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  Στην αγαπημένη  μνήμη
του πατέρα μας
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Πρόλογος

Με τον πατέρα μου μας συνέδεαν πολλά. Πάρα πολλά. Ένα από αυτά ήταν τα χέρια
μας. Δουλεύαμε μαζί στο παλιό μας σπίτι στο χωριό που το επισκευάσαμε μόνοι μας, στα
έπιπλα που εγώ κατασκεύαζα, σε μαστορέματα και λίγο, για τον λίγο χρόνο που προλάβαμε
στην γη μας (ένα πολύ μικρό χωραφάκι) εδώ και 4 χρόνια που άρχισα να προσπαθώ να μάθω
λίγο  την  αγροτική  ζωή,  την  γεωργία,  την  καλλιέργεια  των  δικών  μου  φυτών  και  την
δημιουργία των δικών μου φυντανιών.. 

¨Ήρθε λοιπόν πολύ φυσικά η απόφασή μου, η τόσο αιφνίδια και απρόσμενη και για
τους άλλους αλλά ακόμη και για μένα,  να φτιάξω το μνήμα του, τον τάφο του, με τα χέρια
μου. Ήταν σα να μην ήθελα να βάλουν άλλοι χέρι εκεί. Σα να ήταν η τελευταία πράξη που θα
συνέχιζε ακόμη αυτό τον δεσμό μας μέσα από τα χέρια μας, όταν γελούσαμε και μαλώναμε,
διαφωνούσαμε και συμφωνούσαμε και λέγαμε ο ένας τον άλλο μάστορη ή καμιά φορά μου
ζητούσε να του βγάλω μία ακίδα ή ένα ασπράγκαθο από τα χέρια.

Όλα ολοκληρώθηκαν σε λιγότερο από σαράντα ημέρες. Και όταν τα εγγονάκια του
πατέρα μου βρέθηκαν στο μνημόσυνο στο ξύλινο μνήμα του παππού τους είπαν: αυτό δεν
μοιάζει με τάφο. Μοιάζει σαν κήπος. Είναι «ο κήπος του παππού».

Την ιστορία δημιουργίας  αυτού του ξύλινου  μνήματος  και  μαζί  κάποιες  σκέψεις,
σχόλια και παρατηρήσεις καταγράφω στο κείμενο αυτό.
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Εισαγωγή

Η αλήθεια είναι ότι τα νεκροταφεία δεν μου είναι προσφιλής χώρος. Δεν ξέρω αν τα
αποφεύγω  κατά  κάποιο  ιδιαίτερο  προσωπικό  τρόπο  ή  απλά  όπως  ίσως  οι  περισσότεροι
άνθρωποι γύρω μου. Και τύχη αγαθή, μέχρι τώρα, με κράτησε μακριά από συχνές επισκέψεις
στους τόπους αυτούς. 

Όπως τύχη αγαθή μας οδηγούσε στα χρόνια της εφηβείας και της πρώιμης νεότητάς
μας, μια παρέα φίλων στο χωριό μας (τους Καλημεριάνους της Κύμης) να έχουμε στέκι μας,
τόπο συναντήσεων και συζητήσεων το πεζούλι του νεκροταφείου του χωριού μας. Κανένας
φόβος, καμία μακάβρια σκέψη ή δυσάρεστο συναίσθημα δεν χάλασε ποτέ την διάθεσή μας
όλα αυτά τα χρόνια που αυτό το πεζούλι ήταν ο αγαπημένος τόπος συνάντησής μας. 

Από εκεί είχα και τις πρώτες εικόνες από κάτι που όπως φάνηκε πέρασε βαθιά μέσα
στη μνήμη μου και με επηρέασε πολύ. Οι τάφοι στο χωριό μου ήταν πολλές φορές ξύλινοι. Όχι
όλοι βέβαια, μα από όσο μπορώ να θυμηθώ πολλοί από αυτούς. Η εικόνα τους θύμιζε παιδική
κούνια:  ξύλινα  κάγκελα  γύρω-γύρω,  σταυρός  και  φιγούρες-στολίσματα  με  το  ξύλο  στα
κάγκελα (απλά και  λιτά συνήθως).  Χώμα,  χορτάρι  λίγα λουλούδια.  Σε κάποιο σημείο ένα
κουτί, λίγο σαν εικονοστάσι, για να ανάβει μέσα το καντήλι, να βολεύονται τα απαραίτητα –
λιβάνι, λάδι, σπίρτα κλπ- και ίσως και κάποια φωτογραφία του κεκοιμημένου. Το βράδυ με το
φως των καντηλιών αναμμένο ο χώρος ήταν ήρεμος, θα μπορούσα να πω έως και όμορφος. 

Εδώ να προσθέσω δύο αναμνήσεις συνδεδεμένες με εκείνη την εποχή. Η πρώτη είναι
ένα  είδος  κάτι  σαν διαγωνισμού που κάναμε.  Πολλές  φορές  μας  άρεσε να κοιτάζουμε  τις
ηλικίες των θανόντων: συνήθως ήταν μεγάλες, πολλοί έφταναν και ξεπέρναγαν αρκετά τα 90
χρόνια. Ψάχναμε τα ονόματα, τις χρονιές και τις ηλικίες για να βρούμε την πιο καλή επίδοση
… τον πιο μακρόβιο υπερήλικα που είχε θαφτεί εκεί. Η δεύτερη αφορά ένα άλλο είδος και
πάλι λίγο σαν διαγωνισμού. Ναι μεν συχνάζαμε εκεί και ήμασταν χαλαροί κλπ κλπ όμως όταν
έπεφτε η νύχτα δεν αισθανόμασταν και πολύ άνετα για να μπούμε μέσα στο νεκροταφείο και
να περιηγηθούμε ανάμεσα στους τάφους. Έτσι κατά καιρούς όλο και κάποια πρόκληση έπεφτε
ανάμεσά μας και όλο και κάποιοι από εμάς έπρεπε να δείξουν το θάρρος τους…

Μπορεί τα νεκροταφεία να μην μου αρέσουν και μέχρι τώρα να τα απόφευγα όμως η
ζωή είναι αναπόφευκτα συνδεδεμένη με αυτά. Έτσι η απώλεια του πατέρα μου, την Μεγάλη
Δευτέρα το βράδυ (του 2014) με έφερε εκεί που δεν ήθελα, μπροστά στους φόβους μου και τα
άγχη μου,  εκεί  που συνήθως  λένε  ότι  είναι  η  τελευταία  κατοικία  των  ανθρώπων μας  και
προφανέστατα ένας χώρος μνήμης και σεβασμού, νομίζω κανονικά και αγάπης.

Και όταν όπως προείπα αιφνίδια και απροετοίμαστα είπα ότι θα έφτιαχνα μόνος μου
το  μνήμα  για  τον  πατέρα  μου,  αυτό  συνδυάστηκε  με  τις  εικόνες  και  τις  μνήμες  από  το
κοιμητήριο των Καλημεριάνων και τους ξύλινους τάφους του. Έτσι οι τάφοι εκείνοι οι λιτοί
και απέριττοι έγιναν για εμένα οι δυνατές εικόνες και οι πρωτογενείς αναφορές που θέλησα να
εφαρμόσω στο ξύλινο ταφικό μνήμα που ήθελα πλέον να φτιάξω. 

