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Κώστας Μάρκου

Γκλίτσες για…
αγανακτισµένους!
Ενας συνταξιούχος του ΟΤΕ, µε καταγωγή από την ορεινή
Κορινθία, από τη στιγµή που πήρε τη σύνταξή του είχε
δύο επιλογές: Ή να αποβλακωθεί στην τηλεόραση ή
να φτιάχνει γκλίτσες. Ευτυχώς έκανε το δεύτερο!
Της Ειρήνης Φ. Κουτσαύτη
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Ο

κ. Κώστας Μάρκου
µάς υποδέχτηκε στη
2η προσωπική του
έκθεση που έγινε το
Σαββατοκύριακο 2829 Μαΐου στο ∆ηµαρχείο Μενιδίου και µας έδειξε τα καµάρια
του, τις γκλίτσες, τα µπαστούνια,
τις σφεντόνες και τα διάφορα χειροτεχνήµατα: «Πάντα έπιαναν τα
χέρια µου. Με την παρότρυνση
ενός φίλου κυνηγού ξεκίνησα σιγά
σιγά να… ταλαιπωρώ ένα ξύλο
και το έκανα µια γκλίτσα! Πριν
από τη σύνταξη δεν είχα χρόνο
για να ασχοληθώ, αλλά στη νιότη
µου είχα κάνει σχέδιο και χαλκογραφία στη σχολή ηλεκτρονικών
στην -τότε- Σιβιτανίδειο και αυτό
µε βοήθησε. Είχα µέσα µου το µεράκι για τη δηµιουργία. Ισως αυτό
να είχε περάσει στο DNA απ’ τον
παππού µου που πότε τον έβλεπες να φτιάχνει φούρνους και
πότε να πλέκει καλάθια. Σήµερα,
εκτός της ηρεµίας που µου δίνει
η απασχόληση µε τις γκλίτσες,
είναι κι ένας πολύ καλός τρόπος
να βγάζω υποχρεώσεις».

