
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

Ἀπολυτίκιον Ἦχος δ' 

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. 
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Ο Άγιος Νικόλαος 
Ο Άγιος Νικόλαος είλαη άγηνο ηεο Αλαηνιηθήο Οξζόδνμεο, αιιά θαη ηεο 

Ρσκαηνθαζνιηθήο Δθθιεζίαο. Έδεζε ηνλ 4
ν
 αηώλα κ.Υ. ζηα Μύξα ηεο Λπθίαο. 

Η ζωή ηοσ 
Ο Άγηνο Νηθόιανο γελλήζεθε ηνλ 3

ν
 αηώλα κ.Υ. ζηα Πάηαξα ηεο Λπθίαο, 

από γνλείο επζεβείο θαη πινπζίνπο, ηελ επνρή ησλ απηνθξαηόξσλ 

Γηνθιεηηαλνύ, Μαμηκηαλνύ θαη έηπρε επηκειεκέλεο κόξθσζεο. Όκσο, ζε 

λεαξή ειηθία έκεηλε νξθαλόο θαη θιεξνλόκνο κηαο κεγάιεο πεξηνπζίαο. Από 

πνιύ λσξίο είρε αθηεξσζεί ζηα Θεία όπνπ θαη κεηά ηελ κεηάβαζή ηνπ ζηα 

Ιεξνζόιπκα γηα λα πξνζθπλήζεη ηνλ Σίκην ηαπξό θαη ηνλ Παλάγην Σάθν, 

όηαλ επέζηξεςε ζηελ παηξίδα ηνπ ρεηξνηνλήζεθε ηεξέαο ζηα Πάηαξα. ηελ 

αξρή αθηεξώζεθε ζηνλ αζθεηηθό βίν θη έγηλε εγνύκελνο ηεο Μνλήο ηώλ ζηα 

Μύξα ηεο Λπθίαο. Όηαλ απεβίσζε ν ηόηε Αξρηεπίζθνπνο Μύξσλ ηεο Λπθίαο, 

νη επίζθνπνη, δηα ζετθήο απνθαιύςεσο, έθαλαλ Αξρηεπίζθνπν ηνλ Νηθόιαν. 

Από ηελ ζέζε απηή αλέπηπμε έληνλε δξάζε θαη επεμέηεηλε ηνπο αγώλεο 

ηνπ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θησρώλ θαη ησλ απόξσλ ηδξύνληαο λνζνθνκεία θαη 

δηάθνξα θηιαλζξσπηθά ηδξύκαηα. Πξνηθηζκέλνο κε πςειό ρξηζηηαληθό 

θξόλεκα, αθαηακάρεην ζάξξνο θαη δσηηθόηεηα εκςύρσλε ηνπο δησθόκελνπο 

από ηνπο Ρσκαίνπο ρξηζηηαλνύο δησθόκελνο θαη εμνξηδόκελνο θαη ν ίδηνο γηα 

ηε ζηάζε ηνπ απηή. 

Καηά ηνπο δησγκνύο ηνπ Γηνθιεηηαλνύ ππέζηε βαζαληζηήξηα. Όηαλ όκσο 

αλήιζε ζηνλ απηνθξαηνξηθό ζξόλν ν Μέγαο Κσλζηαληίλνο ειεπζεξώζεθαλ 

όινη νη ρξηζηηαλνί θαη έηζη ν Νηθόιανο επαλήιζε ζην αξρηεπηζθνπηθό ζξόλν. 

ύκθσλα κε ηελ παξάδνζε, ήηαλ πξνηθηζκέλνο κε ην ράξηζκα ηεο 

ζαπκαηνπξγίαο θαη έζσζε πνιινύο αλζξώπνπο, θαη όζν ήηαλ ελ δσή αιιά θαη 

κεηά ηελ θνίκεζή ηνπ. 

