
                              «Π Α Ν Τ Ο Υ» 
 

Εξόδιους ύμνους αναπέμψαμε. 
 Αποχαιρετήσαμε τον φίλο μας Κώσταν Ρούσον. 
 Ανεχώρησε για την ουράνια πατρίδα. 
 Άφησε σ’ εμάς παρακαταθήκην όμως. 
 Έργο όχι ασήμαντο. 
 Εργαζόταν, ναι, αθόρυβα πάντα. Χωρίς 
τυμπανοκρουσίες. 
 Η όλη του διαδρομή μας άφησε ίχνη. Μια πορεία 
ζωής ανεπανάληπτη. Μ’ ένα στίγμα ανεξίτηλο. Για να 
βλέπουμε «οι περιλειπόμενοι». Να θαυμάζουμε. Και να 
παίρνουμε δύναμη.  
 Εποχή δύσκολη. Χωρίς πυρσούς στα χέρια. 
Προχώρησε μαζύ μας. Δίπλα μας. 
 Συμπόρευση πνευματική. 
 Κι οι κακοτοπιές αποφεύγονταν. 
 Σ’ εγρήγορση πάντα ο Κώστας. «Μήποτε 
προσκόψει προς λίθον τον πόδα» του ο όποιος συνοδός. 
 Ήταν προσηνής. Απλός. 
 Στο καθήκον του μύστης αληθινός. 
 Μετά από κάθε εκδήλωση, εξαφανιζόταν. 
 Με τον Κάτωνα ως πρότυπο, «γύριζε στα ίδια». 
 Δεν άφησε καθόλου το χρόνο ν’ απομειώσει της 
ζωής του το σφρίγος. Ούτε την ικμάδα της προσφοράς 
του. 
 Οι «αποστολές» του εκπονήθηκαν καθ’ όλα. 
 Ιχνηλασία πνευματική ο βίος του. 
 Του πλοίου του ο ίσαλος κατά πάντα ευθύς. Χωρίς 
δολιχοδρομίες. Διακυμάνσεις.  Παλινωδίες. 
 Η όποια του έργου του αναψηλάφηση δεν 
αποκλείεται, μελλοντικά, – ποιος ξέρει; – να μας 
παρουσιάσει εκπλήξεις. 
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 Της ζωής του η πορεία μ’ ενάργεια αποδεικνύει τη 
θρησκευτική του αυτοσυνειδησία. Την αυθεντικότητα. 
Και τον δυναμισμό του. 
 Ανίχνευση λοιπόν στης ζωής του τα μύχια. Έργο 
σοβαρό, βαρύ, που μεταφέρεται τώρα στης συζύγου του 
τους ώμους. 
 Η δίψα του έδειχνε την ανάγκη του για υπέρβαση 
του θανάτου. Και της ζωή. 

 «Ράον  σιωπή» όμως. 
 Ο θάνατος νοείται ως μετάβαση. 
 Και η αγάπη νικά τους όρους της φύσης. «Θανάτω 
θάνατον πατήσας». Πάντα μέσα στ’ άρρητα της 
προσωπικής του αναμέτρησης πλαίσια. Ο θάνατος του 
Χριστού. Η ανάστασή Του. Η Δευτέρα Παρουσία. Ο 
λειτουργικός χρόνος έτσι καταργεί τον γραμμικό. 
 Υψιπέτης σε όλα του μας προσφέρει μέγιστον 
μάθημα επαναμαγεύοντας, με την εκφραστική του οδό, 
σ’ έναν απόκρημνο λυρισμό ενός «πτηνού χειμαζομένου 
το μινύρισμα» . 
 Βίωμα σταυρικής πορείας η ζωή του. Αλλά και 
αναστάσιμης χαράς. 
 Υλοποίησε επαληθεύοντας του χρόνου την αξία. 
Από το «διδόναι». Και όχι το «λαμβάνειν». 
 Συνειδητοποίησε, ότι, αργά ή γρήγορα (και γιατί 
όχι τώρα;), θα συναντηθούμε με τις «θάλασσες» που 
αγνοήσαμε. Με τα γεγονότα που προσπεράσαμε. Την 
ανάγκη της επεξήγησης που υποτιμήσαμε. Τη ζωτική 
υποχρέωση αναζήτησης νοήματος, που χλευάσαμε ίσως.  
 Τα ζητήματα εξακολουθούν να διδάσκουν.  
 «Μετέωροι μέσα στο χρόνο» δεν μπορούμε να 
προχωρήσουμε. Ούτε κι ακίνητοι. 
 Η αδράνεια κι η αναβολή αρκούνται να συντηρούν 
μια δομή. Αυτή που κυοφορεί το τέλος της. 
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 Τούτες τις αλήθειες δίδαξε στη ζωή του ο Κώστας. 
Γι’ αυτές αγωνίστηκε. Κουράστηκε.  
 Η προσωπικότητα του εξακτινίζεται  ως των 
οριζόντων το βάθος. Η δραστηριότητά του ζωντανή 
διατηρείται ως του αιώνα τις ακρώρειες.  
 Αχνοσχεδιασμένο το μονοπάτι μας; Στης ζωής τη 
μαγεία, της αληθινής βιοτής περπατούμε ακούοντας της 
καρδιάς μας τους χτύπους. Μικρές ή μεγαλύτερες 
αναδύονται μνήμες. Στιγμές ατόφιες. Μοναδικές. Χωρίς 
προσμείξεις. Στο θησαυροφυλάκιό μας αποταμιευμένες.  

Για πάντα; Ναι! Στα μύχια μας. Ενώ ένα άρωμα 
Παραδείσου, μεθυστικό διαχέεται παντού.  
 Σ’ αποχαιρετούμε, φίλε μας. 
 Καλήν Ανάσταση! 

+ ο π.Γ. 
 


