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Άρθρα

Μικρόν καί οὐ θεωρεῖτέ με, καί πά-
λιν μικρόν καί ὄψεσθέ με, ὅτι ἐγώ
ὑπάγω πρός τόν πατέρα… Ἰδοὺ

ἔρχεται ὥρα, καὶ νῦν ἐλήλυθεν, ἵνα σκορ-
πισθῆτε ἕκαστος εἰς τὰ ἴδια καὶ ἐμὲ μόνον
ἀφῆτε· καὶ οὐκ εἰμὶ μόνος, ὅτι ὁ πατὴρ
μετ’ ἐμοῦ ἐστι… 

Σχεδόν σαράντα ημέρες έχουν περάσει α-
πό τότε που ο αείμνηστος μητροπολίτης
Φθιώτιδος κυρός Νικόλαος ο Τήνιος, «μετα-
βέβηκεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωήν», αφή-
νοντας ένα μεγάλο κενό για την τοπική Εκ-
κλησία και την Ορθοδοξία γενικότερα.

Όλες αυτές τις ημέρες «ἀπηνήναντο παρα-
κληθῆναι αἱ ψυχαί ἡμῶν».

Μπροστά σ’ αυτό το γεγονός «τῆς εἰς
οὐρανούς ἁρπαγῆς τῆς ψυχῆς αὐτοῦ» στε-
κόμαστε με δέος, λύπη και απορία και ανα-
ρωτιόμαστε «πῶς καί διατί τό περί αὐτόν καί
τό περί ἡμᾶς τοῦτο γέγονεν μυστήριον».

Στα ανθρώπινα αυτά ερωτήματα αντηχούν
ως απάντηση οι λόγοι του Κυρίου Ιησού
Χριστού «ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, κἄν ἀποθάνῃ
ζήσεται καί πᾶς ὁ ζῶν καί πιστεύων εἰς ἐμέ,
οὐ μη ἀποθάνῃ εἰς τόν αἰῶνα…».

Μελετώντας τον θάνατο και προσδοκώ-
ντας την Ανάσταση, αναπολούμε στιγμές κα-
τά τις οποίες συνοδοιπορήσαμε. Απ’ εκείνες
που μπαίνουν στην καρδιά και αποτυπώνο-
νται με ανεξίτηλο μελάνι, σημαδεύοντας «ἐς
ἀεὶ» τις νεανικές αναμνήσεις και τα προσω-
πικά βιώματα.

Αδυνατεί να λησμονήσει κανείς τον ασά-
λευτο και ιεροπρεπή ιεράρχη να χοροστατεί
στις ακολουθίες του Μητροπολιτικού Ναού,
μελωδικός, βιβλικός, ακριβής στην τήρηση
της τάξης. Να έχει μέσα του μια παιδική χα-
ρά, κάθε φορά που άκουγε το τρισάγιο του
«Καλογήρου». Να απαγγέλει υποδειγματικά
το Ευαγγέλιο της Αναστάσεως. Να προΐστα-
ται στο δοξαστικό των αποστίχων του εσπε-
ρινού της Αποκαθήλωσης «Σέ τόν ἀναβαλ-
λόμενον τό φῶς…». Να διηγείται τα θαύμα-
τα της Παναγίας και να δακρύζει σαν μικρό
παιδί.

Όταν η τοπική εκκλησία προ εικοσαετίας
περίπου «ἐζήτει Κυρηναῖον», εκείνος απο-
κρίθηκε όπως η Παναγία: «ἰδού ὁ δοῦλος
Κυρίου…» και τα επισκοπικά και θεοτίμητα
έργα του, ήδη έχουν καταγραφεί στις σελί-
δες της αιώνιας ζωής.

Στην ψυχή του υπήρχε ανυπέρβλητος
πλούτος. Πάντα συγχωρούσε, μακροθυμού-
σε, ευεργετούσε, αγαπούσε και στήριζε. Νη-
φάλιος και «πανταχοῦ παρὼν» μας δίδασκε
με λόγους παρηγορητικούς και μεστούς
καρπών αγαθών, οι οποίοι απέπνεαν σπου-
δαία παρακαταθήκη. Οικογένειες κοσμικές,

μόνο από τα κηρύγματά του, έγιναν ευσυ-
νείδητοι άνθρωποι της Εκκλησίας με μυστη-
ριακή ζωή.

