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Αναπάντεχο το νέο… Ήταν Παρα-
σκευή 12 Αυγούστου. Τα τηλέφωνα
πήραν φωτιά… Έφυγε η Ζωή! «Μά-
θατε τίποτε;» Με ρώτησε με τρεμά-
μενη φωνή η κυρία Μαρία. «Τι να
μάθω;» Σιωπή… «Κάθεστε; Έφυγε η
Ζωή! Έτσι είπαν…». Αμέσως πήρα
στο κινητό της. Είχε πάει για λουτρά
στην Αιδηψό. Στην αρχή έδειχνε κα-
τειλημμένο.  Μετά, απλά καλούσε
χωρίς να απαντήσει κάποιος. Τηλε-
φώνησα στην αδερφή της, τη Χα-
ρούλα, κι έμαθα τα καθέκαστα…
Συγκλονίστηκα! Με πήρε τηλέφωνο
η κόρη της, η Μάρια. Μου είπε όλο
το ιστορικό του θανάτου της. Το
βράδυ είχαμε την καθιερωμένη προ-
εόρτια αγρυπνία για την Κοίμηση της
Θεοτόκου με τα εγκώμιά Της. Ο Ευ-
ριπίδης ετοίμαζε το κόλλυβο της Πα-
ναγιάς. «Ετοίμασε, παιδί μου, κι ένα
πιατάκι για την κυρία Ζωή.» Συγκινή-
θηκε το παλικάρι, έκλαψε. Όπως και καθένας που μά-
θαινε την είδηση της εκδημίας της. Το βράδυ στην
αγρυπνία τελέσαμε Τρισάγιο υπέρ αναπαύσεώς της.
Κάναμε αναφορά στο πρόσωπό της. Μαθεύτηκε για τα
καλά ο αιφνίδιος θάνατός της. Πάγωσαν οι αδερφοί.
Κανείς δεν το περίμενε… Όλοι εκτιμούσαν την κυρία
Ζωή.

Πράγματι, η κυρία Ζωή ήταν αγαπητή σε όλους. Ήταν
συνεργάτιδα  της ενορίας μας. Συμμετείχε με τον δικό
της μοναδικό τρόπο στις διάφορες δραστηριότητες του
Μητροπολιτικού μας Ναού. Η καθημερινότητά της κι-
νούταν σε δύο άξονες: λειτουργική ζωή και φιλανθρω-
πική δράση. Στο αναλόγιο διάβαζε βοηθώντας τους
ιεροψάλτες κι έψαλλε με τις άλλες κυρίες τις Παρακλή-
σεις. Με προθυμία έφτιαχνε πρόσφορα και κόλλυβα
για τις Θείες Λειτουργίες και τις Αγρυπνίες μας. Πάντα
ερχόταν στις ιερές ακολουθίες πριν την έναρξή τους κι
έπιανε τη γνωστή της θέση πίσω από το αριστερό ανα-
λόγιο. Για πολλά χρόνια ως τον θάνατό της ήταν μέλος
του ενοριακού φιλοπτώχου ταμείου. Ακούραστη έτρεχε
στον «έρανο της αγάπης», αλλά και στην ανακούφιση
των εμπερίστατων αδερφών. Είχε υπό την προστασία
της ηλικιωμένες και μοναχικές γυναίκες. Τις έκανε
παρέα, τις ψώνιζε, τις μαγείρευε, τις παρηγορούσε.
Προσπαθούσε να αναπαύσει τον πόνο και τις ανάγκες
τους. Πρωταγωνιστικό ρόλο είχε τόσο στα συσσίτια της
Μητροπόλεως Λαρίσης, όπου μαγείρευε πολλές ποσό-
τητες φαγητού ημερησίως, βοηθούμενη από τις άλλες

φιλότιμες κυρίες, τις «μυροφόρες
του Αγίου Αχιλλίου», όπως τις ονό-
μασε κάποια ευσεβής ενορίτισσά
μας.

