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ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σ τον ειδυλλιακό κόλπο Carss 
Park της Κόγκαρα στο νότιο 
Σύδνεϋ,  ιδρύθηκε πρόσφατα 
ένα πρότυπο φυτώριο τέχνης 

µε πρωτοβουλία του Βουλευτή της το-
πικής εκλογικής έδρας Barton κ. Νί-
κου Βαρβαρή και ελληνοαυστραλών 
δηµοτικών συµβούλων της ∆ηµαρχίας 
Κόγκαρα. Ας σηµειωθεί ότι ο κ. Βαρ-
βαρής διετέλεσε ∆ήµαρχος και σήµε-
ρα παραµένει επίτιµος ∆ήµαρχος και 
∆ηµοτικός Σύµβουλος της ∆ηµαρχίας 
Κόγκαρα.    
Στην παραλία του πανέµορφου κόλ-
που που θυµίζει έντονα ελληνικό το-
πίο, υπάρχει το σπίτι του δηµοτικού 
φύλακα του πάρκου, όπως συνηθιζό-
ταν παλιότερα. Με την απόσυρση του 
φύλακα από την ενεργό υπηρεσία η 
∆ηµαρχία θέλησε να το κατεδαφίσει, 
αφού δεν χρειαζόταν πλέον. ∆υναµι-
κά αντίθετος στην απόφαση στάθηκε ο 
τότε ∆ήµαρχος κ. Βαρβαρής, ο οποίος 
όντας ένθερµος προστάτης των τεχνών 
πρότεινε την διατήρηση και ανακαί-
νιση του κτίσµατος και µετατροπή του 
σε Σπίτι Καλλιτεχνών, όπου θα µπο-
ρούν να διαµένουν και να εργάζονται 
άνθρωποι της τέχνης για µια περίοδο 
δηµιουργίας.
Η θαυµάσια ιδέα του στηρίχθηκε δυ-
ναµικά από όλους τους έλληνες δηµο-
τικούς συµβούλους της ∆ηµαρχίας και 
ειδικότερα τους Λίµπεραλς και εγκρί-
θηκε, µε αποτέλεσµα σήµερα να υπάρ-
χει ένα εργαστήρι τέχνης που ήδη απο-
δίδει πλούσιους καρπούς και µάλιστα 
από ελληνικά καλλιτεχνικά χέρια.   
Σε παλιότερη συνάντηση γνωριµίας 
του κ. Βαρβαρή µε τον Γενικό Πρόξενο 
στο Σύδνεϋ ∆ρ Σταύρο Κυρίµη, συζη-
τήθηκε το θέµα εκδηλώσεων εορτα-
σµού της 100ετηρίδας της µάχης των 
ANZACS στην Καλλίπολη το 1915 
και το σχετικό πρόγραµµα που στηρί-
ζει και χρηµατοδοτεί η οµοσπονδιακή 
κυβέρνηση Αυστραλίας. Αναφέρθηκε 
το όνοµα του διακεκριµένου έλληνα 
γλύπτη Τάκη Κοζόκου και µε τη συ-
µπαράσταση ελληνικών οργανώσεων 
του Σύδνεϋ, έφτασε εδώ ο έλληνας 
καλλιτέχνης και σε ανταπόκριση της 
∆ηµαρχίας Κόγκαρα, η πρώτη εκχώ-
ρηση του Σπιτιού Καλλιτεχνών ανα-
τέθηκε στον έλληνα γλύπτη, ο οποίος 
ήδη βρίσκεται και εργάζεται στον πα-
νέµορφο χώρο του πάρκου, σε ελάχι-
στη απόσταση από την παραλία, µε θέα 
που εµπνέει και αναζωογονεί.

