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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 
 

18ος αἰώνας ὑπῆρξε γιά τόν ὑπόδουλο Ἑλληνισμό μία περίο-
δος ἀνάκαμψης καί πνευματικῆς ἀκμῆς πού ἐκφράσθηκε μέ 
τήν ἄνθηση τῆς παιδείας, μέσα ἀπό τήν ἵδρυση καί λειτουρ-

γία σημαντικῶν Σχολῶν στά μεγάλα κέντρα τοῦ Ἑλληνισμοῦ (Kων-
σταντινούπολη, Θεσσαλονίκη, Σμύρνη, Ἰωάννινα, Πάτμος κ.ἀ.)1, ἀλ-
λά καί στό Ἅγιον Ὄρος μέ τήν ἵδρυση τῆς Ἀθωνιάδος Σχολῆς τό 
17532, μέ τήν ὁποία συνδέονται, εἴτε ὡς διδάξαντες σ᾽ αὐτήν εἴτε ὡς 
μαθητές της, οἱ γνωστότεροι λόγιοι αὐτῆς τῆς περιόδου. 

Mέσα σ᾽ αὐτόν τόν πνευματικό παροξυσμό δέν ἔλειψαν οἱ ἔριδες 
πού ἐκπήγαζαν εἴτε ἀπό τή διδασκαλία συγκεκριμένων προσώπων, 
ὅπως ὁ Mελέτιος Ἀνθρακίτης3, εἴτε ἀπό τήν πρακτική καί θεωρητική 

                                   
1  Bλ. τή μνημειώδη μελέτη τοῦ M. ΓΕΔΕΩΝ, Ἡ πνευματική κίνησις τοῦ Γένους κατά 

τόν IH΄ καί IΘ΄ αἰῶνα, [Nεοελληνικά Mελετήματα 1], Ἀθήνα 1976 ἀλλά καί τίς 
παλαιότερες σημαντικές μελέτες τῶν M. ΠΑΡΑΝΙΚΑ, Σχεδίασμα περί τῆς ἐν τῷ 
Ἑλληνικῷ Ἔθνει καταστάσεως τῶν γραμμάτων ἀπό Ἁλώσεως Kωνσταντινου-
πόλεως (1453 μ.X.) μέχρι τῶν ἀρχῶν τῆς ἐνεστώσης ἑκατονταετηρίδος, ἐν 
Kωνσταντινουπόλει 1867 καί TΡ. EΥΑΓΓΕΛΙΔΗ, Ἡ Παιδεία ἐπί Tουρκοκρατίας 
[Ἑλληνικά Σχολεῖα ἀπό τῆς Ἁλώσεως μέχρι Kαποδιστρίου], τ. A΄-B΄, ἐν Ἀθήναις 
1936. Ἀπό τή νεότερη βιβλιογραφία ἐπισημαίνουμε ἐνδεικτικά τίς μελέτες τοῦ N. 
ZΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, Ἡ πνευματική κίνηση τοῦ IH΄ αἰώνα στόν ἑλληνικό χῶρο μέσα 
ἀπό τή χειρόγραφη παράδοση (ἔκδοση ἀνεκδότων λυτῶν χειρογράφων), 
[EEΘΣΠΘ 27 (1982), παράρτ. ἀρ. 39], Θεσσαλονίκη 1984 καί Ἡ Παιδεία στήν 
Tουρκοκρατία, Θεσσαλονίκη 1983 καί τοῦ K. XΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ, Ἑλληνικά Σχολεῖα 
στήν περίοδο τῆς Ὀθωμανικῆς Kυριαρχίας (1453-1821), Θεσσαλονίκη 1991. 

2 Bλ. σχετικά AΛ. AΓΓΕΛΟΥ, «Tό χρονικό τῆς Ἀθωνιάδας (Δοκίμιο ἱστορίας τῆς 
σχολῆς μέ βάση ἀνέκδοτα κείμενα)», Nέα Ἑστία τ. 74 ἔτ. ΛZ΄ (1963) 84-105· P. 
KITROMILIDES, «Athos and the Enlightment», Mount Athos and Byzantine Monasti-
cism, AldEἶshot 1996, σ. 257-272· O IΔΙΟΣ, «Ἡ Mονή Bατοπαιδίου καί ἡ παιδεία 
τοῦ Γένους. Ἡ συνεισφορά τῆς Ἀθωνιάδας», Ἱερά Mεγίστη Mονή Bατοπαιδίου. 
Παράδοση – Ἱστορία – Tέχνη, τ. A΄, Ἅγιον Ὄρος 1996, σ. 72-80. 

3 Γιά μία συνοπτική παρουσίασή τους βλ. M. ΓΕΔΕΩΝ, «Ἑτεροδιδασκαλίαι ἐν τῇ 
Ἐκκλησίᾳ Kωνσταντινουπόλεως μετά τήν Ἅλωσιν», EA 3 (1883) 595-599, 671-
673, 718-722, 774-780· O IΔΙΟΣ, Ὁ Ἄθως. Ἀναμνήσεις - Ἔγγραφα - Σημειώσεις, 
Ἀθήνα 1990 (φωτ. ἀνατ.), σ. 150-156. Γιά τήν περίπτωση τοῦ Ἀνθρακίτη βλ. 

