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MNΗΣΘΗΤΙ, ΚΥΡΙΕ, ΤΩΝ ΚΟΠΙΑΣΑΝΤΩΝ...
ΠΡΩΤ. ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ

Ἀπό τό τεῦχος αὐτό τοῦ περιοδικοῦ μας θά προσπαθήσουμε νά κάνουμε
μικρά ἀφιερώματα σέ ἱερεῖς, ἱεροψάλτες, θεολόγους, κατηχητές,

ἐπιτρόπους οἱ ὁποῖοι προσέφεραν στήν τοπική μας Ἐκκλησία τόν ἑαυτό τους,
δίδοντας μαρτυρία πίστεως, ἐλπίδος καί ἀγάπης. Τό τμῆμα αὐτό τοῦ περιοδικοῦ
μας εἶναι ἀνοιχτό σέ συνεργασίες, ὥστε ὅποιος ἤ ὅποια ἐπιθυμεῖ νά καταθέσει
τήν μαρτυρία του γιά τούς κοπιάσαντας στόν τόπο μας, νά μπορεῖ νά βρεῖ
φιλόξενη γωνιά. Θά ξεκινήσουμε τό ἀφιέρωμά μας μέ λίγα λόγια γιά τόν
μακαριστό Πρωτοπρεσβύτερο π. Εὐκλείδη Κωστούλα, στό πετραχήλι τοῦ
ὁποίου ἀναπαύτηκαν πολλοί χριστιανοί, καί στόν μακαριστό Πρωτοψάλτη
Ἀριστείδη Γρηγοριάδη, ὁ ὁποῖος ἔκανε πλῆθος πιστῶν νά συμμετέχει «ψυχῇ τε
καί καρδίᾳ» στήν μυσταγωγία τῆς ψαλτικῆς τῆς Θείας Εὐχαριστίας. 

Ὁ παπα-Εὐκλείδης

Γίνεται συζήτηση τά τελευταῖα χρόνια γιά τήν ἀνάγκη νά ἔχουμε μορφωμένους
κληρικούς, ἱκανούς νά ἀνταποκρίνονται στίς ἀπαιτήσεις τῶν καιρῶν. Προσόντα
γιά τόν ἱερέα τοῦ σήμερα θεωροῦνται ἡ πανεπιστημιακή μόρφωση, ἡ ἀσκητική
ζωή καί ἐμπειρία, ἡ ἱκανότητα διαλόγου μέ τόν σύγχρονο ἄνθρωπο, ἡ ἐπίγνωση
τῆς λειτουργικῆς ζωῆς καί διακονίας.

Ὅποιος ὅμως εἶχε γνωρίσει τόν μακαριστό παπα-Εὐκλείδη Κωστούλα, εἶχε
καθίσει ἀπέναντί του στό ἐξομολογητάρι στόν Ἅγιο Ἀθανάσιο ἤ καί στό σπίτι
του τά τελευταῖα χρόνια τῆς ζωῆς του, δέν μπορεῖ παρά νά προσθέσει στά
παραπάνω προσόντα τήν ἀφιέρωση στόν Θεό. Τό νά λέει αὐτό τό τόσο ζεστό,
ἀλλά καί κάποτε τόσο σταυρικό «Λάλει Κύριε, λάλει ἄνθρωπε», τό νά
κάθεται μέ ὑπομονή νά μοιράζεται πόνους, πτώσεις, τήν ἀνάγκη νά ἀφήσει
τόν ἄνθρωπο νά βγάλει ἀπό μέσα του τήν λύπη καί τό φορτίο του, χωρίς νά
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διακόπτει, χωρίς νά μαλώνει, ἀλλά καί χωρίς νά ἀμνηστεύει σάν νά μήν τρέχει
τίποτα. Τό νά μήν γνωρίζει ὡράριο. Τό νά μήν ξέρει τί σημαίνουν διακοπές καί
ἀργίες. Τό νά κοιτάζει τόν ἐξομολογούμενο στά μάτια μέ ἐκεῖνο τό σοβαρό,
ἀλλά καί πατρικό συνάμα βλέμμα, τό νά βρίσκει συχνά μιά δικαιολογία ἀγάπης
γιά τήν ἥττα, ἀλλά καί νά προτρέπει σέ μετάνοια. Τό νά παίρνει τόν σταυρό
τοῦ Κυρίου πού εἶχε πάντα μαζί του καί μαζί μέ τήν συγχωρητική εὐχή νά
σταυρώνει στό κεφάλι τόν ἐξομολογούμενο λέγοντας τό «Σταυρός ὁ φύλαξ
πάσης της οἰκουμένης...». Τό νά μοιράζεται ἀνθρώπινες στιγμές, μνῆμες,
ἱστορίες ἀπό τήν δική του πορεία, δείχνοντας ὅτι ὁ ἱερέας δέν παύει νά εἶναι
ἄνθρωπος. Τό νά αἰσθάνεται ὅτι ὑπάρχει μία λέξη πού ἀποτυπώνει τήν
ἀποστολή τοῦ κληρικοῦ: «χρέος».

