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 Νικολάου ἀρχιεπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ      

      θαυματουργοῦ (330).   
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� ζωή του� ζωή του� ζωή του� ζωή του    
    

� � � � Άγιος Νικόλαος γεννήθηκε στα Πάταρα της Λυκίας, που είναι στη 
Μ. Ασία, γύρω στα 250 μ.Χ. Ήταν μοναχοπαίδι. Οι γονείς του ήσαν 
ευσεβείς και καλής οικονομικής καταστάσεως. Ακολούθησε τον σκλη-
ρό, αλλά άγιο δρόμο της ασκήσεως, από μικρός. Σαν έγινε παιδί του 
Σχολείου, ήταν επιμελής. Έφευγε μακριά από συζητήσεις απρεπείς. […] 
Όταν όμως ήταν αρκετά μικρός, […] πέθαναν οι ευσεβείς γονείς του, 
αφήνοντάς του αρκετή περιουσία. […] Πώλησε […] την περιουσία του 
και την διέθεσε όλη για τις ανάγκες των φτωχών και αδυνάτων. […] 
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ΣΣΣΣτην εποχή του Αγίου Νικολάου, ζούσε στα Πάταρα της Λυ-
κίας, ένας πολύ πλούσιος άνθρωπος, που είχε τρεις ωραίες θυγατέρες. 
Ήρθε όμως κάποια ημέρα, που έχασε τα πλούτη του. […] Στην απελ-
πισία του σκέφτηκε να κλείσει τις θυγατέρες του σε πορνείο, για να ε-
ξοικονομεί χρήματα […] Την ίδια ημέρα όμως, το πληροφορήθηκε κι ο 
Άγιος Νικόλαος. Έδεσε τότε σ’ ένα μαντήλι τριακόσια χρυσά νομίσμα-
τα […] και μόλις νύχτωσε πλησίασε το σπίτι του άλλοτε πλουσίου, κι 
από ένα ανοιχτό παραθυράκι πέταξε το μαντήλι με τα νομίσματα μέσα 
στο δωμάτιο. Το πρωί που ξύπνησε ο πτωχεύσας πλούσιος κακόκεφος, 
βρήκε στη μέση του δωματίου το μαντήλι με τα χρήματα. […] την ίδια 
κιόλας ημέρα πάντρεψε την πιο μεγάλη του κόρη με έναν πλούσιο 
[…]. Τους έδωσε για προίκα όλα τα νομίσματα. Ο Θεός, σκέφτηκε, θα 
βρει τον τρόπο και για την ευτυχία των άλλων κοριτσιών μου... Ο Ά-
γιος […] μια άλλη νύχτα έβαλε άλλα τριακόσια νομίσματα σ’ ένα μα-
ντήλι και τα πέταξε από το ίδιο παραθυράκι μέσα στο σπίτι, χωρίς να 
τον      αντιληφθεί      κανένας.     Ο     πατέρας     με     τα     χρήματα     αυτά     πάντρεψε     και  
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    ᾽ΑΑΑΑδελφοί, πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν καὶ ὑπείκετε· αὐτοὶ γὰρ ἀ-

γρυπνοῦσιν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ὑμῶν ὡς λόγον ἀποδώσοντες. Ἵνα μετὰ χα-

ρᾶς τοῦτο ποιῶσι καὶ μὴ στενάζοντες· ἀλυσιτελὲς γὰρ ὑμῖν τοῦτο. Προσεύ-

χεσθε περὶ ἡμῶν· πεποίθαμεν γὰρ ὅτι καλὴν συνείδησιν ἔχομεν, ἐν πᾶσι κα-

λῶς θέλοντες ἀναστρέφεσθαι. Περισσοτέρως δὲ παρακαλῶ τοῦτο ποιῆ-

σαι, ἵνα τάχιον ἀποκατασταθῶ ὑμῖν. Ὁ δὲ Θεὸς τῆς εἰρήνης, ὁ ἀναγαγὼν 

ἐκ νεκρῶν τὸν ποιμένα τῶν προβάτων τὸν μέγαν ἐν αἵματι διαθήκης αἰω-

νίου, τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν, καταρτίσαι ὑμᾶς ἐν παντὶ ἔργῳ ἀγαθῷ εἰς 

τὸ ποιῆσαι τὸ θέλημα αὐτοῦ, ποιῶν ἐν ὑμῖν τὸ εὐάρεστον ἐνώπιον αὐτοῦ 

διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν. 
 

