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Πολύς ὁ λόγος τόν τελευταῖο καιρό γιά
τήν ἐκπαίδευση καί γιά τόν νέο τρόπο

πού ἀναγκαστήκαμε, λόγω τοῦ κορωνοϊοῦ, νά
ἐφαρμόσουμε μία πρωτόγνωρη σέ ὅλους μας
τηλεκπαίδευση. Πολλά τά ἐρωτήματα, πολλές
οἱ ἐνστάσεις, πολλές οἱ δυσκολίες. Ἄς δοῦμε,
ὅμως, πῶς γινόταν ἡ ἐκπαίδευση τά παλαιότερα
χρόνια γενικότερα, ἀλλά καί εἰδικότερα στή
βυζαντινή μουσική.

Τά χρόνια ἐκεῖνα πού δέν ὑπήρχανε βιβλία,
λόγω ἔλλειψης τοῦ χαρτιοῦ κυρίως, ἡ σχέση
μαθητή καί δασκάλου ἦταν πολύ ἰσχυρή,
ἰδιαίτερη καί μοναδική. Πῶς νά μήν ἦταν
ἄλλωστε; Ὁ μαθητής θά ἔπρεπε νά κρέμεται
κυριολεκτικά ἀπό τά χείλη τοῦ δασκάλου,
ὥστε νά ἀφομοιώσει καί νά ἀποστηθίσει τή
γνώση, τήν ὁποία τοῦ παρεῖχε. Ἡ συνεχής καί ἡ ἐπιμονή ἐπανάληψη ἦταν τό
χαρακτηριστικό της διδασκαλίας καί μέ αὐτό τόν τρόπο ὁ μαθητής ἐκπαιδευόταν
εἴτε στά γράμματα, εἴτε στή μουσική ἐπιστήμη, εἴτε ὁπουδήποτε ἀλλοῦ.

Στή βυζαντινή μουσική, γινόταν κάτι ἀνάλογο. Ὁ δάσκαλος προφορικά
ἔψαλλε, ξανά καί ξανά, τούς ἴδιους ὕμνους μέ κάθε λεπτομέρεια καί μέ τέτοιο
τρόπο, ὥστε ὁ ἐκπαιδευόμενος νά ἀποστηθίσει τούς ὕμνους. Πράγμα ἀρκετά
δύσκολο, πού χρειαζόταν πολύ μεράκι καί πολλή ἀγάπη, γιά νά ἐπιφέρει τά
ἐπιθυμητά ἀποτελέσματα.

Ἀργότερα, μέ τή συγγραφή τῶν βιβλίων, ἀλλά καί τή συστηματική
ἐκπαίδευση τῶν διδασκάλων σέ πανεπιστημιακό ἐπίπεδο, ἡ ἐκμάθηση πῆρε
ἄλλη μορφή, πού συνεχῶς ἐξελισσόταν. Μετέπειτα μπῆκε στήν ζωή μας τό
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Ἴντερνετ καί ἔτσι, γενικότερα, ἡ πληροφορία ἦταν πιό εὔκολη καί
προσβάσιμη ἀπό ὅλους.