Οι μνήμες όμως και οι σχεδόν ονειρικές εικόνες που διατηρούσα εντός μου δεν ήταν
αρκετές  για την  κατασκευή.  Χρειαζόταν να  μελετήσω το  θέμα  τόσο σχεδιαστικά  όσο και
κατασκευαστικά. Αρχικά νόμιζα ότι θα εύρισκα κάποια ακόμη δείγματα σε κάποιο κοιμητήριο
της Εύβοιας (και οπωσδήποτε στο χωριό μου). Γελάστηκα. Τίποτε σχετικό σχεδόν δεν υπήρχε
πλέον. Κατόπιν ήλπισα ότι θα εύρισκα κάποιες γραπτές πηγές, φωτογραφίες ή σχεδιαστικές
αναπαραστάσεις. Και πάλι γελάστηκα. Και ο χρόνος είχε αρχίσει να γίνεται πιεστικός γιατί η
μητέρα μου ήθελε το μνήμα έτοιμο για το 40ήμερο μνημόσυνο. 

Μου έμεινε λοιπόν η στο βαθμό που μπορούσα μελέτη του θέματος και η σχεδόν από
την αρχή επανεύρεσή του. 
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Αρχικές θέσεις

Τα κύρια σημεία ή μάλλον το κύριο σημείο ενός τάφου –για έναν χριστιανό– είναι ή
πρέπει να είναι το σύμβολο του Σταυρού. Ο σταυρός βρίσκεται στο κέντρο της χριστιανικής
θρησκείας,  είναι  η  πηγή  και  το  κέντρο  κάθε  νοηματοδότησης  του  εκκλησιαστικού  βίου.
Επομένως τι πιο απλό και τι πιο απαραίτητο μπορεί να εννοηθεί για μια χριστιανική ταφή; 

Φωτ. 1. Ο Σταυρός του μνήματος [φωτ. ΣΔΣ]

Δυστυχώς όμως στα σημερινά κοιμητήρια και στις μορφές που συνήθως έχουν οι
τάφοι, μοιάζει να θυμόμαστε τον σταυρό δευτερευόντως και λίγο βαριεστημένα. Θα πρέπει να
μπει σε ένα χριστιανικό μνήμα, είναι κάτι που για κάποιους λόγους δεν πρέπει να ξεχάσουμε
να χρησιμοποιήσουμε, αλλά στην πραγματικότητα άλλα είναι που μας νοιάζουν πιο πολύ και
πρωταρχικά1. 

Έτσι αυτό που κάνουν όλοι είναι δύσκολο να αποφευχθεί. Και αφού το μάρμαρο και
οι  μαρμάρινοι  τάφοι  έχουν  γίνει  σχεδόν  μονόδρομος  συνήθως  βλέπουμε  και  άλλο  ψυχρό
μάρμαρο, και  τσιμέντο για την στήριξη και στο τέλος  πολλές  φορές ψεύτικα λουλούδια ή
γκαζόν. Μάλιστα σε πολλούς τάφους συναντούμε και ντουλαπάκια με κλειδαριές ασφαλείας2.
Άραγε είναι τόσο πολύτιμα τα σπίρτα, το λιβάνι και το λάδι για τους ζωντανούς, που πρέπει να
τα κλειδώνουν; Ή μήπως έχουν οι κεκοιμημένοι μυστικά και ανάγκη ασφαλείας;

Σε  αυτούς  τους  συνήθως  άσχημους,  μεγάλους,  άνοστους  και  άτεχνους  τάφους  οι
σταυροί είναι μικροί, δεν αποτελούν κυριαρχικά σημεία της όλης κατασκευής και σύνθεσης,
πολλές φορές γίνονται με δυσκολία αντιληπτοί ή είναι ένα φτηνό πλαστικό κολλημένο σε μία
πλάκα μαρμάρου.

Στα πλαίσια της κατασκευής που ήθελα να φτιάξω η σημασία και το πρωταρχικό
βάρος στον σταυρό έγιναν από την αρχή οι βασικές παραδοχές μου. 

1Νομίζω ότι η χρήση εικόνων των αγαπημένων προσώπων βρίσκεται τουλάχιστον ένα βήμα πιο μπροστά στην 
σκέψη των συγγενών. Και βεβαίως δεν μπορεί να μην γίνει σε αυτό μία συσχέτιση με αρχαιοελληνικές συνήθειες 
ή και μορφές τέχνης. Αυτή η τόσο ανθρώπινη ανάγκη, της δυνατότητας θέασης του χαμένου αγαπημένου 
προσώπου, έστω και σε φωτογραφία, είναι κατανοητή. Χριστιανικός όμως τάφος χωρίς εμφανή και προεξάρχοντα
τον σταυρό είναι κατάσταση παράδοξη και αντιφατική προς την ουσία της χριστιανικής πεποιθήσεως περί 
Αναστάσεως, μέλλουσας ζωής κλπ. 
2Άλλο που βλέπει κανείς: φανάρια από μπρούντζο και μετά για να μην χαλάσει το σκεπάζουν με αλουμινόχαρτο. 
Οπότε χαμένη πάει η ομορφιά του μπρούντζου, χαμένη και η αμφίβολη αισθητική του/τους.
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Όμως έπρεπε να βρω λύσεις για το σχέδιο των κάγκελων, τις διαστάσεις, την στήριξη
που θεωρούσα απαραίτητο να είναι σταθερή αλλά κρυφή και χωρίς χρήση τσιμέντου, τούβλων
κλπ. 

Όπως  ήδη  ανέφερα  πίστευα  ότι  εύκολα  θα  ξανάβρισκα  κάποια  δείγματα  από  τα
μνήματα που θυμόμουν στο κοιμητήριο του χωριού μου. Μάλιστα ήμουν σχεδόν σίγουρος ότι
τουλάχιστον θα έβρισκα το ξύλινο μνήμα του παπα-Νικόλα Σάγου, κεκοιμημένου από το 2000
νομίζω και επί πολλές δεκαετίες εφημέριου του χωριού. Είχα ακούσει ότι είχε ζητήσει ξύλινο
μνήμα. Φαίνεται όμως ότι η επιθυμία του (αν ίσχυε αυτό που προείπα) δεν είχε γίνει σεβαστή3.

Αυτή  η  σιγουριά  με  οδήγησε  σε  σχεδόν  πλήρη  χαλαρότητα  για  τις  πρώτες  δύο
εβδομάδες. Μόνο μέσα μου γινόταν δουλειά, σκεφτόμουν σχέδια κλπ. Χρειαζόταν όμως και
κάτι περισσότερο για να μπορέσω να φτιάξω κάτι  που φυσικά θα το έφτιαχνα για πρώτη φορά
και που ποτέ δεν είχα παρατηρήσει ή μελετήσει από κοντά.  

Έτσι άρχισα μία αναζήτηση σε τόπους, ανθρώπους, βιβλία και διαδίκτυο. Ο χρόνος
όμως είχε αρχίσει να περιορίζεται και οι αναζητήσεις έδωσαν  κατά βάσιν πενιχρά στοιχεία.
Περισσότερο επ΄αυτών στην συνέχεια.