Ὁ 
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στάση πού υἱοθετήθηκε ἀπό ὁμάδες, ὅπως οἱ μοναχοί τῆς ἁγιορειτι-
κῆς σκήτης τῆς Ἁγίας Ἄννης, ἀπέναντι σέ σοβαρά θεολογικά ζητη-
ματα πού ἀνέκυψαν ἐξ αἰτίας ἱστορικῶν συγκυριῶν, ὅπως ἡ ἀνέ-
γερση νέου Kυριακοῦ στήν ἐν λόγω Σκήτη, πού ὁδήγησε στή μετάθε-
ση τῆς τελέσεως τῶν μνημοσύνων ἀπό τό Σάββατο στήν Kυριακή4. 

Ἡ νεότερη ἱστορική ἔρευνα αὐτῆς τῆς περιόδου κατατάσσει τά 
πρόσωπα πού διεδραμάτισαν περισσότερο ἢ λιγότερο σημαντικό ρό-
λο στά γεγονότα σέ δύο ὁμάδες· τούς κολλυβάδες καί τούς ἀντικολ-
λυβάδες. Ὡστόσο, μία ἐνδελεχής ἐξέταση τῶν πηγῶν ἐπιβεβαιώνει 
αὐτό πού παρατηρεῖται καί σέ ἄλλες περιόδους τοῦ ἱστορικοῦ μας 
βίου, ἀλλά καί στήν ἐποχή μας: ὅτι, δηλαδή, αὐτές οἱ ὁμάδες, παρά 
τίς ὀξεῖες ἐντάσεις καί ἀντιθέσεις πού δημιουργήθηκαν, δέν ὁριο-
θετοῦνταν ἀπό ἕνα σκληρό «ἰδεολογικό» περίβλημα, ἀπό ἀδιαπέρα-
στα στεγανά πού ἀπέκλειαν τήν ἐπικοινωνία ἤ καί τή συνεργασία ἢ 

                                   
κυρίως Σ. EYΣΤΡΑΤΙAΔΗΣ, «Ἱερόθεος Πελοποννήσιος ὁ Ἰβηρίτης καί Mεθόδιος 
Ἀνθρακίτης ὁ ἐξ Ἰωαννίνων», Pωμανός ὁ Mελωδός  A΄ (1932-1933) 257-315· Π. 
K. XΡΗΣΤΟΥ, Mεθόδιος Ἀνθρακίτης, [ἐκδ. Ἠπειρωτικῆς Ἑστίας], Ἰωάννινα 1953· 
Δ. XΑΤΖΗΣ, «Tό κείμενο τῆς ὁμολογίας τοῦ Mεθοδίου Ἀνθρακίτη», Ἑλληνικά 17 
(1962) 296-306· T. ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, «Ἱερόθεος Ἰβηρίτης», EEBΣ  32 (1963) 94-112. 
Γιά τό κείμενο τῆς πατριαρχικῆς καταδίκης του βλ. E.-N. AΓΓΕΛΟΜΑΤΗ-
TΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗ, «Nικόλαος Kριτίας. Bιογραφικά καί Ἐργογραφικά», MNE 1 (1984) 
317 καί τῆς ἀποκαταστάσεώς του E. ΠΕΛΑΓΙΔΗΣ, «Ἡ συνοδική ἀπόφαση γιά τήν 
ὁριστική “ἀποκατάσταση” τοῦ Mεθόδιου Ἀνθρακίτη», Mακεδονικά 23 (1983) 
134-146. 

4  Γιά τήν κολλυβαδική ἔριδα ἔχει γραφεῖ ἕνας σημαντικός ἀριθμός μελετῶν, ἐνῶ 
στή βιβλιογραφία προστίθενται διαρκῶς νέες μελέτες καί ἄρθρα. Bλ. ἐνδεικτικά 
X. TΖΩΓΑΣ, Ἡ περί μνημοσύνων ἔρις ἐν Ἁγίῳ Ὄρει κατά τόν IH΄ αἰῶνα, [Διδ. 
Διατριβή], Θεσσαλονίκη 1969· ΠΡΩΤΟΠΡ. Θ. ZΗΣΗΣ, Kολλυβαδικά. Ἅγιος Nικόδη-
μος Ἁγιορείτης, Ἅγιος Ἀθανάσιος Πάριος, [Φίλη Ὀρθοδοξία 9], Θεσσαλονίκη 
2004· K. AΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ, Tό Kολλυβαδικό Kίνημα. Ἡ τελευταία Φιλοκαλική 
Ἀναγέννηση, Kατερίνη 2001· T. ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, «Nικόδημος Ἁγιορείτης ὁ Nάξιος 
καί τό Kίνημα τῶν Kολλυβάδων», Πρακτικά Συμποσίου “Nικοδήμου Ἁγιορείτου 
τοῦ Nαξίου Πνευματική Mαρτυρία” [= EEKM I@΄ (1996-2000)], Ἀθήνα 2000, σ. 
46-77· B. KΟΝΤΟΒΑΣ, «Ἡ περί μνημοσύνων ἔρις καί ἡ διδασκαλία περί τοῦ 
μέλλοντος τῆς ψυχῆς μετά θάνατον», ΓΠ 71 (1988) 538-617· K. ΠΑΠΟΥΛΙΔΗΣ, Tό 
κίνημα τῶν Kολλυβάδων, [Ἐκκλησιαστικαί Ἐκδόσεις Ἐθνικῆς Ἑκατονπεντη-
κονταετηρίδος, 7], Ἀθήνα 1971. Ἀξιόλογη καί ἡ παλαιότερη μελέτη τοῦ Γ. BΕ-
ΡΙΤΗ, «Tό ἀναμορφωτικό κίνημα τῶν Kολλυβάδων καί οἱ δύο Ἀλέξανδροι τῆς 
Σκιάθου», Ἀκτῖνες 6 (1943) 99-110. 
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ἀκόμη καί τή συνοίκηση5 μεταξύ προσώπων πού, μέ ἕνα πρῶτο δια-
χωρισμό, τοποθετοῦνται στή μία ἢ στήν ἄλλη παράταξη. 

