
ΡΥΜΟΤΟΜΟΙ 

 

 Αναζητούμε, οι άνθρωποι, πρωτοκαθεδρίες. Τιμές. 

Κοινωνική καταξίωση. Αναγνώριση. 

 Και μετά; 

 Επαναπαυόμαστε στις δάφνες μας; 

 Το ταξίδι, το μακρινό κι ονειρεμένο; Αυτό ήταν; 

Τέλειωσε; 

 Ικανοποίηση; Ευχαρίστηση; Τι; 

 Και το…κενό; Χαίνει τραγικά στα πόδια μας. Όλο κι 

απλώνεται γύρω το χάος. 

 Κι εμείς; Σταυροφόροι του ονείρου; 

 «Γλαύκα» αναζητούμε; 

 Τα Οράματα; Τα ιδανικά μας; Στην… πέμπτη 

βιβλιοθήκη, δεξιά, τρίτη σειρά;  

 Ασφυκτιούμε… 

 Όχι όλοι όμως. Υπάρχουν και εξαιρέσεις. Ευτυχώς! 

 Εργάζονται κάποιοι. Αθόρυβα. Και προχωρούν. 

 Φάρος τους; Το καθήκον. 

 Με τα πανιά φουσκωμένα ξανοίγονται στου ωκεανού 

τα βάθη. 

 Δεν φοβούνται βοριάδες και μελτέμια. Σίφουνες και 

θύελλες. 

 Ο ίσαλός τους ευθύς. Και συγκεκριμένος. 

 Οι σημαίες τους; Στη θέση τους. Ψηλά. 

 Τον διπλανό τον ξέρουν, για να τον βοηθήσουν. 

 Δεν κυττάζουν πίσω. Με το βλέμμα στου ορίζοντα την 

κορυφογραμμή στιλωμένο, πάνε μόνο μπροστά. 

 Μπορεί να μην τους γράψει η Ιστορία. 

 Ελπίδα σπέρνουν τριγύρω. 

 Ζουν το Χριστό στην πράξη. Σε βάση καθημερινή.  

 Και το βράδυ, πριν πάνε για ύπνο, αποχαιρετούν: 

«Καληνύχτα, Θεέ μου» 

 Ένας τέτοιος, του πνεύματος στρατιώτης, μας έκαμε 

την τιμή να ζήσει μαζύ μας. 
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 Στην Κατασκήνωση. Στ’ αεροδρόμιο για παραλαβή των 

φιλοξενούμενων. Στις ανάγκες τις καθημερινές. Παρών. 

Προθυμότατος πάντα. Χωρίς απαιτήσεις. 

 Ο Παναγιώτης Χριστοφόρου εργάστηκε αθόρυβα.  

 Παντού άφησε τα ίχνη του. Αφανώς. Ταπεινά. 

 Ήξερε να εκτιμά. Να σέβεται. Να υπακούει. Να 

θυσιάζεται. Για το έργο. Για τον διπλανό. 

 Αυτά ήταν της σημαίας του τ’ αναρριπίσματα.   

 Συνεχίζει το έργο του τώρα. Στου Θεού την αγκαλιά 

μέσα. 

 Μας θυμάται. Χαίρεται, όταν μας βλέπει ν’ 

αγωνιζόμαστε. 

 Οι ρηγματώσεις οι πνευματικές δεν διαφημίζονται. 

Φαίνονται στο τέλος. 

 Κι όταν ο άλλος φύγει για την ουράνια  πατρίδα, τότε 

συνειδητοποιούμε το πέρασμά του. Την αξία του. Την συμβολή 

του στην κοινή προσπάθεια. 

 Ώστε πρόσφερε τόσα; 

 Ναι! Άφησε το στίγμα του. Ανεξίτηλο. 

 Φίλος αληθινός και ο Ανδρέας Χριστοφόρου. Με τον 

γλυκό του λόγο πάντα. Να συμπαρίσταται. Να βοηθά. Να 

ενθαρρύνει. 

 Δεν ήταν κραυγαλέα, όχι, η παρουσία του.  

 Ήταν όμως ευλογία μεγάλη για μας.  

 Φρόνημα ακμαίο πάντα. Όπλο τους; Το χαμόγελο.   

  Και ο Παναγιώτης και ο Ανδρέας Χριστοφόρου 

(καμμιά συγγένεια μεταξύ τους) αγαπούσαν. 

 Ρυμοτόμοι στης καθημερινότητας τις βουνοπλαγιές και 

οι δύο. Στον τομέα, αλλά και με τον τρόπο του ο καθένας. 

 Δυσαναπλήρωτο το κενό που άφησαν. 

 Ο Πατέρας όμως έτσι έκρινε. 

 Πρεσβεύουν για μας. Και προσεύχονται. 

 Φίλοι μου αγαπημένοι, Παναγιώτη και Ανδρέα. 

 Σας ευχαριστούμε. 

 Καλήν Ανάσταση!.. 

 

+ ο π.Γ. 