Και φυσικά μέσα σε όλα αυτά που
γίνονταν σε καθημερινή βάση, δεν ξε-
χνούσε τα παιδιά και τα εγγόνια της,
που υπεραγαπούσε. Δεν τα χαλούσε
χατίρι. Χαιρόταν να τους διακονεί. Να
εκπληρώνει τις επιθυμίες τους. Να
βρίσκεται μαζί τους. Κοντά τους στις
χαρές και τις λύπες. Στις αγωνίες και
τις επιτυχίες τους. Και παντοτινή προ-
σευχή της να είναι κοντά στον Χριστό
και την Εκκλησία. Όση μητρική αγάπη
της έλειψε, αφού ορφάνεψε πολύ
μικρή από μητέρα, τόση αγάπη σκορ-
πούσε απλόχερα σε όλους, λες και
κάποιος της την δίδαξε. Και βεβαίως
διδάχτηκε την αρετή της αγάπης από
την όντως Αγάπη, τον Κύριό μας
Ιησού Χριστό, που είναι η σαρκωμένη

και σταυρωμένη αγάπη. Από Εκείνον εμπνεόταν, από
Εκείνον που είναι οικτίρμων και ελεήμων, μακρόθυμος
και πολυέλεος. Γι’  αυτό, κοντά στα παραπάνω, δεν
κρατούσε κακία σε κανέναν, όταν την πίκραιναν με σχό-
λια και άσχημες συμπεριφορές. Η πλούσια λειτουργική
ζωή, η τακτική εξομολόγηση και η συνεχής Θεία Κοινω-
νία, καθώς και η ολόθυμη ακρόαση του θείου λόγου
την καλλιέργησαν πνευματικά.

Αν θέλαμε να την περιγράψουμε με μια λέξη, νομίζω
της ταίριαζε ο χαρακτηρισμός φιλότιμη και θυσιαστική.
Δεν της έφτανε το 24ωρο για να ανταποκριθεί στις υπο-
χρεώσεις της αυτές. «Κάνε οικονομία δυνάμεων», της
έλεγα στην εξομολόγηση. Και η απάντησή της αφοπλι-
στική: «Δεν μπορώ να πω όχι, πάτερ!» Κι έτσι μου θύ-
μιζε αυτό που έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, όταν πήγε
ανήλικος ακόμη στα Καυσοκαλύβια: «έκανα υπακοή σε
όλους, γιατί δεν ήθελα να στεναχωρήσω κανέναν». «θα
πέσεις κάτω και ποιος θα σε κοιτάξει!» «Εύχομαι να
φύγω όρθια, να μην κουράσω κανέναν!» Και ο Κύριος
της ζωής και του θανάτου άκουσε την προσευχή της και
την πήρε ακριβώς όπως το είπε, όρθια, δραστήρια, γε-
μάτη ζωή.

Αχ, κυρία Ζωή, σε αγαπήσαμε και σε αγαπάμε. Σαν
μητέρα θα μας λείψεις πολύ. Θα μας λείψει η μορφή
σου, η παρουσία σου, οι αρετές σου, οι «ατάκες» σου
που έκαναν τα παιδιά του Ιερού και του Αναλογίου να
έρχονται κοντά σου, γιατί παρόλα τα πολλά σου χρόνια,
ήσουν κοντά στα νέα παιδιά, ένα παιδί κι εσύ. Και χαι-

Έφυγε για τον ουρανό η κυρία Ζωή.
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ρόσουν πολύ όταν έβλεπες νεολαία στον ναό, στις ακο-
λουθίες, στο εξομολογητήριο, στην ιερωσύνη. Θα λεί-
ψουν και οι τέλειες πίτες που μας έφτιαχνες με κάθε
ευκαιρία. «Θα φτιάξω» έλεγες χωρίς αντίρρηση. Γι’
αυτό οι πίτες σου έγιναν γνωστές σε κάθε προορισμό
που πηγαίναμε με τις Συνάξεις των Νέων μας. Κι όλοι
σε μακάριζαν, μακάριζαν την κυρία που τις είχε κατα-
σκευάσει, καθώς τις απολάμβαναν τρώγοντας και δεύ-
τερο και τρίτο κομμάτι. Θα θυμόμαστε και τις κοινές
εμπειρίες στις προσκυνηματικές μας εκδρομές: Άνδρος,
Τήνος, Πάρος, Αμοργός, Ιεροσόλυμα, Μακεδονία, Εύ-
βοια, Πελοπόννησος, Πάτμος… Τελευταία ήταν το προ-
σκύνημα στην Παναγία Προυσιώτισσα. Ευχόμαστε στο
ταξίδι σου προς τον ουρανό να έχεις μαζί σου την Μάνα