Tό χαρακτηριστικότερο, ἴσως, παράδειγμα εἶναι ἡ συνεργασία 
τοῦ ὁσίου Nικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτη μέ τόν ἱερομόναχο Θεοδώρητο6, 

                                   
5. Eἶναι ἐνδεικτική ἡ μαρτυρία τοῦ Bίου τοῦ κολλυβᾶ γέροντος Ἱεροθέου, ὁ ὁποῖος, 

μετά τό θάνατο τοῦ πνευματικοῦ του πατέρα Διονυσίου τοῦ Σιατιστέως περί τά 
τέλη τοῦ 18ου αἰ. (1794;), παρέμεινε γιά μικρό χρονικό διάστημα στή Bατοπεδι-
νή Σκήτη τοῦ ἁγίου Δημητρίου, γιά νά ἐπιλέξει ἐν συνεχεία νά ἐγκαταβιώσει στή 
Nέα Σκήτη ὡς ὑποτακτικός τοῦ πρώην Λακεδαιμονίας Θεοφάνους, ἐνάρετου 
ἄνδρα κατά τήν ὁμολογία ὅλων τῶν πηγῶν, ὁ ὁποῖος ὅμως ἐμφανίζεται νά 
συμμετέχει στίς ἐνέργειες τῶν ἀντικολλυβάδων, οἱ ὁποῖοι προέβαλλαν καί τήν 
μετά θάνατον ὁσιακή βιοτή του, σύμφωνα μέ τόν Ἀθανάσιο Πάριο. Bλ. σχετικά 
AΧ. XΑΛΔΑΙΑΚΗΣ, Ὁ Γέρων Ἱερόθεος (1762-1814). Ἡ πολιτεία τοῦ κτίτορος τῆς Ἱ. 
Mονῆς Προφήτου Ἠλιού Ὕδρας καί κριτική ἔκδοση τοῦ Bίου του, Ἀθῆναι 2000, 
σ. 75, 342 § 81· Bίος καί Πολιτεία Ἱεροθέου τοῦ μακαρίου γέροντος, εἰσαγωγή, 
παρουσίασις, σχόλια ὑπό τῶν πατέρων τῆς Ἱερᾶς Mονῆς Παναγίας Xρυσοποδα-
ριτίσσης εἰς Nεζερά Πατρῶν, [AE 2], Ἀθῆναι 1994, σ. 150. Γιά τό Θεοφάνη βλ. 
KΑΙΣΑΡΙΟΣ ΔΑΠΟΝΤΕΣ, «Ἱστορικός Kατάλογος ἀνδρῶν ἐπισήμων (1700-1784)», K. 
ΣΑΘΑΣ, Mεσαιωνική Bιβλιοθήκη, τ. Γ΄, Ἀθῆναι 1972 (φωτ. ἀνατ.), σ. 108-209. 
Πρβλ. ΓΕΡΩΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, «Γνωριμία μέ τή Nέα Σκήτη», Πρωτᾶτον 18 (Ἰούλ.-Aὔγ. 
1989) 138-139, 142· Σ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ, «Tό ὑμναγιολογικό ἔργο τοῦ ἁγίου Ἀθανα-
σίου τοῦ Παρίου», Ἡ Ἑκατονταπυλιανή καί ἡ χριστιανική Πάρος. Πρακτικά Ἐπι-
στημονικοῦ Συνεδρίου (15-19 Σεπτεμβρίου 1996), Πάρος 1998, σ. 546. 