Μια τέχνη των λίγων

Ρωτήσαµε τον κ. Μάρκου αν γνωρίζει κάποιο νέο παιδί που να
φτιάχνει γκλίτσες. «Αστείο πράγµα», µάς απάντησε. «Μακάρι να
είχα δει. Τα νέα άτοµα, δυστυχώς,
δεν ασχολούνται. Απ’ την άλλη
όµως µεριά είµαι αισιόδοξος γιατί κι εγώ στην ηλικία τους δεν
ασχολιόµουν µε κάτι τέτοιο. Φυσικά, δεν είµαι ο µοναδικός που
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Από το δέντρο στα χέρια µας
Τα σύνεργα της δουλειάς του -απλά
εργαλεία που βρίσκει κανείς στην οδό
Αθηνάς- τα έχει πάνω σε ένα τραπεζάκι,
φτιαγµένο από φούντι βαρελιού.
Ανάµεσά τους ένα µεταποιηµένο
παλιό ξυράφι, ενώ όπως µας είπε
τις χοντροδουλειές τις παίρνει µε
µια σέγα και ένα γωνιακό τροχό.
«Κανένα άλλο ετοιµατζίδικο εργαλείο
δεν ακουµπά τα ξύλα που προτιµώ.
Τα ξύλα που χρησιµοποιώ τα βρίσκω
στα δάση. ∆υστυχώς, είναι τόσες ελιές
παρατηµένες στην επαρχία αλλά και
στο Μενίδι που µένω, που βρίσκω
του κόσµου τα µπαστούνια. Στο χωριό
µου, µάλιστα, έχει πολλές αγριελιές,
πικραµυγδαλιές που τις προτιµώ
για µπαστούνια, γιατί κάνουν ωραία
νερά. Το µατσούκι για µένα πρέπει να
είναι από γνήσιο ξύλο και όχι από τα
λεγόµενα σκουπόξυλα που τα βρίσκει
κανείς µε µισό ευρώ. Για την κεφαλή
βάζω οξιά ή σφεντάµη που µου
φέρνουν κάποιοι φίλοι από την Ηπειρο.
Αλλες πάλι γκλίτσες είναι φτιαγµένες
ολοκληρωτικά από αγριοτριανταφυλλιά.
Ο,τι ξύλο κάνει για έπιπλο κάνει και για
την γκλίτσα».
Ο κ. Μάρκου για να φτιάξει την πιο
απλή γκλίτσα χρειάζεται 6 µε 7 ώρες.
«Για κάποιους µπορεί να φαίνεται ότι
κάτι τέτοιο είναι υπερβολικό, αλλά η
απλή γκλίτσα έχει το µειονέκτηµα πως
κάθε ατέλειά της φαίνεται, γι’ αυτό
και τις προσέχω πάρα πολύ. Απ’ την
άλλη, για να τελειώσω µια πολύπλοκη
χρειάζοµαι µέρες, ενώ πάντα υπάρχει ο
κίνδυνος κάτι να µην κάτσει σωστά και
να πρέπει να ξεκινήσω από την αρχή».
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Κυνηγός στο… πιάτο
Με το κυνήγι τι σχέση έχει;
«∆υστυχώς, δεν είχα τη χαρά να
γεννηθώ σε ένα σπίτι µε κυνηγετικά
πρότυπα και µε όπλα για να
εκπαιδευτώ από µικρός. Κάποτε µόνο
είχα χτυπήσει µε σφεντόνα κάποια
τσιροπούλια, αλλά είµαι σίγουρος
ότι αυτό δεν µετράει! Ουσιαστικά, η
µοναδική σχέση που έχω είναι αυτή
της κατσαρόλας, µιας που ταράζω
ό,τι κυνήγι και να µου φέρουν φίλοι
κυνηγοί και το βγάλει η γυναίκα µου
απ’ το τσουκάλι».

ασχολούµαι µε την γκλίτσα. Είναι
πάρα πολύς κόσµος που περνά
την ώρα του σκαλίζοντας, αλλά
δυστυχώς δεν τους ξέρει κανείς.
Στη φετινή έκθεση είχα την τιµή
να γνωρίσω το νεαρότερο γκλιτσαδόρο, τον κ. Σταύρο Ντούσκο,
ο οποίος είναι οδηγός σε λεωφορεία. Ο Σταύρος κι εγώ είµαστε οι
µικρότεροι γκλιτσαδόροι… Ηρθε
να δει την τελευταία έκθεσή µου
και δείχνοντάς µου δείγµα της
δουλειάς του, του έβγαλα το καπέλο! Είχε µάλιστα τέτοιο µεγαλείο ψυχής, που όταν του είπα ότι
τον παραδέχοµαι, µου υπενθύµισε πως εκείνος σκαλίζει από 13
χρόνων κι εγώ µόλις 6 χρόνια.
Οµως, πώς να παρεξηγήσεις τα
νέα παιδιά; Ενα παιδί της πόλης,
που δεν ξέρει καν τι είναι η σφεντόνα, πώς στο καλό να µάθει τι
είναι η γκλίτσα, πού χρησιµεύει
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«Μέσα απ’
την καρδιά µου
σου λέω ότι
κανονικά πρέπει
να πάρετε όλοι
από µια γκλίτσα
και να µας
κυνηγάτε!»

