
ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑ τιΑ 
ΥΠΟVΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙτtΣΜΟΥ 
& ΑΘΛΗτJΣΜΟΥ 
ΠΡΟΠ. &. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑτJΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 
ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΤΗΝΟΥ 

ταχ. Διt:ιίθuνση: Πάνορμος Τήνου 
Ταχ. Κώδικας : 84201 
Τηλ:2283031225,2283031385 
FAX : 22830 31226 
Δ/ν ση ηλ. ταχυδ: paιιktpt(lyahoo.gr 

Πύργος ΤήΊ.ιου 2713/2014 

Αριθμ.Πρωτ. 24 

Η τηνα; εtναt γνωστή γuι την ξεχωριστή ταιράδοσή της στο μιlρμαρΩ. ΜιιJ. 

περιήΎηση στο χωριό του ΠύjΥfου αιrοκαλύκτειτη μοναδι-κή αρχιτεκτονική του. Τα 
κ:άτααιτρα σπίτια μι:; τα μαρμάρtνα υπέρθυρα και οικόσημα, 1.1ς πtpiτεχvες πορτοσιέι, . 
μσρμάρινες βρΟΟες,..εκκληαιές τοv μΡ. τα μαρμάρινα τέμπ'λι:r. διατηρο1}V την παράδοση 

αναλλοίωτη ως τtς μέρες μας .Η Τήνος διαθέ'ι:οντα.ς άφt)ονο το μά.ρμαοο ως κίψtο 
υλικό αναδεικνύeτα1 Μ.ό τα χρόνια κ-Ιόλας της τουρκοκρατίας ως το κέvtρι> της 
καλλιτεχνικής νεοεUηνικής Ύλuιtτιιcής, με ακμή το τέλος τΟl.) 19αι' και μί·;χpι τα μέσα 
τσυ 20 ιτu αtffivα. Οuω-yέvειει; ολόκληρες ααχοΛούντ;α.ι αποκλι>'Lmιις() με την τέχνη tou 

μαρμαρά., ταξιδεύουν και ερyάζονtαι στην. Ελλάδι.ι. και το εξωτερΙΚό (Βαλκάνια, 
Μικ:ρά Ασία, Αλ.εξό.νδρεm) αφήνονται; πα:vrού την κιiλλιτεχvιJι::ή σφpuγίδα τοης. 
Πανορμίτr.ς μαρμα.ρά.δες l<'αι μαρμ«φσyλύnτες θα κατασκευι!σουv και Οα 
διακοσμήσου\! τα μεγάλα \δαιmJ(ό. ._αt δημόσια οuωοομήμα:tα. στην Αθήνα και ιϊι-> 
αλλες πόλεις της Ηλλάδας. οι αιwiοι φyό.ζονταt μέχρι σήμερα σι:α έργα αναστήλωσης 
αρχ,α.iων μνημείων 

Με τι;.J Ν.3136/1955 tδρύετα.ι το Προπι::φαιncεοοαιικό 11:αι ~παyγr.λματικό 

Σχ,ολεtο Kn:'λillv Τf.χvών Πανόρμσu Τήνου στον Πiψyο, την ιδω.i.τι:φη πατρίδα πολλι.i:Jν 
καλλιτεχνών με μα'Κραίωνη παράδοση σαι; καλές τέχνες 1eαι ειδι-,.::ότερα στο μάρμα1)ο. 
Ι Ιαράλληλα. με τον Ιδpvnκό Νόμο m:ιρέχετα\ η δυνατότητα στο11ς "προικισμένους μ~ 
κ:αλλιτεχvudι ιδιοφutα" μαθητές να συνεχίζουν τις σπουδές τους στην Ανωτάτη 
Σχολή Καλών Τεχνών, eχιτρimοντας στσtις δύο πρώτους στt} βαθμολαytα αποφοίτους 
να εyΥράφονται χωρίς εξετάσεις σε αυτήν .. Το έργο της Σχολής ί;χt.Ί. 1tαρουσιαστιί 
κατι~ καιρούς σε εκθέσεις στην Τήνο, την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη καUά>ς και σε 
άJ...λα. μέρη της Ελλόδαι;. εwπρά.πον;ας β')'κωμια.στικeς κριτικές και επαινετικό. 
δημοσιεύματα 