6.  Γιά τό Θεοδώρητο, ἐκτός τῆς συνήθως χρησιμοποιούμενης βιβλιογραφίας βλ. κυ-
ρίως τό πολύ σημαντικό ἄρθρο τοῦ μητρ. πρώην Kορυτσᾶς EΥΛΟΓΙΟΥ KΟΥΡΙΛΑ 
ΛΑΥΡΙΩΤΗ, «Θεοδώρητος προηγούμενος Λαυριώτης ὁ κωδικογράφος», BZ 44 
(1951) 343-346, τό ὁποῖο συνέταξε, μετά τήν ἀνακάλυψη ἀπό τόν ἴδιο τῆς ἀλλη-
λογραφίας καί μιᾶς ἀνέκδοτης βιογραφίας τοῦ Θεοδωρήτου, οἱ ὁποῖες, παρά τό 
γεγονός ὅτι ὁ Kουρίλας ἐπροτίθετο νά προβεῖ στήν ἔκδοσή τους, σήμερα λαν-
θάνουν. Στό ἄρθρο αὐτό ἀνατρέπονται ἀρκετά ἀπό τά χρονολογικά καί ἱστορικά 
δεδομένα τοῦ βίου του, ὅπως εἶχαν ἐπικρατήσει στίς νεότερα ἔργα, ἐξαιτίας τοῦ 
ἄρθρου τοῦ M. ΓΕΔΕΩΝ, «Θεοδωρήτου Ἁγιαννίτου τολμηρίαι», EA τ. 39 ἔτ. ΛE΄-
ΛΣT΄ (1915) 111-112, 119, 134-136, 142-144, 150-152, 165-167. Ἐνδεικτική σ᾽ 
αὐτή τή νέα βιογραφική παρουσίαση τοῦ Θεοδωρήτου εἶναι ἡ χρονολόγηση τῆς 
ἀφίξεώς του στό Ἅγιον Ὄρος τό 1780, μετά τό τέλος δηλ. τῆς πρώτης φάσεως 
τῆς κολλυβαδικῆς ἔριδας, ἐνῶ, σύμφωνα μέ τόν Kουρίλα, «τῷ 1790 διωρίσθη πα-
ρά τοῦ Πατριαρχείου ἀρχιμανδρίτης καί ἱεροκÉρυξ, καί ἐκήρυξε ἐν Θράκῃ, 
Mακεδονίᾳ καί Θεσσαλίᾳ». Eἶναι ἐπίσης ἀξιοσημείωτο τό γεγονός ὅτι ὁ Θεοδώ-
ρητος δέν φαίνεται νά ἀναμίχθηκε καί στήν ἔριδα περί τῆς συνεχοῦς θείας μετα-
λήψεως πού ἀναθερμάνθηκε στό Ἅγιον Ὄρος μετά τήν ἔκδοση τοῦ γνωστοῦ 
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ὄχι μόνο στήν ἔκδοση τοῦ Πηδαλίου7, μέ τίς γνωστές σοβαρές παρε-
νέργειες πού προκάλεσαν στίς σχέσεις τῶν δύο ἀνδρῶν οἱ αὐθαίρε-
τες ἐπεμβάσεις τοῦ Θεοδωρήτου στό κείμενο τοῦ Πηδαλίου8, γεγο-
νός πού κλόνισε τίς σχέσεις του καί μέ ἄλλα πρόσωπα ἀπό τόν κύκλο 

                                   
ἀνωνύμου ἔργου τῶν Kολλυβάδων τό 1783, προϊόν καί αὐτό τῆς συνεργασίας 
τῶν ἁγ. Mακαρίου καί Nικοδήμου, ὅπως διαφαίνεται ἀπό σχετική ἀναφορά τοῦ 
ἁγ. Ἀθανασίου τοῦ Παρίου στό ἄγνωστο ἔργο του, Ἀπολογία πρὸς τὰ ὑπὸ τοῦ 
διδασκάλου Σεργίου γραφέντα κατὰ τοῦ ἱεροῦ βιβλίου τοῦ περὶ τῆς συνεχοῦς 
διαγορεύοντος θείας μεταλήψεως, γιά τό ὁποῖο γίνεται λόγος καί στή συνέχεια. 
Bλ. σχετικά καί στή μελέτη μας, «Ἄγνωστα καί ἀνέκδοτα ἔργα σχετιζόμενα μέ 
τήν ἔριδα περί τῆς συνεχοῦς θείας Mεταλήψεως», EEΘΣΠΘ [Tμῆμα Ποιμαντικῆς 
καί Kοινωνικῆς Θεολογίας] ν.σ. 11 (2006) [ὑπό ἔκδοση]. Bλ. ἐπίσης Π. K. XΡΗ-
ΣΤΟΥ, Tό Ἅγιον Ὄρος. Ἀθωνική Πολιτεία - Ἱστορία, Tέχνη, Zωή, Ἀθῆναι 1987, σ. 
231, 247, 252-253, 445· ΣΤ. KΕΚΡΙΔΗΣ, Ἐκκλησία καί λογοκρισία στήν Ὀθωμανική 
Aὐτοκρατορία (1700-1850), Kαβάλα 1995, σ. 115-118. Γιά τίς σχέσεις του μέ 
ἄλλα σημαίνοντα πρόσωπα αὐτῆς τῆς περιόδου, ὅπως ὁ Nικηφόρος Θεοτόκης, 
βλ. Z. MΟΥΡΟΥΤΗ-ΓΚΕΝΑΚΟΥ, Ὁ Nικηφόρος Θεοτόκης (1731-1800) καί ἡ συμβολή 
αὐτοῦ εἰς τήν παιδείαν τοῦ Γένους, [Bιβλιοθήκη Σ. Σαριπόλου 35], Ἀθῆναι 1979, 
σ. 153-155 κ.ἀ.· Π. Δ. ΣΤΡΑΤΗΣ, «Ἐπιστολογραφικά Nικηφόρου Θεοτόκη», EEBΣ 
52 (2004-2006) 118-120.  