Τόλμησε από την αρχή της αρχιερατικής
του πορείας την ίδρυση της Σχολής Βυζαντι-
νής Μουσικής. Δεν είναι πάντοτε αυτονόητο
ή εύκολο για έναν πνευματικό ηγέτη να τολ-
μά, να υπερβαίνει τα εμπόδια και τις ψυχώ-
σεις των περιστάσεων. Μας έκανε κοινω-
νούς των οραμάτων και των ελπίδων του
και με την εμπιστοσύνη, την οποία μας έδει-
χνε, μας δίδασκε να δοξάζουμε «ἐν ἑνὶ στό-
ματι καὶ μιᾷ καρδίᾳ» την τρισήλιο Θεότητα.

Η αγάπη και το ενδιαφέρον του για την
λειτουργική ζωή και την βυζαντινή μουσική,
είχε ως αποτέλεσμα την τέλεση ανεπανάλη-
πτων Λειτουργιών, «πειθόμενος τοῖς ῥήμα-
σι» των αγίων πατέρων. Σε μια Χριστουγεν-
νιάτικη Θεία Λειτουργία απήγγειλε το «Κύ-
ριε Κύριε ἐπίβλεψον ἐξ οὐρανοῦ καὶ ἴδε» σε
πρώτο ήχο, ακολουθώντας τον ήχο του
«βήματος» και έχοντας στο πρόσωπό του
την ικανοποίηση και την χαρά της Θείας Λα-
τρείας. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, ό-
ταν πλησιάσαμε για ευχή, μας είπε: «Μακάρι
να μην τελείωνε σήμερα αυτό το πανηγύρι.
Πολλές φορές δεν ήξερα αν βρισκόμουν
στη γη ή στον ουρανό…».

Η χρυσότευκτος σάλπιγξ σίγασε. Θλιβό-
μαστε αλλά δεν στενοχωρούμαστε. Καυχό-
μαστε  διότι γνωρίσαμε ένα μυστολέκτη και
μογοστόκο Δεσπότη,   ο οποίος με πολλή
σύνεση και αγάπη, συγκατέβαινε σε κάθε α-
ναζήτηση, προβληματισμό και επιθυμία μας
φροντίζοντας για την απρόσκοπτη λειτουρ-
γία της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής. Αι-
σθανόμαστε ευγνώμονες, διότι επέτρεψε ο
Θεός και ζήσαμε από κοντά την αγιότητα,
την στοργή και την παιδαγωγία του μητρο-
πολίτου Φθιώτιδος κυρού Νικολάου του Α΄.

Σήμερα στο σεπτό μνήμα του, δίπλα στην
καλοκάγαθη μητέρα του, μέσα στην όμορ-
φη ηρεμία της φύσης και στην δροσιά της Ιε-
ράς Μονής Δαμάστας, η ιλαρή φλόγα του
κανδηλίου στο σεπτό μνήμα του, θα υπεν-
θυμίζει «εἰς αἰῶνας αἰώνων» στους ευλαβείς
προσκυνητές, ότι εδώ αναπαύεται το χοϊκό
σώμα ενός αφιερωμένου επισκόπου, ενός
μοναδικού πνευματικού πατρός και ενός α-
νυποκρίτου, ανεπανάληπτου και αληθινού
ανθρώπου του Θεού.

Του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώ-
τιδος κυρού Νικολάου «εἴη ἡ μνήμη αἰω-
νία». Αμήν.

Ανδρέας Π. Ιωακείμ
Aναδημοσίευση από την ιστοσελίδα 
της Iεράς Mητροπόλεως Φθιώτιδος.

