
Α΄ ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ 
Στον Προκόπη τον εξάδελφο  και φίλο! 

 
Έφυγες,, λοιπόν, αγαπητέ,  εξάδελφε, και φίλε. Για τους ουρανούς όπως λένε!!! 
 
Σε τούτη την τελετή σήμερα είμαστε πολλοί μαζεμένοι για να σου πούμε αντίο!: Τα 
παιδιά σου, η γυναίκα σου, τα εγγόνια σου, τα αδέλφια σου, οι συγγενείς, οι συνάδελφοί 
σου, οι φίλοι σου και πάρα πολλοί άλλοι.  
 
Αν μπορούσες να μιλήσεις εσύ τώρα για τη ζωή σου, να πεις το στερνό σου λόγο, σαν 
απολογία ή σαν εξομολόγηση σε όλους μας ή σε όποιον άλλο σε ακούσει εκεί που πας, θα 
έλεγες ότι:  
 
Προσπάθησα Χαμογέλασα Πρόσφερα;  Προσπάθησα στη ζωή μου για ό,τι καλό! Έδωσα 
τα φώτα μου και τα νιάτα μου και πήρα πείρα και σοφία.  Πράγματα πολύ χρήσιμα, γιατί 
όλα αυτά ομορφαίνουν τους ανθρώπους. Χαμογέλασα θα έλεγες στους ανθρώπους με 
αγάπη! Αυτό το θυμούνται οι στρατιώτες σου, το θυμούνται οι συνάδελφοι σου, το 
θυμούνται όλοι από όπου πέρασες. 
 
Πρόσφερα θα έλεγες στους δικούς μου όσα μπορούσα! Είδα τα παιδιά μου καταστόλιστα 
με τα άνθη της επιστήμης. Θα έλεγες βέβαια γιατί να μην μείνει  η σκυτάλη της ζωής 
αρκετά χρόνια ακόμα στα χέρια σου !!  Αλλά η μοίρα δεν απολογείται μπροστά σε αυτά τα 
ιερά «γιατί»  των ανθρώπων. 
 
Αυτά θα έλεγες και θα αρκούσαν. Δεν θα χρειαζόταν τίποτε άλλο. Αλλά τώρα εσύ δεν 
μιλάς και σε μένα έπεσε η βαριά τιμή να πάρω το λόγο.  
Ο εξ αγχιστείας πρώτος σου εξάδελφος που με τίμησες με το λόγο σου και τη φιλία σου 
και είμαι ευγνώμων γι αυτό!  
 
Ο Λόγος που θα ακούσεις δεν είναι επιτάφιος λόγος, αλλά ένα «μνημόνιο» προς τους 
ουρανούς που τον προσυπογράφουμε όλοι, για να δουν εκεί επάνω πόσα σπουδαία έργα 
και λόγια άφησες, πόσο αξιόλογος, και ευγενής άνθρωπος ήσουν, όσο ήσουν μαζί μας! 
 
Λένε  και είναι αλήθεια ότι στους καλούς ανθρώπους αρμόζει να λέμε, σαν πέσει η αυλαία 
λόγια με επαίνους. Διαλέγω προσεκτικά τους άξιους επαίνους γιατί μόνο αυτοί έχουν 
διαβατήρια να ακουστούν στους ουρανούς.  Δεν δυσκολεύομαι γιατί ο νους μου κρατεί 
μνήμες παλιές,  μνήμες από τα χρόνια που σε γνώρισα και είδα το σωστό βηματισμό του 
μέτρου, του ήθους και τις ευρύνοιάς σου.   
 
Οι Μνήμες δεν με αφήνουν να πιστέψω ότι έφυγες, και φέρνω στο νου μου ξανά την 
αφετηρία σου, εκεί που οι αφέτες γονείς σου σε κατευόδωσαν με ευχές στο σχολείο και 
εσύ φιλόκαλος και επιμελής στα μαθητικά χρόνια πήρες μια μικρή λαμπάδα γνώσης με 
ήθος και την έκανες φλόγα που σε έφερε στη ΣΜΑ, στο Μοντερέι και αλλού.  
 
Πήρες επαίνους από όλους μας και έγινες το καλό παράδειγμα για όλους, όσοι σε 
γνωρίσαμε και προ πάντων στα παιδιά σου!! 



Θα σε αδικήσω όμως γιατί όσα και αν πω, είναι δύσκολο να χωρέσουν σε λίγες λέξεις 
τόσα πολλά που είπαμε μια ζωή! 
 
Σαν τελευταίο αντίο σαν αποχαιρετισμό διάλεξα να σου αφιερώσω το συμβολικότερο και 
ταιριαστό στην περίπτωσή σου, ποίημα που μιλάει για ένα βιολί που όσο  παλιώνει 
βγάζει πιο γλυκό ήχο  
Το έχεις διδαχτεί, μικρός θυμάσαι !  Αυτόν τον συμβολισμό τον κάνω στεφάνι για να σε 
στεφανώσουμε τώρα που φεύγεις. 
 
Καλέ μας φίλε, το βιολί είναι το σύμβολο κάθε όντος που, οδεύοντας προς τη δύση χάνει 
σιγά- σιγά την ικμάδα της ζωής. 