7. Bλ. σχετικά MΗΤΡ. ΣΟΥΗΔΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ MΕΝΕΒΙΣΟΓΛΟΥ, «Ἡ κανονική συλλογή Πηδά-
λιον», Xαριστεῖον Σεραφείμ Tίκα, Θεσσαλονίκη 1984, σ. 147-166· O IΔΙΟΣ, «Mή 
ἐπισημανθεῖσαι προσθῆκαι τοῦ ἱερομονάχου Θεοδωρήτου ἐν τῷ Πηδαλίῳ», Kλη-
ρονομία 21 (1989) 195-206· O IΔΙΟΣ, «Ἡ εἰσηγητική ἔκθεσις τοῦ Δωροθέου 
Bουλησμᾶ περί τοῦ Πηδαλίου», EΠEΘX 2 (1991) 343-366· O IΔΙΟΣ, «Xειρόγρα-
φος μορφή τοῦ Πηδαλίου τοῦ ἔτους 1793», EΠEΘX 6 (2006) 439-458. ΣΤ. KΕ-
ΚΡΙΔΗΣ, Ἐκκλησία καί λογοκρισία στήν Ὀθωμανική Aὐτοκρατορία (1700-1850), 
Kαβάλα 1995, σ. 105-108· Π. NΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, «Bιβλιογραφική ἐπιστασία τῶν ἐκ-
δόσεων Nικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου», Πρακτικά Συμποσίου «Nικοδήμου Ἁγιορεί-
του τοῦ Nαξίου Πνευματική Mαρτυρία (Nάξος, 8-11 Ἰουλίου 1993) = EEKM IΣT΄ 
(1996-2000) 518ë.· Θ. ΓΙΑΓΚΟΥ, Kανόνες καί Λατρεία, Θεσσαλονίκη 2001, σ. 163-
196 [3. Tό Πηδάλιον σέ σχέση μέ παλαιότερες νομοκανονικές συλλογές], ὅπου, 
σ. 165-166 σημ. 1, ὅλη ἡ προγενέστερη περί Πηδαλίου βιβλιογραφία. 

8.  Ἡ πράξη αὐτή τοῦ Θεοδωρήτου λύπησε τόσο τόν ὅσιο Nικόδημο, «ὁποὺ τὸ εἶχε 
κάλλιον, καθὼς μᾶς ἔλεγεν πολλαῖς φοραῖς, νa τὸν ἐκτυποῦσε εἰς τὴν καρδίαν μὲ 
τὴν μάχαιραν πάρεξ νa προσθέσῃ ἢ νa ἀφαιρέσῃ τι εἰς τὸ βιβλίον του», σημειώνει 
ὁ βιογράφος του Eὐθύμιος, ἔκδ. ΜΟΝ. NΙΚΟΔΗΜΟΣ MΠΙΛΑΛΗΣ, Ὁ πρωτότυπος 
Bίος τοῦ Ἁγίου Nικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου (1749-1809), Ἀθῆναι 19969, σ. 12. 
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τῶν Kολλυβάδων9 καί τελικά ὁδήγησε, ὥς φαίνεται, στή ρήξη τῶν 
σχέσεών του μαζί τους ἀπό τό 1800 καί ἐντεῦθεν, ἀλλά καί σέ ἄλλα 
ἔργα πού ἐξέδωσαν ἢ προετοίμαζαν τήν ἔκδοσή τους οἱ Kολλυβάδες. 
Tέτοιο ἦταν οἱ Kανόνες Ὀκτώηχοι εἰς τὸν Θεολόγον Ἰωάννην τὸν Eὐ-
αγγελιστήν, τό ὁποῖο ἐκδόθηκε στή Λειψία τό 1799, ἀποτελούμενο 
ἀπό ἕξι Kανόνες τοῦ ὁσίου Ἰωσήφ τοῦ Ὑμνογράφου καί δύο «νεωστὶ 
συντεθέντες παρa τοῦ ὁσιωτάτου καὶ ἐλλογιμωτάτου Διδασκάλου 
κυρίου Nικοδήμου τοῦ Nαξίου», ὅπως σημειώνεται στόν τίτλο του, 
«ἐπιμελείᾳ μὲν καὶ παρακινήσει τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρί-
του κυρίου Θεοδωρίτου»10. Ἡ ὑμνογραφική αὐτή ἔκδοση πραγματο-
ποιήθηκε κατά τό χρονικό διάστημα πού ὁ Θεοδώρητος εἶχε μεταβεῖ 
στή Λειψία γιά τήν ἔκδοση τῆς ἑρμηνείας του στήν Ἀποκάλυψη τοῦ 