Σκεπτόμενος ὅλα τα παραπάνω, ἀναρωτήθηκα προσωπικά πῶς διδάχτηκα
ἐγώ τή βυζαντινή μουσική. Σίγουρα πάντως ὄχι διαδικτυακά, ἀλλά διά ζώσης.
Μέσα ἀπό τά μουσικά βιβλία καί ἀφουγκραζόμενος μέ ἰδιαίτερη προσοχή τούς
καλλίφωνους δασκάλους μου, ὥστε νά «ρουφήξω» τήν κάθε λεπτομέρεια.
Μέσα σέ ὅλα αὐτά τά χρόνια της ἐκπαίδευσής μου στή μουσική ὑπῆρξε καί
κάτι τό μοναδικό. Ἕνας ἰδιαίτερος, ἴσως, τρόπος διδασκαλίας τῆς βυζαντινῆς
μουσικῆς, καί δέν ξέρω ἄν ὑπῆρξε, ὑπάρχει ἤ θά ὑπάρξει κάτι ἀνάλογο. Τό
μυαλό μου, λοιπόν, ἀδυνατεῖ νά τό ἐξηγήσει καί προσπαθεῖ νά καταλάβει,
πῶς εἶναι δυνατόν νά μαθαίνεις βυζαντινή μουσική μέσα ἀπό σφυρίγματα.
Μπορεῖ νά ἀκούγεται ἀστεῖο ἤ παράξενο, ἀλλά εἶναι γεγονός. Ὑπῆρξε ἕνας
μεγάλος δάσκαλος, ὁ ὁποῖος, λόγω εἰδικῶν συνθηκῶν, δίδασκε τή βυζαντινή
μουσική μέσα ἀπό τά σφυρίγματα. Καί τό ὄνομα αὐτοῦ: Κωνσταντῖνος
Κωστούλης. Ἀρχικά ἄς μιλήσουμε λίγο γιά τήν ζωή του.

Ὁ Κωνσταντῖνος Κωστούλης, λοιπόν, γεννήθηκε στίς 11 Ἰανουαρίου τό
1940. Οἱ γονεῖς του, Δημήτριος καί Τριανταφυλλιά, γεωργοί στό ἐπάγγελμα,
ἔστρεψαν τά 5 παιδιά τους πρός τήν ἐκκλησία. Ἡ γενέτειρά του, ἡ Χάλκη τοῦ
Δήμου Κιλελέρ τῆς Λάρισας, εἶχε ἰδιαίτερη ἀγάπη πρός τήν ἐκκλησία, ἀλλά
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καί πρός τή μουσική. Γι᾽ αὐτό καί τά μουσικά ἐρεθίσματα, τόσο τοῦ
Κωνσταντίνου Κωστούλη, ὅσο καί τοῦ ἀδερφοῦ του Πολυδώρου, ἦταν ἔντονα
καί σύντομα ἔδειξαν ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον γιά τή βυζαντινή μουσική.

Πρῶτοι δάσκαλοι, ἀλλά καί πρότυπα μουσικά γιά τόν Κωνσταντῖνο, ἦταν ὁ
Βλάσης Μαστρογιάννης καί ὁ Τρύφωνας Γερόπουλος, οἱ ὁποῖοι τοῦ ἔμαθαν τή
μουσική τέχνη στόν Βόλο. Γρήγορα ἀναγνώρισαν τό μουσικό του ταλέντο, τήν
ἀγάπη του γιά τή μουσική ἀλλά καί μία ἰδιαίτερη φωνή τενόρου. Τό 1960 ὁ
Κωνσταντῖνος Κωστούλης τελειώνει τή γυμνασιακή του μόρφωση καί κατατάσσεται
στόν στρατό, γιά νά ἐκπληρώσει τίς στρατιωτικές του ὑποχρεώσεις.

Τό κύριο ἐπάγγελμά του ἦταν λογιστής, καί μάλιστα ἦταν ἰδιαίτερα ἀγαπητός
στόν κλάδο του, ἀφοῦ διετέλεσε καί πρόεδρος τῶν Λογιστῶν Λάρισας.

Τά ἑπόμενα χρόνια, παντρεύεται τήν Χρυσούλα Ἀντωνίου καί ἀποκτοῦν
δύο παιδιά, τήν Τριανταφυλλιά καί τόν Γεώργιο. Ἡ σύζυγός του στέκεται ἄξια
στό πλευρό του καί εἶναι ἡ συμπαραστάτριά του σέ ὅλες τίς δράσεις του.
Θυμᾶται, πολλές φορές –ἡ ἴδια μᾶς ἔλεγε– ὅτι στό σπίτι τους ἀπό τά πρῶτα
χρόνια του ἔγγαμου βίου, περισσότερο ἀκούγονται οἱ ψαλμωδίες, παρά ἡ φωνή
τοῦ Κωνσταντίνου. Παντοῦ συναντοῦσες ἀμέτρητα βιβλία βυζαντινῆς μουσικῆς,
σημειώσεις καί χειρόγραφα μουσικά κείμενα, ὅπως καί κασέτες ἤχου.

