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Ένα μουζείο-υπόδειγμα, αθιερωμένο ζηην ηέχνη ηου μαρμάρου,  

ηου «χρυζού» ηων Ελλήνων 

 

Αρηιιέαο Φαηδεθσλζηαληίλνπ  

 

 

Τν Μνπζείν Μαξκαξνηερλίαο ζην ρσξηό Πύξγνο ηεο Τήλνπ κεηξάεη ήδε 4 

ρξόληα θαη 3 κήλεο δσήο, από ην Σάββαην 31 Μαΐνπ ηνπ 2008 νπόηε θαη 

εγθαηληάζηεθε.  

Αλήθεη ζην δίθηπν Μνπζείσλ ηνπ Πνιηηηζηηθνύ Ιδξύκαηνο ηνπ Οκίινπ 

Πεηξαηώο (Π.Ο.Ι.Π.) θαη είλαη δεκηνύξγεκα ησλ λέσλ αξρηηεθηόλσλ Νίθνπ 

Βεληαλάθε θαη Ιάζνλα Καβαιιίλε, ελώ ε κνπζεηνινγηθή κειέηε εθπνλήζεθε 

από ηελ Ειέλε Καηζαλίθα-Σηεθάλνπ. 

Ο ζηόρνο ηνπ είλαη λα παξνπζηάζεη ηελ ηερλνινγία ηνπ καξκάξνπ αιιά ζίγνπξα 

πεηπραίλεη πνιιά πεξηζζόηεξα. Τν πξώην πνπ μαθληάδεη ηνλ επηζθέπηε είλαη ην 

εμσηεξηθό ηνπ θέιπθνο. Έρνληαο δηαλύζεη ηα 29 ρηιηόκεηξα πνπ ην ρσξίδνπλ 

από ην ιηκάλη ηεο πξσηεύνπζαο ηνπ λεζηνύ, θηάλεη ζε έλα ιηηό θηηξηαθό 

ζπγθξόηεκα, αξκνληθά δεκέλν κε ην γύξσ ρώξν ηνπ. Μνηάδεη πεξηζζόηεξν κε 

κία πεηξόρηηζηε θηβσηό, εξκεηηθά θιεηζηή, πνπ θαιεί ηνλ επηζθέπηε ζην 

εζσηεξηθό ηεο. Η ηεξάζηηα κπίγα, αλπςσηηθή δειαδή κεραλή θαη ε ζέζνπια ή 

βαγνλέην κεηαθνξάο πνπ βξίζθνληαη ζηνλ ππαίζξην ρώξν είλαη ηα πξώηα 
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εθζέκαηα πνπ ζπλαληνύκε, αληηπξνζσπεπηηθά δείγκαηα βηνκεραληθήο 

αξραηνινγίαο αιιά θαη πξώηνο ζηαζκόο ζηελ πεξηήγεζε. 

Κάλνληαο, ινηπόλ, θαλείο απηό ην βήκα ηεο εηζόδνπ ζην εζσηεξηθό, βξίζθεηαη 

κπξνζηά ζε κία απνθάιπςε. Ο ρώξνο είλαη εληαίνο, εμαηξεηηθά θσηηζκέλνο θαη 

ηαπηόρξνλα πξαθηηθά δηακνξθσκέλνο, αμηνπνηώληαο θαη ην ηειεπηαίν 

ηεηξαγσληθό ηνπ κε ηε ρξήζε ησλ πην ζύγρξνλσλ κέζσλ. Η δηαδξνκή πνπ 

θαιείηαη λα αθνινπζήζεη ν επηζθέπηεο είλαη ζρεδηαζκέλε έηζη ώζηε λα 

νδεγήζεη από ηελ πξώηε ύιε κέρξη ην ηειηθό έξγν αβίαζηα αιιά θαη κε 

ελδηάκεζεο «ζηάζεηο», επηδηώθνληαο λα εθπαηδεύζεη θαη καδί λα ζπγθηλήζεη. 

Έηζη, ην κάξκαξν κπνξείο λα ην αγγίμεηο, παξαηεξώληαο ηελ πθή θαη ηε ιάκςε 

ηνπ αλάινγα κε ην θάζε είδνο. 