 

την δεύτερη θυγατέρα του. […] Ο Άγιος […] έβαλε πάλι σ’ ένα μα-
ντήλι άλλα τριακόσια χρυσά νομίσματα και πήγε κρυφά και προσεκτι-
κά και τα πέταξε από το ίδιο παραθυράκι. Ο πατέρας των κοριτσιών εί-
χε όμως τον νου του κι αγρυπνούσε. […] τον ευχαρίστησε θερμά. Την 
άλλη ημέρα πάντρεψε και την μικρότερή του κόρη. […] 
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����άποτε ο Άγιος ανεχώρησε με ένα Αιγυπτιακό καράβι, για τα 
Ιεροσόλυμα. Μαζί του ήταν και πολλοί Χριστιανοί […] φύσηξε ισχυ-
ρός άνεμος και έγινε θαλασσοταραχή μεγάλη. […] Ο Άγιος προσευ-
χήθηκε τότε θερμά στον Κύριο και ο άνεμος σταμάτησε. […] Ένας 
ναύτης είχε ανεβεί ψηλά στο μεσαίο κατάρτι για να δέσει κάποιο σχοι-
νί. […] ενώ κατέβαινε, γλίστρησε και πέφτοντας στο κατάστρωμα 
χτύπησε θανάσιμα. Ο Νικόλαος […] προσευχήθηκε θερμά στο Θεό 
και ανέστησε το νεκρό ναύτη […]. Όταν έφτασαν στον προορισμό τους, 
πλήθος ασθενών προσέρχονταν στον άνθρωπο του Θεού και θεραπεύ-
ονταν από τις αρρώστιες. […] Ο καπετάνιος και οι ναύτες του πλοίου 
με τους οποίους είχε συμφωνήσει να τον μεταφέρουν στην πατρίδα 
του, αθέτησαν τη συμφωνία. […] Σφοδρή ξαφνική καταιγίδα […] τε-
λικά οδήγησε το καράβι στο λιμάνι - προορισμό του αγίου Νικολάου. 
Παρά την κακή συμπεριφορά του πληρώματος ο Νικόλαος, όντας πράος 
και φιλάνθρωπος, προσευχήθηκε στο Θεό και Εκείνος έδωσε να επι-
στρέψουν γρήγορα και χωρίς περιπέτειες στην πατρίδα τους […]. 
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����οντά στα Πάταρα ήταν μια πόλη, που την έλεγαν Μύρα. Ό-
ταν πέθανε ο Αρχιερεύς της πόλεως εκείνης, ζητούσαν να βρουν ένα 
καλό και άξιο Αρχιερέα. […] ομόφωνα εξέλεξαν τον Νικόλαο […]. 
Ο Άγιος […] κοπίαζε τώρα ως αρχιερεύς πολύ. Πονούσε, αγρυπνού-
σε, νήστευε, προσευχόταν. […] Έκανε ελεημοσύνες και αγαθοεργίες 
πάντοτε αθόρυβα. […] Ίδρυσε πτωχοκομείο, ξενώνα, νοσοκομείο 
και άλλα Ιδρύματα. Ήταν πράος, ταπεινός και αγαθός, αλλά έδειχνε, 
όταν έπρεπε, και την επιβαλλόμενη αυστηρότητα. […] 
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���� φθονερός, όμως, διάβολος, […] προκάλεσε νέο σφοδρό διωγ-
μό κατά των χριστιανών. Όπως ήταν φυσικό ο Νικόλαος, […] συνε-
λήφθη μεταξύ των πρώτων. Αλυσοδέθηκε, βασανίστηκε, φυλακίστη-
κε […]. Αν και φυλακισμένος, […] δεν έπαψε να ενισχύει το ποί-
μνιο του […]. Και ο θρίαμβος της Πίστεως δεν βράδυνε να έρθει. 
[…] ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος, έπαυσε τους τρομερούς διωγμούς. 
[…] Και ο Νικόλαος, φυσικά, επέστρεψε ελεύθερος στην Εκκλησία του. 
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����ην εποχή εκείνη παρουσιάστηκε στην Αλεξάνδρεια ένας άν-
θρωπος μορφωμένος, που τον έλεγαν Άρειο. […] Έλεγε ότι ο Χρι-
στός δεν είναι Θεός αληθινός αλλά κτίσμα του Θεού. «Ην καιρός, ό-
τε ουκ ην ο Υιός...». […] Η αίρεση πλάτυνε […]. Τότε ο Άγιος Κων-
σταντίνος […] συνεκάλεσε την Πρώτη Οικουμενική Σύνοδο στη Νί-
καια. Εκεί μαζεύτηκαν 318 άγιοι Πατέρες. […] τον Άγιο Νικόλαο 
κατέλαβε ιερά αγανάκτησις. […] πλησίασε τον Άρειο και […] του έ-
δωσε ένα δυνατό ράπισμα. […] αφού του αφαίρεσαν το ωμοφόριο, 
τον έριξαν στη φυλακή. Την νύκτα όμως μέσα στην φυλακή, φάνηκε 
ο Χριστός και η Θεοτόκος που του πρόσφεραν ένα Ευαγγέλιο και έ-
να ωμοφόριο. […] το έμαθε ο βασιλεύς και τον έβγαλε από την φυ-
λακή. Του ζήτησε συγχώρεση, καθώς και οι λοιποί Πατέρες. […] 
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����ρεις γενναίοι στρατηγοί, […] οι Νεποτιανός, Ούρσος και 
Ερπυλίων, συκοφαντήθηκαν στον αυτοκράτορα και τον επίτροπό 
του    Αβλάβιο   ως   στασιαστές.   Ρίχτηκαν   […]   στη   φυλακή.   Το   βράδυ 
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πριν από την ημέρα της εκτέλεσής τους, παρουσιάζεται ο άγιος Νι-
κόλαος στο όνειρο τόσο του αυτοκράτορα όσο και του επιτρόπου του 
και απειλώντας τους με τιμωρία αν σκότωναν τους αθώους, πέτυχε 
την απελευθέρωσή τους. Ήταν ακόμα εν ζωή ο άγιος Νικόλαος. […]  

