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Ο

ΦΥΛΛΗΣ ΓΚΡΟΖΟΥΔΗΣ

και η υπέροχη ιδέα του.

Σήμερα, Σάββατο, 22 Μαρτίου του σωτήριου χρόνου 2014, πρωί-πρωί, συναντήθηκα με τον
αγαπητό φίλο, συγχωριανό και ανιψιό μου, Φύλλη. Μετά από τα συνηθισμένα λόγια που
ανταλλάσσουν δυο δυνατοί φίλοι τον ακούω με ύφος σοβαρό και με παλλόμενη φωνή να μου
λέει:

{-Θείο,,,,,, διάβασα αυτά που ανέβασες στο FB για τον ήρωα χωριανό μας τον εκτελεσθέντα
από τους Γερμανούς κατακτητές, τον αείμνηστο ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΤΣΙΑΠΡΑΖΗ.

Μαζί με τη μεγάλη συγκίνηση που πήρα αναρωτήθηκα μέσα μου, πόσοι νέοι χωριανοί μας,
πόσα από τα Βρυσικιωτόπουλα γνωρίζουν το παραμικρό γι' αυτόν τον αφανή ήρωά μας?
Σίγουρα ελάχιστα έως κανένα. Πρέπει κάτι να κάνουμε για να βγάζουμε τέτοια γεγονότα
από την αφάνεια , από τη λήθη και να τα ανεβάσουμε ψηλά και σε περίοπτη θέση της
μικρής ιστορίας του χωριού μας, εκεί που τους αξίζει, εκεί που πρέπει να βάζουμε τους
ήρωες. Πρώτα- πρώτα θέλω να σε παρακαλέσω, να σε παροτρύνω να ασχοληθείς
περισσότερο με τον ήρωα μας και να συγκεντρώσεις όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία
για τη ζωή του και για την δολοφονική εκτέλεση του από τους Γερμανούς. Πρέπει να
μάθουμε όλοι οι Βρυσικιώτες περισσότερα για τον ταπεινό αλλά γενναίο άνθρωπό μας που
θυσίασε τη ζωή του, το μεγαλύτερο δώρο του Θεού στον άνθρωπό, στον αγώνα των
Ελλήνων για λευτεριά. Για τον Άνθρωπο Πατριώτη που μαζί με τη θυσία της ζωής του
θυσίασε και την ευτυχία, την ασφάλεια και τη σιγουριά της οικογένειας του αφήνοντας τη
νέα γυναίκα του χήρα και τα δυο κοριτσάκια του ορφανά. Θέλω επίσης να σου πω και κάτι
άλλο τολμηρό που σκέφτηκα

Η αναγνώριση μας να μη είναι μόνο θεωρητική αλλά να γίνει ουσιαστική και πραγματική.
Προτείνω και θέλω εσύ να το αναλάβεις αυτό, να πείσουμε την κοινότητα μας, δημότες και
αρχή, να συμφωνήσουν να δώσουμε το όνομα του σε μια τοποθεσία του χωριού, π.χ. στην
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πλατεία ή στον κεντρικό δρόμο που ενώνει την “τούρκσα στράτα” με την πλατεία και ως
σνιακκλησιά. Όμως ανοίγοντας περισσότερο τις σκέψεις μου πέρασε από το μυαλό μου η
ιδέα ότι το καλλίτερο μέρος που θα μπορούσαμε να δώσουμε το όνομα του είναι η
καινούργια γέφυρα που έγινε στον Ερυθροπόταμο, στη θέση “χασίς”. Αυτή δένει πιο πολύ με
τη θυσία του γιατί ενώνει το χωριό με τον τόπο της εκτέλεσης.}

Σταμάτησε απότομα τον λόγο του λες και ήθελε να πάρει ανάσα γιατί όλα τα παραπάνω τα
είπε μονορούφι.

Σήκωσα το χέρι μου και γραπώνοντας τον από το σβέρκο τον τράβηξα χαμηλά προς το
πρόσωπό μου για να τον φιλήσω, είναι και πανύψηλος πανάθεμάτον.

“Ε!! ρε πιδούδιμ' Καραφυλλάκο, βαρύ φουρτιό μι φόρτουσις.” Σκέφτηκα με τη σειρά μου.

ΘΕΟΦΙΛΟΣ
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