Πρώτο έργο ο Αη-Γιώργης
Το πρώτο καλλιτεχνικό έργο που ήδη 
βρίσκεται σε εξέλιξη και παίρνει µορ-
φή και ψυχή, είναι η µαρµάρινη Βίβλος 
του Αγίου Γεωργίου, ένα ανάγλυφο σε 
µορφή µεγάλου ανοικτού βιβλίου που 
στην δεξιά σελίδα απεικονίζει µε θρη-
σκευτική ευλάβεια τον Άγιο Γεώργιο 
έφιππο να µάχεται το δράκο και στην 

αριστερή απεικονίζονται µε βυζαντινή 
πιστότητα ο Άγιος Γεώργιος ο Τροπαι-
οφόρος και ο Άγιος ∆ηµήτριος «για να 
µην παραπονιόνται ότι τους αφήσαµε 
έξω, αφού συνήθως απεικονίζονται 
µαζί…» όπως είπε ο καλλιτέχνης.

Ο γλύπτης Τάκης (Παναγιώτης) Κοζόκος
Ο Τάκης Κοζόκος γεννήθηκε το 1960 
στην Αθήνα. Με την πλαστική τέχνη 
ασχολείται από το 1978 όταν στο νησί 
της Τήνου βρέθηκε δίπλα στον δάσκα-
λο Γιάννη Μανιατάκο και τους Τηνια-
κούς τεχνίτες της πέτρας τους οποίους 
θαύµασε και συνεργάστηκε για πολλά 
χρόνια και σ’ αυτούς οφείλει την αγά-
πη του στο µάρµαρο το οποίο και έγι-
νε σιγά-σιγά αποκλειστικό εκφραστικό 
του µέσον.
Τελείωσε αριστούχος την Σχολή Κα-
λών Τεχνών της Τήνου και συνέχισε 
τις σπουδές του στην Ανωτάτη Σχολή 
Καλών Τεχνών. Εργάστηκε ως γλύ-
πτης-συντηρητής στα έργα στην Ακρό-
πολη των Αθηνών (1990-1997) και 
στην συνέχεια ως Γλύπτης (ΠΕ 10) 

στο Μουσείο της Ακροπόλεως έως το 
2000. 
Από το 1988 ασχολείται µε την εικα-
στική εκπαίδευση και µαζί µε άλλους 
συναδέλφους ιδρύουν τα Εργαστήρια 
Τέχνης του ∆ήµου Αγίας Παρασκευ-
ής-∆ΗΠΕΑΠ-τα οποία εντάσσονται 
στο ∆ίκτυο Πόλεων των Εικαστικών 
Εργαστηρίων του Υπουργείου Πολι-
τισµού.
∆ιευθύνει ως Καλλιτεχνικός ∆ιευθυ-
ντής τα Εργαστήρια από το 2002 έως 
το 2011 µε την συµµετοχή 25 εικαστι-
κών δασκάλων για 600 – 800 περί-
που σπουδαστές ετησίως, ενώ ανάλο-
γη προσπάθεια γίνεται και στο ∆ήµο 
Παλλήνης µεταξύ 2003 και 2005.
Έχει πραγµατοποιήσει 5 ατοµικές εκ-
θέσεις και έχει πάρει µέρος σε πολλές 
οµαδικές στην Ελλάδα και στο εξωτε-
ρικό και σε 10 Συµπόσια Γλυπτικής 
για µεγάλα έργα σε πέτρα. Έργα του 
βρίσκονται σε ∆ηµόσιους χώρους και 
ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα και 
στο εξωτερικό.
Από το 2001 έως σήµερα είναι Επίκ. 
Καθηγητής (σε διαδικασία εξέλιξης 
ως Αναπληρωτής Καθηγητής) στο 
Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στο 
∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης.
Ο ίδιος λέει για το καλλιτεχνικό έργο 
του: «Κατά παράξενο τρόπο, αν και 
η εργασία του γλύπτη είναι η µορ-
φοπλασία, εκείνο που εµένα ενδια-
φέρει δεν είναι κατά βάση η µορφή 
αυτή καθ’ αυτή αλλά το αποτέλεσµα 
µιας διαδικασίας προς την αποκάλυ-
ψη της µορφής.  Το θέµα και η συ-
νειδητοποίηση της οργάνωσης της 
σύνθεσης όλου του έργου µου γίνεται 
αργά, ωριµάζουν όλα σιγά – σιγά και 
καθώς εξελίσσονται, διαµορφώνο-
νται και παίρνουν µορφή και νόηµα. 
Το επίπεδο δυσκολίας ή απόλαυσης, 
όπως θέλετε πάρτε το, εξαρτάται από 
την ανάγκη για εµβάθυνση του θέµα-
τος, καθώς και της συναισθηµατικής 
– διαισθητικής εµπλοκή µαζί του. Στο 
χώρο της µουσική θα το λέγαµε αυτο-