Παναγιά, τους Αγίους Αχίλλιο και Βησσαρίωνα, Νεκτά-
ριο και Πατάπιο που τόσο αγαπούσες, κι εκεί να συναν-
τήσεις τους δικούς σου ανθρώπους, τη μητέρα σου που
δεν γνώρισες, τον σύζυγό σου, Τάκη, με τον οποίο έζη-
σες ευτυχισμένες στιγμές, αφού δεν σε χάλαγε χατίρι
και τους υπόλοιπους. Θα σε συνοδεύουν τα καλά σου
έργα κι όλοι όσοι τους ευεργέτησες στον παρόντα
κόσμο. Εμείς θα μνημονεύουμε του ονόματός σου σε
κάθε Θεία Λειτουργία και σε κάθε ευκαιρία, για να ανα-
παυθείς κοντά στους Αγίους και τους Δικαίους.

Αιωνία σου η μνήμη, αξιομακάριστος και αείμνηστος
αδερφή ημών, Ζωή!

παπα Φα

Μπαίνοντας στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου
Αχιλλίου και ανάβοντας δεξιά ένα κερί, ο προσκυνητής
βλέπει στο βάθος την εικόνα της αγίας Αναστασίας της
Ρωμαίας πίσω από το ιερό λείψανο του Αγίου Αχιλλίου.
Μάλιστα, κάθε χρόνο την παραμονή της εορτής της (τι-
μάται 29 Οκτωβρίου), το βράδυ της Εθνικής μας Εορτής
της 28ης Οκτωβρίου, τελείται στον Ιερό Μητροπολιτικό
Ναό αγρυπνία στη μνήμη της και τίθεται προς προσκύ-
νηση τεμάχιο του λειψάνου της.

Πολλοί είναι αυτοί που την ευλαβούνται, πολλοί όμως
είναι και αυτοί που δεν την γνωρίζουν. Για να δούμε,
λοιπόν, εν συντομία τον βίο της. Η αγία Αναστασία κα-
ταγόταν από τη Ρώμη και έζησε στα χρόνια του Διοκλη-
τιανού. Με τον θάνατο των γονιών της, διαμοίρασε την
μεγάλη περιουσία που κληρονόμησε στους φτωχούς
και αποσύρθηκε σε μοναστήρι. Όταν τη συνέλαβε ο
ηγεμόνας Πρόβος (περί το 256 μ.Χ.), υπενθύμισε στην
Αναστασία την ανθηρή νεότητά της, για την οποία θα
έπρεπε να αρνηθεί το Χριστό. Τότε, δυναμικά απάντησε
η Αναστασία: «Εγώ, είπε, μία ωραιότητα και νεότητα
γνωρίζω, εκείνη που δίνει ο Χριστός στις πιστές και γεν-
ναίες ψυχές που προτιμούν γι’ Αυτόν το θάνατο αντί
άλλων εγκόσμιων αγαθών, όταν αυτά προτείνονται για

την προδοσία του Θεού τους. Πλούτη είχα άφθονα. Δεν
τα θέλησα. Αλλά το Χριστό μου τον θέλω και απ' Αυτόν
καμία δύναμη δε θα μπορέσει να με χωρίσει. Αν αμφι-
βάλλεις, δοκίμασε». Εξαγριωμένος από την απάντηση
ο Πρόβος, την υπέβαλε σε πάνδεινα βασανιστήρια, τη
μαστίγωσε στο πρόσωπο και την άπλωσε σε αναμμένα
κάρβουνα. Έπειτα, την κρέμασε και της έσκισε το σώμα.
Μετά έκοψε τους μαστούς της, ξερίζωσε τα νύχια της
και τελικά την αποκεφάλισε. Έτσι, η Αναστασία δοξά-
στηκε πολύ από τον Κύριο με τριπλό στεφάνι: ένα για
την παρθενία της, δεύτερο για την άσκησή της, και
τρίτο για το μαρτύριό της.

