
«Κανόνα πίστεως, καὶ εἰκόνα πραότητος, ἐγκρατείας 
διδάσκαλον,

ἀνέδειξέ σε τῇ ποίμνῃ σου,ἡ τῶν πραγμάτων ἀλήθεια·
διὰ τοῦτο ἐκτήσω τῇ ταπεινώσει τὰ ὑψηλά, τῇ πτωχείᾳ 

τὰ πλούσια.
Πάτερ ἱεράρχα Νικόλαε, πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, 
σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν» Ἀπολυτίκιον (ἦχος δ΄)

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,    
     
Μιά ἀπό τίς μεγαλύτερες μορφές τῆς Ἐκκλησίας εἶναι καί ὁ Ἅγιος 
Νικόλαος, ὑπέρτερος ἔναντι ἄλλων, δεδομένου ὅτι  τιμᾶται κάθε 
Πέμπτη στόν ἑβδομαδιαῖο λειτουργικό χρόνο μαζί μέ τούς Ἁγίους 
Ἀποστόλους.  Τοῦτο  λόγῳ  τῆς  φήμης  του  στή  λεκάνη  τῆς 
Μεσογείου, τή θάλασσα τῶν ναυτικῶν.
  
Ὁ  Ἅγιος  γεννήθηκε  τό  270  μ.Χ.  στά  Πάταρα  τῆς  Λυκίας,  στή 
Νοτιοδυτική   Μ.  Ἀσία  ἀπό  Ἕλληνες  γονεῖς,  εὐσεβεῖς  καί 
εὐκατάστατους, καί ἔτυχε ἐπιμελημένης παιδείας. Ὀρφανός ἀπό 
νέος ἀφιερώθηκε στήν προσευχή καί πῆγε στούς Ἁγίους Τόπους, 
γιά  περισσότερο  στοχασμό  καί  ἐνημέρωση.  Στή  θαλάσσια 
διαδρομή  ξέσπασε  μιά  ἄγρια  θαλασσοταραχή,  μέ  συνέπεια  νά 
πανικοβληθοῦν  πλήρωμα  καί  ἐπιβάτες.  Ὁ  Ἅγιος  προσευχήθηκε 
στόν Θεό καί ἡ θάλασσα γαλήνευσε.
   
Ἐπιστρέφοντας  χειροτονήθηκε  Ἱερέας  καί  μετά  ἀπό  δοκιμασία 
καί ἄσκηση ἀναδείχτηκε  Ἡγούμενος τῆς ἱερᾶς Μονῆς Σιών στά 
Μῦρα τῆς Λυκίας. Σύντομα ἀπεβίωσε ὁ  Ἱεράρχης τῶν Μύρων, 
καί  οἱ  Ἑπίσκοποι  τῆς  περιοχῆς  συνῆλθαν  προκειμένου  νά 
ἐκλέξουν τόν διάδοχό του. Προσευχήθηκαν θερμά στόν Τριαδικό 
Θεό  καί  ζήτησαν  τόν  φωτισμό  τοῦ  Παναγίου  Πνεύματος.  Ὅλοι 
δέχτηκαν  τήν  ἀποκάλυψη  ὅτι  ὁ  κατάλληλος  εἶναι  ὁ  Ἡγούμενος 



Νικόλαος,  τόν  ὁποῖο  καί  ἐκλέξανε  ὡς  νέο  Ἀρχιεπίσκοπο  τῶν 
Μύρων.
      
Ὁ  Ἅγιος  Νικόλαος  ὡς  Ἱεράρχης  ἄσκησε  φιλανθρωπία,  ἵδρυσε 
νοσοκομεῖα  καί  ἄλλα  ἱδρύματα.  Παράλληλα  ἐμψύχωνε  τούς 
διωκόμενους  πιστούς,  ὑφιστάμενος  καί  ὁ  ἴδιος  διώξεις  καί 
βασανιστήρια, δεδομένου ὅτι ἡ περίοδος τῶν διωγμῶν ἦταν στήν 
πιό ἄγρια περίοδό τους, μέ διατάγματα τοῦ ∆ιοκλητιανοῦ. Ὅταν 
ἔγινε αὐτοκράτορας ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος ἐπανῆλθε στό Θρόνο 
του  καί  μαζί  του  ἐλευθερώθηκαν  οἱ  χριστιανοί  πού  βρίσκονταν 
στίς φυλακές.
      
Ζωντανή  παράδοση  τόν  θέλει  θαυματουργό  καί  ἐν  ζωῇ, 
σώζοντας  πολλούς  ἀνθρώπους  ἀπό  τίς  δραματικές  καταστάσεις 
πού βίωναν. Ἀναφέρονται πλεῖστα θαύματα τοῦ Ἁγίου, ὅπως ἡ 
ἀπελευθέρωση  στρατιωτῶν,  θεραπεῖες  ἀσθενῶν,  καί 
ἀποκαταστάσεις φτωχῶν. Τό  σωτήριον ἔτος 325 ἦταν μεταξύ τῶν 
318 Πατέρων πού συγκρότησαν τήν Α΄ Οἰκουμενική Σύνοδο στή 
Νίκαια  τῆς  Βιθυνίας  καί  πολέμησε   τήν  αἵρεση  τοῦ  Ἀρείου. 
Ἐπιστρέφοντας  στήν  ἕδρα  του  συνέχισε  τό  λατρευτικό  καί 
ποιμαντικό του ἔργο ὡς τήν ἐκδημία του, ἡ ὁποία συνέβη στίς 6 
∆εκεμβρίου τοῦ 343. 

Ἡ ῥοή μύρου ἀπό τό λείψανό του τοῦ προσέδωσε τήν ἐπωνυμία 
«Μυροβλύτης». Τά ἱερά λείψανά του διεφυλάχθησαν  στά Μῦρα 
τῆς Λυκίας ὡς τόν ΙΑ΄ αἰῶνα, ὁπότε μεταφέρθηκαν στό Μπάρι 
τῆς  Ἰταλίας.  Σήμερα  ἀποτμήματα  τοῦ  ἱεροῦ  λειψάνου  του 
ἀποτελοῦν  θησαυρίσματα  τοῦ  Βόλου,  τοῦ  Βουκουρεστίου,  τοῦ 
Ρίμινι,  τοῦ  Μπάρι,  τῆς  Μόσχας,  τῆς  Πετρουπόλεως,  τῶν  ἱερῶν 
Μονῶν  Ἁγίου  Νικολάου  Ἄνω  Βάθειας  Εὐβοίας,  Φανερωμένης 
Σαλαμῖνος,  Ἁγίας  Λαύρας  Καλαβρύτων  καί  βέβαια  τοῦ 
Καθεδρικοῦ μας Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Νικαίας. 



 Ὁ Ἅγιος Νικόλαος εἶναι ἰδιαίτερα λαοφιλής καί ἡ μνήμη του κατά 
τή σημερινή ἡμέρα τιμᾶται σέ ὅλη τήν οἰκουμένη.. 

Ἐπικαλοῦμαι ἐπί πάντας ὑμᾶς
τήν εὐλογία τοῦ Κυρίου

διά πρεσβειῶν τοῦ Ἁγίου Νικολάου.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+Ο ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ


