

7) ηνῦ θαλόλνο ηνῦ Δὐαγγειηζκνῦ (Ἀλνίμσ ηὸ ζηόκα κνπ θαὶ πιεξσζήζεηαη 

πλεύκαηνο). 

8) ηνῦ θαλόλνο ηῶλ Βαΐσλ (Ὤθζεζαλ αἱ πεγαὶ ηῆο ἀβύζζνπ λνηίδνο ἄκνηξνη).  
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9) ηνῦ θαλόλνο ηῆο Ἁγίαο θαὶ Μεγάιεο Γεπηέξαο (Τῷ ηὴλ ἄβαηνλ θπκαηλνκέλελ 

ζάιαζζαλ). 

10) ηνῦ θαλόλνο ηῆο Ἁγίαο θαὶ Μεγάιεο Τξίηεο (Τῷ δόγκαηη ηῷ ηπξξαληθῷ).  

11) ηνῦ θαλόλνο ηῆο Ἁγίαο θαὶ Μεγάιεο Τεηάξηεο (Τῆο πίζηεσο ἐλ πέηξᾳ κε 

ζηεξεώζαο).  

12) ηνῦ θαλόλνο ηῆο Ἁγίαο θαὶ Μεγάιεο Πέκπηεο (Τκεζείζῃ ηκᾶηαη πόληνο 

ἐξπζξόο).  

13) ηνῦ θαλόλνο ηῆο Ἁγίαο θαὶ Μεγάιεο Παξαζθεπῆο (Πξὸο ζὲ ὀξζξίδσ ηὸλ δη’ 

εὐζπιαρλίαο ζεαπηόλ).  

14) ηνῦ θαλόλνο ηνῦ Μεγάινπ Σαββάηνπ (Κύκαηη ζαιάζζεο ηὸλ θξύςαληα πάιαη 

δηώθηελ ηύξαλλνλ).  

15) ηνῦ θαλόλνο ηῆο Ἁγίαο θαὶ Μεγάιεο Κπξηαθῆο ηνῦ Πάζρα, ἤηνη ηῆο 

ιακπξνθόξνπ Ἀλαζηάζεσο ηνῦ Κπξίνπ (Ἀλαζηάζεσο ἡκέξα ιακπξπλζῶκελ 

ιανί).  

16) ηνῦ πξώηνπ θαλόλνο ηῆο Ἀλαιήςεσο (Τῷ ζσηήξη Θεῷ, ηῷ ἐλ ζαιάζζῃ ιαόλ). 

17) ηνῦ δεπηέξνπ θαλόλνο ηῆο Ἀλαιήςεσο (Ἀλέζηεο ηξηήκεξνο ὁ θαηὰ θύζηλ 

ἀζάλαηνο).  

18) ηνῦ θαλόλνο ηῆο Πεληεθνζηῆο (Πόληῳ ἐθάιπςε Φαξαὼ ζὺλ ἅξκαζηλ). 

19) ηνῦ ἱακβηθνῦ θαλόλνο ηῆο Πεληεθνζηῆο (Θείῳ θαιπθζεὶο ὁ βξαδύγισζζνο 

γλόθῳ).  

20) ηνῦ πξώηνπ θαλόλνο ηῆο Μεηακνξθώζεσο (Φνξνὶ Ἰζξαὴι ἀλίθκνηο πνζί). 

21) ηνῦ δεπηέξνπ θαλόλνο ηῆο Μεηακνξθώζεσο (Μσζῆο ἐλ ζαιάζζῃ πξνθεηηθῶο 

ἰδὼλ ἐλ λεθέιῃ). 

22) ηνῦ πξώηνπ θαλόλνο ηῆο Κνηκήζεσο ηῆο Θενηόθνπ (Πεπνηθηικέλε ηῇ ζείᾳ 

δόμῃ). 

23) θαὶ ηνῦ δεπηέξνπ θαλόλνο ηῆο Κνηκήζεσο ηῆο Θενηόθνπ (Παξζέλνη λεάληδεο 

ζὺλ Μαξηὰκ ηῇ πξνθήηηδη). 

Ἤηνη ζπλνιηθὰ ἑξκελεύνληαη 23 θαλόλεο.      

 

Γ.  Σηὴλ ζπλέρεηα ζὰ ἀλαιπζνῦλ νἱ πεγὲο ηὶο ὁπνῖεο ρξεζηκνπνηεῖ ὁ 

Νηθόδεκνο ζηὸ ἔξγν ηνπ. Οἱ πιεξνθνξίεο γηὰ ηὶο πεγὲο ηνῦ Ἑνξηνδξνκίνπ 

πξνέξρνληαη ηόζν ἀπὸ ηὸ ἴδην ηὸ ἐξγν ὄζν θαὶ ἐθηὸο αὐηνῦ. Ὅπσο ἀλαθέξεη θαὶ ὁ 

ἴδηνο, ζηὸλ πξόινγν ηνῦ Ἑοπηοδπομίος, ρξεζηκνπνηεῖ ηὶο παιαηόηεξεο ἑξκελεῖεο ηνῦ 

Πηυσοπποδπόμος θαὶ ηνῦ Ἀνυνύμος, ηὶο ὁπνῖεο βξῆθε ζὲ ρεηξόγξαθα ηῶλ 



βηβιηνζεθῶλ ηνῦ Ἁγίνπ Ὅξνπο, ἐλῶ εὐδηάθξηηα εἶλαη θαὶ ηὰ παηεξηθὰ ρσξία. Ἡ 

ηαύηηζε ηῶλ ρεηξνγξάθσλ κὲ βάζε ηὶο ἀόξηζηεο ἀλαθνξὲο ηνῦ Νηθνδήκνπ ζὰ 

ἀπνηειέζεη βαζηθὸ ζηόρν ηῆο δηαηξηβῆο. 

Γ .   Σ η ὸ  ἑ π ό κ ε λ ν  θε θ ά ι α η ν  ζ ὰ  ἀλ α θ ε ξ ζ ν ῦ κ ε  ζ η ὶ ο  κ ε ζ ό δ ν π ο 

ἑξκελείαο ηῶλ θαλόλσλ ὅπσο γξακκαηηθή, ζπκβνιηθή, ςπραγσγηθή ἑξκελεία, 

παξεθβάζεηο θ.ἄ..  

Δ.    Τὸ πέκπην θεθάιαην ηῆο ἐξγαζίαο καο ζὰ πεξηιακβάλεη ηὶο πξνζπάζεηεο  

ἑξκελείαο θαλόλσλ κεηὰ ηὸλ Νηθόδεκν. Φαξαθηεξηζηηθὰ παξαδείγκαηα ἑξκελείαο 

θαλόλσλ κεηὰ ηὸλ Νηθόδεκν ἀπνηεινῦλ νἱ πξνζπάζεηεο ηῆο κνλαρῆο Ἀλζνύζαο, ηνῦ 

 Σνθνθιῆ Γεκεηξαθόπνπινπ
4
 θ.ἄ.  

ΣΤ. Τέινο, ζὰ ἀθνινπζήζνπλ ηὰ ζπκπεξάζκαηά καο ζηὰ ὁπνῖα ζὰ 

ἐπηζεκαλζνῦλ θπξίσο νἱ πξσηόηππεο ζπκβνιέο καο ζηὸ ζέκα. 
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