Απολυτίκιο. Ήχος γ’ «Την Ωραιότητα..»

Την Οσιόαθλον και καλλιπάρθενον, Ρώμης το βλά-
στημα και μέγα καύχημα, της Αναστάσεως Χριστού,
αξίως την επώνυμον, δεύτε ευφημήσωμεν, Αναστασίαν
την πάνσεμνον, βρύει γαρ ιάσεων, ακεσώδυνα φάρ-
μακα, τοις των λειψάνων αυτής την θήκην, προσπτυσ-
σομένοις μετά πίστεως.                                                                                                                                                                                                                                                    

Βασιλική  

Η Αγία Αναστασία η Ρωμαία

Όταν ο Απόστολος Παύλος ξεκίνησε τις ιεραποστολι-
κές του περιοδείες σαγηνευμένος από τον Χριστό, συ-
νάντησε πολλούς ανθρώπους στους οποίους μίλησε
για την νέα πραγματικότητα της Βασιλείας του Θεού.
Ένας από αυτούς που τον άκουσαν  ήταν ο Λουκάς που
καταγόταν από την πόλη της Αντιόχειας. Ιδιαίτερα μορ-
φωμένος άνθρωπος και πολυτάλαντος, σπούδασε και
άσκησε με επιτυχία το λειτούργημα της ιατρικής προ-
σφέροντας αφειδώς την ίαση στον πονεμένο άνθρωπο.
Πίστεψε με θέρμη στον Χριστό. Ασχολήθηκε  με την
τέχνη της αγιογραφίας, προκειμένου να παραμείνει αι-
ώνια αποτυπωμένη η μορφή της Παναγίας μας μέσω
των χεριών και του χρωστήρα του. Τα επιστημονικά του
όμως ενδιαφέροντα δεν περιορίστηκαν στην  ιατρική
και την αγιογραφία, αλλά επεκτάθηκαν στην ενδελεχή
έρευνα και καταγραφή της ιστορικής πραγματικότητας
των περιστατικών της ζωής του Χριστού, καθώς και της
πορείας της πρώτης Εκκλησίας. Στο κατά Λουκάν Ευαγ-
γέλιο, αναφέρεται στη ζωή του Χριστού από την στιγμή

της συλλήψεώς Του κατά τον Ευαγγελισμό μέχρι και την
Ανάληψή Του εις τους ουρανούς σαράντα ημέρες μετά
την Ανάσταση. Ενώ στο δεύτερο βιβλίο του, που ονο-
μάζεται Πράξεις των Αποστόλων, πιάνει το νήμα της
διήγησης από την Ανάληψη του Χριστού, καταγράφει
το γεγονός της Πεντηκοστής και συνεχίζει περιγράφον-
τας  τη ζωή της πρώτης εκκλησιαστικής κοινότητας  και
τις περιπέτειες των Αποστόλων για τον ευαγγελισμό
του κόσμου. Σπουδαίο το έργο του Ευαγγελιστή Λουκά.
Η επιστημονική έρευνα των γεγονότων και η ακριβής
τους έκθεση  μας διασφαλίζουν την εγκυρότητα της κα-
ταγραφής του. Έτσι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για
την αλήθεια που σώζει αναλλοίωτη το Ευαγγέλιο  μέσα
στους αιώνες. Έπειτα από πολλά ταξίδια, ο Ευαγγελι-
στής Λουκάς έφυγε από τον παρόντα κόσμο την πε-
ρίοδο που βρισκόταν  στη Θήβα της Βοιωτίας. Εκεί
σήμερα  βρίσκεται  ο τάφος του σε ναό που φέρει το
όνομα του. Η μνήμη του εορτάζεται στις 18 Οκτωβρίου.