Δεν  μπορώ  να  αποφύγω  την  αναφορά  στις  πιο  κάτω  σκέψεις,   που  μου  τις
προκάλεσαν αφενός μια συνηθισμένη εικόνα που αντιμετώπισα στις επισκέψεις μου στο Νέο
Κοιμητήριο  της  Χαλκίδας  και  αφετέρου  η  τραγική  εικόνα  που  συνάντησα  στα  παλαιό
Κοιμητήριο, αυτό του Αγίου Ιωάννη.

Στο  νέο  κοιμητήριο  πολλές  φορές  μπορεί  να  δει  ο  επισκέπτης  μια  μπουλντόζα.
Συνήθως, ιδίως τις πρωινές ώρες την συναντά κανείς λίγο μετά την κεντρική πύλη.

Μπουλντόζα όχι εκσκαφέας. Το λέω έτσι για να φανεί η χοντράδα του πράγματος.
Μπορεί  να  γίνονται  έργα  ή  να  χρειάζεται  για  την  εκσκαφή  νέων  τάφων.  Ο  χώρος  όμως
εναπόθεσης  των  νεκρών  ανθρώπινων  σωμάτων  είναι  ιερός.  Είναι  χώρος  προσευχής,
περισυλλογής, τιμής και ευαισθησίας. Το Νεκροταφείο Χαλκίδας δεν είναι το Νταχάου ή το
Μπίργκεναου. Δεν είναι στρατόπεδο συγκέντρωσης και δεν ζούμε σε τόσο τραγικές συνθήκες
που να έχουμε ανάγκη από μπουλντόζα μέσα στο νεκροταφείο. Και μάλιστα να είναι η πρώτη
εικόνα που βλέπει κανείς όταν μπαίνει μέσα. Μπορούσαν (εάν τους ήταν απαραίτητη) να την
βάλουν μακριά από την είσοδο.  Δεν επισκεπτόμαστε  τα νεκροταφεία  με την προσδοκία η
πρώτη εικόνα-συνειρμός  από αυτά να είναι  αυτή των μπάζων, των άχρηστων υλικών,  των
σκουπιδιών. Και ας μην θεωρηθούν υπερβολή τα προηγούμενα. Αν μόνο μια φορά το είχα δει
θα έλεγα ότι απλά έτυχε. ¨Όμως πολλές φορές βρέθηκα μπροστά στην εικόνα αυτή, την ασεβή
και χοντροκομμένη. Και όταν η μπουλντόζα δεν δουλεύει απλά είναι παρκαρισμένη κάπου
κοντά  στην  είσοδο.  Ούτε  και  τότε  δεν  μπαίνουν  στον  κόπο  ή  την  λίγο  προσεκτική
συμπεριφορά του να φροντίσουν να την απομακρύνουν λίγο, να την παρκάρουν κάπου λίγο
πιο πίσω, να μην είναι ποια και η πρώτη εικόνα…

Ακόμη  σύνηθες  είναι  να  βλέπει  κανείς  σπασμένα  και  παρατημένα  μπάζα  από
παλαιούς  τάφους,  ανάμεσα  στους  εν  χρήσει,  κάδους  σκουπιδιών,  μικρές  μπετονιέρες
(αναγκαίο  εργαλείο  για  τους  μαρμαράδες)  κλπ  κλπ.  Για  την  δική  μου  αντίληψη  των
πραγμάτων και οι κάδοι σκουπιδιών θα έπρεπε να απέχουν από τα μνήματα και να μην είναι
διάσπαρτοι ανάμεσα σε αυτά.

Όλα όμως τα προηγούμενα ωχριούν μπροστά σε αυτό που συμβαίνει στο παλαιό και
ιστορικό κοιμητήριο του Αγ. Ιωάννη, μέσα στην πόλη της Χαλκίδας. Εκεί οι εικόνες δεν είναι
απλώς απολίτιστες. Είναι κάτι περισσότερο: ασύμβατες με την έννοια του πολιτισμού. Πλήρης
3Θεωρώ απολύτως συμβατή με την βιωτή του παπα-Νικόλα μια τέτοια επιθυμία που εκφράζει απλότητα, 
ταπεινότητα και αγάπη για τα παλιά. Μάλλον όμως το ότι ο μακαριστός γέροντας είχε αρχίσει να έχει σεβαστική 
φήμη πολύ πέρα από το χωριό μας, οδήγησε στο λανθασμένο συμπέρασμα ότι του οφειλόταν μαρμάρινος τάφος, 
κατά τα συνηθισμένα του καιρού μας. 
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εγκατάλειψη και αφροντισιά. Σπασμένοι και κατεστραμμένοι τάφοι, μνήματα αγωνιστών του
21 ή της Εθνικής  Αντιστάσεως ή θυμάτων της Κατοχής χωρίς καμία περιποίηση ίσως και
οριστικά χαμένα για τις επόμενες γενιές. Οικογενειακοί τάφοι που χρησιμοποιούνται ως τόπος
κατοικίας  από κάποιους.  Πράγματα που μπορεί  να νομίζουμε ότι  ανήκουν στις  χώρες  του
τρίτου κόσμου, είναι εδώ δίπλα μας, μέσα σε μια πόλη που κάποιοι παρουσιάζονται με το
θράσος και την ανοησία  να την έχουν προτείνει ως πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για
το  2021.  Στην είσοδο υπάρχει  ακουμπισμένη  στον τοίχο  του  περιβόλου μια  πινακίδα που
δηλώνει ότι στον χώρο θα φτιαχτεί πάρκο για τις χαμένες μικρασιατικές πατρίδες. Ούτε πάρκο
όμως έχουμε δει, ούτε σεβασμό στην μνήμη, ούτε καν την πινακίδα δεν στήριξαν όρθια. Απλά
την ακούμπησαν στον τοίχο…

Τι κρίμα. Γιατί εκεί μέσα υπάρχουν όντως αξιόλογα έργα τέχνης. Και ο τόπος αυτός
αποτελεί σημαντικό σημείο για την ιστορία της πόλης της Χαλκίδας και για τους Έλληνες που
ήρθαν ως πρόσφυγες από την Μ. Ασία. Πολύ μικρό δείγμα κάποιων μνημείων παρουσιάζεται
στις φωτογραφίες  10-18 του φωτογραφικού παραρτήματος.
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Η Μελέτη

Έγινε σε δύο επίπεδα. 

Πρώτο  και  κυριότερο:  εσωτερική  παραδοχή  της  ιδέας,  σκέψεις  και  εικόνες  που
ανιχνεύθηκαν από μνήμες και μικρή εμπειρία κοιμητηριακών χώρων.

Δεύτερο: Συγκέντρωση εικόνων, πληροφοριών, σχεδίων κλπ.

Ι) Αναζήτηση ξύλινων μνημάτων είτε στα δύο κοιμητήρια της Χαλκίδας, είτε  στους
πιο κάτω τόπους: Ερέτρια, Βάθεια, Κύμη (Λιαουτσάνισσα), Καλημεριάνοι, Ενορία. 