Ἡ μουσική, ὅμως, ἤτανε τρόπος ζωῆς καί ἀνάσα πνοῆς γιά αὐτόν τόν
ἀνήσυχο ἄνθρωπο. Ἐξελίσσοντας τίς γνώσεις του, ἀνέλαβε γιά πρώτη φορά
τή θέση τοῦ ἱεροψάλτη στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Τυρνάβου.
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Ἀργότερα ἀνέλαβε Πρωτοψάλτης στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Τριάδος Λάρισας. Ἀπό
τό 1982, ὅμως, τά πρῶτα προβλήματα ὑγείας παρουσιάζονται. Μετά ἀπό τρεῖς
ἀποτυχημένες χειρουργικές ἐπεμβάσεις στίς φωνητικές χορδές, τελικά, κατά
τίς ἀρχές τοῦ 1985, δημιουργεῖται ἕνα μόνιμο πρόβλημα ἐκεῖ, τό ὁποῖο δέν τοῦ
ἐπιτρέπει πιά νά ψάλλει καί παραιτεῖται ἀπό τόν ἐν λόγῳ Ἱερό Ναό.

Μέ πολλά ὁράματα, πολλή ἐργασία ἀλλά καί περίσσιο ζῆλο, ὁ
Κωνσταντῖνος Κωστούλης πρωτοστατεῖ στή δημιουργία τοῦ Σωματείου
Ἱεροψαλτῶν «Κοσμᾶς ὁ Μελωδός», μέ πρῶτο πρόεδρο τόν Ἀθανάσιο Φῶτο,
στίς 11 Ἀπριλίου τοῦ 1978. Ὁ ἴδιος ἐκλέγεται ταμίας τοῦ συλλόγου. Ἡ δράση
του ἐπεκτείνεται καί στό Πανελλήνιο Σωματεῖο Ἱεροψαλτῶν, ὅταν ὁ ἴδιος
ἀναλαμβάνει πρόεδρος τοῦ Σωματείου. Ἀποκτᾶ γνωριμίες καί ἐπαφές μέ τά
μεγαλύτερα μουσικά ὀνόματα ἐκείνης τῆς ἐποχῆς καί ἔτσι ἡ Λάρισα γίνεται
γνωστή στό πανελλήνιο, ἀναπτύσσοντας μεγάλη δράση. Μέ συνοδοιπόρους τούς
Κυριαζῆ Δασκαλούδη, Θεοδόση Διαμάντη, Ἀθανάσιο Κουφοδῆμο, Ἄγγελο
Μαργαρίτη καί μία σειρά ἀξιόλογων ἱεροψαλτῶν τῆς ἐποχῆς, δημιούργησαν ἕνα
μουσικό περιβάλλον, τό ὁποῖο ὁδήγησε τή βυζαντινή μουσική σέ μεγάλη ἀκμή,
στήν πόλη μας. Παράλληλα, τό Σωματεῖο δημιουργεῖ καί μία ἄτυπη «Σχολή»
Βυζαντινῆς Μουσικῆς. Σέ συνεννόηση μέ τόν τότε Μητροπολίτη Λαρίσης
Σεραφείμ Ὀρφανό, τό 1981, ἡ ἄτυπη ἐκείνη Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς τέθηκε
ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Μητροπόλεως. Ἐκείνη τήν ἐποχή, ὁ Ἅγιος Ἀχίλλιος ἔχει
μεταφερθεῖ στόν καινούργιο Ἱερό Ναό καί τό ὑπόγειο αὐτοῦ φαντάζει ὡς ἕνας
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ἰδανικός χῶρος γιά μαθήματα. Κάποιο
ἀπόγευμα πῆγε νά συναντήσει τόν
Πρωτοψάλτη τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου,
Κυριαζῆ Δασκαλούδη, στόν Ἱερό Ναό.
Στό ὑπόγειο τοῦ ναοῦ ὁ Κυριαζής, σέ
μία μικρή αἴθουσα, μέ ἕνα τραπέζι καί
τέσσερις καρέκλες, ἔκανε μαθήματα
βυζαντινῆς μουσικῆς σέ κάποιους
μαθητές. Ἐκεῖ ὁ Κωνσταντῖνος
Κωστούλης θεώρησε ὅτι βρῆκε τόν
ἰδανικό χῶρο, γιά νά στεγαστεῖ αὐτό
τό ὅραμα πού εἶχε, ὥστε νά δημιουργηθεῖ ἕνα σύγχρονο διδακτήριο μουσικῆς.

