
Μάθημα: Θρησκευτικά 

Καθηγήτρια: κα Χατζηιορδάνου  

Μαθητής: Νίκος Φιλιππίδης 



 
Ο Άγιος Νικόλαος γεννήθηκε το 270 μ.Χ. στα Πάταρα της Λυκίας, 

από γονείς ευσεβείς και πλουσίους με πολύ καλή μόρφωση. Σε 

νεαρή ηλικία όμως έμεινε ορφανός και κληρονόμησε μια μεγάλη 

περιουσία. Από πολύ νωρίς είχε αφιερωθεί στο Θεό. Αφού μοίρασε 

την περιουσία του στους φτωχούς, έγινε ιερέας. Στην αρχή 

αφιερώθηκε στον ασκητικό βίο κι έγινε ηγούμενος της Μονής 

Σιών στα Μύρα της Λυκίας. Στη συνέχεια όταν απεβίωσε ο τότε 

Αρχιεπίσκοπος Μύρων της Λυκίας, οι επίσκοποι έκαναν 

Αρχιεπίσκοπο τον Νικόλαο. Έτσι από την θέση που κατείχε άρχισε 

την δράση του για την προστασία των φτωχών και των απόρων 

ιδρύοντας νοσοκομεία και διάφορα φιλανθρωπικά ιδρύματα. 

Το 325 μ.Χ έλαβε μέρος στην Α' Οικουμενική Σύνοδο  και 

καταπολέμησε τις διδασκαλίες του Αρείου. 

Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ 



 

Κατά τους διωγμούς του Διοκλητιανού υπέστη 

βασανιστήρια. Όταν όμως ανήλθε στον 

αυτοκρατορικό θρόνο ο Μέγας 

Κωνσταντίνος ελευθερώθηκε και έτσι επανήλθε 

στον αρχιεπισκοπικό θρόνο. Σύμφωνα με την 

παράδοση, ήταν προικισμένος με το χάρισμα της 

θαυματουργίας και έσωσε πολλούς ανθρώπους, και 

όσο ήταν εν ζωή αλλά και μετά την κοίμησή του.  

 

ΔΙΩΓΜΟΙ  



 
Ο άγιος Νικόλαος απεβίωσε ειρηνικά στις 6 Δεκεμβρίου το 343. 
Μετά την κοίμησή του ονομάστηκε «μυροβλύτης», καθώς 
σύμφωνα με την παράδοση της χριστιανικής θρησκείας, τα 
λείψανά του άρχισαν να αναβλύζουν άγιο μύρο.  Τα λείψανά του 
διατηρήθηκαν στα Μύρα της Λυκίας έως και τον ενδέκατο αιώνα, 
όπου το 1087 κάποιοι ναύτες τα αφαίρεσαν και τα μετέφεραν 
στην Ιταλία, στην πόλη Μπάρι, όπου τοποθετήθηκαν στο Ναό του 
Αγίου Στεφάνου. Η μνήμη του γιορτάζεται στις 6 Δεκεμβρίου. Ο 
Άγιος Νικόλαος θεωρείται ο προστάτης των ναυτικών. Η ημέρα 
τιμής του Αγίου Νικολάου είναι επίσημη αργία σε όλα τα ελληνικά 
πλοία, λιμάνια, Υπηρεσίες λιμένων και ναυτιλιακές εταιρείες. 
Επίσημη επίσης αργία είναι για το Πολεμικό Ναυτικό, το 
Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και το Λιμενικό Σώμα. 

 

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ  