� κοίµησή του� κοίµησή του� κοίµησή του� κοίµησή του    

���� εσωτερική αγιότης του Αγίου Νικολάου ξεχυνόταν στη 
μορφή του. […] Τόσο δε το πρόσωπό του έλαμπε και ήταν σοβαρό, 
στοχαστικό, και επιβλητικό, που πολλές φορές μερικοί, που τον συ-
ναντούσαν στο δρόμο επέστρεφαν στη θεογνωσία, χωρίς να τους δι-
δάξει. […] Λυπημένοι, […] μόνο που τον έβλεπαν, τους έφευγε η λύ-
πη και τους ερχόταν η χαρά. Αλλά ήταν κι αυτός άνθρωπος κι έπρεπε 
να φύγει από τον κόσμο αυτό. Το 330 μ.Χ. αρρώστησε για λίγο και 
κοιμήθηκε εν ειρήνη. […] Η Εκκλησία […] κατέταξε τον Άγιο Νικό-
λαο μεταξύ των μεγαλυτέρων και επισημοτέρων Αγίων, ως ισαπόστο-
λο. Γι’ αυτό κάθε Πέμπτη συνεορτάζεται με τους Αποστόλους. […] 

�ο Άγιο λείψανό του�ο Άγιο λείψανό του�ο Άγιο λείψανό του�ο Άγιο λείψανό του    

����ο χαριτόβρυτο σώμα του, εναπετέθει στα Μύρα. Οι χριστια-
νοί έκτισαν εκεί μεγάλο ναό επ’ ονόματι του Αγίου Νικολάου του θαυ-
ματουργού. Από δε το σώμα του ανάβλυζε ιαματικό μύρο. Γι’ αυτό 
τον λένε και Μυροβλήτη. […] Μετά την άλωση της Κωνσταντινουπό-
λεως, ένας παπικός ιερέας, από την πόλη Μπάρι της Ιταλίας, μετέφε-
ρε το λείψανο του αγίου εκεί. […] Τα λείψανα του Αγίου τα πούλησε 
αργότερα ο πάπας στους Ρώσους. […] Λείψανα του Αγίου Νικολάου, 
πήραν και οι Άγγλοι […]. Ο πάπας είχε κρατήσει το δεξί του χέρι, αλ-
λά αργότερα, το 1520, το πούλησε και αυτό στον ηγεμόνα της Βλα-
χίας. Σώζεται στο Βουκουρέστι, μέσα στο ναό του Αγίου Νικολάου.  

���� μνήμη του Αγίου Νικολάου τιμάται στις 6 Δεκεμβρίου. […] 
(Πηγή: Ι. Ν. Αγίου Δημητρίου Νέας Ελβετίας Βύρωνος)  

ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ    

Εν όψει Χριστουγέννων η Ενοριακή Φιλόπτωχος Αδελφότητα του 
Ιερού Ναού μας κάνει έκκληση στα φιλάνθρωπα αισθήματά σας και 
παρακαλεί, όπως προσφέρετε τρόφιμα (κυρίως ζάχαρη, γάλα και λά-
δι), καθώς και απορρυπαντικά για την αντιμετώπιση των αναγκών 
των αδελφών της ενορίας μας.  
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