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4 ο ; Πρόγραμμα Βρυσικά… Φυσικά!!! (6-16 Αυγούστου 2015)

Αγαπητοί Συμπατριώτες Βρυσικιώτες,

Θεσσαλονίκη 29/7/2015

Αγαπητά παιδιά των απανταχού σχέση εχόντων με τα Βρυσικά,

Καθώς ο καιρός πλησιάζει, νιώθω την υποχρέωση αλλά και την ανάγκη να επικοινωνήσω
μαζί σας, ως ο έχων την πρωτοβουλία της οργάνωσης και της λειτουργίας του
ομολογουμένως επί τριετία επιτυχημένου προγράμματος Βρυσικά…Φυσικά!!!

Είχα από την περσινή χρονιά αναγγείλει ότι λόγω προσωπικών και οικογενειακών
υποχρεώσεων -καθώς τα παιδιά μου, ο Πολύκαρπος και η Μαρίνα, ως μαθητές πλέον της Γ΄
Λυκείου, έχουν ξεκινήσει την προετοιμασία για τις επόμενες πανελλαδικές εξετάσεις- δεν
θα μπορέσω να βρίσκομαι στα Βρυσικά κατά τη διάρκεια του προγράμματος, εφόσον είναι
αναγκαία η παρουσία μου στη Θεσσαλονίκη και η ηθική στήριξη προς τα παιδιά μου. Εδώ και
καιρό αναζητώ κάποιον ή κάποιους Βρυσικιώτες εκπαιδευτικό/-ούς, βεβαίως, που είναι
διατεθειμένος/-οι να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στη λειτουργία του εθελοντικού
προγράμματος Βρυσικά…Φυσικά!!!

Στην προσπάθεια αυτή εννοείται ότι τον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό είμαι
πρόθυμος και πάλι να τον αναλάβω σε συνεργασία με όποιον ή όποιους θα δηλώσουν
πρόθυμοι να συμμετάσχουν και να εργαστούν για την ομαλή διεξαγωγή του προγράμματος,
όμως, όπως προανέφερα, δεν θα μπορέσω να έχω φυσική παρουσία. Επιπλέον, αναφέρω
ότι ορισμένοι εκ των εθελοντών που εργάστηκαν για την ολοκλήρωση του προγράμματος
κατά τα προηγούμενα δύο ή τρία χρόνια ήδη έχουν δηλώσει αδυναμία συμμετοχής.
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Για όλους τους παραπάνω λόγους καθίσταται κατανοητό ότι, για να λειτουργήσει και πάλι
ομαλά το φετινό πρόγραμμα Βρυσικά…Φυσικά, θα πρέπει να υπάρξει «νέο αίμα», να
κινητοποιηθούν νέα άτομα-εθελοντές, που θα διαθέσουν το χρόνο τους αλλά προπαντός
την αγάπη τους και το ενδιαφέρον τους στα παιδιά των Βρυσικών επί ένα δεκαήμερο.

Επειδή ο Αύγουστος είναι πια προ των θυρών και τα χρονικά περιθώρια στενεύουν,
προτείνω η τελική ημερομηνία ως την ανακοίνωση του φετινού προγράμματος (αν
πραγματοποιηθεί) να οριστεί η 2 α Αυγούστου. Ευελπιστώ ως τότε στην εκδήλωση νέου
ενδιαφέροντος από πρόθυμους εθελοντές για το πρόγραμμα στήριξης της νεολαίας
Βρυσικών και κυρίως εκ μέρους ορισμένων εκπαιδευτικών που -δόξα τω Θεώ- έχουμε
αρκετούς ενεργούς και συνταξιούχους του επαγγέλματος. Δηλώνουμε ότι όλοι μας θα
σταθούμε αρωγοί σε κάθε περίπτωση.

Εάν, παρόλα αυτά δεν καταστεί δυνατή η υλοποίηση του προγράμματος λόγω των
προαναφερθέντων συγκυριών, δεσμεύομαι προσωπικά ότι το πρόγραμμα θα λειτουργήσει
κανονικά την επόμενη χρονιά πιο δυνατά, πιο μαζικά, πιο χαρούμενα.

Με αγάπη για τους νεολαίους των Βρυσικών και για τους παππούδες και τις γιαγιάδες τους.

Καλή τύχη σ’ όλους και σ’ όλα.

Με εκτίμηση

Χρήστος Γκροζούδης

Τηλ.: 6944-517535
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