                                   
9 Bλ. τά δυσφημιστικά σχόλια τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Παρίου στό ἔργο του Oὐ-

ρανοῦ κρίσις…, ἐν Λειψίᾳ 1805, σ. 3, εἰς βάρος τοῦ Θεοδωρήτου, τόν ὁποῖο ἀπο-
καλεῖ «φθορέα τῆς κανονικῆς βίβλου» καί μέμφεται γιά τόν ἐμπαιγμό πού ὑπέ-
στη ἀπό αὐτόν σχετικά μέ τήν ἔκδοση κάποιων ἔργων του. Ὁ Πάριος εἶχε στεί-
λει καί μία ἀνέκδοτη ἐπιστολή στό Πατριαρχεῖο, καθώς καί στόν συμπατριώτη 
του Kολλυβᾶ Ἰωάσαφ τόν Πάριο, ἐναντίον τοῦ Θεοδωρήτου. Bλ. σχετικά G. 
MARNELLOS, Saint Nicodème l’Hagiorite (1749-1809) maἱtre et pédagogue de la Na-
tion Grecque et de l’Église Orthodoxe, [AB 64], Θεσσαλονίκη 2002, σ. 161. Παρά 
ταῦτα, ὁ Kύριλλος Kαστανοφύλλης κατατάσσει τό Θεοδώρητο μαζί μέ τόν ὅσιο 
Nικόδημο, τό Xριστοφόρο Προδρομίτη καί τόν Παΐσιο ―τόν καλλιγράφο καί 
κολλυβᾶ ἢ τόν Bελιτσκόφσκυ;―, μεταξύ τῶν μεγάλων ἀνδρῶν τῆς ἐποχῆς του: 
«Ἀγαπητέ, iν καὶ ἐξ ἁμαρτιῶν ἔχασα Nικοδήμους, Παϊσίους, Xριστοφόρους, 
Θεοδωρήτους, Bενεδίκτους καὶ ἄλλους καὶ ἄλλους χρησίμους καὶ ἁγίους ἄνδρας 
(τοὺς ὁποίους δὲν ἔχασα μόνον ἐγώ, ἀλλ’ ὅλον τὸ γένος, ὡς ὅτι ἐχρησίμευον εἰς 
τὴν ἐποχὴν ταύτην ὡς ἄλλοι Xρυσόστομοι καὶ ἄλλοι Bασίλειοι» (AΡΧΙΜ. ΔΟΣΙΘΕΟΣ 
ΠΡΟΥΣΙΩΤΗΣ, Kύριλλος ὁ Kαστανοφύλλης (Bίος, δρᾶςις καί ἀνέκδοτος ἀλληλο-
γραφία), Ἀθῆναι 1965, σ. 104). 

10 Γιά τή μοναδική πρώτη ἔκδοση τοῦ ἔργου καί τά σωζόμενα ἀντίτυπά του βλ. 
BAG, σ. 119-120· Θ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Ἑλληνική Bιβλιογραφία (1466 ci-1800), τ. 
A΄, [ΠAA 48], Ἀθήνα 1984, ἀρ. 3032· O IΔΙΟΣ, Bιβλιοθῆκες Ἁγίου Ὄρους. Παλαιά 
ἑλληνικά ἔντυπα, Ἀθήνα 2000, σ. 227· Π. NΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, «Bιβλιογραφική ἐπι-
στασία τῶν ἐκδόσεων Nικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου», Πρακτικά Συμποσίου “Nικο-
δήμου Ἁγιορείτου τοῦ Nαξίου Πνευματική Mαρτυρία” (Nάξος, 8-11 Ἰουλίου 
1993) = EEKM  IΣT΄ (1996-2000) 390, 503-505. 
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Ἰωάννη11, βιβλίο τό ὁποῖο ὁ Θεοδώρητος εἶχε ζητήσει νά θεωρήσει 
καί ὁ ἅγιος Mακάριος12 ἀλλά καί τοῦ Πηδαλίου. Στό προοίμιό μάλι-
στα τοῦ ἔργου ὁ Θεοδώρητος σημειώνει ὅτι «περὶ τούτων ἔγραψα τῷ 
Σοφολογιωτάτῳ Διδασκάλῳ Kυρίῳ Nικοδήμῳ, καὶ ἀπέστειλέ μοι 
αὐτοὺς καὶ εἶχον εἰς χρῆςίν μου»13. Ἀλλά καί σέ ἐπιστολή του πρός τό 
Θεοδώρητο σχετικά μέ τήν ἑρμηνεία του στήν Ἀποκάλυψη, ὁ ὅσιος 
Nικοδημος προσδιορίζει τή φιλική τους σχέση μέ ἰδιαίτερα θερμές 
ἐκφράσεις· ὁ Θεοδώρητος χαρακτηρίζεται «ôκρος φίλος», ὁ ὁποῖος 
ὑποβλήθηκε σέ μεγάλους κόπους καί κινδύνους γιά νά τυπώσει τό 
κανονικόν, δηλ. τό Πηδάλιον, καί «ἀγαπητὸς ἀδελφός», ἐνῶ ὡς κα-
τακλείδα τῶν παρατηρήσεών του γιά τό ἐν λόγω ἔργο τοῦ Θεοδωρή-
του τοῦ ὑπενθυμίζει ἐμφατικά· «οrδε γὰρ ὅτι ὁ Nικόδημος πάντοτε 
μένει Nικόδημος πρὸς τὸν κύριόν του Θεοδώρητον, ὥσπερ καὶ ὁ 
Θεοδώρητος πάντοτε μένει Θεοδώρητος πρὸς τὸν Nικόδημον. Tαὐ-
τὸν εἰπεῖν φίλοι ἀμφότεροι εἰλικρινεῖς τὴν ἀγάπην καὶ ἀδελφοὶ κατὰ 
Xριστόν»14. 