Αντώνης

Ο Άγιος Ευαγγελιστής Λουκάς.     
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Με πολλή χαρά ξεκινήσαμε την επομένη της εορτής
της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, για την καθιερωμένη ετή-
σια προσκυνηματική εκδρομή, που διοργανώνει κάθε

καλοκαίρι ο Ιερός Μητροπολιτικός Ναός του Αγίου
Αχιλλίου, με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Ποιμε-
νάρχου μας, κ.Ιερωνύμου. Φετινός προορισμός η ανα-
τολική Πελοπόννησος. Πρώτη στάση κάναμε στην
προσφιλή μας Ι.Μ.Πελαγίας Θηβών. Οι μοναχές μας
υποδέχτηκαν με ενθουσιασμό και
προσέφεραν πλούσια κεράσματα,
ενώ η Γερόντισσα Σιλουανή μας μί-
λησε καρδιακά και μας συγκίνησε για
μια ακόμη φορά. Κατόπιν ανεβήκαμε
στην Ι.Μ.Οσίου Παταπίου, όπου προ-
σκυνήσαμε το άφθαρτό του λείψανο
και την τίμια κάρα της οσίας Υπομο-
νής και θαυμάσαμε την υπέροχη θέα.
Συζητήσαμε με τη Λαρισαία μοναχή
Μαγδαληνή που μας μετέφερε τις ευχές της ηγουμένης
Χρυσοβαλάντης. Συνεχίζοντας το ταξίδι μας, φτάσαμε
στην Αρκαδία και την Ι.Μ.Παναγίας Μπούρα, όπου μο-
νάζουν και Λαρισαίες καλόγριες. Όλοι αναπαυτήκαμε
ψυχικά και σωματικά με την αγάπη της γερόντισσας
Παρθενίας και όλων των μοναχών. Τελευταίος σταθμός

μας ήταν η ανδρώα Ι.Μ.Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύ-
ρων Σπάρτης. Το αγαπημένο μας μοναστήρι…με το
οποίο συνδεόμαστε 23 χρόνια! Προσκυνήσαμε την
εφέστιο εικόνα των Αγίων, ακούσαμε το ιστορικό της
μονής από τον π.Σιλουανό και απολαύσαμε τη μονα-
στηριακή φιλοξενία του γέροντα Εφραίμ. Το βράδυ
όλοι είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε την πόλη της
Σπάρτης.

Τη δεύτερη ημέρα ξεκινήσαμε με προσκύνημα στην
Ι.Μ.Ζερμπίτσης. Εκεί φυλάσσεται η θαυματουργή ει-
κόνα της Παναγίας. Πολλά τα θαύματά της και άπειρες
οι ευλογίες της, όπως ακούσαμε από την αδερφή Ευ-
λογία. Επίσης, προσκυνήσαμε την κάρα, την αγία “κο-
ρυφή” του αγίου νεομάρτυρος Ιωάννου του
Μονεμβασιώτου (του αη Γιαννάκη, όπως τον λένε οι
ντόπιοι), ο οποίος μαρτύρησε στη Λάρισα. Κατόπιν κα-
τευθυνθήκαμε στην ηρωική Μάνη, ακούσαμε την ιστο-
ρία της και γνωρίσαμε τα χωριά της. Επισκεφθήκαμε τα
σπήλαια του Διρού, τόσο το λιμναίο όσο και το χερσαίο
τμήμα τους και γευματίσαμε στο γραφικό Λιμένι. Το
απόγευμα φτάσαμε στην όμορφη καστροπολιτεία της

Μονεμβασιάς (“το Γιβραλτάρ της Ανατολής”) και περ-
πατήσαμε στα καλντερίμια της.

Την άλλη ημέρα αναχωρήσαμε από τη Σπάρτη για
την ιστορική μονή της Παναγίας Μαλεβή, όπου προ-
σκυνήσαμε τη μυροβλύζουσα εικόνα της Κοιμήσεως
της Θεοτόκου. Περνώντας από τον Άγιο Πέτρο Κυνου-
ρίας, φτάσαμε στην Ι.Μ.Λουκούς, ένα παλαιό και αυ-
θεντικό μοναστήρι, όπου γευτήκαμε την καλοσύνη των
καλογραιών. Το μεσημέρι κατεβήκαμε στο Παράλιο

Άστρος, όπου γευματίσαμε και
νωρίς το απόγευμα φτάσαμε στο
όμορφο Ναύπλιο. Γνωρίσαμε την
ωραία πρώτη πρωτεύουσα του νε-
ώτερου ελληνικού κράτους, το Πα-
λαμήδι, τις πλατείες, τους ναούς,
την πρώτη ελληνική βουλή, την
παραλία με θέα το Μπούρτζι κλπ.