Μέ τή βοήθεια, λοιπόν, τῆς Μητροπόλεως ἐξοπλίστηκαν καί διαμορφώθηκαν
οἱ αἴθουσες καί ὡς πρῶτος διευθυντής τῆς Σχολῆς ἀνέλαβε ὁ Χρύσανθος
Θεοδοσόπουλος. Στήν συνέχεια ἀνέλαβε διευθυντής ὁ Ζάχος Νικολέρης, ἀπό τόν
Βόλο, καί ὁ Κωνσταντῖνος Κωστούλης ἐκτελεῖ χρέη ὑποδιευθυντή. Σέ αὐτή τή
σχολή ὁ δάσκαλος ἔδωσε ὅλη τήν ἐνέργειά του, ἀλλά καί τήν ἀγάπη του. Ὅπως
προαναφέραμε, εἶχαν ἐμφανιστεῖ τά πρῶτα προβλήματα ὑγείας του, καί ἔτσι
ἔψαχνε τρόπους νά διοχετεύει ὅλη του τήν ἐνέργεια. Μέσα σέ λίγα χρόνια ἡ
σχολή ἀποκτᾶ μεγάλο ἀριθμό μαθητῶν, σύγχρονο ἐξοπλισμό, ἐμφανίζεται σέ
πολλές ἐκδηλώσεις καί δημιουργεῖ ὅλες αὐτές τίς συνθῆκες, ὥστε, τό 1987, μέ
τίς ἐνέργειες τόσο του τότε Ἐπισκόπου Σεραφείμ, τῶν καθηγητῶν, ἀλλά καί
τοῦ ἴδιου τοῦ Κωνσταντίνου Κωστούλη, μετά ἀπό ἀλλεπάλληλες ἐπαφές μέ
τήν τότε Ὑπουργό Πολιτισμοῦ Μελίνα Μερκούρη, ἡ Σχολή νά ἀναγνωρισθεῖ
ἀπό τό κράτος καί, ὑπαγόμενη στό Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ, νά εἶναι ἕνας
ἐπίσημος φορέας διδασκαλίας τῆς βυζαντινῆς μουσικῆς.

