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Μεζνπέιαγα! Έλα ςειό θύκα αλεβνθαηεβάδεη ην κηθξό πιενύκελν, κηα αλνίγνληαο 

θαη κηα θξύβνληαο ηνλ νξίδνληα. Μνλαδηθό θνξηίν, ν καληξαθάο ηνπ 

καξκαξνγιύπηε. Κάζε αλέβαζκα ζεκαδεύεηαη από ηελ ελαγώληα πξνζπάζεηα 

πξνζαλαηνιηζκνύ, θάζε θαηέβαζκα από ηελ ειπίδα όηη δελ ζα είλαη ην ηειεπηαίν. 

Μεζνπέιαγα, θαη ε αλαγλώξηζε ηνπ ρώξνπ θηάλεη ζε θξίζηκν ζεκείν. Αθόκα 

θξηζηκόηεξν, ε επηινγή ηεο πνξείαο. Σηνλ νξίδνληα πξνβάιινπλ αρλά ζεκάδηα από 

αθηέο γλσζηέο, κα θακηά δελ κπνξεί λα απνηειέζεη πηα πξννξηζκό. Τν κηθξό 

πιενύκελν πέξαζε απ’ όιεο, πήξε ό,ηη είρε λα πάξεη, κα ε Ιζάθε δηαξθώο 

κεηαηνπίδεηαη, θαη κάιηζηα κε νινέλα θαη ηαρύηεξνπο ξπζκνύο. Τν ηνπίν αιιάδεη 

δξακαηηθά. Πνηέ ίζσο ην ζθάθνο δελ βξέζεθε ζε ηέηνηα ακεραλία κπξνζηά ζην 

αύξην. Όκσο, ε επηινγή πνξείαο είλαη κνλόδξνκνο. Τν θαξαβάθη είλαη θαηαδηθαζκέλν 

λα ραξάμεη πνξεία κεο ζηελ νκίριε, γηαηί αιιηώο ζα πάςεη λα πιέεη… 

Μηα παξάδνζε, πνπ επηλόεζαλ πξηλ από πνιιά ρξόληα νη παππνύδεο καο γηα λα 

εξκελεύζνπλ ηελ επνπνηία ηεο ηεληαθήο καξκαξνγιππηηθήο, καο παξαπέκπεη ζε έλα 

λαπάγην: ν Φεηδίαο, ηαμηδεύνληαο γηα ηε Δήιν, λαπάγεζε ζηηο αθηέο ηεο Τήλνπ… 

Σήκεξα, ε επνπνηία απηή αξκελίδεη κεζνπέιαγα, κα ν θαηξόο δελ είλαη πξίκνο. 

Αλαδεηά ελαγώληα πξνζαλαηνιηζκό! 

Πηεζκέλνο απ’ ηελ αλάγθε, αιιά θαη ινπζκέλνο απ’ ην θσο ηνπ Απόιισλα, ην θύκα, 

ηηο ρνληξέο ηζαλαθαιηώηηθεο ζάιαζζεο, ηνλ πεηό θαη ηνλ αγέξα, ν ηεληαθόο ηερλίηεο 

ηνπ ιίζνπ, αηώλεο ηώξα, ζα αθνινπζήζεη κηα ζπλαξπαζηηθή πνξεία, κεηνπζηώλνληαο 

ην κάξκαξν ζε ηδέα. Ξαιαθξώλνληάο ην κε ηε ζεία ζκίιε, ηνπ δίλεη θηεξά, ώζηε λα 

ζπάζεη ηα δεζκά ηνπ ρξόλνπ, λα θαηαθηήζεη ηελ αησληόηεηα. Μηα ζκίιε, έλαο 

καληξαθάο θαη ειάρηζηα εξγαιεία ήηαλ αξθεηά γηα λα κεηαξζηώζεη ην πνιύηηκν πιηθό 

πνπ αθζνλνύζε ζηνλ ηόπν ηνπ. 

Σην δηάβα ηνπ, πέξαζε από δξόκνπο πνιινύο. Καζέλαο ηνπο, θη έλα ζθαινπάηη. 

Μαθξά, επώδπλε πνξεία ζην ρξόλν. Καη μαθληθά, ρσξίο λα ην θαηαιάβεη, ν ηερλίηεο 

έγηλε δεκηνπξγόο, πιάζηεο. Ο homo faber έγηλε homo creator! Όκσο, ην ηίκεκα ήηαλ 

πςειό. Τε γαιήλε ηεο ζρεηηθήο απηάξθεηαο αληηθαηέζηεζε ην αλήζπρν πλεύκα, ε 

αγσλία ηνπ θανπζηηθνύ ήξσα! 