ΙΙ) Αναζήτηση φωτογραφιών στο διαδίκτυο ή σχετικών κειμένων. Το διαδίκτυο δεν
απέδωσε σχεδόν τίποτε αξιόλογο φωτογραφικά ή από πλευράς σχετικών κειμένων. Βεβαίως η
αναζήτηση θα μπορούσε να συνεχισθεί περισσότερο ή αναλυτικότερα, είμαι σχεδόν σίγουρος
όμως ότι το τελικό αποτέλεσμα θα ήταν ούτως ή άλλως φτωχό. 

Νομίζω ότι  η  θάλασσα του τσιμέντου  και  τα ψυχρά και  παγωμένα μάρμαρα της
μηχανικής  επεξεργασίας  είναι  ο  ωκεανός  μέσα  στον οποίο  πλέουν  τα  σύγχρονα  ελληνικά
κοιμητήρια. Καθόλου περίεργο: γιατί τα κοιμητήρια να ακολουθούν διαφορετικό δρόμο από
τις ελληνικές πόλεις;

Δεδομένης λοιπόν αυτής της πραγματικότητας συνακόλουθο είναι και το διαδίκτυο
να μην έχει να προσφέρει και πολλά για ένα θέμα που ούτως ή άλλως δεν είναι ούτε ευχάριστο
ούτε και από αυτά που ενδιαφέρουν τον πολύ κόσμο.

ΙΙΙ)  Βιβλία.  Το βιβλίο του Ηλία Πετρόπουλου4 με πολλών ετών φωτογραφίες του
συγγραφέα του από τα ελληνικά κοιμητήρια το είχα υπόψη. Όμως τελικά στα χέρια μου ήρθε
αρκετό  καιρό  μετά  την  ολοκλήρωση  της  κατασκευής  μου5.  Και  εν  τέλει  είχε  ελάχιστες
σχετικές φωτογραφίες.. Έτσι τελικά από αυτό τίποτε δεν πήρα ως εικόνα ή ιδέα. 

Πιο χρήσιμο μου στάθηκε το βιβλίο ΑΘΩΣ, Όρος της Μεταμορφώσεως6, στο οποίο
βρήκα την φωτογραφία τριών απλών ξύλινων σταυρών, αγιορειτών μοναχών. Μάλιστα στην
φωτογραφία αυτή φαίνεται ότι το κοιμητήριο είναι παραθαλάσσιο, οι σταυροί είναι ή μόνη
ένδειξη για την ύπαρξη τάφων και είναι χαμένοι  μέσα στα αγριόχορτα στην σκιά μερικών
υψηλόκορμων κυπαρισσιών. Οποία απλότης για την ταφή ενός ανθρώπου…

ΙV) Πληροφορίες από ανθρώπους. Θα αναφέρω αυτούς που είτε μου έστειλαν κάτι ή
μου πρότειναν κάτι ιδιαίτερο, που μου έδωσε κάποια ιδέα ή βοήθησε στο ξεκαθάρισμα των
πολλών που είχα μέσα στο μυαλό μου. Κάποιοι ακόμη εκδήλωσαν ενδιαφέρον για το θέμα
όμως τελικά δεν μπόρεσαν να συνεισφέρουν με συγκεκριμένο υλικό, πληροφορία ή ιδέα7. 

4Ηλία Πετρόπουλου, Ελλάδος Κοιμητήρια, εκδόσεις Κέδρος, Αθήνα 2005. Τελικά από την μελέτη του βιβλίου 
του Η. Πετρόπουλου προέκυψε ότι είχε επισκεφθεί την Κύμη το 1974. Στις λίγες φωτογραφίες που έχει βγάλει 
από τα Κοιμητήρια της Κύμης βλέπουμε ότι τόσο σε αυτό της Λιαουτσάνισσας όσο και στα άλλα των Εισοδίων 
και του Προφήτη Ηλία υπήρχαν τότε πολλοί ξύλινοι τάφοι, της μορφής που έχω αναφέρει για τα μέρη της 
καταγωγής μου. Από το βιβλίο ακόμη προκύπτει ότι τέτοια ταφικά μνήματα έβρισκε κανείς πιο εύκολα σε νησιά 
αλλά και στην Μακεδονία. Γενικά ήταν τάφοι για τους φτωχότερους. Επισημαίνω την φωτογραφία ενός 
παρόμοιου ξύλινου τάφου για το ακέφαλο πτώμα του Παύλου Μελά (στη σελίδα 226). 

5Ευγενικό δώρο του φίλου Βαγγέλη Κατσή με τον οποίο είχα συζητήσει το θέμα.

6ΑΘΩΣ, ΟΡΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ, υπό Χρυσοστόμου Νταμ, Ιερομονάχου της ι. Μονής Μαρία Λαάχ, 
εκδοτικός οίκος ΜΠΟΥΡΝΤΑ, 1959 (τυπωμένο στη Γερμανία)

7Κοινό χαρακτηριστικό όλων ήταν και είναι η ενεργός και ουσιαστική συμμετοχή τους στην ΟΠΠοΔΕΔΑΧ δηλαδή 
την ΟΜΑΔΑ  ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ  ΠΟΛΙΤΩΝ  ΓΙΑ ΤΗ  ΔΙΑΣΩΣΗ  ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΑΓΟΡΑΣ 
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Ο  Σταύρος  Μαμαλούκος  (δρ  αρχιτέκτων  μηχ/κος,  επικ.  καθηγητής  Παν/μίου
Πατρών) μου έστειλε ένα καταπληκτικό υλικό από την Ήπειρο. Φωτογραφίες και σχέδια από
φτωχικά  κοιμητήρια  των  απομονωμένων  χωριών  της  περιοχής.  Απλές  κατασκευές,  με  τα
απλούστερα και ευτελέστερα υλικά (πχ κοινά τούβλα, δείτε χαρακτηριστικά τις φωτογραφίες
21 έως 24, στο τέλος, στο φωτογραφικό παράρτημα). Ο ορισμός του απέριττου. 

Ακόμη στο φωτογραφικό αυτό υλικό υπήρχαν εκπληκτικοί πέτρινοι σταυροί. Τόσο
απλοί  και  πρωτόγονοι  που έμοιαζαν να έρχονται  κατ΄  ευθείαν  από την λίθινη  εποχή (μου
θύμιζαν έντονα κέλτικα μεσαιωνικά πετρουργήματα, αν και φαντάζομαι ότι αυτό είναι εντελώς
τυχαίο, ενδεικτικά βλέπετε φωτογρ. 2 και 3 και τις φωτογραφίες 19 και 20 στο φωτογραφικό
παράρτημα). 

        

Φωτ. 2 και 3. Πέτρινοι σταυροί τάφων από την Ήπειρο. Αριστερά ναός Αγ. Παρασκευής από το 
Άνω Δεσποτικό Πρέβεζας. Δεξιά ναός Αγ. Γεωργίου Βούλιστα Πρέβεζας.[φωτ. Σ. Μαμαλούκος]

Ο  Γεώργιος  M.  Σαρηγιάννης  (αρχιτέκτων  μηχ/κος,  ομοτ.καθηγητής  Σχολής
Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ) μου έστειλε ένα πρόχειρο σκαρίφημα από τον ξύλινο σταυρό που είχε
σχεδιάσει για κάποιον από τους γονείς του. 

