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Τα μεθεόρτια της Αυγουστιάτικης κατασκήνωσης του προγράμματος “ΒΡΥΣΙΚΑ
ΦΥΣΙΚΑ”

Ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΡΟΖΟΥΔΗΣ

και η ιδέα του που την έκανε πράξη και έφερε την άνοιξη στο μαραζωμένο χωριό
μας μα προπαντός που έκανε τα προσωπάκια των παιδιών μας να χαμογελάσουν
ευτυχισμένα.

Στα πενήντα χρόνια της μεταπολιτευτικής περιόδου, μέσα σε μια τσιμέντο-πλαστική
ανάπτυξη της χώρας μας που ώθησε τους κατοίκους της υπαίθρου σε ανεξέλεγκτη
αστυφιλία και ερήμωσε την ύπαιθρο αποκόπτοντας τα χωριά από τις παραδοσιακές
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πνευματικές και κοινωνικές ρίζες τους η νεολαία έμεινε βυθισμένη στο πνευματικό σκοτάδι.

Ο χάρος με το πνευματικό του δρεπάνι θέριζε αλύπητα τα φωτεινά μυαλά, τις παιδικές
ψυχές, τα παιδικά όνειρα βυθίζοντας τις παιδικές σκέψεις και τη μόρφωση τους σε
πνευματικό τέλμα.

Η ελευθερία της δημιουργικής σκέψης και απασχόλησης των παιδιών, της νεολαίας
ολόκληρης, εγκλωβίστηκε σε μια φυλακή που ήταν κατασκεύασμα του Ελληνικού κράτους
και της επίκτητης κουλτούρας των γονιών και των δασκάλων τους κτισμένη πάνω στο
δόγμα:

“Μάθε παιδί μου γράμματα για να διοριστείς στο Δημόσιο, να βάζεις μια υπογραφή και να
παίρνεις κάθε μήνα τον παχυλό μισθό σου”.

Η ελεύθερη φιλοσοφική παιδική σκέψη σκλαβώθηκε και τα παιδικά μυαλά έχασαν την
δημιουργικότητα τους και τη φωτεινότητα που αντλούσαν από την παράδοση. Η τεράστια
πνευματική κληρονομιά της μικρής αλλά ελεύθερης αγροτικής κοινωνίας θάφτηκε βαθιά στη
λήθη και οι μεγάλοι και οι μικροί ηγέτες έριξαν από πάνω τόννους χώμα για να μη μπορεί
να τη ξεθάψει ποτέ κανείς. Έτσι ήθελαν να γίνει και αυτό έκαναν.
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Παραθέτω ένα απόφθεγμα από την ιστοσελίδα μας:

(Λαός που την παράδοση του χάνει και δεν θυμάται, στον λήθαργο του μαρασμού
παντοτινά κοιμάται.)

Έπρεπε να βρεθεί κάποιος και να ταρακουνήσει την κοινωνία για τον μεγάλο κίνδυνο που
απειλούσε να αλλοτριώσει τη νεολαία μας, αν δεν το είχε κιόλας κάνει.

Γι αυτό το ταρακούνημα ενδιαφέρθηκε και το προκάλεσε ο συγχωριανός μας Χρήστος
Γκροζούδης με την ιδέα που είχε να “εκμεταλλευτεί” την καλοκαιρινή μάζωξη της νεολαίας
στο χωριό για επίσκεψη στους παππούδες τους. Βρέθηκε ο “πεφωτισμένος” χωριανός μας
και αφόπλισε τον κακό θεριστή χάρο που με τη “κόσα” του θέριζε τη φωτεινή σκέψη της
νεολαίας και στη θέση του άναψε τη φλόγα της ελπίδας για γνήσια ανθρωπιστική παιδεία.

Με την τεράστια εκπαιδευτική και διαπαιδαγωγική πείρα του, χρόνια ο ίδιος δάσκαλος,
συνέλαβε την ιδέα και δημιούργησε πέρυσι το πρώτο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΒΡΥΣΙΚΩΝ που για δέκα μέρες του Αυγούστου
αγκάλιασε τα παιδιά του χωριού μας και τα πρόσφερε γνώσεις και εμπειρίες από την
παρελθούσα αγροτική κοινωνική ζωή του χωριού μας με τεράστια επιτυχία. Φέτος το
πρόγραμμα επαναλήφθηκε εμπλουτισμένο με καινούργιες δράσεις. Η επιτυχία του και
φέτος τεράστια.

Ποιος είναι ο Χρήστος Γκροζούδης δεν χρειάζεται να πω πολλά πράγματα, τον γνωρίζετε
καλά όλοι σας. Είναι ένας επιτυχημένος μεγάλος επιχειρηματίας, ένας εξαίρετος
καθηγητής, ένας υπέροχος άνθρωπος, ένας ρομαντικός Βρυσικιώτης. Σε σας συγχωριανοί
μου θέλω να πω και να τονίσω τα παρακάτω:

Ο Χρήστος άναψε τη φλόγα της σωστής δημιουργίας για να φωτίσει τις παιδικές ψυχούλες
των παιδιών μας. Τώρα ήρθε η δική μας σειρά να δράσουμε, πρέπει όλοι μαζί,
γονείς-παππούδες και γιαγιάδες να προσπαθήσουμε τη φλόγα αυτή να τη δυναμώσουμε, να
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την κάνουμε μεγάλη “μπουμπούνα” , να φωτοβολήσει στα πέρατα του κόσμου, στους
τέσσερις ορίζοντες, όπου κατοικοεδρεύουν αδέρφια μας Βρυσικιώτες, να μάθουν τι κάνουμε
για τους νέους εδώ στα Βρυσικά, προπαντός να φροντίσουμε να μη σβήσει αυτή η ζωοδότρα
φλόγα που άναψε ο Χρήστος.

Πρέπει να κουβαλήσουμε ξύλα, μεσέδες-πουρνάρια-γάβρα και να τροφοδοτήσουμε τη
πνευματική φωτιά, ο καθένας μας όπως και όσο μπορεί, με προσωπική δουλειά ή και με
οικονομική στήριξη.

Δεν πρέπει να χάσουμε αυτήν την ευκαιρία, δεν πρέπει να κλείσουμε αυτή την πνευματική
“πατέκα” που μας άνοιξε ο συγχωριανός μας.

Χρήστο σ΄ ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιά μου, πιστεύω ότι όλοι οι Βρυσικιώτες σε
ευχαριστούμε, Να σ΄ έχει γερό, εσένα και την οικογένεια σου ο Ύψιστος.

ΘΕΟΦΙΛΟΣ
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