Τελευταία ημέρα της εκδρομής
μας. Αρχικά πήγαμε στην Ι.Μ.Ζωο-

δόχου Πηγής Αρίας. Ένα παλαιό-ιστορικό μοναστήρι,
όπου φυλάσσεται η εικόνα του Φανερωμένου Χριστού,
που βρέθηκε με θαυμαστό τρόπο, όπως μας εξήγησε η
γερόντισσα Χαραλαμπία, που μας υποδέχτηκε με χαρά.
Ακολούθως φτάσαμε στον νεόδμητο ναό του Αγίου
Λουκά του Ρώσου, χτισμένο ολοκληρωτικά από Ελλη-
νορώσους με ρώσικη αρχιτεκτονική. Εκεί προσκυνή-
σαμε πολλά λείψανα Αγίων από όλη την Ορθοδοξία και
είδαμε τα πολλά προσωπικά αντικείμενα του Αγίου
Λουκά που φιλοξενούνται στο μουσείο του Ναού. Προ-
χωρώντας ανατολικότερα φτάσαμε στην Ι.Μ.Καλαμίου.

Η  τοποθεσία του μοναστηριού είναι μαγευτική. Καλον-
τυμένη και καταστόλιστη από μια θαυμάσια ορεινή
βλάστηση, που ξεκουράζει την κουρασμένη από το
άγχος ψυχή και αναζωογονεί με το πλούσιο οξυγόνο
του προσκυνητές του. Διανύοντας τον παλαιό παρα-
λιακό δρόμο προς Κόρινθο, συναντήσαμε το Λουτράκι,
όπου γευματίσαμε. Έπειτα κατευθυνθήκαμε βορει-
ότερα, στην Ι.Μ.Παναγίας Γοργοεπηκόου Μάνδρας Ατ-
τικής και στην Ι.Μ.Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Μαζαράκι
Βοιωτίας. Και στα δυο μοναστήρια αναπαυθήκαμε από
την ομορφιά τους και τη φιλοξενία των μοναζουσών.
Αργά το βράδυ φτάσαμε στη Λάρισά μας, γεμάτοι
πνευματικές εμπειρίες, πλούσιοι σε ορθόδοξα χριστια-
νικά βιώματα, περιχαρείς και αναπαυμένοι, αναμένον-
τας το επόμενο προσκύνημα.

πατήρ Ραφαήλ

Προσκύνημα ενορίας Αγίου Αχιλλίου στην Πελοπόννησο
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«Γλύτωσε με από τον εαυτό μου».
Χαρακτηριστικό φαινόμενο της εποχής μας η στροφή
του ανθρώπου στην απόκτηση και κατανάλωση όλο και
περισσότερων υλικών αγαθών. Όλοι ριχτήκαμε σ’ αυτό
το κυνήγι. Και νομίζουμε ότι θα είμαστε ευτυχείς, αν
έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερα υλικά αγαθά. Λη-
σμονήσαμε ή ελάχιστα ενδιαφερθήκαμε για τον ψυχικό
μας παράγοντα. Την ψυχική δηλαδή πληρότητα και
ασφάλεια. Με αποτέλεσμα την ψυχική μας ατροφία
και ανασφάλεια. Το ψυχικό κενό. Την ανία και την
πλήξη. Εύστοχα παρατήρησε πριν πολλά χρόνια ο ακα-
δημαϊκός Ε.Π. Παπανούτσος πως η κοινωνία μας «βου-
λιάζει στον αμοραλισμό. Ο πλούτος έχει μαζευτεί σε
αντί-πνευματικούς ανθρώπους, που ξοδεύουν τα
λεφτά τους στα κέντρα διασκεδάσεως… Ο έρωτας
χωρίς αξιοπρέπεια σώματος και ψυχής, γίνεται ντροπή,
το σώμα γίνεται ευτελές όργανο ηδονής, αντί οίκος και
προβολή του πνεύματος… Η εντιμότητα και η ανθρω-
πιά χάνονται στην Ελλάδα… Τρέμω για το μέλλον του
ανθρώπου».