ΧΑΛΚΙΔΑΣ  (https://dimotikiagorahalkidas.wordpress.com/). Θα διατυπώσω εδώ μία ευχαριστία στους φίλους και 
συμμέτοχους στην Ομάδα πρωτοβουλίας για την Διάσωση την Δημοτικής αγοράς Χαλκίδας. Ερωτώντας τους για 
τυχόν γνώσεις και πληροφορίες επί του θέματος με συνέδραμαν ηθελημένα ή αθέλητα στην απόφασή μου, που 
είχε αρχίσει να μοιάζει πιο δύσκολη στην υλοποίηση.  
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Εικ.1 Σχέδιο ξύλινου σταυρού του Γ. Σαρηγιάννη

Ο  Δημήτριος  Διον.  Τριανταφυλλόπουλος  (τ.  Καθηγ.  Πανεπιστημίου  Κύπρου,  πρ.
Έφορος  Βυζ.  Αρχαιοτήτων  ΥΠΠΟ) μου  ανέφερε  ότι  το  ίδιο  πρόβλημα είχε  ζήσει  με  τον
αδερφό του εν σχέση με τους γονείς τους και τελικά είχαν επιλέξει την χρήση λουλουδιών.
Επίσης μου είχε εμφατικά θυμίσει ότι στο Άγιο Όρος φτιάχνουν απλούς ξύλινους σταυρούς. 

Ο  Γιάννης Σιδεράκης (αρθρογράφος, οικονομολόγος, πρ.δ/ντης ΟΤΕ) μου ανέφερε
ότι στο παρελθόν είχε δει πολλά ξύλινα μνήματα στις περιδιαβάσεις του στην Εύβοια. Και ότι
στο χωριό Καλημεριάνοι της Κύμης (δηλαδή στο εκ μητρός χωριό μου που ήδη έχω αναφέρει,
ωραία σύμπτωση!) θυμόταν πάρα πολλά.  

Τελικά  το  πληροφοριακό  υλικό  που  συγκεντρώθηκε  ήταν  λίγο  και  περισσότερο
λειτούργησε  σε  επίπεδο  ενίσχυσης  της  αρχικής  ιδέας  και  επικέντρωσης  στο  ότι  σε  έναν
χριστιανικό τάφο το κεντρικό σημείο είναι και πρέπει να είναι ο Σταυρός. Όλα τα άλλα είτε
παρέλκουν  είτε  μπορούν να  αποφευχθούν  και  οπωσδήποτε  έχουν  απολύτως  δευτερεύουσα
σημασία. Βεβαίως λόγω της μεγάλης πυκνότητας των μνημάτων (ούτε για τους πεθαμένους
δεν υπάρχει αρκετός χώρος στην χώρα μας πλέον) χρειάζεται να ληφθεί και κάποια πρόνοια
για  να  παραμείνει  προστατευμένος  ο  καθεαυτό  χώρος  της  ταφής  (δηλαδή  να  μην  πατούν
επάνω του κλπ).

Το  σχήμα  και  οι  διαστάσεις  του  μεγάλου  σταυρού  και  των  μικρών  πλαϊνών  με
απασχόλησαν  ιδιαίτερα.  Καθώς  επίσης  και  οι   αναλογίες   ανάμεσα  στο  κάθετο  και   το
οριζόντιο τμήμα του.

Για το σχήμα των σταυρών, ιδιαίτερη σημασία έπαιξαν οι πιο κάτω εικόνες που είτε
γνώριζα είτε συγκέντρωσα στην περίοδο της αναζήτησής μου: 

Για τον μεγάλο σταυρό 2-3 φωτογραφίες  από το βιβλίο  για το ΑΘΩΣ, Όρος της
Μεταμορφώσεως καθώς και κάποιοι μεταλλικοί σταυροί (από απλό εικονοστάσι και σε έναν
ναό  στο Παλαμήδι  του  Ναυπλίου)  μου  ξεκαθάρισαν  τις  αναλογίες,  διαστάσεις  και  τελική
μορφή του μεγάλου σταυρού προς Δυσμάς. Επίσης το σχέδιο του Γ. Σαρηγιάννη.
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Για τους μικρούς σταυρούς: ένα λιθανάγλυφο από τους Καλημεριάνους της Κύμης,
του 1899 (από αυτά που τοποθετούντο κατά το κτίσιμο των πέτρινων σπιτιών). Αυτό σχεδόν
ασυνείδητα  επαναλήφθηκε  στους  δύο  μικρούς  πλαϊνούς  σταυρούς.  Μάλιστα  αν  υπήρχε
περισσότερος χρόνος θα γινόταν και ένα στολίδι στη βάση του σταυρού (στην εικ.  11 στο
τελικό προσχέδιο που είχα κάνει το είχα σχεδιάσει).

Φωτ. 4. Λιθανάγλυφο του 1899 στους Καλημεριάνους της Κύμης.
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Ο Σχεδιασμός

Έγινε  μία  σειρά  από  ελεύθερα  σχέδια  (περισσότερο  σκαριφήματα)  όπου
καταγράφηκαν οι διάφορες ιδέες και σιγά –σιγά οδηγήθηκαν προς την τελική τους μορφή.
Στην συνέχεια μετρήθηκε ο τόπος του μνήματος, υπολογίσθηκαν με ακρίβεια τα υλικά και οι
διαστάσεις  της  κατασκευής,  ο  τρόπος  της  στήριξης  και  συναρμογής  των  υλικών  και  των
τμημάτων. 

 

Εικ. 2  Εικ. 3

                

Εικ. 2, 3 και 4. Βάση στήριξης, κολώνες, Σταυρός
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Εικ. 5 και 6. Μελέτες για τον Σταυρό

  Εικ. 7

Εικ. 8 Εικ. 9

Εικ  7 - 9. Σχέδια για κάγκελα

Εικ. 10. Ιδέα για μικρούς σταυρούς
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Εικ. 11. Τελικό προσχέδιο πλαϊνών-μικρών σταυρών

Ευθύς  εξ  αρχής  δεν  ετέθη  ζήτημα  χρήσης  τσιμέντου  για  την  στήριξη.  Αυτό  το
απέκλεια  και  (πολύ λογικά)  τελικά  αποδείχθηκε και  εντελώς  περιττό.  Επισημαίνω ότι  στα
ελάχιστα ξύλινα μνήματα που έχω δει  στα κοιμητήρια που προανέφερα πάντοτε η στήριξη
των ξύλινων στοιχείων του μνήματος γίνεται με την χρήση τσιμέντου και μάλιστα εμφανούς. 

Στην κατασκευή μου έχει επιλεγεί ως λύση για την στήριξη ένα παραλληλόγραμμο
ξύλινο πλαίσιο που τοποθετείται λίγο μέσα στο χώμα. Έτσι τίποτε δεν φαίνεται και το τελικό
αποτέλεσμα  είναι  ιδιαίτερα σταθερό.  Προφανώς  στο παρελθόν  επειδή  στήριζαν  τα  ξύλινα
κάγκελα απευθείας στο χώμα, μετά από κάποια χρόνια αυτά λόγω φθοράς μετακινούντο ή
ήταν ασταθή κλπ. Πρόβλημα όχι ιδιαίτερα μεγάλο για τέτοιου είδους κατασκευές. Άλλωστε τα
ξύλινα  μνήματα  δεν  αφορούσαν  τους  ευκατάστατους  που  αυτοί  πάντοτε  μπορούσαν  να
απολαμβάνουν και μεταθανάτιες πολυτέλειες (μαρμάρινες κατασκευές, «οίκοι» κλπ). 