Καλέ μας  φίλε. Τα πάντα ρει.  Αυτή είναι η πορεία των αιώνων.  Δεν υπάρχει παράδρομος 
ή πισωγύρισμα.  Χρέος κάθε  ανθρώπου  είναι να αναπληρώνει τη φυσική φθορά με τη η 
δημιουργία! Το παρήγορο ισοζύγιο. Η αίσθηση της δημιουργίας. 

Αυτή είναι η εκπλήρωση της πιο μεγάλης ανάγκης μας, που βρίσκεται στην κορυφή μιας 
πυραμίδας που λέγεται σκοπός της ζωής και το δίδαξες στη ζωή σου με το παράδειγμά 
σου.  

Να δημιουργήσει, να αφήσει ένα αποτύπωμα από το πέρασμά του! Και να πάρει έναν 
έπαινο!  Τον τελευταίο, τον ωραιότερο! 

Σήμερα, από όλους εμάς τους βαρύθυμους  Προκόπη  φίλε μας, παίρνεις  αυτόν τον 
ωραίο έπαινο! 
 
Τώρα όμως το σύντομο ταξίδι τον 67 ετών τελείωσε. Είδες το χάραμα και το δειλινό της 
μεγάλης τούτης ημέρας και το ηλιοβασίλεμά της, το αμφίβολο!! 
 
Οδήγησες το άρμα σου καθοδηγώντας ανθρώπους με πολύτροπους χαρακτήρες όπως 
έλεγες και  τους κατανοούσες με την  ακρίβεια της σοφίας σου!  Το ωραιότερο ταξίδι 
τέλευσε. 
 
Θα σε θυμούνται όλοι, γιατί τα όνειρα τους έγιναν ομορφότερα κοντά σου!!! 
 
Ξέρω, όμως, ότι τώρα, που βασίλεψε ο ήλιος της ζωής και όπως λέει ο Μένανδρος 
ακούονται  καθαρότερα οι μελωδίες, θα προσέξεις εξάδελφε  τούτον τον μικρό επίλογο 
που σου είπαμε αποχαιρετώντας και τότε, θα καταλάβεις πόση είναι η εκτίμηση μας για 
σένα.  
Καλό σου ταξίδι !!! 
 
10-5-2022 
Α.Β. Καραμπάτσος  
 

 

 



Β΄ ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ  
Για τον Προκόπη 

 
Θα ήθελα να πω δυο λόγια για τον απελθόντα συμμαθητή μου Προκόπη εκ μέρους 

τόσο των συμμαθητών του, όσο και των άλλων συναδέλφων που συναντήθηκαν ή/και 
συνεργάστηκαν μαζί του στις τάξεις της Π.Α.  

 
Ήδη από την πρώτη στιγμή που συγκεντρωθήκαμε στην τάξη μας ως 9 πρωτοετείς 

μαθητές Μηχανικοί τον μακρινό Σεπτέμβριο του 1973 μαζί με τους 5 αλλοδαπούς 
συμμαθητές μας, νοιώσαμε τον χαμογελαστό και καλοσυνάτο Προκόπη να εκπέμπει την 
χαρά της ζωής και του καλού λόγου προς όλους μας. Η τετραετής συμβίωσή μας στη Σ.Ι. 
μάς ένωσε τόσο πολύ λόγω των κοινών επιδιώξεών μας, όσο και λόγω της ιδίας ηλικίας 
και της συναναστροφής μας τόσο εντός της Σχολής, όσο και στις «εξόδους» μας τα 
Σαββατοκύριακα! Πάντα είχε ένα καλό λόγο για τον καθένα μας και ειδικά μεταξύ μας 
αναπτύχθηκε μια υγιής άμιλλα και συναναστροφή, γνωρίζοντας ο ένας του άλλου την 
οικογένεια! 

 
Τελειώνοντας την Σχολή Ικάρων σκορπίσαμε σε όλη την Ελλάδα σε αεροδρόμια 

πρώτης γραμμής, κάναμε νέες υπηρεσιακές γνωριμίες υπηρετώντας την ΠΑ και 
εξελισσόμενοι σε βαθμούς και σε θέσεις ευθύνης. Παρά τις αποστάσεις πάντα βρίσκαμε 
ευκαιρίες να συναντηθούμε, να μιλήσουμε για τις οικογένειές μας, τα παιδιά μας, τις 
ευχάριστες στιγμές σας, αλλά και για τις δυσάρεστες στιγμές της ζωής μας. Ειδικότερα 
μετά την αποστρατεία μας κάθε χρόνο συναντιόμασταν και μεταξύ κρασιού και αχλαδιού, 
λέγαμε τα νέα μας. Δυστυχώς τα τελευταία 2,5 χρόνια λόγω κορωνοϊού δεν 
συναντηθήκαμε!  

 
Ο Προκόπης πάντα διατήρησε το χαμόγελό του και το καλό του λόγο σε κάθε 

περίπτωση, αγαπούσε πολύ την οικογένειά του και ιδιαίτερα ήταν περήφανος για τις 
επιτυχίες των παιδιών του στη ζωή τους! 

 
Δυστυχώς έφυγε γρήγορα από τη ζωή και άφησε σε όλους μας ένα 

δυσαναπλήρωτο κενό. Δεν θα τον ξεχάσουμε και θα τον θυμόμαστε για πάντα. Ας είναι 
ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει! 

 
10-5-2022                                                                               
 Νικόλαος Ποντίκης 
 