Επιβεβαίωση των παραπάνω αποτελεί η συνέντευξη
του γνωστού μουσικού και συνθέτη Σταμάτη Σπανου-
δάκη, που δόθηκε σε δημοσιογράφο της αθηναϊκής
εφημερίδος Reallife και δημοσιεύτηκε στο φοιτητικό
περιοδικό «Η Δράση μας», (τεύχος Απριλίου 2014). Ο
συνθέτης διηγείται την περιπλάνησή του στα κέντρα
μοντέρνας μουσικής της Ευρώπης, την οποία χαρακτη-
ρίζει «μια… χιποφτώχεια και μια τρέλα». Στην ερώτηση
του δημοσιογράφου «Προσπαθήσατε να επιτύχετε ως
«ροκάς;», ο συνθέτης απαντά με αυθορμητισμό και ει-
λικρίνεια: «Και απέτυχα πλήρως. Δόξα τω Θεώ!» Μετά
από αυτή την αποτυχία του, προσανατολίζεται στην
κλασική μουσική και πηγαίνει στη Γερμανία για να
σπουδάσει σύνθεση. Όπως ομολογεί: «Στη Γερμανία
όμως έπαθα τη μεγάλη μου εσωτερική κρίση. Και από
τους γκουρού και τα ναρκωτικά, που αποτελούσαν την
εποχή μου και τη φύση μου και προς τα εκεί ψάχναμε
και εγώ και η γυναίκα μου (που ήταν έξαλλο νιάτο επί-
σης), ξαφνικά βρεθήκαμε κοντά στο Χριστό».

«Δεν ήσασταν χριστιανός πριν;», τον ερωτά ο δημο-
σιογράφος. Κι εκείνος απαντά: «Όχι! Έγινα το 1974 στη
Γερμανία. Είχα φτάσει στο σημείο να σκέφτομαι την
αυτοκτονία. Και εγώ και η Ντόρη. Ήταν μια περίοδος,
που όλα έδειχναν μαύρα –και η ζωή και η σχέση μας.
Και τότε ένας συμφοιτητής μας μίλησε για το Χριστό.
Είπε: «Ρε παιδιά υπάρχει. Μην απελπίζεστε. Κι αν θέ-
λετε να το καταλάβετε, ζητήστε Του να σας το δείξει!».
«Εγώ, συνεχίζει ο Σπανουδάκης, χλεύαζα. Αλλά η
Ντόρη πήγε σε μία γωνία και άρχισε να προσεύχεται
γονατιστή. Μου φάνηκε, προσθέτει, τελείως «κουφό»
για την νοοτροπία της, κι όταν μείναμε μόνοι, άρχισα
να την κοροϊδεύω. Εκείνη, που δεν πολύ μιλάει, είπε
μόνο: «Δεν ξέρω να σου το εξηγήσω, αλλά μέσα μου
νιώθω αλλιώς». Και πράγματι την έβλεπα πως είχε αλ-
λάξει. Ήταν πιο ήρεμη και γλυκιά… Και την επόμενη Κυ-
ριακή την πήρα και πήγαμε στην εκκλησία. Στάθηκα σε
μια άκρη και έκλαιγα σε όλη τη διάρκεια της Λειτουρ-
γίας. Στο τέλος γονάτισα και είπα μέσα μου: «Χριστέ
μου, εάν με ακούς, διώξε την μαυρίλα και τη θολούρα.

Όλα τα βλέπω μάταια. Δώσε μου έναν λόγο να ζω. Γλύ-
τωσε με από τον εαυτό μου. Και εγώ δικός σου. Για
πάντα».