Πολλοί βέβαια φάνηκαν ανήσυχοι και με ρώτησαν πόσο θα αντέξει η κατασκευή του
ξύλινου μνήματος κλπ. Η συνήθης απάντησή μου ήταν (και είναι) για όσο χρειασθεί:  ένας
τάφος  δεν  είναι  έργο  για  την  αιωνιότητα.  Είναι  έργο  πρόσκαιρο  ιδίως  στα  πλαίσια  των
σύγχρονων πόλεων όπου η εκταφή των κεκοιμημένων είναι υποχρεωτική σε σχετικά σύντομο
χρονικό διάστημα, περίπου 3-5 ετών. Επομένως προς τι η ανησυχία για το εάν θα είναι γερός ο
τάφος; Μάλλον ξεχνούμε αυτό που έχει την μεγάλη σημασία. Το να κρατούμε ζωντανή την
μνήμη  των  απολεσθέντων  προσφιλών  προσώπων  μας,  γιατί  όπως  λέει  κάπου  και  ο
Καζαντζάκης πεθαίνουν πραγματικά αυτοί που τους ξεχνούμε.8 Και στην εκκλησιαστική μας
παράδοση και τρόπο αυτό που έχει σημασία είναι η ζωντανή μνήμη μας για τους νεκρούς,
μέσα από την προσευχή μας. Γιαυτό άλλωστε και τα μνημόσυνα.

8Πάντως πέραν του γεγονότος ότι  η καύση συνιστά την μέθοδο επιλογής σε πάρα πολλά μέρη του κόσμου, έτσι 
για να δείξω ότι υπάρχουν και άλλες προσεγγίσεις στο θέμα αναφέρω ότι στην Ιταλία μια ομάδα αρχιτεκτόνων ή 
σχεδιαστών (δεν ενθυμούμαι καλώς) έχουν προτείνει την χρήση ενός βιοδασπώμενου σάκου για την  ταφή των 
τεθνεώντων και ταυτοχρόνως στον σάκο αυτό θα υπάρχει ένα δένδρο που θα μεγαλώνει άμεσα πάνω από το 
κουκούλι-σάκο. Έτσι ένα νεκροταφείο θα μπορούσε να μετατραπεί σε λίγα χρόνια σε ένα δάσος και σε κάθε 
νεκρό θα αντιστοιχούσε ένα δέντρο. Επιστροφή στη μητέρα γη και ταυτόχρονα συνέχιση της ζωής.
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Πρόσθετο πρόβλημα που έπρεπε να λύσω με τον σχεδιασμό του μνήματος ήταν το
εξής: Λόγω μίας αστείας παρεξηγήσεως στην οποία είχα υποπέσει, νόμιζα ότι θα έπρεπε να
ολοκληρώσω την κατασκευή μου σε πολύ σύντομο χρόνο. Έτσι κατέληξα σε μία κατασκευή
προκατασκευασμένη,  αποτελούμενη από την παραλληλόγραμμη βάση, τον Σταυρό,  και  τις
τρεις πλευρές με τα κάγκελα. Όλα αυτά μεταφέρθηκαν σε κομμάτια και συναρμολογήθηκαν
επί τόπου σε χρόνο λιγότερο της μίας ώρας. Τελικά ανακάλυψα ότι δεν υπήρχε και τόση πίεση
χρόνου. Αλλά πλέον είχαν όλα τελειώσει γρήγορα, έγκαιρα και σταθερά.
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Η Κατασκευή

Η επιλογή του ξύλου. 

Χρησιμοποιήθηκε ξυλεία εμποτισμένη για εξωτερική χρήση. Πεύκο εισαγωγής και
ποιότητας, όπως διαπιστώθηκε κατά το δούλεμα του, όχι και ιδιαίτερα σπουδαίας. Αλλά στις
σημερινές συνθήκες  της αγοράς έχουν περιορισθεί οι δυνατότητες για την εύρεση υλικών ή
για την εύρεση ποιοτικών υλικών ακόμη και εργαλείων. 

Για  την  εσωτερική  (κρυφή)  βάση  της  όλης  κατασκευής  και  για  τον  σταυρό
επιλέχθηκε ξύλο σύνθετο διατομής 12εκ x 4εκ. Για τα υπόλοιπα μέρη απλό ξύλο και με πολύ
μικρότερες διατομές. Στα 4 γωνιακά κολονάκια ξύλο διατομής 9εκ x 9εκ .

Βάση στήριξης.

Φωτ. 4. Η βάση στήριξης 

Είναι  όλη  από  ξύλο  και  θαμμένη  μέσα  στο  χώμα  που  χρησιμοποιείται  για  την
φύτευση των λουλουδιών και τον χλοοτάπητα. Πρόκειται για 4 φαρδιά ξύλα που μεταξύ τους
βιδώνονται με στριφόνια, λίγο πιο μέσα από το άκρα τους.  Στα ξύλα που αντιστοιχούν στις
στενές πλευρές έχουν στερεωθεί οι βάσεις για τα γωνιακά κολονάκια. 

Στήριξη του σταυρού και των γωνιακών κολόνων.

Φωτ. 5. Η στήριξη για τα γωνιακά κολωνάκια
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Για τον σταυρό χρησιμοποιείται μονή μεταλλική βάση-γωνιά, στο πίσω μέρος του.
Για τα κολονάκια μεταλλικές βάσεις σχήματος Π. 

Σταυρός

Είναι  σχετικά  μεγάλος  και  το  μάλλον  κυρίαρχο  στοιχείο  της  όλης  κατασκευής.
Φαίνεται  σαν να είναι  άμεσα τοποθετημένος στο χώμα. Στα ελεύθερα άκρα του υπάρχουν
μικρές  τριγωνικές  εγκοπές.  Σε  μια  προσπάθεια  μείωσης  της  αίσθησης  του  απόλυτου
παραλληλογράμμου και ταυτοχρόνως αναφοράς σε μοτίβα βυζαντινά.

Ούτε  στον  Σταυρό  ούτε  στα  ξύλινα  κάγκελα  χρησιμοποιήθηκαν  βίδες  για  την
συναρμογή τους. Οι μόνες βίδες και στριφόνια που έχουν χρησιμοποιηθεί χρειάζονται μόνο
για την τελική συναρμολόγηση των τμημάτων του μνήματος που μεταφέρθηκαν εκεί έτοιμα
και έπρεπε να ενωθούν μεταξύ τους.

Φωτ. 6.

Στην πλευρά του Σταυρού δεν έχουν τοποθετηθεί κάγκελα. Για τους εξής λόγους. Να
αναδεικνύεται περισσότερο και πιο ξεκάθαρα το σχήμα και η ύπαρξη του Σταυρού. Ακόμη για
να δημιουργείται μία αίσθηση ελευθερίας προς το δυτικό μέρος όπου τίθεται η κεφαλή του
κεκοιμημένου.  Θυμίζω  ότι  οι  κεκοιμημένοι  τίθενται  έτσι  αναμένοντας  την  Ανάσταση.
Επομένως η χριστιανική ταφή θα πρέπει -κατά την αντίληψή μου- να δείχνει, να“σημαίνει”την
προσωρινότητα της9. 