Καί νά ἔχει κοντά του τήν εὐγενική πρεσβυτέρα Εὐγενία, πιστή
συνοδοιπόρο μέχρι τό τέλος τῆς ζωῆς του, ἡ ὁποία οὐδέποτε παραπονέθηκε
γιατί ὁ παπάς της εἶχε τήν ἱερωσύνη πιό ψηλά ἀπό τήν ζωή. Ἤξερε ἐκείνη νά
συμπληρώνει τά ἐλλείποντα. Νά προσεύχεται. Νά σιωπᾶ ἐκεῖ πού χρειαζόταν.
Εὐλογημένο ἀληθινά ἱερατικό ζευγάρι.

Ἐκκλησιαστικό το φρόνημα τοῦ παπα-Εὐκλείδη. Δέν ἀνῆκε σέ ὁμάδες.
Ἔκανε ὑπακοή στήν Ἐκκλησία. Δέν καλλιέργησε ὀπαδούς. Δέν ἤθελε νά τόν
ἀποθεώνουν οἱ ἄνθρωποι, ἀλλά, ὡς μιά οἱονεί παπαδιαμαντική μορφή, ἔκανε
τό χρέος του πέρα ἀπό τό ποιός ἦταν ὁ ἐπίσκοπος, πόσο ἤρεμα ἦταν τά
πράγματα στήν τοπική Ἐκκλησία, ποιόν ἤθελαν καί ποιόν δέν ἤθελαν οἱ
πιστοί. «Ἡ Ἐκκλησία εἶναι πιό πάνω ἀπό τά πρόσωπα», δίδασκε. «Κάνε τόν
ἀγῶνα σου τόν πνευματικό, κάνε τήν προσευχή σου, τήν νηστεία σου, δεῖξε
ἀγάπη, μήν κρατᾶς στήν καρδιά σου κακία, νά λειτουργεῖσαι, νά θυμᾶσαι ὅτι
ἡ ζωή εἶναι σταυρός, ἀλλά ὁ Χριστός δίνει τήν ἀνάσταση!». Κι ὅλες αὐτές οἱ
συμβουλές βγαλμένες ἀπό μιά καρδιά πού χαιρόταν γιά τόν κάθε ἄνθρωπο
πού ἔβλεπε: «Καλῶς τον!», ὁ λόγος πού ἔκανε τό πρόσωπό του νά φωτίζεται.

Ὁ παπα-Εὐκλείδης ἦταν ὁ πνευματικός τῶν καθημερινῶν ἀνθρώπων, ὄχι
ἐκείνων πού εἶχαν ἔπαρση γιά τόν ἑαυτό τους. Ἐξομολογοῦσε οἰκογένειες καί
φερόταν πατρικά ἰδίως στούς νέους. Δέν ξεχνοῦσε τό φροντιστήριο
πνευματικῶν τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας πού εἶχε παρακολουθήσει, στό
ὁποῖο οἱ διδάσκοντες, μεταξύ τῶν ὁποίων καί ὁ μακαριστός Μητροπολίτης
Τριφυλίας καί Ὀλυμπίας Στέφανος, τούς συνιστοῦσαν τήν ἐπιείκεια στόν
μετανοοῦντα, ἔκαναν προσομοίωση ἐξομολόγησης, ὥστε νά μποροῦν οἱ
πνευματικοί νά ἔχουν ὑποδείγματα πνευματικῆς πατρότητας, ἀλλά καί τούς
βοηθοῦσαν νά διακρίνουν τίς ρίζες τῶν παθῶν στήν ψυχή τοῦ ἀνθρώπου.

ΜΕΡΟΣ Δ´. ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΣ
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Ἄνθρωπος λιτός καί ἁπλός, μετρημένος, παρέμεινε πιστός στήν ἀγάπη του
γιά τόν Θεό καί τήν Ἐκκλησία μέχρι τό τέλος τῆς ζωῆς του. Λίγες μέρες πρίν
τήν ἐκδημία του μετέλαβε τῶν ἀχράντων μυστηρίων, ἐνῶ οἱ δυνάμεις του τόν
εἶχαν ἐγκαταλείψει, καί ἕνα χαμόγελο ἱλαρότητος ἔλαμψε στό πρόσωπό του.
Τό χαμόγελο τοῦ ἱερέα πού ἔκανε τό χρέος του. Ἄς εἶναι αἰωνία ἡ μνήμη του
καί ἄς ἔχουμε τήν εὐχή του!  