Ο δημοσιογράφος, γεμάτος περιέργεια, ρωτάει: «Στη
στιγμή που βρίσκεται η ζωή σας σήμερα, έχετε φτάσει
ακολουθώντας τη λογική ή το συναίσθημα;». «Από το
’74 και μετά, απαντά ο Σπανουδάκης, άρχισα να γράφω
μουσική για ταινίες και τραγούδια χριστιανικά. Ήμα-
σταν μια παρέα παιδιών που συμπροσευχόμασταν. Επί
5-6 χρόνια τρέχαμε σε όλη την Ελλάδα – εγώ με μια κι-
θάρα και αυτοί μαζί μου. Μιλούσα για το Χριστό και
για τα ναρκωτικά και τραγουδούσαμε στο τέλος όλοι
μαζί αυτά τα τραγούδια, τα οποία είχα φτιάξει για να
είναι εύκολα και να συμμετέχει ο κόσμος. Αν δεν είχα
την κλίση της μουσικής, ο δρόμος μου θα ήταν αυτός:
να ταξιδεύω παντού και να μιλάω για το Χριστό. …Από
το ’80 και μετά δεν ξαναβγήκα να μιλήσω έτσι για το
Χριστό. Αποφάσισα πως ό,τι είχα να πω, θα το λέω
μέσα από τη μουσική και τα τραγούδια μου. Και η
πρώτη δουλειά που κυκλοφόρησα από κει και πέρα
ήταν το «Κύριε των Δυνάμεων».

Ο δημοσιογράφος εξακολουθεί να ρωτάει: «Τι λένε
οι άνθρωποι, όταν σας συναντούν;». Σταμάτης Σπανου-
δάκης: «Πάντα το ίδιο. «Λατρεύουμε τη μουσική σου
και συνέχισε να λες αυτά που λες».

Όταν ο δημοσιογράφος θέτει την ερώτηση: «Σε ποια
μεγάλη αξία λέτε ότι θα έπρεπε να προσηλωθούμε,
ώστε να γίνει η ζωή καλύτερη για όλους μας;», παίρνει
αυθόρμητα την απάντηση: «Στο Χριστό. Εκείνος είναι
η σωτήρια λύση. Εμένα με γλύτωσε από τα ναρκω-
τικά».

Επίκαιρη η ακόλουθη τελευταία ερώτηση του δημο-
σιογράφου: «Ποια ενέργεια από την πλευρά ενός πο-
λιτικού ηγέτη θα ήταν επαναστατική στις ημέρες μας;»
Και η απάντηση: «Μην το ψάχνεις. Είναι αδύνατον να
ευρεθεί πολιτικός να εμπνεύσει τον αληθινό δρόμο.
Δεν υπάρχει ελπίδα μακριά απ’ τον Θεό. Μόνο μέσα
μας μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα (…). Είναι
εύκολο να μιλάνε οι πολιτικοί για επαναστάσεις και να
υπόσχονται το απραγματοποίητο. Το δύσκολο είναι να
αλλάξει ο άνθρωπος τον εαυτό του». Κατά τον συνθέτη
«για να βρεθεί άνθρωπος να κυβερνήσει σωστά αυτή
τη χώρα πρέπει να είναι της στόφας του Κωνσταντίνου
Παλαιολόγου – δηλαδή να ξέρει ότι πάει για να θυσια-
στεί».

Θαρρετή όντως ομολογία πίστεως. Μαρτυρία Χρι-
στού η όλη συνέντευξη του Σταμάτη Σπανουδάκη. Φέρ-
νει συνειρμικά στο νου μας την περίφημη διακήρυξη
του Φ. Ντοστογιέφσκι: «Σας το λέω εγώ αυτό, που
είμαι παιδί του αιώνα μου, παιδί της απιστίας και της
αμφιβολίας. Σε τέτοιες στιγμές ρίζωσε μέσα μου η
πίστη πως δεν υπάρχει πιο αγαθό, πιο βαθύ, πιο συμ-
παθητικό, πιο λογικό, πιο αντρίκιο και πιο τέλειο από
το Χριστό. και συλλογίζομαι με ζηλωτού αγάπη, πως όχι
μόνο δεν υπάρχει, μα και δεν μπορεί να υπάρχει».

Βασίλειος
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