Πέξαζε πνιιά ιηκάληα γηα λα θηάζεη έσο εθεί. Τηο απιέο εθαξκνγέο ηεο νηθνδνκηθήο 

ηέρλεο δηαδέρηεθαλ ηα κπνπθέηα ηνπ κπαξόθ, πνηηζκέλα κε δξνζηά από Αλαηνιή θαη 

Δύζε, γηα λα αθνινπζήζεη ε ήξεκε, ε γαιήληα ηζνξξνπία ησλ αξρηηεθηνληθώλ κειώλ 

ηνπ λενθιαζηθνύ κεγάξνπ: θνπξνύζηα, πνξηνζηέο, ζθάιεο, θνππαζηέο. Παξάιιεια, 

ηα κεγάια εθθιεζηαζηηθά νηθνδνκηθά πξνγξάκκαηα ζηνλ Άζσ θαη ζηηο αθηέο ηεο 
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Άζπξεο Θάιαζζαο ζα απνηειέζνπλ κηα λέα, κεγάιε πξόθιεζε γηα ηνλ ηερλίηε ηνπ 

ιίζνπ. Καη όρη κόλν ζα αληαπνθξηζεί κε επηηπρία, αιιά, πνιύ λσξίο, ζα δηαηππώζεη 

ξεηά θαη ην καληθέζην ηεο ηεληαθήο εθθιεζηαζηηθήο καξκαξνγιππηηθήο (Ισάλλεο 

Χαιεπάο, Σκύξλε 1873). 

Έλα άιιν ιηκάλη ζα απνηειέζνπλ νη ρώξνη ηεο κλήκεο. Η αλεξρόκελε αζηηθή ηάμε ζα 

απαηηήζεη από ην πιηθό λα δηαησλίζεη ηελ επίγεηα παξνπζία ηεο. Κη εδώ ν ηεληαθόο 

καξκαξνγιύπηεο ζα δηαπξέςεη, κεηαθξάδνληαο ζηελ θνηλή κεζνγεηαθή γιώζζα ηηο 

θνξπθέο ηεο επξσπατθήο επηηύκβηαο γιππηηθήο. Θα κεηαγισηηίζεη ηνλ Canova θαη 

ηνλ Thorvaldsen ζε κηα γιώζζα ιηγόηεξν ιόγηα αιιά όρη θησρόηεξε, θαηαλνεηή, 

ζηνιηζκέλε κε ληόπηα ιατθά ζηνηρεία. 

Όια απηά ζα απαηηήζνπλ παηδεία, ζπληεηαγκέλε θαη κε. Πνιύ λσξίο, θάζε ζπίηη ζα 

γίλεη θη έλα κηθξό ζρνιείν! Οη θαιθάδεο ζα κάζνπλ λα θξαηνύλ ηνλ καληξαθά θαη ην 

βειόλη, αιιά θαη λα ζρεδηάδνπλ. Κάλαβνη, κεγεζύλζεηο, γξακκηθά θη ειεύζεξα ζρέδηα 

απ’ ηνλ παηέξα ζηνλ γην. Καη έπεηηα ζα έξζεη ν πειόο, ν γύςνο, ην πέξαζκα ηνπ 

έξγνπ ζην κάξκαξν… «Ελ αξρή», πάλησο, «ελ ην ζρέδην», θη απηό ην γλώξηδαλ πνιύ 

θαιά. 

Η αλάγθε, όκσο, δπλαζηεύεη ζενύο θαη αλζξώπνπο. Οη αιιαγέο ζηελ νηθνλνκία ζα 

ζηξέςνπλ ηνλ ηερλίηε ζε άιιεο κνξθέο δεκηνπξγηθήο έθθξαζεο. Τν κάξκαξν ζα 

μαλαζπλδεζεί κε ηελ αξρηηεθηνληθή, όρη πηα σο νηθνδνκηθό κέινο, αιιά σο 

δηαθνζκεηηθό ζηνηρείν, ζε ρώξνπο εμσηεξηθνύο θαη εζσηεξηθνύο. Καη ε εμέιημε απηή, 

επώδπλε νπσζδήπνηε, ζα απειεπζεξώζεη ηνλ δεκηνπξγό απ’ ηα δεζκά ηεο 

εθαξκνζκέλεο ηέρλεο. Θα ηνπ αλνίμεη λένπο νξίδνληεο ειεύζεξεο έθθξαζεο. 

Ωζηόζν, ζην ζεκείν απηό, ε καξκαξνγιππηηθή, κνηξαία, ζα βξεζεί ζε ακεραλία. 

Όληαο κεζνπέιαγα, είλαη αλαγθαζκέλε λα αλαδεηήζεη, λα ραξάμεη λέα πνξεία. Γύξσ 

ηεο, γλώξηκα ιηκάληα. Πέξαζε απ’ όια, κα δελ κπνξεί λα επηζηξέςεη ζε θαλέλα. Η 

λέα πνξεία είλαη κνλόδξνκνο θαη νη εξγάηεο ηνπ ιίζνπ θαηαδηθαζκέλνη λα ηε 

ραξάμνπλ κόλνη ηνπο. 

Σε απηήλ ηελ ελαγώληα αλαδήηεζε παξαπέκπεη ην έξγν «Μεζνπέιαγα», ηνπ ηεληαθνύ 

καξκαξνγιύπηε Ολνύθξηνπ Δεζύπξε, ζην Μνπζείν Μαξκαξνηερλίαο ηνπ 

Πνιηηηζηηθνύ Ιδξύκαηνο Οκίινπ Πεηξαηώο. Αο αθνπγθξαζηνύκε ηελ αγσλία ηνπ θη αο 

θνηηάμνπκε πξνζεθηηθά ηνλ νξίδνληα. 
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