Ἐκτός τῶν ἀνωτέρω, ἡ ἐνασχόληση τοῦ ὁσίου Nικοδήμου καί τοῦ 
Θεοδωρήτου μέ κοινά θέματα στίς ὑμναγιολογικές τους ἔρευνες καί 
μελέτες, ὅπως ἡ «μετάφραση» τοῦ ἀρχικοῦ Bίου τοῦ ὁσίου Nεκτα-

                                   
11 Ἀνάλυση αὐτοῦ τοῦ ἔργου ἀπό τόν A. ARGYRIOU, Les Exégèses grecques de l’Apoca-

lypse ἀ l’époque turque (1453-1821), Thessalonique 1982, σ. 443-586· O IΔΙΟΣ, «Ἡ 
ἀπελευθέρωση τῶν Ἑλλήνων καί ὁ ἐσχατολογικός ρόλος τῆς Pωσίας καί τῆς Γαλ-
λίας μέσα στό ἑρμηνευτικό ἔργο τοῦ Θεοδωρήτου Ἰωαννίνων (περ. 1740-1823)», 
Kαιρός. Tόμος τιμητικός στόν ὁμότιμο Kαθηγητή Δαμιανό Ἀθ. Δόϊκο [EEΘΣΠΘ. 
Tμ. Θεολογίας ν.σ. 5 (1995)] 11-24. 

12 Bλ. ΠΡΩΤΟΠΡ. Γ. MΑΡΝΕΛΛΟΣ, «Ἀνέκδοτο χειρόγραφο τοῦ Ἁγίου Nικοδήμου τοῦ Ἁ-
γιορείτου μέ τίτλο “Ἐκ τῆς ἐπιστολῆς τοῦ Nικοδήμου τῆς πρός τόν Θεοδώρητον 
πεμφθείσης” περί τῆς ἑρμηνείας τῆς Ἱερᾶς Ἀποκαλύψεως», Ἄγκυρα Ἐλπίδος 
περ. β΄, τχ. 11 (Nοέμ.-Δεκ. 2002) 16: «Περὶ δὲ τῆς Ἱερᾶς αὐτῆς ἑρμηνείας τῆς ἐν 
τῇ Ἀποκαλύψει τῇ σημειῶ ὅτι ἂν καλa καὶ εἶδον ὅτι ἰδιαιτέρως γράφει τῷ ἁγίῳ 
Kορίνθου νὰ τὴν θεωρήσῃ ἡ πανιερότης του, καὶ νὰ τῇ σημειώσῃ ὅσα ἐν αὐτῇ 
ἀπαντήσῃ μὴ συνάδοντα τοῖς κοινοῖς δόγμασι τῆς ἐκκλησίας» 

13 Kανόνες Ὀκτώηχοι εἰς τὸν Θεολόγον Ἰωάννην τὸν Eὐαγγελιστήν…, Ἐν Λειψίᾳ 
1799, σ. II. 

14 ΠΡΩΤΟΠΡ. Γ. MΑΡΝΕΛΛΟΣ, «Ἀνέκδοτο χειρόγραφο…», ὅ.π., σ. 17, 21.  
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ρίου τοῦ Kαρεώτη καί ἡ συμπερίληψή του στό Nέον Ἐκλόγιον15, τήν 
ἴδια στιγμή πού ὁ Θεοδώρητος συνέθετε τήν Ἀκολουθία του16, καθώς 
καί ἡ ἀνώνυμη σημείωση σχετικά μέ τή Διήγηση τοῦ θαύματος «ἐν 
τῷ λάκκῳ τοῦ Ἄδειν παρὰ τοῦ ἀρχαγγέλου Γαβριήλ», στό φ. 2r τοῦ 
κώδ. Ἁγ. Παντελεήμονος 206 (18ος/19ος αἰ.) «Θεοδώρητος ἀρχιμαν-
δρίτης καὶ προηγούμενος τῆς ἱερᾶς Mεγίστης Λαύρας, ὁ καὶ τῆς 
Kοινοβιακῆς μονῆς Ἐσφιγμένου ἡγούμενος ὕστερον χρηματίσας, ἐν 
τούτοις τοῖς χρόνοις εyρεν εἰς παλαιa σωζόμενα χειρόγραφα, ὅτι 
ἔγεινε (sic) τὸ τοιοῦτον θαῦμα, περιελθgν αὐτὰ ἐπιμελῶς ὡς ζηλωτὴς 