9 Γιαυτό άλλωστε στη γλώσσα μας και στην εκκλησιαστική μας ζωή και παράδοση ομιλούμε για κοιμητήρια και 
όχι για νεκροταφεία. Προσέξτε πόσο τρυφερή είναι η γλώσσα μας για αυτό το θέμα: κοιμητήριο αντί για 
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Το σώμα στον τάφο βρίσκεται  προσωρινά. Αναμένει  όπως και  όλη η Πλάση την
έγερσή του και την ανακαίνιση του κόσμου στην επερχόμενη Βασιλεία.

Κάγκελα.

Υπάρχουν  στην  ανατολική  πλευρά  και  στις  δύο  μακρόστενες.  Έρχονται  ήδη
συναρμολογημένα στο χώρο του τάφου και βιδώνονται με στριφόνια στα γωνιακά κολωνάκια.
Αυτά τα στριφόνια φαίνονται. Είναι από τα λίγα που γενικά φαίνονται (αυτά και ότι υπάρχει
στο επάνω μέρος των μεταλλικών βάσεως στήριξης των γωνιακών κολώνων και του σταυρού).

Φωτ. 7.Τα κάγκελα. Φαίνεται ο τρόπος σύνδεσης μεταξύ των τμημάτων

 Για την συναρμολόγηση των κάγκελων έχει αποφευχθεί σε μεγάλο βαθμό η χρήση
φανερών  βιδών.  Επίσης  τμήματα  έχουν  συναρμοσθεί  με  καβίλιες  και  φυσικά  έχει
χρησιμοποιηθεί κόλλα ξυλείας. 

Η επιδίωξη γρήγορης συναρμολόγησης στο τόπο του τάφου οδήγησε στην αποδοχή
φανερών μεθόδων στήριξης για τα τμήματα που μεταφέρθηκαν έτοιμα και έπρεπε να «δεθούν"
μεταξύ τους. 

Εικονοστάσι

Χρησιμοποιήθηκε ένα απλό ξύλινο φανάρι για εικονοστάσι που τοποθετήθηκε πάνω
σε μια πέτρα που φέραμε από το χωριό μας. Μια απλή πέτρα πάνω στη γη, επάνω της το
φανάρι – εικονοστάσι για το καντήλι και τα άλλα χρειαζούμενα (καρβουνάκια, λιβάνι,  ένα
χωμάτινο  λιβανιστήρι).  Δεν  υπάρχει  φωτογραφία  του κεκοιμημένου.  Δεν  το  επιθυμούσε  η
μητέρα μου, ούτε νομίζω και εμείς τα παιδιά του.

Υπάρχει όμως μια ζωγραφιά του αγαπημένου άγιου-φίλου του πατέρα μου: του Αη-
Γιάννη του Πρόδρομου.

Όνομα

Έχει χαραχτεί (με ένα μαχαιράκι από τη Σκόπελο, για το οποίο περισσότερα στην
συνέχεια) σε ένα απλό μακρόστενο ξύλο και έχει τοποθετηθεί στην βάση του Σταυρού. Μαζί
έχουν χαραχθεί και τα έτη της επίγειας παρουσίας.

νεκροταφείο. Κεκοιμημένος αντί για νεκρός ή πεθαμένος. Μνήμα αντί για τάφος. Και εν τέλει κοίμηση αντί για 
θάνατος. 
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Πλαϊνοί σταυροί

                       

Φωτ. 8. Λεπτομέρειες από τους πλαϊνούς σταυρούς.

Για εμένα (μπορεί και περιέργως) είχαν μια ιδιαίτερη σημασία και συμβολισμούς.
Ήταν κάτι σαν απαραίτητη ολοκλήρωση και εξοπλισμός σαν πρόσθετη φυλακτική παρουσία
επί του μνήματος. Θέλησα να τους σκαλίσω χρησιμοποιώντας κάποια εργαλεία ξυλογλυπτικής
που νόμιζα ότι εύκολα θα έβρισκα στην αγορά της Χαλκίδας. Τελικά ανακάλυψα ότι αυτό που
ονομάζουμε «κρίση» έχει σχεδόν αδειάσει τα μαγαζιά από οτιδήποτε πιο εξειδικευμένο. 

Μικρά σκαρπέλα ή άλλα τέτοια εργαλεία δεν υπήρχαν στην τοπική αγορά. Τελικά
χρησιμοποίησα τα αρκετά μεγάλα σκαρπέλα που ήδη είχα, μια ηλεκτρική σέγα και κυρίως ένα
μικρό χειροποίητο μαχαίρι, με λαβή από κέρατο κατσίκας, προερχόμενο από τον τελευταίο
παραδοσιακό κατασκευαστή μαχαιριών της Σκοπέλου10. 

Η δουλειά που ήθελα έγινε αρκετά καλά για το ερασιτεχνικό επίπεδό μου. Οι σταυροί
στα άκρα τους έχουν τρεις μικρές στρογγυλάδες. Στο κέντρο της πρόσθιας πλευράς χιαστί
χαραγές που θυμίζουν ακτίνες. Στην εσωτερική πλευρά τους έχει χαραχθεί στον ένα η απλή
γραμμή ενός ιχθύος και στον άλλο τα γράμματα «ΙΧΘΥΣ». Στο κάτω μέρος της εσωτερικής
πλευράς υπάρχουν χαραγμένα τα αρχικά του κατασκευαστή (δηλαδή εμού, ήτοι «ΔΔΣ»).   

10 Λέγεται Χρήστος Πάτσης. Πρέπει να πλησιάζει τα 90. Πριν 4-5 χρόνια ακόμη δούλευε και μπορούσαν να 
βρεθούν μαχαίρια του σε μαγαζιά του νησιού. Είναι μικρά σε μέγεθος και με κοφτερή λεπίδα. Μαχαίρια του μου 
είχαν πει ότι αγοράζανε και Κρητικοί. Έτσι σε κάτι που έφτιαχνα και ήταν άμεσα συνδεδεμένο με την λαϊκή μας 
παράδοση χρησιμοποίησα για τις ανάγκες της κατασκευής και την δουλειά ενός λαϊκού παραδοσιακού τεχνίτη.  
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Η ολοκλήρωση

Αμέσως  μετά  την  κατασκευή  και  από  τότε  μέχρι  σήμερα  φυτεύθηκαν  πολλά
λουλούδια  δίπλα  στα  κάγκελα  και  περιμετρικά  του  μνήματος.  Η  κεντρική  περιοχή  έχει
σκεπασθεί  με  έτοιμο  χλοοτάπητα11 που  εν  τέλει  έχει  αποδειχθεί  αρκετά  ανθεκτικός,  αν
λάβουμε υπόψη ότι το καλοκαίρι κάνει πολύ ζέστη και δεν υπάρχει καλή περιποίηση, πότισμα
κλπ.