Τηνιακψ; 

Ζωγρό.φος 
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τinos is famous for its unique tradition in rnarble. Α tour around the viltage of' 
Pyrgos reveals its unique architooture. The white houses with ιruιrb1e linteiN and 
hou.se $igns , creatiνι~ ύυοr deooratings, marble foιιntώns , churches with marble 
tempJes keep the 1radition aliνe to thίs day . Tinos e>ffers plenty of marble as a main 
material eιncΓgii1Ή ftom years ofOttoman donuιin years which was already the ceπter 
of artistic Greck scu]pture. rose in the late 19th until the mid 20th centUΙΎ. Entir~ 
famiJies dcdίcatt:ιJ to the art of marbfe sculpturing. traνeling and workίng in Grecce 
nnd abroad ( Balkans , Asia • A1exandria ) leaνing back their creativity . marb!e artists 
1rom l)yrgos will build aικl dt:lromte Jarge private ιmd publίc buildings in Athens &t~d 
other Greck ci1ίes, who work. today in the works ofrestoration ofancient monumenι!j 

ln the law.J 136/1955 established the Prepamtory and Professional School ot· 
Fϊne Arts in Pyrgos. the hometown of mιmy artiιts with a long tradition i.n the arts aod 
especially jo HJarble. Students are ιιble tι> continue their studies at the School of Fine 
Arts in Athens, aJiowing the two best graduates to enroH without ιaking exams. '['he 
"'·ork ofthe Schoof lltttcS presented exhibitions ΙΠ>m time to time in τinos, Athens, 
Thessaloniki and other parts ofGreece, receiving rawardiπg reνίews and praising 
reports. 

Τhι:ιt i:; why we participa.te in the intangibJe cuitura1 heritagc. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΑ τΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

ΔΗΜΟΣΤΗΝΟΥ 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤ Α ΠΆΝΟΡΜΟΥ 

Πύργος Τ1)νου 27 Μαρτίου 2014 

Η Δημοτική Ενότητα Πανc)ρμου ΤτΊνου που έχει την τιμή και την ευθύνη να 

ι:κπροσωτιεί την ιστορικιΊ αυτη κοινότητα συμμπέχει <:νεργι1 στην πρωτοβιη,λια 

για την α:νάbειξη της ΤηνιακτΊς Μαρμαροτεχνίας ως μέρος τηc ιχυλης 

τιολιτιστι1α1ς κληρονομιι\ς της ανθρωτιότητας. 

Δεν είναι υτιερβολι1 να τιοι!μι ι)τι τιχ τιάντα στον τί1πο μας Ουμί(ουν το 

μιχρμαρο, την τέχνη της μαρμαροyλυπτικτΊς και τους ανθψ~Jπους τιου την 

κατΈχουν, τους μαστόρους του Πύργου, ·για τους οτιοίους όλοι καμαρr;Jνουμε. 

Κατ' αρχι:Ίςι η τιρc;ηη Ι)λη τιου μω:: τιαρi:χει το ίhιο το κυκι\αΟίτικο τοπίο κι.χι η 

γη του νησωύ μαc, της ΊΥ]νΟυ, το μάρμαρο. Πρόκcιται για έ.ναν φυσικό πλο'LJτο 

που με σ<)νεση και μέτρο ιχξιοποίησαν τόσες και τόσες γενιές πριν από μαc:. Το 

ίδιο σκοnεύουμε να ουνι:χίσουμc να κάνουμε εμείς και τα τιιχιhιι'χ μας. 

Αλλι'Χ και τα έργα των μαστc'>ψυv του τc'>που μας ι:ίναι παντού: στις εκκλησίες 

και στα σπίτια μας, στα χωράφια και τις πλατι:ίες των χωριc:>ν μαc, στιc κρήνες 

του νησιού μα-=:ι στα κοιμηττΊcηα που ανατιαύονται οι πρόγονοί μας. 