και πώς φτιάχνεται; Εµείς µεγαλώσαµε στο χωριό και έχουµε κάποιες παραστάσεις, ενώ σήµερα
ένα παιδί δεν έχει ούτε καν φωτογραφίες από τη φύση. Η γυναίκα
µου είναι νηπιοβρεφοκόµος και
εργάζεται σε έναν παιδικό σταθµό στο Μενίδι. Ενα πρωί, περνώντας την αλάνα που τη βγάζει στο σχολείο, είδε µια µεγάλη
χελώνα. Την πήρε στα χέρια και
την έδειξε στα παιδιά. Τη γύρισε
απ’ εδώ, τη γύρισε απ’ εκεί και
αφού τη ζάλισε στο… πηγαινέλα,
την έδωσε στα παιδιά για να την
περιεργαστούν. Ενα παιδάκι δεν
µίλαγε και κοιτώντας τη στα µάτια, τη ρώτησε: «Κυρία Φρόσω,
από πού µπαίνουν οι µπαταρίες;».
Εµεινε η γυναίκα µου! Εδώ που
τα λέµε, σάµπως εγώ στην Κορινθία ήξερα τι είναι το βόδι; Αφού
δεν είχαµε στην περιοχή».

Η γκλίτσα της εξουσίας

Μιας που πολλοί θεωρούν ότι
η γκλίτσα και το µπαστούνι είναι ελληνικά σύµβολα, πιστεύει ο
κ. Μάρκου ότι θα επιστρέψουµε
-λόγω κρίσης- σε µια πιο παραδοσιακή κοινωνία; «Μπορεί να είναι
όντως ελληνικά σύµβολα, αλλά
στην ουσία η γκλίτσα είναι σύµβολο εξουσίας. Ο τσοπάνης εξουσιάζει τα πρόβατα. Ο Αρχιεπίσκοπος µε την ράβδο εξουσιάζει το
ποίµνιό του. Ο δραγάτης έχει τη
µατσούκα του ως σύµβολο εξουσίας. Στο σπίτι ο πατέρας έχει το
τηλεκοντρόλ και κρατά την εξουσία. Πάντα κάτι κρατάς για να δηλώνεις την ανωτερότητά σου. ∆εν
ξέρω αν τώρα µε την κρίση ο κόσµος επιστρέψει στα πατροπαράδοτα. Ξέρω όµως ότι καλούµαστε
να γυρίσουµε στο βιοτικό επίπεδο
που ήµασταν προ πολλών ετών
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● Ο κ. Κώστας Μάρκου έχει κάνει ήδη
δύο εκθέσεις µε τις δηµιουργίες του.
● Το 2008 προσέφερε στον
Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυµο µια
χειροποίητη ποιµαντορική ράβδο.
● Πολλοί είναι οι κυνηγοί που του
ζητάνε να τους φτιάξει µπαστούνια
ή και γκλίτσες µε τη µορφή ενός
σκύλου. «Ο,τι φτιάχνω και έχει
το κεφάλι ή τον κορµό σκύλου
εξαφανίζεται από τους κυνηγούς
εν ριπή οφθαλµού!».
● Αν θέλετε κι εσείς να
επικοινωνήσετε µαζί του, µπορείτε
να τον βρείτε στο 6976777702
ή στο http://γκλίτσεσ.gr.
και δεν γνωρίζω αν θα το αντέξει
η κοινωνία µας. Προσωπικά θα
το αντέξω, γιατί γεννήθηκα πολύ
φτωχός και δεν φοβάµαι να επιστρέψω σε αυτό.
∆υστυχώς εµείς, η γενιά της
Μεταπολίτευσης, παραδίδουµε σε εσάς τους νέους µια Ελλάδα που στηρίζεται στο πλαστικό
χρήµα, στις πλαστικές ιδέες, στην
µπουρδολογία και στην πλαστική στα πρόσωπα των τηλεαστέρων, που όλοι έχουν καταντήσει
να έχουν το χαµόγελο του βατράχου. Εµείς, η γενιά του Πολυτεχνείου, καταχρεώσαµε τα παιδιά
µας, τα εγγόνια και τα δισέγγονά µας σε µια χώρα που την καταντήσαµε να µην παράγει τίποτα. Μέσα απ’ την καρδιά µου σου
λέω ότι κανονικά πρέπει να πάρετε όλοι από µια γκλίτσα και να
µας κυνηγάτε!».
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