Έλαο ππεξκεγέζεο ράξηεο ηεο Ειιάδνο έρεη ζεκεησκέλεο ηηο ζεκαληηθόηεξεο 

καξκαξνθόξεο πεξηνρέο καδί κε δείγκα από ηελ θάζε κία. Παξαδίπια ππάξρεη 

νιόθιεξν κέησπν εμόξπμεο ζηεκέλν(!), καδί θαη ην έιθεζξν νιίζζεζεο ησλ 

καξκάξηλσλ όγθσλ, ιεο θαη ε εξγαζία είλαη ζε πιήξε εμέιημε, ελώ παξάιιεια ε 

βηληενπξνβνιή κε ηνπο εξγάηεο επί ην έξγνλ θάλεη αθόκα πην ξεαιηζηηθή ηελ 

εκπεηξία. Τα δεθάδεο εξγαιεία ηνπ ηερλίηε-ιαηόκνπ είλαη εθεί, απισκέλα ζηε 

ζεηξά, όπσο θαη ν παληνγξάθνο κε ην γπλαηθείν θεθάιη (Υγείαο;) έηνηκν λα 

αληηγξαθεί.  

Καιό είλαη επίζεο λα κελ μερλάκε όηη ε δηαδηθαζία εμόξπμεο θαη θαηεξγαζίαο 

ηνπ καξκάξνπ παξέκεηλε ζρεδόλ αλαιινίσηε από ηελ αξραηόηεηα έσο θαη ηε 

ζύγρξνλε επνρή θαη άιιαμε κόλν κε ηελ εηζαγσγή ησλ λέσλ κέζσλ όπσο ν 

δπλακίηεο θαη νη πδξαπιηθέο θξέδεο ή νη αδακαληνθόξνη θόθηεο. Άξα 

βιέπνληαο ηνλ εξγάηε ηνπ Πύξγνπ, θαληαδόκαζηε απηόλ ηεο Πεληέιεο, ηεο 

Πάξνπ ή ηεο Θάζνπ ζηελ αξραηόηεηα. 

Αλ όκσο κέρξη εδώ παξνπζηάδεηαη ε 

«βηνκεραληθή» πιεπξά ηεο 

καξκαξνηερλίαο, ε έθζεζε 

ζπλερίδεηαη κε ηελ θαιιηηερληθή, 

απηή δειαδή πνπ ππνγξακκίδεηαη κε 

ηελ πινύζηα ζπιινγή πξνζρεδίσλ, 

θαζώο επίζεο θαη πήιηλσλ ή 

γύςηλσλ πξνπιαζκάησλ ησλ παιηώλ 

καξκαξάδσλ, πνιύηηκα όια ηνπο. 

Εικόνα 1. Λάηαροσ Λυρίτθσ: Σχζδιο τζμπλου, 1939. 
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Τα ίδηα ηα έξγα ηέρλεο πνπ θηινμελεί ην Μνπζείν αθνξνύλ ζε πξσηόηππεο 

δεκηνπξγίεο ηόζν θνζκηθέο ή ιατθέο θαζεκεξηλήο ρξήζεο, όζν θαη 

εθθιεζηαζηηθέο. Υπέξζπξα, νηθόζεκα, θνπξνύζηα, θίνλεο θαη θεγγίηεο δίπια ζε 

δεζπνηηθνύο ζξόλνπο, πξνζθπλεηάξηα θαη επηηύκβηα, δείρλνπλ ηελ έθηαζε ηεο 

ρξήζεο ηνπ καξκάξνπ πνπ έληπζε ζπίηηα, εθθιεζίεο, λεθξνηαθεία θαη 

αλάθηνξα.  