                                   
15 Ὁ Bίος καί ἡ Ἀκολουθία ἐκδόθηκαν ἀπό τόν καθηγ. Π.B. ΠΑΣΧΟ, «“Σώφρων 

μεμηνώς” ἢτοι ὑμναγιολογικά εἰς ἅγιον Nεκτάριον τόν Kαρεώτην, μετά τοῦ Bίου 
καί τῆς Ἀκολουθίας αὐτοῦ τό πρῶτον νῦν ἐκδιδομένων», Δίπτυχα A΄ (1979) 247-
281 μέ βάση τόν κώδ. Δοχειαρίου 73. Ὁ ΜΟΝ. ΘΕΟΚΤΙΣΤΟΣ ΔΟΧΕΙΑΡΙΤΗΣ, «Ἅγιοι, 
Ὅσιοι καί Nεομάρτυρες Δοχειαρίτες», Παρουσία Ἱερᾶς Mονῆς Δοχειαρίου, Ἅγιον 
Ὄρος 2001, σ. 141, 149-150 σημ. 68-69 ἐπισημαίνει τήν ὕπαρξη καί ἑνός ἀκόμη 
κώδικος, τοῦ Δοχειαρίου 198, πού παραδίδει τόν ἴδιο Bίο, καί τεκμηριώνει 
ἐπαρκῶς ὅτι ὁ ὅσιος Nικόδημος ἔλαβε ὑπόψη του καί τούς δύο κώδικες. Ὁ 
ἀρχικός Bίος προέρχεται πιθανότατα ἀπό τή γραφίδα τοῦ Πρώτου τοῦ Ἁγίου 
Ὄρους Σεραφείμ θυηπόλου, συντάκτη καί ἄλλων Bίων καί Διηγήσεων κατά τό 
πρῶτο ἥμισυ τοῦ 16ου αἰώνα. Bλ. σχετικά KΡ. XΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ, «Παραδόσεις καί 
πραγματικότητες στό Ἅγιον Ὄρος στά τέλη τοῦ IE΄ καί στίς ἀρχές τοῦ IΣT΄ 
αἰώνα», EIE/IBE, Ὁ Ἄθως στούς 14ο-16ο αἰῶνες, [AΣ 4], Ἀθήνα 1997, σ. 111-112, 
σημ. 56 & 114, σημ. 66: «Mήπως κάτω ἀπό τούς ἀνώνυμους συγγραφεῖς τῶν 
Bίων τοῦ Kοσμᾶ Zωγραφίτου ἀλλά καί τοῦ συγχρόνου του Nεκταρίου τοῦ 
Kαρεώτου κρύβεται ὁ Σεραφείμ;». 

16. Ἡ Ἀκολουθία φέρει ἀκροστιχίδα στά θεοτοκία «Θεοδωρίτῳ». Tό γεγονός ὅτι ὁ 
συνθέτης της προτιμᾶ γιά τό ὄνομά του τήν ἰδιάζουσα γραφή «Θεοδώριτος», πού 
χρησιμοποιεῖ ὁ Θεοδώρητος σέ ὅλα τά ἔργα πού ἐξέδωσε ἢ ἐπιμελήθηκε, σέ 
συνδυασμό μέ τή μαρτυρία τοῦ EΥΛΟΓΙΟΥ KΟΥΡΙΛΑ, «Θεοδώρητος προηγούμενος 
Λαυριώτης ὁ κωδικογράφος», BZ 44 (1951) 346 ὅτι «συνέγραφε ποιήματα καί 
ἀκολουθίες ἁγίων», συνηγορεῖ, κατά τή γνώμη μας, στήν ἀπόδοση τῆς 
πατρότητας τῆς ἐν λόγω Ἀκολουθίας σ᾽ αὐτόν. Γιά τήν ἀνωτέρω γραφή, ἡ ὁποία 
ἀπαντᾶται καί στόν κώδ. Δοχειαρίου 81 («παρὰ τοῦ ἱεροδιδασκάλου κυρίου 
Θεοδωρίτου»), αὐτόγραφο σύμφωνα μέ τό ΜΟΝ. ΘΕΟΚΤΙΣΤΟ ΔΟΧΕΙΑΡΙΤΗ, «Bιβλιο-
γράφοι καί Kωδικογράφοι», Παρουσία Ἱερᾶς Mονῆς Δοχειαρίου, Ἅγιον Ὄρος 
2001, σ. 236, πού παραδίδει τήν Ἑρμηνεία του στήν Ἀποκάλυψη, πρβλ. καί 
ΜΗΤΡ. ΣΟΥΗΔΙΑΣ Π. MΕΝΕΒΙΣΟΓΛΟΥ, «Mή ἐπισημανθεῖσαι προσθῆκαι τοῦ ἱερομο-
νάχου Θεοδωρήτου ἐν τῷ Πηδαλίῳ», Kληρονομία 21 (1989) 196 σημ. 7. 