Αλαθέξνληαη πιείζηα ζαύκαηα ηνπ Αγίνπ όπσο ε απειεπζέξσζε ησλ 

ηξηώλ ζηξαηειαηώλ, ζεξαπείεο λνζνύλησλ θαη απνθαηαζηάζεηο θησρώλ 

κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ε πεξίπησζε πνπ έγηλε πνιύ γλσζηή, παξά ηε ζέιεζε 

ηνπ Νηθνιάνπ, όηαλ έλαο θησρόο νηθνγελεηάξρεο, πνπ θαηνηθνύζε ζηελ 

πεξηνρή ηεο παηξίδαο ηνπ Αγίνπ, θαη δελ είρε ρξήκαηα λα πξνηθίζεη ηηο ηξεηο 

θόξεο ηνπ, ζθόπεπε πάλσ ζηελ απειπηζία ηνπ λα ηηο ζηείιεη λα γίλνπλ πόξλεο 

ζε νίθν αλνρήο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη ρξήκαηα. Όηαλ ην έκαζε απηό ν 

Νηθόιανο, άξρηζε λα πεγαίλεη κπζηηθά έμσ από ην ζπίηη εθείλν ηηο λύρηεο θαη 

λα αθήλεη ζαθνύιηα κε ρξήκαηα. ε ηξεηο λύρηεο εμαζθάιηζε ηελ πξνίθα ησλ 

ηξηώλ θνξηηζηώλ, αθήλνληαο 100 ρξπζά λνκίζκαηα ζηελ θάζε κία. Σελ ηξίηε 

θνξά όκσο, ν παηέξαο είρε παξαθπιάμεη γηα λα δεη πνηνο ήηαλ ν άγλσζηνο 

επεξγέηεο, θη αληηιήθζεθε ηνλ Άγην, πνπ ηνλ παξαθάιεζε λα κελ ην 
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απνθαιύςεη ζε θαλέλαλ. Έηζη, νη ηξεηο θόξεο παληξεύηεθαλ θη ν παηέξαο 

κεηαλόεζε γηα ηελ πξόζεζή ηνπ. 

Η Α΄ Οικοσμενική Σύνοδος 
Σν 325 κ.Υ έιαβε κέξνο ζηελ Α' Οηθνπκεληθή ύλνδν, πνπ έγηλε ζηε 

Νίθαηα ηεο Βηζπλίαο, θαη θαηαπνιέκεζε ηηο δηδαζθαιίεο ηνπ Αξείνπ. Λέγεηαη 

όηη θαηά ηε ύλνδν ραζηνύθηζε ηνλ Άξεην θαη ν Μέγαο Κσλζηαληίλνο ηνλ 

έβαιε ζηε θπιαθή. Όηαλ επέζηξεςε από ηε ύλνδν, ζπλέρηζε ην πνηκαληηθό 

ηνπ έξγν κέρξη ηα βαζηά γεξάκαηα. 

Η κοίμηζή ηοσ 
Ο άγηνο Νηθόιανο πέζαλε εηξεληθά ζηηο 6 Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο 330 κ. Υ. 

(Καη’ άιινπο ηνπ 345 ή 352 κ.Υ.) Μεηά ηελ θνίκεζή ηνπ νλνκάζηεθε 

«κπξνβιύηεο», θαζώο ηα ιείςαλά ηνπ άξρηζαλ λα αλαβιύδνπλ άγην κύξν, 

όπσο θαη άιισλ αγίσλ. Σα ιείςαλά ηνπ δηαηεξήζεθαλ ζηα Μύξα έσο θαη ηνλ 

ελδέθαην αηώλα, όπνπ ην 1087 θάπνηνη λαύηεο ηα αθαίξεζαλ θαη ηα κεηέθεξαλ 

ζηελ Ιηαιία, ζηελ πόιε Μπάξη, όπνπ ηνπνζεηήζεθαλ ζην Ναό ηνπ Αγίνπ 

ηεθάλνπ. Λέγεηαη όηη θαηά ηελ ηέιεζε ηεο ζείαο ιεηηνπξγίαο άξρηζε λα 

αλαβιύδεη ηόζν πνιύ κύξν από ηα ηεξά ιείςαλα, πνπ νη πηζηνί ην κάδεπαλ ζε 

δνρεία γηα ζεξαπεία από δηάθνξεο αξξώζηηεο, ελώ αξθεηνί ιηπνζπκνύζαλ από 

ηελ επσδία ηνπ κύξνπ απηνύ. 