Κάπου ἐκεῖ, στά τέλη τοῦ 1986, συνάντησα τόν δάσκαλο Κωνσταντῖνο
Κωστούλη. Ἤμουν μικρό παιδί, μόλις 7 ἐτῶν καί πρωτοετής στή Σχολή
Βυζαντινῆς Μουσικῆς «Ὁ Ἅγιος Ἀχίλλιος». Μοῦ ἔκανε ἐντύπωση ἡ πολύ
εὐγενική φυσιογνωμία του. Στή συνέχεια ἀνακάλυψα ὅτι ἦταν ἕνας ἄνθρωπος
δοτικός, χαμογελαστός, ἔξυπνος καί εἶχε ἕνα μοναδικό τρόπο στό νά
πλησιάζει τά μικρά παιδιά. Γινόταν κι αὐτός παιδί. Μιλοῦσε μέ ἕναν παράξενο
τρόπο, χαμηλόφωνα καί μέ μία παράξενη χροιά. Κατά τή διάρκεια τοῦ
μαθήματος, δέν ἔψελνε μέ δυνατή φωνή, ὅπως εἴχαμε συνηθίσει μέ τούς
ἄλλους δασκάλους, ἀλλά μέ σφυρίγματα. Μοῦ εἶχε κάνει τεράστια ἐντύπωση
καί πῆρε λίγο καιρό γιά νά τό συνηθίσω. Ὡς μικρό παιδί, δέν μποροῦσα νά
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καταλάβω τί ἀκριβῶς γινόταν. Αὐτός ὁ τρόπος διδασκαλίας ὅμως, ἔγινε
ἰδιαιτέρως ἀγαπητός καί ἀποδεκτός. Ἴσως, τότε τό ἔβλεπα καί ὡς ἕνα
παιχνίδι. Αὐτή, λοιπόν, ἦταν ἡ πρώτη μου ἐπαφή μαζί του.

Τά χρόνια περνοῦσαν, ἡ σχολή συνέχιζε τήν ἀνοδική της πορεία καί οἱ
συναυλίες, οἱ ἠχογραφήσεις κασετῶν καί συμμετοχές σέ φεστιβάλ καί
ἐκδηλώσεις ἦταν συνεχεῖς. Ὁ δάσκαλος ὡς μαέστρος μᾶς καθοδηγοῦσε καί μᾶς
δίδασκε. Κάπου ἐκεῖ ὅμως, ὁ Κωνσταντῖνος Κωστούλης συνειδητοποίησε ὅτι
θά ἔπρεπε νά δημιουργηθεῖ καί ἕνας ἄλλος φορέας βυζαντινῆς καί δημοτικῆς
μουσικῆς, ὥστε οἱ μαθητές πού ἀποφοιτοῦν ἀπό τή σχολή νά μήν διακόπτουν
κάθε ἐπαφή μέ τό ἀντικείμενο, ἀλλά νά συνεχίζουν τή μουσική τους δράση
μέσα ἀπό ἕναν σύλλογο. Ἔτσι, μαζί μέ τούς ἐπιστήθιους φίλους του Θεοδόση
Διαμάντη, Ἀθανάσιο Κουφοδῆμο καί Γεώργιο Μωραΐτη, δημιουργοῦν, στίς 2
Φεβρουαρίου 1994 τόν Σύλλογο Φίλων Βυζαντινῆς καί Δημοτικῆς Μουσικῆς,
ἕνα μή κερδοσκοπικό σωματεῖο, τό ὁποῖο δραστηριοποιοῦνταν μέ ἐπιτυχία στά
πολιτιστικά δρώμενα τῆς περιοχῆς. Ἀμέτρητες συναυλίες, τηλεοπτικές
ἐμφανίσεις, ἠχογραφήσεις καί συμμετοχές σέ Φεστιβάλ.

Ἡ κατάσταση τῆς ὑγείας του, ὅμως, χειροτέρευε καί ἔτσι, πρός τά τέλη τοῦ
1994, μεταβαίνει ἐσπευσμένα στή Γερμανία γιά χειρουργική ἐπέμβαση. Ἡ
χειρουργική ἐπέμβαση ἦταν ἐπιτυχής καί ἔτσι ἐπιστρέφει μέ πολλές ἐλπίδες στή
Λάρισα, θεωρώντας ὅτι αὐτό τό πρόβλημα ὑγείας εἶναι ὁριστικά παρελθόν.
Ὅμως, κατά τήν περίοδο τῆς ἀνάρρωσής του, ἡ ἐπάρατος νόσος ὑποτροπιάζει
καί σέ ἐλάχιστο χρονικό διάστημα, στίς 16 Φεβρουαρίου τοῦ 1995, φεύγει ἀπό
αὐτή τή ζωή.