Στη μνήμη του μακαριστού Ποιμενάρχου μας κυρού Νικολάου 
Του κ. Ανδρέου Ιωακείμ, Δ/ντου της Σχολής Β.Μ. της Ι.Μ. Φθιώτιδος

«Ποίοις εὐφημιῶν στέμμασιν,
ἀναδήσωμεν τὸν  Ἱεράρχην» 

Οι Σιδεράδες τής Ελά-
τειας, με τήν άνοδο
τών αγροτικών εισο-

δημάτων, κυρίως οσπρίων,
πραγματοποιούσαν καλά
κέρδη και αναβάθμιζαν, τήν
τεχνική τους, με νέες ιδέες,
προσφέροντας στούς πελά-
τες των, καινοτόμα σχέδια. 

Λαμπρό δείγμα, εισαγω-
γής τέτοιων κατασκευών,
πού μεγάλυναν, το όνομα
τού ιδιοκτήτη, ένθετη σε ξύ-
λινη εμβληματική έξωθυρα,
σχηματίζοντας, με σιδερένια
λάμα, το μονόγραμμα τού ι-
διοκτήτη, ώς είδος απλοϊκού
θυρεού, ή οικόσημου εν προ-
κειμένω, Δ.Λ.Μ, Μπερώτας,
ιδιοκτήτη τής οικίας, στο
στριφογυριστό δρομάκι. 

Ο μακάριος Δ. Λ. Μπερώ-
τας, κατάγονταν από τις
παλαιές, εμβληματικές, οικο-
γένειες τής Ελάτειας, πού
συνέβαλλαν, στήν διοίκηση
και στήν οικονομική ανάπτυ-
ξή της. 

Ο ίδιος καλός ομιλητής,
κομψός, ήταν ευστροφος, με
απίστευτο ρεπερτόριο διηγή-
σεων, τοπικού ενδιαφέρο-
ντος, με κύκλο ομοτράπεζων,
πού απολάμβαναν, τα χω-
ρατά, τις διηγήσεις και βέ-
βαια τα έξοχα τοπικά μεζε-
δάκια, γιουβέτσι, χάρη τών
οποίων, οι Δραχμαναιοι δι-
καίως κέρδισαν, το τίτλο "
κοκορετσαδες " , στήν ταβέρ-
να τού Δρίβα, τού Πέτρου
Κατσούλα, τού Δερμάνη,
αλλά και συνέταιρος, με τον
Πέτρο και Παναγιώτη Αγγε-
λή, στήν Ηλεκτρική εταιρεία
Ελατείας, πού είχε αναλάβει
και τήν ηλεκτροδότηση. 

Πρόκειται για αξιόλογο
δείγμα λαϊκής, πρωτογε-
νούς, διακοσμητικής τεχνι-
κής, ίσως το πρώτο πού κα-
ταγράφεται, υπό τις προα-
ναφερθείσες προϋποθέσεις
και συνθήκες και είμαι ευτυ-
χής, πού το παρουσιάζω, με
τήν ατελή περιγραφή τής
παρέας τού Μπερώτα, πού
ήταν εύθυμη, αλλά και δημι-
ουργική και μετείχε σ όλες,
τις πολλαπλές εκδηλώσεις,
τής Ελάτειας τού Μεσοπολέ-
μου. Φωτο 2-3. 

Ο τεχνίτης, στον οποίον
μπορεί να αποδοθεί, με α-
σφάλεια, ήταν ο σιδηρουρ-
γός Γιάννης Κομνάς, εκ τών
ιδρυτών τού Συλλόγου Τε-
χνιτών ΕΛΑΤΕΙΑΣ, ο οποίος
διατηρούσε το εργαστήριο
του, στο σοκάκι αυτό. 

Η κατασκευή αυτή, εξώ-
πορτα και μονόγραμμα, επί
τού παρόντος, βρίσκεται σε
καλά χέρια. Ευτυχώς.

ΜΙΑ ΕΞΩΘΥΡΑ 
ΜΕ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ

Γράφει ο Παν. Γεωρ. Δημάκης, Υπεύθυνος Ιστορικού Αρχείου Δήμου Αμφικλείας Ελατείας
Email: pgdimakis@gmail.com