Η κλήκε ηνπ γηνξηάδεηαη ζηηο 6 Γεθεκβξίνπ ηόζν από ηελ Οξζόδνμε, όζν θαη 

από ηελ Ρσκαηνθαζνιηθή Δθθιεζία. 

Προζηάηης νασηικών - Λαογραθία 
Η εηθόλα ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ ηνπ νκώλπκνπ Ι. Νανύ ζηνλ Πεηξαηά 

Ο Άγηνο Νηθόιανο , ζεσξείηαη ν θαη' εμνρήλ πξνζηάηεο ησλ Ναπηηθώλ 

θαζώο θαη ηνπ Διιεληθνύ Πνιεκηθνύ Ναπηηθνύ θαη Ληκεληθνύ ώκαηνο, γηαηί 

ζηνλ βίν ηνπ αλαθέξνληαη ζαύκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε ζάιαζζα. Γηα ην 

ιόγν απηό, όια ηα πινία ηνπ πνιεκηθνύ λαπηηθνύ, θαζώο θαη όια ηα εκπνξηθά, 

θέξνπλ ηελ εηθόλα ηνπ [1]. Δπίζεο ζεσξείηαη θαη πξνζηάηεο ηεο πόιεο ηνπ 

Αγίνπ Νηθνιάνπ Κξήηεο όπνπ ηηκάηαη κε ηελ εκέξα πνπ ενξηάδεηαη (6 

Γεθεκβξίνπ) σο επίζεκε αξγία ζε όιε ηελ πόιε. Παξεθθιήζηα πνπ θέξνληαη 

επί πινίσλ είλαη αθηεξσκέλα ζηνλ Άγην Νηθόιαν, όπσο θαη εθείλν ζην 

ηζηνξηθό Θ/Κ Γ. Αβέξσθ. Δπίζεο πνιιά πιενύκελα παίξλνπλ ην όλνκά ηνπ 

θαη σο πξνζηάηεο ησλ λαπηηθώλ αλαθέξεηαη θαη ζε πνιιά λεζηώηηθα 

ηξαγνύδηα. 

 Η εκέξα ηηκήο ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ είλαη επίζεκε αξγία ζε όια ηα 

ειιεληθά πινία, ιηκέλεο, Τπεξεζίεο ιηκέλσλ θαη λαπηηιηαθέο εηαηξείεο. 
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Δπίζεκε επίζεο αξγία είλαη γηα ην Πνιεκηθό Ναπηηθό, ην Τπνπξγείν 

Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο θαη ην Ληκεληθό ώκα. 

Ο Ιζηορικός Ιερός Ναός Αγίοσ Νικολάοσ Ψαρών 
Ο ζεκαληηθόηεξνο λαόο ηνπ Άγηνπ ζηνλ Διιαδηθό ρώξν βξίζθεηαη ζηα 

Φαξά.Ο λαόο ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ Φαξώλ, έλα «ζπίηη» κεγαιόπξεπν γηα ηνλ 

πξνζηάηε ησλ Ναπηηθώλ θαη «ε Μεηξόπνιε ηνπ Αηγαίνπ» όπσο έρεη 

ραξαθηεξηζηεί, άξρηδε λα θηίδεηαη από ην 1785. Υξόληα ηεο καύξεο ζθιαβηάο , 

αιιά θαη ρξόληα πνπ ε λαπηηιία ησλ Φαξώλ, άξρηδε λα αλαπηύζζεηαη. 

Κνπβαινύζαλ νη Φαξηαλνί ηα κάξκαξα από ηα Θπκηαλά ηεο Υίνπ, από λεζηά 

ηνπ Αηγαίνπ, αιιά θαη από πην καθξηά: από ηε Μάιηα θαη ηε Μαζζαιία! 