σχεδιασµός. ∆ηλαδή µια πραγµατικά 
προσωπική έκφραση, σε ένα διάλογο 
µε τον εαυτό µου, µε τα υλικά και µε 
το κοινό...» 
Προσιτός, καλοσυνάτος, φιλόξενος 
και πάνω απ’ όλα γλύπτης διεθνούς 
αναγνώρισης, ο Τάκης Κοζόκος µιλά 
για τον Αη-Γιώργη που γεννιέται από 
το καλέµι του στο µάρµαρο, ως και τα 
προγραµµατιζόµενα έργα του στο Σπί-
τι Καλλιτεχνών της ∆ηµαρχίας Κόγκα-
ρα.
Μεταξύ των προγραµµατιζόµενων έρ-
γων είναι και ένα µνηµείο απότισης 
τιµής στις νοσοκόµες και τους µαχη-
τές της Καλλίπολης. Είναι γνωστός ο 
ρόλος της νήσου Λήµνου που αποτε-
λούσε βάση για το νοσοκοµείο και τις 
εγκαταστάσεις της στρατιωτικής εκ-
στρατείας της Καλλίπολης. Οι µαχητές 
του εκστρατευτικού σώµατος ΑΝΖΑC 
αποκαλούσαν το νησί «τελευταία πύλη 
του παραδείσου πριν την κόλαση» και 
η συµβολή της νήσου και των κατοί-
κων της αναµένεται να αναγνωριστεί 
επίσηµα στις φετινές εκδηλώσεις εκα-
τονταετηρίδας, µε παράλληλες εκδη-
λώσεις στη Λήµνο και την Καλλίπολη.
Βρήκαµε τον καλλιτέχνη στο εργα-
στήρι του στο Carss Park πλαισιοµένο 
από τον βουλευτή κ. Βαρβαρή και τους 
δηµοτικούς Συµβούλους της ∆ηµαρχί-
ας Κόγκαρα κ. Γεώργιο Κατσαµπάρη 
και Νίκο Αρώνη (Aroney), ο οποίος 
είναι και ο υποψήφιος βουλευτής των 
Λίµπεραλς για τις επερχόµενες πο-
λιτειακές εκλογές της 28ης Μαρτίου, 
και µας εξηγούν ότι ο Άγιος Γεώργιος 
επιλέχθηκε ως πρώτο θέµα, συµβολί-
ζοντας την ευρύτερη οµώνυµη περιο-
χή Saint George και το έργο που ανα-
µένεται να ολοκληρωθεί σύντοµα, θα 
τοποθετηθεί στην είσοδο της Βιβλιο-
θήκης της ∆ηµαρχίας Κόγκαρα για να 
το απολαµβάνει το κοινό.

Ελληνικός Αη-Γιώργης στο Σύδνεϋ
Παραδοσιακή ελληνική γλυπτική στην Αυστραλία 

Σπίτι Καλλιτεχνών ∆ηµαρχίας Κόγκαρα 

Λεπτομέρεια του έργου: Η δεξιά σελίδα του 
έργου με τον Άγιο Γεώργιο, «Ὡς τῶν αἰχμαλώτων 
ἐλευθερωτής,καὶ τῶν πτωχῶν ὑπερασπιστής,ἀσθε-
νούντων ἰατρός...»

Ο γλύπτης Κοζόκος επι τω έργω...

Από δεξιά: Ο Δημοτικός Σύμβουλος της Δημαρχίας Κόγκαρα κ. Γιώργος Κατσαμπάρης, ο γλύπτης κ. 
Τάκης Κοζόκος, ο ομοσπονδιακός βουλευτής Barton κ. Νίκος Bαρβαρής και ο πολιτειακός υποψήφιος 
βουλευτής Κόγκαρα κ. Νίκος Αρώνης (Aroney) με τη Βίβλο του Αγίου Γεωργίου  