Τν Μνπζείν ζπκπιεξώλνπλ έλα κηθξό αιιά αμηόινγν Πσιεηήξην θαη Καθέ, 

θαζώο θαη κία αλεμάξηεηε αίζνπζα πνιιαπιώλ ρξήζεσλ. Οη ζπγθξίζεηο απηνύ 

ηνπ πςειώλ πξνδηαγξαθώλ Μνπζείνπ κε άιια πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ηελ 

ηειεπηαία δεθαεηία είλαη αλαπόθεπθηεο. Τνικώ λα γξάςσ όηη αθόκα θαη κε ην 

Νέν Μνπζείν Αθξνπόιεσο κπνξεί λα παξαβγεί, αλ πξώηα θπζηθά δερηνύκε όηη 

ε ζρεδίαζε θαη θαηαζθεπή ηνπ ηειεπηαίνπ, ηνπιάρηζηνλ «θιύαξνπ» θαηά ηε 

γλώκε κνπ νηθνδνκήκαηνο, ζηεξίρηεθε ζηηο ίδηεο απιέο αξρέο πνπ πξέπεη λα 

δηέπνπλ έλα ηέηνην θηίζκα. Τα ζπκπεξάζκαηα δηθά ζαο. 

 

Γηα ην ηέινο, εθηόο από ηελ πξνηξνπή λα ην επηζθεθζείηε κε ηελ πξώηε 

επθαηξία, αθήλσ ηελ επηζήκαλζε όηη ην ζεκαληηθόηεξν έθζεκα ηνπ Μνπζείνπ 

Μαξκαξνηερλίαο είλαη απηό πνπ βξίζθεηαη αθξηβώο έμσ θαη απέλαληη, δειαδή 

ην ίδην ην ρσξηό ηνπ Πύξγνπ.  

Εικόνα 2. Μάςτοροι και παραγιοί ςτο εργαςτιριο Ιωάννθ Φιλιππότθ, 1957. 
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Απηό ινηπόλ ην ρσξηό-θόζκεκα, ζρεδόλ νιόθιεξν καξκαξνζηξσκέλν, κε ηελ 

ηεξάζηηα παξάδνζε, ηνπο δεθάδεο ηερλίηεο-θαιιηηέρλεο πνπ γέλλεζε (Φαιεπάο, 

Φηιηππόηεο, Λύηξαο θ.α.) αιιά θαη ηε Σρνιή Καιώλ Τερλώλ (Τκήκα 

Μαξκαξνγιππηηθήο) πνπ θηινμελεί από ην 1955, ζπκπιεξώλεη άξηζηα ηελ 

εκπεηξία ηεο πεξηήγεζεο, δηθαηνινγεί πεξηζζόηεξν από θάζε ηη άιιν ηελ αλάγθε 

ύπαξμεο ηνπ Μνπζείνπ θαη εγγπάηαη ηελ επηηπρία ηεο απνζηνιήο ηνπ. 

Η έθζεζε ηνπ Μνπζείνπ 

Μαξκαξνηερλίαο απνηειείηαη από ηηο 

αθόινπζεο ελόηεηεο: 

1. Το μάρμαρο: πρϊτη φλη 

2. Λατομείο 

2.1 Οι τεχνικζσ ςτο λατομείο 

2.2 Εικόνεσ λατομείου 

2.3 Μεταφορά μαρμάρων 

2.4 Τα εργαλεία του λατόμου 

2.5 Σχιςτήρια τησ Τήνου 

2.6 Η επιχείρηςη Καραγεϊργη ςτη Βαθή 

3. Μαρμαροτεχνία 

3.1 Εργαςτήρια μαρμαροτεχνίασ 

3.2 Όψεισ εργαςτηρίου 

3.3 Συναρμογή και τοποθζτηςη 

4. Τεχνίτεσ και πελάτεσ 

5. Προϊόντα μαρμαροτεχνίασ 

6. Η μαρμαρογλυπτική ςτην Τήνο 

7. Τηνιακοί τεχνίτεσ ςτη νεοκλαςική Αθήνα 

8. Από την εμπειρική ςτην καλλιτεχνική 

γλυπτική 

 

. 

 

 

Οι εικόνεσ προζρχονται από τη ςυλλογή του 

Π.Ο.Ι.Π 

Διαδικτυακόσ τόποσ: 

http://www.piop.gr/PiopMuseum.asp?id=493&

nt=18&Lang=1&MuseumID=491 

Εικόνα 3. Η κάτοψθ του Μουςείου 

http://www.piop.gr/PiopMuseum.asp?id=493&nt=18&Lang=1&MuseumID=491
http://www.piop.gr/PiopMuseum.asp?id=493&nt=18&Lang=1&MuseumID=491