Πιστεύουμε {)τι η τέχνη του μαρμάρου και ο τιοι\ιτισμός που συνδέεται με 

αυττΊν δεν σχετίζεται μc'>νο με το τιαρελθόν αλλιχ και μ< το μέλλnν. Κι' αυτο γιατί 

μτιορεί να αξιοποιηθεί στην τrροσπιίθειιί μας να προωθψrουμε την ανιiτιτυξη 

του τόπου μας και των ανθρc~Jπων του. 

Γνωρίζουμε ι'ιτι στο τιαρελθ6ν η τέχνη του μο:Qμιχ(!Ου αποn'λεσε τιτ;y1Ί 

ευημερίας yια την Κοινότητά μας. ΣτΊμερα μας δίνεται η ευκαιρία να την 

αναδείξουμε (ι)ς μέρος μιας ζωνταντ)ς τοπιιαΊς κληρονομιάς και ενός τοτιίου που 

αξίζει να εξεQΙ'UνψΊει κανι:ί-=:ι ωα'ψα και ως ετιισκι':πτης. 

Στόχος μας είναι μω ανΔnτυξη που θα σέβεται τη φύση και τιί 

hημιοι'ργτ1ματα του ανθρc~'που, τιου θα νοιάζcται για το μέλλον/ όχι μ6νο για το 

εφήμερο nαρ6ν. ΠιστειΊοιψε ι)τι η αναγνc:Jριση τηc Τηνιακr'μ:: ΜαρμιιQοη:χνίαc: 

ως ανατι6στιαστου μέρους της nαγκόσμιας άυλης πολιτιστικής κληρονομιaς θα 

μας βοηθψπι να πετύχουμε τους σκοτιοίς μας. 



Hellenic Republic τinos, 27th March 2014 
Μ unicipality of τinos 
Local Community of Panormos 

The Munieipal Unity ofPanonnos Tinos, tl1at has the honoΓ and tl1e Γesponsibility of 
ΓepΓesenting this histoΓical coιnmunity, actively partieipates in the initiative of 
highligl1ting the Tinian MaΓble Αι1 as paΓt ofthe intangible cultιu-al heΓitage of the 
humanity. 

We wouldn't be exaggeΓating if we said that eveΓything in οuΓ land Γeminds us ofthe 
maΓble, the aΓt of maΓble sculptuΓe and tl1e people that pΓactice it -tl1e cΓaftsmen of 
PyΓgos- that we aΓe all pωud of. 

The maΓble is ah·eady piΌvided to us by the Cycladic landscape and the land of om 
island. It' s a paΓt of natιu·al wealth that has been wisely and ιnodeΓately used ftωn 
pΓevious geneΓations. We intend to act the saιne way and οιπ childΓen also. 

τl1e woΓk of local CΓafi:smen is eveΓywheΓe: in chuΓches, in oιu·lΊωnes, in the fields, at 
the villages' squaΓes, at the fountains, at the cemeteΓies wheΓe aΓe ancestoΓs Γest. 

We believe that the maΓble aΓt, and the cultuΓe linked to it, is not Γelated only with the 
past but with the fιιtuΓe as well. It can be a useful tool in οuΓ effort to enhance the 
developιnent ofoιu·land and its people. 

It is well known tl1at in tl1e past, tl1e aΓt oftl1e maΓble was a souΓce ofpωspeΓity fοΓ 
οιu· connnunity. Today we aΓe given the chance to l1ighlight it as part of a living local 
l1eΓitage and ofa landscape woΓth exploΓing. 

We aim at a development that will Γespect natme, as well as man's CΓeations, tl1at will 
be viable in the futιu·e and not just in the pΓesent. We stiΌngly believe that tl1e 
Γecognition oftl1e Tinian MaΓble ΑΓt as an integΓal part ofthe inteΠΊational intangible 
cultmal heΓitage, willl1elp us achieve the above mentioned goals. 

