Εκείνοι που φεύγουν – Ο
ύστατος αποχαιρετισμός στο
συνάδελφο
Αχιλλέα
Παναγιωτόπουλο από το φίλο
του και συνάδελφο Μιχάλη
Γιαννικόπουλο
Πριν από λίγες μέρες έφυγε από κοντά μας ο συνάδελφός μας
Αχιλλέας Παναγιωτόπουλος. Ο επί δεκαετίες αγαπημένος του φίλος
και συνάδελφος Μιχάλης Γιαννικόπουλος δεν μπόρεσε να δώσει το
παρών στην εξόδιο ακολουθία του λόγω της πανδημίας και μας
απέστειλε τον ύστατο αποχαιρετισμό προς τον αγαπητό του φίλο:

Ο εκλιπών συνάδελφος
Αχιλλέας
Παναγιωτόπουλος

«Εκείνοι που φεύγουν»
Έφυγε από τη ζωή στις 19.9.21 ο Αχιλλέας Παναγιωτόπουλος. Η
κηδεία του έγινε την Τρίτη 21.9.21. Επειδή δεν μπόρεσα να
παραβρεθώ στην εξόδιο ακολουθία του, κυρίως λόγω της
πανδημίας, θα γράψω τούτα τα λίγα λόγια για τον φίλο μου τον
Αχιλλέα:
Αχιλλέα, υπήρξες συνάδελφος και κυρίως φίλος, για 45
τουλάχιστον χρόνια. Στην περίοδο αυτοί οι δεσμοί μας όλο και
μεγάλωναν, η συναδελφικότητα ήταν για μένα και για σένα κάτι
ιερό. Δεν υπήρχε πονηριά πάνω στη δουλειά μας και η συνεργασία
μας ήταν καθαρή, ολοκάθαρη, τα αισθήματά μας καθαρά.
Η φιλία μας, τι να πω! Όλο και μεγάλωνε, τόσο πολύ, που έφθασε
και στις οικογένειές μας και στις εξόδους μας τις συχνές
ήμασταν όλοι εκεί…
Φίλε Αχιλλέα, ο θάνατός σου με άφησε άναυδο. Όταν μου
τηλεφώνησε η Κική, η γυναίκα σου, δεν μπόρεσα να το πιστέψω!
Αχιλλέα, ήσουν ένα σπουδαίος συνάδελφος και ένας σπουδαίος
υπάλληλος στην τράπεζα. Ανέβηκες τα σκαλοπάτια της ιεραρχίας
με αφάνταστη τιμιότητα, εργατικότητα και παρουσία. Δεν
κατηγόρησες κανέναν και δεν κατηγορήθηκες από κανέναν.
Αγαπούσες τη δουλειά σου, σεβόσουν την εργασία που έκανες και
για αυτό άλλωστε ανέβηκες τα σκαλοπάτια…
Φίλε Αχιλλέα, φεύγοντας από τη ζωή έχεις αφήσει πίσω σου και
μία ωραία οικογένεια : τον Γιάννη, τη Μαρία, τα παιδιά σου,
την Αγαπημένη σου γυναίκα, Κική, που τόσο αγαπιόσασταν, ενώ
έζησες και εγγόνια. Έφυγες, νομίζω, ευτυχισμένος…
Εγώ ο φίλος σου Μιχάλης, που επί τόσα χρόνια ήμασταν
συνάδελφοι και φίλοι, σε γνώρισα καλά: υπήρξες ένας σπουδαίος
άνθρωπος χωρίς μίσος για κανέναν, καθαρός και ακέραιος σ’ όλη
σου τη ζωή και σταδιοδρομία.
Φίλε Αχιλλέα, θα σε αποχαιρετήσω: Να’χεις καλό ταξίδι, στον

ατέλειωτο δρόμο σου και εύχομαι ο Παντοδύναμος Θεός μας, να
αναπαύσει την ψυχή σου και να συγχωρέσει ό,τι έκανες και δεν
έκανες.
Αιωνία σου η μνήμη Αχιλλέα.
Μιχάλης Κανέλλου Γιαννικόπουλος