Εἶναι πολλές οἱ στιγμές, ἀλλά καί ἔντονες οἱ εἰκόνες πού ἔχω ἀπό αὐτόν.
Θυμᾶμαι, χαρακτηριστικά, ἕνα φθινοπωρινό ἀπόγευμα τοῦ 1992. Εἶχε ἔρθει
στό σπίτι μου καί συνάντησε τούς γονεῖς μου. Χαμηλόφωνα τούς λέει: «Θά
ἔρχομαι κάθε Κυριακή πρωί, μέ τό αὐτοκίνητό μου, θά παραλαμβάνω τόν
μικρό Γιῶργο ἀπό τό σπίτι σας καί θά τόν πηγαίνω στήν ἐκκλησία, στόν Ἱερό
Ναό Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος. Ἐκεῖ ψάλλει ὁ ἐξαίρετος ἱεροψάλτης
Θεοδόσιος Διαμάντης. Θά κάνουμε μία χορωδία στό ἀναλόγιο καί θά τοῦ
μάθουμε πολλά πράγματα. Δέν θέλω χρήματα καί θέλω νά μέ ἐμπιστευθεῖτε.
Τό δικό μου μεράκι εἶναι ἡ μουσική, καί ἀφοῦ δέν μπορῶ ἐγώ νά ψάλλω, τίς
γνώσεις μου θά τίς μεταλαμπαδεύσω σέ κάποια παιδιά πού ἐπέλεξα». Ἔτσι
καί ἔγινε. Κάθε Κυριακή πρωί, πρίν ἀρχίσει ἡ Ἀκολουθία, περνοῦσε ἀπό τά
σπίτια μας, ἔπαιρνε τόν Βασίλη, τόν Στέφανο καί ἐμένα καί μᾶς πήγαινε στόν
Ἱερό Ναό Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος στήν συνοικία Ἀβέρωφ τῆς Λάρισας,
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δημιουργῶντας μία μικρή, παιδική χορωδία. Ἔτυχε νά στέκομαι δίπλα του.
Ἔφερνε ἕνα κασετόφωνο καί ἠχογραφοῦσε τήν κάθε ἀκολουθία, καί,
μεσοβδόμαδα, μᾶς συγκέντρωνε στό λογιστικό του γραφεῖο καί μᾶς ἔκανε
δωρεάν μαθήματα. Κατά τήν καλοκαιρινή περίοδο δέ, οἱ συναντήσεις μας ἦταν
καθημερινές. Ἐκεῖ διδαχτήκαμε τά μαθήματα τοῦ Χρυσάνθου Θεοδοσόπουλου,
ἀργές δοξολογίες καί ἀμέτρητα μαθήματα ἰδιαιτέρων ἀπαιτήσεων. Ἔχω ἔντονες
ἀναμνήσεις ἀπό τό μεγάλο πάθος του γιά τή μουσική, τή χαρά του γιά τήν
πρόοδό μας, τήν ὑπομονή του, ἀλλά καί τή συγκίνησή του, ὅταν ὁλοκληρώναμε
ἕνα μάθημα. Κρατοῦσε τή χρονική ἀγωγή χτυπώντας τά κλειδιά τοῦ
αὐτοκινήτου καί ζοῦσε πολύ ἔντονα τήν κάθε στιγμή.