Κνπβαινύζαλ θαη νη Φαξηαλέο ηα θεξάζκαηα ζηνπο εξγάηεο κέζα ζηα πην 

όκνξθα πηάηα πνπ είραλ ζην λνηθνθπξηό ηνπο. Κη όηαλ ηειείσζε ην ρηίζηκν ηα 

πήξαλ νη εξγάηεο θαη ηα εληνίρηζαλ ζην εμσηεξηθό ηνπ λανύ θαη κέλνπλ κέρξη 

ζήκεξα καξηπξία ηεο επιάβεηαο θαη ηεο πξνζθνξάο...! 

Σν κήθνο ηνπ λανύ είλαη 28 κέηξα, 14 ην πιάηνο θαη θηάλεη κέρξη ηα 24 

κέηξα ύςνο.Γηα ην θσηηζκό ηνπ είραλ ζρεδηαζηεί 67 παξάζπξα θαη 8 πόξηεο. 

ήκεξα ππάξρνπλ 51 θαη 7 αληίζηνηρα. Δίλαη λαόο ηξηζππόζηαηνο, αλαθάηεκα 

Βαζηιηθήο κεηά ηξνύινπ κε καξκάξηλν ηέκπιν, κε θνιώλεο πνπ θαηαιήγνπλ 

ζε ρξπζό ζηεθάλη πξηλ αξρίζεη ην θηνλόθξαλν. Σν θσδσλνζηάζην 

(θακπαλαξηό) αληηθαηέζηεζε ην παιηό πνπ γθξεκίζηεθε. Σα ζθεύε ηνπ λανύ, 

όια ηα αθηεξώκαηα κεγάιεο αμίαο, όπσο θαη ηα ηεξά ζθεύε πνπ είρε δσξίζεη ν 

Βαξβάθεο, θξπζηάιιηλνη πνιπέιαηνη, θαληήιηα αξγπξά θαη επίρξπζα, εηθόλεο 

από θαζαξό αζήκη, όια ιεειαηήζεθαλ ζηελ Καηαζηξνθή ηνπ λεζηνύ ην 1824. 

Από απηά, κόλν ην ηεξό επαγγέιην ζώδεηαη ζήκεξα. 

Σε ρξνληά πνπ γελλήζεθε ν Καλάξεο (1793), ρξνλνινγία ζεκαδηαθή, 

νινθιεξώζεθε ν λαόο. Καηαζηξάθεθε ην 1824 θαη αλαθαηλίζηεθε ην 1863, 

όηαλ κεηά ηελ Καηαζηξνθή νη Φαξηαλνί άξρηζαλ λα μαλακαδεύνληαη ζην λεζί 

ηνπο. Αμίδεη λ' αλεβεί θαλείο ηα 60 ζθαινπάηηα θαη λα επηζθεθηεί ηελ εθθιεζία 

πνπ πξνζθύλεζε ν Καλάξεο πξηλ λα μεθηλήζεη γηα ην κεγάιν ηνπ θαηόξζσκα 

Άγιος Νικόλαος και Άγιος Βαζίλης (Santa Claus) 
ηε Γύζε ε γηνξηή ηνπ αγίνπ Νηθνιάνπ, πνπ ιέγεηαη Santa Claus, 

ζπλδέεηαη κε ηα Υξηζηνύγελλα θαη κε ηελ αληαιιαγή δώξσλ πνπ γίλεηαη ηόηε. 

Καη ζηελ Διιάδα ηαπηίδεηαη ε κνξθή ηνπ Άγηνπ Βαζίιε (Santa Claus) πνπ 

θνξάεη θόθθηλα ξνύρα θαη έρεη ιεπθή γελεηάδα κε ηνλ άγην Βαζίιεην, ζηελ 

νπζία όκσο ν ζπκβνιηζκόο αλαθέξεηαη ζηνλ άγην Νηθόιαν θαη πεξηέρεη 

ζηνηρεία από παγαληζηηθέο, πξνρξηζηηαληθέο δνμαζίεο γηα ηνλ "παηέξα ηνπ 

ρηνληνύ" θηι. 
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