The PΓesident oftl1e 
Local Connnunity ofPanoΓmos 

DΓikas Ν iko laos 



'Ολοι εμείς που ασκοΊ)με την τέχνη της μαρι.ιαι1ογλ:υnτικής στην ΊΊΊνο έχουμε συνείδηση 

ότι αποτελούμε μέρος μιας παρ<iδοσης που έρχεται από πολύ παλιά. Η ίδια η ωτορirι. του 
τόπου μας, από την αρχαιότητα και το βυζάντιο μέχρι τη βενετική και την οθωμανικ:Ί1 

περίοδο είναι συνδεδεμέ\'η με την τέχνη της μαρμαρογλυπτικί1ς. 

Μπορούμε να σας διαβεβαιcί)σου.ιιε ότι η τέχνη που ασκούμε και την οποία μι:'~θαμε από 
τους πατεράδες και τους παππούδες μας συνδέεται με την ταυτότητα του τόπου μας και 

των ανθρc1Jπcι)ν του, με την ίδια~καθημιφιv(ηητά τους μέχρι σ1Ίμερα. 

Από τα χέρια μας δημιουργούνται πολλά χρηστικ<i αντικείμενα της καΘημερινότητας, 

αντικ:ι:ίμενα που σχετίζονται με τους ιδιωτικο()ς και τους δημόσιους χ6Jρους. τις 

rωραγωγικές δραστηριότητες, την αρχιτεκτονικΙΊ. Εμείς είμαστε εκείνοι που παράγουμε 

ιερά σκεύη για τη θρησκευτικΙΊ λατρεία, τόσο για την ορθόδοξη όσο και για την 

καθολικ1Ί χριστιανική κοινότητα που ζουν στο νησί μας. 

Επίσης, από εμάς τους ίδιους και τους προγόνους μας αναδείχτηκαν πολλοί και 

σπουδαίοι καλλιτέχνες. που έκαναν το νησί και την τέχνη μας ξακουστά σε περιοχές 

πολίJ μακρινές. Είμαστε περψpαν01 που πολλοί απι'J μας έχουν συνεισφέρει μι~ τη γν(;ιση 

και την τέχν11 τους στη συνη1ρηση και την ανάδειξη του σημαντικότερου μνημείου του 

αρχαίου ελληνικοίJ πολιτισμού, της Ακρόπολης των ΑΟην(ΟV. 

Θέληστ) μας είναι η τέχνη αυτή να συνεχίσει να υπ<iρχει και να αποοίδει καρπο{Ις για 

πάντα. Να παραμείνει ακμαία όχι μόνο για τα παιδιά και τα εγγόνια μας, αλλά για τις 

γενιές της aνθρωπότητας ανεξαρτήτως φυλ1Ίς, θρησκεί)ματος και εθνικότητας, σε όλα τα 

~ηΊκη ι-.:αι τα πλ6.τη της γης. 

Όλοι εμείς, οι Τήνωι μαστόpοι του μαρμάρου, ελπίζουμε ότι η εηραφτΊ της Τηνιακτ)ς 

Μαρμαροτεχνiας στον Ενδεικτικό Κατι:'.ιλογο της Άυλης ΠσλιτιστικιΊς Κληρονομιάς της 

Α νΟρωτι:ότητας της UNESC:O θα μας βοηΟi1σει να πραγματοποι1]σουμε την επιδίωξτΊ μας 
αυτή. 

Γι' αυτό την υποστηρίζουμε ολόψυχα! 

'!<. ο .v Δ Ρ ο f I Α f'J Ν tt L Α tJ \ ιq__ ;J Η L <::::::...-!41:--l!rf;oi~---



Tinos, 27.03.2014 

All ofus that pΓactice the a1i of nΊaΓble CΓafts in Tinos aΓe fιιlly awaΓe tl1at we aΓe pa1i 
of a veΓy old tΓadition. The histoΓy of οUΓ countΓy, ftom the ancient times till the 
Venetian and Ottoman eΓa, is tightly linked with the aΓt ΠΊaΓble scιι]ptUΓe. 