Ἡ διδασκαλία του, φυσικά, ἐξακολουθοῦσε νά γίνεται μέσω σφυριγμάτων!
Καί, ἴσως, αὐτό θά πρέπει νά τό ἐξηγήσω πιό διεξοδικά. Εἶχε καλλιεργήσει
ἕνα μοναδικό τρόπο, πού μέσα ἀπό σφυρίγματα, τά ὁποῖα ἐκτείνονταν σέ ὅλο
τό μουσικό φάσμα καί ἐκτελῶντας ὅλες τίς χρονικές καί μουσικές ἀγωγές,
ἑρμήνευε τά μουσικά κείμενα. Τώρα πού τό σκέφτομαι, θεωρῶ ὅτι εἴχαμε
ἀναπτύξει, χωρίς νά τό γνωρίζουμε, ἕναν πρωτότυπο μουσικό κώδικα
ἐπικοινωνίας. Σέ συζητήσεις πού εἶχα, εἴτε μέ πανεπιστημιακούς καθηγητές,
εἴτε μέ γιατρούς ὠτορινολαρυγγολόγους, μοῦ ἔλεγαν ὅτι δέν εἶναι ἀνθρωπίνως
δυνατό νά συμβεῖ κάτι τέτοιο! Ἐγώ, ὅμως, τό εἶδα νά γίνεται καί τό ἔζησα!

Ἡ μουσική μας παρέα στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος ὅλο
καί μεγάλωνε καί συνεχῶς, ὅλο καί περισσότερα νεαρά παιδιά, σπουδαστές
τῆς βυζαντινῆς μουσικῆς, πλαισίωναν τό ἀναλόγιο. Ὁ Κωνσταντῖνος
Κωστούλης γιά ἐμᾶς ἦταν ἐκτός ἀπό μουσικός καί πατέρας μας, ἀφοῦ μᾶς
ἔδινε συμβουλές γιά τήν προσωπική μας ζωή καί γιά τήν ἀκαδημαϊκή μας
μόρφωση καί ἦταν συνεχῶς δίπλα μας ὅλα αὐτά τά χρόνια, πού τόν εἴχαμε
δάσκαλό μας.

Θυμᾶμαι κάποιο ἀπόγευμα, καθώς γυρνούσαμε ἀπό τήν τέλεση ἑνός γάμου.
Στό αὐτοκίνητο, ἐκτός ἀπό τόν ἴδιο, ἤμασταν ὁ Γιάννης, ὁ Βασίλης καί ἐγώ.
Σταματάει τό αὐτοκίνητο, ἀνοίγει τό ντουλαπάκι καί βάζει στό κασετόφωνο μία
κασέτα. Ἀκοῦμε μία ἄγνωστη, γιά ἐμᾶς, φωνή, ἰδιαίτερα ὑψίφωνη, νά ἐκτελεῖ
ἀπίστευτους λαρυγγισμούς καί μέ πατριαρχικό ὕφος. Μείναμε ἄφωνοι.
«Δάσκαλε, ποιός ψάλλει;» τόν ρωτήσαμε. «Σας προκαλῶ νά μαντέψετε», μᾶς
ἀπάντησε. Προσπαθήσαμε, λέγοντας διάφορα ὀνόματα, γνωστῶν ἐκτελεστῶν
της βυζαντινῆς μουσικῆς. Δέν μᾶς ἀπαντοῦσε. Τότε ἄρχισαν δάκρυα νά κυλοῦν
στό πρόσωπό του. Καταλάβαμε ὅτι ἦταν ὁ ἴδιος. Ἦταν μία ἀπό τίς μοναδικές
φορές πού τόν ἀκούσαμε νά ψάλλει χωρίς τά σφυρίγματα.
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Θυμᾶμαι, τότε πού πῆγε στή Γερμανία γιά ἐγχείρηση, μᾶς εἶχε ὑποσχεθεῖ
ὅτι θά γυρίσει μέ «καινούργια» φωνή. Καί ἐμεῖς, μέ λαχτάρα, προσμέναμε νά
τόν ἀκούσουμε, γιά νά θαυμάσουμε τό γεγονός. Δυστυχῶς, ὅμως, πολύ
σύντομα τόν χάσαμε καί ἡ θλίψη, ἰδιαιτέρως γιά ἐμᾶς πού ἤμασταν στήν
ἐφηβική ἡλικία, ὑπῆρξε τεράστια.