* * *

Ὁ μακαριστός Πρωτοπρεσβύτερος Εὐκλείδης Κωστούλας γεννήθηκε τό
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1910 στά Κανάλια Καρδίτσης, ἕνα πολύ γραφικό χωριό στούς πρόποδες τῶν
Ἀγράφων μέ θέα τόν Θεσσαλικό κάμπο. Γόνος ἀγροτικῆς οἰκογένειας μέ πολύ
μικρό κλῆρο γῆς, κυρίως καπνά καί λίγα κηπευτικά γιά οἰκιακή χρήση.

Εἶχε τρία ἀδέρφια, ἐκ τῶν ὁποίων ἕναν μεγαλύτερο ἀδερφό, τόν Γιῶργο,
καί δύο μικρότερες ἀδερφές, τήν Εὐανθία καί τήν Ἀθηνᾶ, ἐνῶ τόν πατέρα τους
τόν ἔχασαν σέ μικρή ἡλικία ἀπό ἀσθένεια.

Ἀπό πολύ μικρός βρισκόταν κοντά στό ψαλτήρι τῶν ἐκκλησιῶν τοῦ χωριοῦ.
Μόλις τελείωσε τό σχολαρχεῖο, πῆγε στήν Ἄρτα, ὅπου ὑπῆρχε ἱερατική σχολή,
προκειμένου νά γίνει ἱερέας. Ὁ πόλεμος ὅμως τόν πρόλαβε φέρνοντας ριζικές
ἀλλαγές στή ζωή του, καθώς σκότωσαν τόν ἀδερφό του γιά ἀσήμαντη αἰτία,
συνεπῶς, ὡς προστάτης πλέον τῆς οἰκογένειας, ἀναγκάστηκε νά ἐγκαταλείψει
προσωρινά τό ὄνειρό του. Παρέμεινε στό χωριό, ὅπου καί ἀσχολήθηκε μέ τή
γεωργία καί τήν ἀποκατάσταση τῶν μικρότερων ἀδερφῶν του.

Τόν Ἀπρίλιο τοῦ 1940, κατετάγη γιά μικρό χρονικό διάστημα, ὄντας
προστάτης τῆς οἰκογένειας, στό στράτευμα τῆς Καλαμάτας. 

Ἡ μεγάλη του ἀγάπη γιά τήν ἐκκλησία δέν ἔσβησε ποτέ. Μέ τήν πάροδο τοῦ
χρόνου καί μέ μεγάλη προσπάθεια, καθώς ἡ κατάσταση εἶχε ἀρχίσει νά
ἰσορροπεῖ, ἀποφάσισε νά συνεχίσει στόν δρόμο τῆς ἱερωσύνης. Περίπου τό 1955
παντρεύτηκε τήν Εὐγενία Ζέκιου ἀπό τό ἴδιο χωριό, μέ τήν ὁποία ἀπέκτησε δύο
παιδιά, τήν Γεωργία καί τόν Ἀποστόλη. Ἔπειτα ἀπό μικρό χρονικό διάστημα
κατέβηκε στή Λάρισα, ὅπου ἐπίσκοπος ἦταν ὁ Δημήτριος Θεοδόσης. Ὁ
ἐπίσκοπος τόν χειροτόνησε διάκονο στίς 7.5.1956 καί τήν ἑπομένη 8.5.1956 ἱερέα
πλέον. 

Ἔπειτα τόν ἔστειλε νά ἱερουργεῖ στήν Κοιλάδα Λάρισας, ὅπου καί
παρέμεινε γιά τέσσερα χρόνια. Στή συνέχεια ὁ ἑπόμενος ἐπίσκοπος Ἰάκωβος
Σχίζας τόν ἔφερε στή Λάρισα, στήν ἐνορία τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου, ὅπου
παρέμεινε μέχρι τήν ἀφυπηρέτησή του. 

Κάθ᾽ ὅλη τή διάρκεια τῆς ἱερατικῆς του διακονίας του, ἀλλά καί μετά τήν
συνταξιοδότησή του, κύριο μέλημα ἦταν ἡ οἰκογένειά του καί ἡ πολύωρη
μελέτη ἐκκλησιαστικῶν βιβλίων, καθώς καί τῆς ψυχολογίας, ἐνῶ ἀσχολοῦνταν
ἰδιαιτέρως μέ τό μυστήριο τῆς ἱερᾶς ἐξομολόγησης. Σχεδόν καθημερινά
ἐξομολογοῦσε καί βοηθοῦσε μέ ὑπομονή καί ἀνιδιοτέλεια πλῆθος κόσμου πού
ἀναζητοῦσε τή βοήθειά του, ἀκούραστα ἀκόμα καί τό διάστημα πρίν κοιμηθεῖ. 

Ἐκοιμήθη στίς 14 Σεπτεμβρίου 2005, σέ ἡλικία 95 ἐτῶν, ἔπειτα ἀπό μικρή
πάλη μέ τήν ἐπάρατη νόσο.         

(Τά στοιχεῖα βιογραφίας του μᾶς ἔδωσε ὁ γιός του Ἀποστόλης Κωστούλας)

ΜΕΡΟΣ Δ´. ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΣ
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