Δυστυχώς αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για όσους θέλουν πράσινο αληθινό και
όχι  πλαστικό  σε  ένα  μνήμα.  Εννοείται  πως  δεν  υπάρχει  πρόνοια  για  κάτι  τέτοιο  από την
δημοτική  αρχή.  Η όποια  υπηρεσία  παρέχεται  στο  χώρο του  κοιμητηρίου  είναι  παροχή εκ
μέρους επιχειρηματιών. Και δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου η
παροχή των υπηρεσιών αυτών. Συνυπολογιζομένης της μεγάλης αποστάσεως του κοιμητηρίου
από την πόλη και του γεγονότος ότι εν γένει κλείνει αρκετά ενωρίς, η φροντίδα λουλουδιών
και πράσινου γίνεται ιδιαίτερα δύσκολη και ελαφρώς επίπονη.

Φωτ. 9. «Ο κήπος του παππού»

Τέλος  πάντων  με  προσπάθεια,  επιλογές  ανθεκτικότερων  φυτών,  σπορά  κάποιων
άλλων κλπ το αποτέλεσμα είναι αρκετά πράσινο και συνήθως λουλουδιασμένο. Κάτι σαν μια
μικρή πλατεία,  ένα μικρό κήπο μέσα σε μία θάλασσα από μπετόν και τάφους με λευκό ή
γκρίζο μάρμαρο όπως βγαίνει από την μηχανή. Ή ακόμη και με εμφανές το τσιμέντο αφού η
φτώχεια των ημερών μας δεν δίνει δυνατότητες για πολλές πολυτέλειες. 

11 Ήταν λίγο σα να σκέπαζα τον πατέρα μου με κάτι για να μην κρυώνει…
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Επίλογος

Αυτή είναι η ιστορία δημιουργίας του μνήματος του κεκοιμημένου πατέρα μου. Μια
πολύ προσωπική ιστορία που με εξοικείωσε κατά κάποιο τρόπο με τον πιο μεγάλο μου φόβο
και  μου  έδωσε  ιδιαίτερες  στιγμές  που  φυσικά  είναι  πολύ  δύσκολο  να  μοιρασθούν  με
οποιονδήποτε άλλο. 

Άλλωστε όταν θέλω να μιλήσω στον πατέρα μου, κάτι που γίνεται συχνά, ποτέ δεν
σκέφτομαι τον τόπο όπου η ταφή του. Μου αρκεί να στρέψω το βλέμμα μου προς τον ουρανό.
Η δημιουργία του μνήματος ήταν μια όντως καλή εμπειρία και μαζί μια τελευταία «αυθόρμητα
οφειλόμενη» πράξη.

Ήταν όμως για μένα και μια μικρή αναδίφηση σε ένα κομμάτι της παράδοσής μας και
ενός  κομματιού  της  λαϊκής  τεχνουργίας.  Για  λόγους  που  καλά-καλά δεν  γνωρίζω και  δεν
κατανοώ αισθανόμουν κάτι σαν υποχρέωση για να τα γράψω όλα αυτά. Και το έκανα. Έτσι
απλά… 

Μπορεί να είναι και ένας τρόπος να προτείνω και μια άλλη προσέγγιση σε κάτι τόσο
συνηθισμένο και αναπόφευκτο. Μια πρόταση για να βλέπουμε12 περισσότερο πράσινο, φυσικά
υλικά και αν γίνεται και λίγη τέχνη στους τόπους της τελευταίας κατοικίας των προσφιλών μας
προσώπων. 

 Όλα γύρω μας αλλάζουν και τόσα πράγματα από την ζωή του τόπου μας χάνονται με
ρυθμούς και τρόπους που ούτε φωτογραφίες προλαβαίνουμε να βγάλουμε (πολύ περισσότερο
να τα μελετήσουμε και καταγράψουμε13). 

Βέβαια σημασία δεν έχει ότι φεύγει. Σημασία έχει η αυτό που έρχεται14. Σημασία έχει
η συνέχεια της ζωής και το προχώρημα της προς καλύτερους και υψηλότερους δρόμους και
στόχους. 

Το χρωστάμε στους ανθρώπους μας, που μας γέννησαν και δεν είναι πια μαζί μας,
στους εαυτούς μας και τα παιδιά μας.

  

12Η αλήθεια είναι ότι λίγο έχουν αυξηθεί τα ξύλινα μνήματα στο Κοιμητήριο της Χαλκίδας. Ή τα  λίγο πιο απλά. 
Συνήθως όμως έχουν ένα λίγο πιο βαρύ χαρακτήρα, πλαστικό γκαζόν κλπ. Και αυτό που φαίνεται αδιανόητο είναι
το να τα στηρίξουν χωρίς τσιμέντο και τούβλα....
13 Θυμίζω αυτό που έλεγε ο Τσαρούχης για τα νεοκλασικά σπίτια, ότι όχι μόνο δεν προλάβαινε κάποιος να τα 
ζωγραφίσει αλλά ούτε καν να τα φωτογραφήσει.
14“Ότι πέρασε, πέρασε. Κοίτα Μπροστά”. Κατά την επιλέξει κουβέντα του πατέρα μου. 

21



Φωτογραφικό Παράρτημα

Μερικές φωτογραφίες από το ιστορικό Κοιμητήριο του Αγ. Ιωάννη 

στην Χαλκίδα, 

από  φτωχικά κοιμητήρια της Ηπείρου (περιοχή Πρέβεζας) 

και από την Παναγία Λιαουτσάνισσα της Κύμης

22



Φωτογραφίες 10 έως 18 από το Κοιμητήριο του Αγ. Ιωάννη στη Χαλκίδα

23
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Φωτογραφίες 19 έως 24. Του Στ. Μαμαλούκου, από την ¨Ήπειρο

Φωτ. 19. Ναός  Αγ. Παρασκευής από το Άνω Δεσποτικό Πρέβεζας

Φωτ. 20.  Ναός  Αγ. Γεωργίου Βούλιστα Πρέβεζας
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Φωτ. 21 και 22. Ναός  Αγ. Νικολάου, Κυψέλη Πρέβεζας

    

Φωτ. 23 και 24. Ναός  Αγ. Παρασκευής, Άνω Δεσποτικό Πρέβεζας
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Φωτογραφίες 25 έως 27 από το Κοιμητήριο Παναγίας Λιαουτσάνισσας, 
στην Κύμη
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Σημείωσεις-Επιφύλαξεις: 

Για  τα πνευματικά δικαιώματα ισχύουν οι κανόνες του ελληνικού και 
διεθνούς δικαίου περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Επιτρέπεται η χρήση του 
κειμένου και των φωτογραφιών με την προϋπόθεση της σαφούς αναφοράς 
στην πηγή -προέλευσή  τους.

Για τις ιδέες επί των κατασκευών απαγορεύεται η εμπορική χρήση.

Για τις φωτογραφίες και τα σχέδια αναφέρονται πάντοτε οι δημιουργοί 
τους. Όπου δεν υπάρχει τέτοια αναφορά εννοείται ότι οι φωτογραφίες και 
τα σχέδια είναι του συγγραφέα του παρόντος. Η φωτογραφία με τα αρχικά 
ΣΔΣ ανήκει στον αδερφό μου Σταμάτη Δούκα Σουφλέρη.

Δημήτριος  Δ. Σουφλέρης,  Δικηγόρος,
Τραπεζουντίου 4,  341 00  ΧΑΛΚΙΔΑ,  
e-mail: dds  1@  hol  .  gr
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