Θά μποροῦσα νά γράψω ἀμέτρητα περιστατικά πού ἔζησα μέ τόν δάσκαλο.
Τόσο ἀπό προσωπικές ἐμπειρίες, ὅσο καί ἀπό ἱστορίες τίς ὁποῖες μοῦ ἔχουν
διηγηθεῖ συνάδελφοι ἱεροψάλτες, πού τόν ἔζησαν ἔντονα καί ἀπό πολύ κοντά.
Ἦταν ἕνας ἄνθρωπος ἰδιαίτερα ἀγαπητός, ἄνθρωπος τῆς παρέας, τοῦ
γλεντιοῦ, τοῦ κεφιοῦ, ὁ ὁποῖος πάντα προσπαθοῦσε νά βοηθήσει καί
θεωροῦσε ὅτι ὅλα τα προβλήματα τοῦ κόσμου ἦταν καί δικά του προβλήματα
καί ἀγωνιζόταν γιά τήν ἐπίλυσή τους. Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι, τήν ἡμέρα τῆς
ἐξοδίου του ἀκολουθίας στόν Ἱερό Ναό τοῦ Προφήτη Ἠλία τῆς Λάρισας, τό
πλῆθος τοῦ κόσμου, τό ὁποῖο τόν ἀποχαιρέτησε, ἦταν ἀμέτρητο καί μέ συνεχῆ
ροή, ἀπό τίς 10:30 τό πρωί μέχρι τίς 3:00 τό μεσημέρι. Ἦρθαν νά τόν
ἀποχαιρετήσουν καί σπουδαῖοι ἱεροψάλτες ἀπό ὅλη τήν Ἑλλάδα. Ἄφησε πίσω
του πληθώρα μαθητῶν, συνεχιστῶν τῆς βυζαντινῆς τέχνης, ἐπιμόρφωσε
σημαντικό ἀριθμό ἱεροψαλτῶν, μᾶς κληροδότησε ἕνα πλούσιο συγγραφικό,
ἀνέκδοτο ἔργο καί οἱ καρποί τῆς ἐργασίας του τόσο στήν Σχολή Βυζαντινῆς
Μουσικῆς «Ὁ Ἅγιος Ἀχίλλιος,» ὅσο καί στόν Σύλλογο Φίλων Βυζαντινῆς καί
Δημοτικῆς Μουσικῆς, ἐκτιμῶνται καί ἀναγνωρίζονται μέχρι καί σήμερα.

Σέ ὅσες ἱστορίες ἔχω ἀκούσει, ὅλα αὐτά τά χρόνια, δέν βρέθηκε οὔτε ἕνας
γνωστός, συνεργάτης ἤ φίλος του νά μοῦ πεῖ κάτι ἀρνητικό γιά τόν ἄνθρωπο
καί διδάσκαλο Κωνσταντῖνο Κωστούλη. Ὅλοι ἀναπολοῦν τίς ὄμορφες στιγμές,
πού ἔζησαν μαζί του, ἀναγνωρίζουν τίς ἄριστες γνώσεις του στή βυζαντινή
μουσική, τόν ξεχωριστό του, καλόκαρδο καί ἀγαπητό χαρακτήρα, τόν ἄψογο
οἰκογενειάρχη, τόν μοναδικό δάσκαλο, τόν ἀληθινό φίλο. Θεωρῶ ὅτι ὅλα τα
παραπάνω σκιαγραφοῦν μέ ἁδρές γραμμές τήν μοναδική προσωπικότητα
αὐτοῦ του ἀνθρώπου. 

Δάσκαλε, σέ εὐχαριστοῦμε πολύ γιά ὅσα μᾶς πρόσφερες καί γιά τήν ἀγάπη
σου πού μᾶς ἔδειξες καί ὑποσχόμαστε ὅτι ἐμεῖς, οἱ μαθητές σου, θά συνεχίσουμε
τήν παράδοσή σου, ὅσο ζοῦμε! Ἄς εἶναι αἰωνία ἡ μνήμη σου, δάσκαλε
Κωνσταντῖνε Κωστούλη!
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