Υοιι 1nay Γest assUΓed that the a1i we pΓactice, which we leaωt ftom οuΓ futheΓs and 
gΓandfatheΓs, is intertwined with the identity ofoUΓ island and its people. 

It is with ΟUΓ own hands that we make many ιιseful objects fοΓ οuΓ eveΓyday lives, 
objects that can be seen in pΓivate and public spaces, pωductive activities, 
aΓchitectUΓe. We aΓe the ones that 111ake utensils ιιsed in Γeligioιιs woΓship, fοΓ tl1e 
ortl1odox as well as fοΓ tl1e catholic Cillistian cωnmunity of οuΓ island. 

Α lot of gΓeat a1iists came fi.-om οuΓ cωnmunity. They aΓe ΟUΓ foΓefatheΓs. Artists that 
have made ΟUΓ island and οUΓ art fumoιιs even in the ωost Γemote paΓts ofthe woΓld. 
We aie pωιιd that 1mny of ιιs have contΓibuted, with theiΓ knowledge and theiΓ a1i, in 
cω1SeΓving the ωost i1ηportant monuωent ofthe ancient GΓeek cιιltιπe, the Acωpolis 
of Athens. 

ΟιιΓ will is this a11 to continue to exist in tl1e futuΓe, to be actively pΓacticed, not only 
fοΓ οUΓ childΓen and gΓandchildΓen, but also fοΓ the humanity, ΓegaΓdless Γace, Γeligion 
and nationality. 

All of ιιs, the CΓaftsmen of Tinos' MaΓble, hope that the inscΓiption of The Ali of 
Tinian MaΓble CΓaftsωanship in tl1e Repiesentative List of tl1e Intangible CultuΓal 
HeΓitage ofHuωanity ofUNESCO will help ιιs in fu1iheΓ enhancing οιιΓ tΓadition. 

We suppωi it wl1oleheaιiedly. 

Cho ndω giannis Anto nis 
Diaωantopoιιlos Laωbω s 
nigonis Makis 
Silikos GeoΓgios 
Do ul<as Ν ilω lao s 
Saltamanil<as Ν il<olaos 
Rallis Petωs 
Kollaωs PaΓasl<eιιas 

DesipΓis Onoιιftios 





Hellenic Republic 
Municipality of τinos 

τinos, 27th March 2014 

Panormos Cultural Center- ''Yiannoulis Halepas" 

On behalf of the "Panoι-mos Cultm·al Centeι- Ύiannoulis Halepas'" and with its 
founding goal in mind, which is no otheι- than the pωιnotion of the cultuι-e of om 
community, we wish to infoι-m you that we fully suppoι-t the pωposal fοι- the 
inscι-iption of the Tinian Maι-ble Art in the Repι-esantive List fοι- the Intangible 
Cultmal Heι-itage ofHumanity ofUNESCO. 

We have long ι-ealized tl1e value tl1is aι-t beaι-s fοι- οuι- coιnmunity as well as fοι- the 
identity of the island of Tinos and the entiι-e Hellenisιn Fοι- this pmpose, aιmng 
otheι-s, alιnost a yeaι- ago an exhibition was oι-ganized in Athens with tl1e aι-twoι-k of 
contempoι-aι-y Maι-ble Cι-aftsmen ofTinos. The success ofthe event filled us withjoy 
and optimism fοι- the futme of this art which is so closely linked with the Toweι- of 
Tinos. 

We believe that the ι-ecognition fi-om UNESCO ofthe bωadeι- valιιe ofthe tι-aditional 
aι1 of the Maι-ble Αιτ of Tinos will encomage similaι- effoι-ts, giving us a fn·st class 
opportunity to pι-esent οιιι- aι-t as well as om local identity. 

The Pι-esident ofPanonnos Cιιltuι-al 
Centeι- 'Ύiannoιιlis Halepas" 

Kagioι-gis Fι-agiskos 


