ΤΑΣΟΣ ΦΟΥΣΕΚΗΣ
Πριν απο λιγες μερες εφυγε,για παντα,απο κοντα μας ενας αξιος συμπολιτης μας
και αγαπημενος μου φιλος, ο Τασος Φουσεκης.
Συνδεθηκαμε απο παιδια, με δυνατη φιλια, ως μελη του «Φιλοπροοδευτικου
Συλλογου Αμπελοφυτου»,στα δυσκολα χρονια της κατοχης και τη φιλια αυτη—που
επισης μοιραστηκαμε με τον αξεχαστο Νικο Κυριακοπουλο—προστατεψαμε και
κρατησαμε μεχρι τα βαθεια μας γεραματα και συγκεκριμενα μεχρι τις 14.12.2013 που ο
Τασος με αφησε μονο.
Τα λιγα αυτα λογια που γραφω για τον πιστο φιλο που εχασα δεν τα γραφω για να
τιμησω το θανατο του αλλα για να τιμησω τη ζωη του.
Τη ζωη του τιμιου, ευγενικου, δημιουργικου, καλου και αγαθου ανθρωπου, αλλα
και σκληρου μαχητη, που εδωσε τους καλους αγωνες του για την επιβιωση του και για
μια καλυτερη κοινωνια.
Τη ζωη του αγαπημενου συζυγου, του στοργικου πατερα και του
τρισευτυχισμενου παππου.
Τη ζωη του καταξιωμενου επιστημονα στον τομεα των ραδιοτηλεοπτικων
συχνοτητων τοσο στην πατριδα μας οσο και στο εξωτερικο: Μεγαρο Ελληνικης
Ραδιοφωνιας και Τηλεορασης», ο πρωτος «ελευθερος» ραδιοφωνικος σταθμος μας, ο
«ΑΘΗΝΑ984», οι καινουριες αιθουσες του «Μεγαρου Μουσικης» και παρομοιες
δραστηριοτητες στη Λιβυη και στην Ιταλια, είναι μεγαλα εργα στα οποια, ως πολυτιμος
συνεργατης ελαβε μερος.
Και, τελος, τη ζωη του ξενιτεμενου παιδιου της «Αγορελιτσας» που όχι μονο
ποτε δεν ξεχασε τον τοπο του αλλα, με τη συγγραφη του, σε λιγους δυστυχως γνωστο,
βιβλιο του «ΑΦΗΓΗΜΑ ΖΩΗΣ», ανεδειξε ποσο αθεραπευτα ερωτευμενος με το
Αμπελοφυτο εμεινε μεχρι το τελος της ζωης του…………
Ευχομαι, καλε μου φιλε, «ΕΚΕΙ» που θα πας να σε καλοδεχτουν. Και μην ξεχασεις να
Τους παρακαλεσεις να σου διαθεσουν ένα μικρο εργαστηρι ραδιοτεχνιας για να βρεις
τη….συχνοτητα που θα επικοινωνησεις μαζυ μου. Μου το εχεις υποσχεθει! Αλλωστε,
είναι ο μονος τροπος να μαθεις νεα μας και, κυριως, ποτε θα φυγει αυτή η φοβερη
οικονομικη κριση που τοσο μας ταλαιπωρει…………
Αθηνα, Δεκεμβριος 2013,
Τακης Παρνασσας

