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Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ο Άγιος Νικόλαος, που η Εκκλησία μας γιορτάζει, στις 4 Δεκεμβρίου, γεννήθηκε στα
Πάταρα της Λυδίας, στα τέλη του 3ου αιώνα μ.Χ. Οι γονείς του ήταν πιστοί Χριστιανοί και
από μικρό παιδί έδειξε την αρετή του και το ζήλο του, για κάθε τι, που είχε σχέση με τη
Χριστιανική Πίστη. Λέγεται μάλιστα, ότι, όταν ήταν ακόμη μικρό παιδί, αρνούνταν να
θηλάσει καθ’ όλη τη διάρκεια της μέρας, τις Τετάρτες και τις Παρασκευές. Φάνηκε, έτσι,
από νωρίς, πως ήτανε προορισμένος να αφιερωθεί στο Θεό, να ευαρεστήσει ενώπιον Του
και να γίνει ένας μεγάλος άνθρωπος, της Εκκλησίας. Σε μικρή ηλικία έχασε τους γονείς του
και την περιουσία που του άφησαν, την μοίρασε στους φτωχούς, στους πονεμένους, σ’
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αυτούς, που είχαν ανάγκη. Οι γραμματικές του γνώσεις ήταν τόσες, όσες του
χρειαζόντουσαν. Δε θέλησε περίσσιες σπουδές. Τα όσα χρειάστηκε αργότερα, του τα
δίδαξε ο Θεός και τον φώτισε, το Άγιο Πνεύμα.
Ήταν τέτοια η πίστη του και η ζωή του, που ο αρχιερέας θείος του, Νικόλαος και αυτός,
προέβλεψε για τον ανιψιό του, ότι κάποια μέρα θα γίνονταν αρχιερέας και μεγάλος στην
Εκκλησία άνθρωπος, πράγμα το οποίο έγινε, σε μικρό διάστημα. Είναι τέτοια η αγάπη του
λαού, στο πρόσωπο του Αγίου Νικολάου, που όλοι ζητούν και απαιτούν να γίνει Ιερέας τους.
Μόλις, έφτασε στην κατάλληλη ηλικία, ο θείος του, ο αρχιερέας Νικόλαος, τον έκρινε και
αυτός άξιο και τον χειροτόνησε Διάκονο και λίγο αργότερα, Ιερέα. Οι υποχρεώσεις του,
έγιναν, μεγαλύτερες, μελετούσε την Αγία Γραφή, νήστευε, αγρυπνούσε, εργαζόταν και
κοπίαζε περισσότερο, για την αγάπη του Χριστού και για την αγάπη των ανθρώπων, που
είχε βάλει σκοπό, στη ζωή του.
Όταν δε, αργότερα, στα Μύρα της Λυκίας πέθανε ο αρχιερέας τους, τότε, κλήρος και
λαός ζήτησαν τον άξιο Άγιο Νικόλαο, να έχουν Αρχιερέα τους και η επιθυμία τους,
πραγματοποιήθηκε. Από τη θέση του αρχιερέα ο Άγιος Νικόλαος, αναπτύσσει, μεγαλύτερο
ενδιαφέρον για τους φτωχούς, ιδρύοντας Νοσοκομεία, Γηροκομεία και Ξενώνες, που ήταν
σπάνια, για την εποχή εκείνη. Αγωνίζεται έτσι, με πιο μεγάλο ζήλο, για τη δόξα του
Χριστού και με το κήρυγμά του, κατόρθωσε, να φέρει καίριο πλήγμα κατά της
ειδωλολατρίας και σιγά- σιγά κατάφερε να χαλαστούν, όλοι οι ειδωλολατρικοί ναοί και να
χτιστούν, Χριστιανικοί.
Ήταν, από τους πρωτοπόρους, στην Α΄ Οικουμενική Σύνοδο, που έγινε το 325, μαζί με το
Μέγα Αθανάσιο και τον Άγιο Σπυρίδωνα.
Τέλος, ήλθε και η εποχή, που ο αγαθός Θεός θέλησε να τον δοξάσει, πιο πολύ, φορώντας
του το φωτοστέφανο, της αιώνιας δόξας, παίρνοντάς του τη ψυχή και τοποθετώντας την,
στο ολόφωτο Παλάτι της Βασιλείας των Ουρανών, εκεί που κυβερνά, ο ίδιος ο Θεός. Το
Άγιο λείψανό του, το έθαψαν οι χριστιανοί, με τιμές και με ευλάβεια, στα Μύρα της Λυκίας,
όπου, αργότερα έχτισαν και μεγαλοπρεπή Ναό και η Εκκλησία μας τον εορτάζει, στις 6
Δεκεμβρίου.
Στην Ορθόδοξη εικονογραφία, παριστάνεται πάντα, με κανονικά και ωραία
χαρακτηριστικά, με κοντά και άσπρα μαλλιά και γένια, παριστάνεται « κατ’ ενώπιον», να
κρατεί στο αριστερό του χέρι το Ευαγγέλιο και με το δεξιό, να ευλογεί.
Ο Άγιος Νικόλαος, ανήκει, στους δημοφιλέστερους Αγίους, του Χριστιανικού κόσμου.
Στον τόπο μας, λίγα είναι τα χωριά, που δεν έχουν Εκκλησία, στο όνομά Του και θεωρείται,
ο προστάτης Άγιος του Ναυτικού και των ναυτιλλομένων, αποκαλείται δε και σε πολλές
περιοχές, « θαλασσίτης». Η εικόνα του είναι τοποθετημένη, στο θάλαμο του κυβερνήτη
κάθε πλοίου και σε δύσκολες περιστάσεις από τρικυμίες, απευθυνόμαστε σ’ αυτόν και
ζητούμε, τη βοήθειά του. Μικροί δε ναοί, έχουν, ανεγερθεί στις εισόδους των λιμανιών και
σε πολλά ακρωτήρια, στο όνομά του.

Απολυτίκιο του Αγίου Νικολάου:
Κανόνα Πίστεως και εικόνα πραότητος, εγκρατείας Διδάσκαλον, ανέδειξε σε τη ποίμνη σου,
η των πραγμάτων αλήθεια, δια τούτο εκτίσω τη ταπεινώσει τα υψηλά, τη πτωχεία τα
πλούσια, Πάτερ Ιεράρχα Νικόλαε, πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ, σωθήναι τας ψυχάς ημών.
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Ακούστε το απολυτίκιο του Αγίου Νικολάου:

{mp3}ag-nikolaos{/mp3}

ΠΗΓΕΣ:
1.Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια.
2.Βίοι Αγίων, εκδόσεις « Απόστολος Βαρνάβας».
3.Απολυτίκια Αγίων, Byzmusic.gr, π. Νικόδημος Καβαρνός.

Την παρούσα εργασία την αφιερώνω:
1. Σε όσους φέρουν βαπτιστικά το όνομα του Αγίου, να τους προστατεύει η Χάρη Του.
2. Στην εγγονή μου Μαρκέλλα και στους γονείς της, με την ευχή, να προστατεύονται στη
ζωή, από τη Χάρη του Αγίου.

Σπήλι, Ιούνιος 2012.
Σταυριανάκης Κωνσταντίνος του Βασιλείου.
Θεολόγος, πρώην Διευθυντής, Γενικού Λυκείου Σπηλίου.
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