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Ένα βιβλίο για τη ζωή και το έργο του Γιαννιώτη ζωγράφου και χαράκτη Βασίλη Καζάκου, ο
οποίος το 2006 έφυγε από τη ζωή, θα υπάρχει πλέον στις βιβλιοθήκες όλων των σχολείων
των Ιωαννίνων,
χάρη στην προσφορά της συζύγου του, Κασσιανής, η οποία έγινε
αποδεκτή από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ηπείρου. Με αυτό τον τρόπο οι
μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να μυηθούν τόσο στο πλούσιο έργο που άφησε πίσω του ο
Γιαννιώτης χαράκτης Βασίλης Καζάκος, όσο και στις εικαστικές τέχνες.
Με αφορμή τη δωρεά αυτή η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ηπείρου οργάνωσε μία
λιτή εκδήλωση, στην ΕΗΜ, η οποία πραγματοποιήθηκε, μάλιστα, σε μια σημαδιακή
ημερομηνία, καθώς σαν σήμερα πριν 34 χρόνια έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του Βασίλη
Καζάκου και πρώτος του δάσκαλος, ο ζωγράφος Γιώργος Καζάκος.

Όπως χαρακτηριστικά τόνισε η Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Θεοδώρα
Χουλιάρα, η εκδήλωση εμπεριείχε την έννοια της τιμής στον εκλιπόντα εικαστικό, αλλά και
την έννοια της αγάπης. «Τιμούμε ένα μεγάλο καλλιτέχνη όλης της Ηπείρου και δεν ήταν
δυνατόν αυτή η μεγάλη προσφορά να πάει ως ένα πακέτο στα σχολεία», ανέφερε μεταξύ
άλλων.
Στον Βασίλη Καζάκο αναφέρθηκε ο Γιαννιώτης γλύπτης Θεόδωρος Παπαγιάννης, μη
μπορώντας να κρύψει τη συγκίνησή του, καθώς τους συνέδεε κοινή πορεία, το πάθος για
την τέχνη και φυσικά ο τόπος καταγωγής τους. Ο Θ. Παπαγιάννης χαρακτήρισε τον Βασίλη
Καζάκο υμνωδό των Ιωαννίνων και ένα πολύτιμο κεφάλαιο για την πόλη, λέγοντας ότι
συνεχίζει να ζει μέσα από το έργο του.
«Τα Γιάννενα ήταν το αναβάπτισμά του. Στο έργο του μετέφερε τις παιδικές του μνήμες. Ο
Βασίλης Καζάκος είχε κάτι διαφορετικό από εμάς τους υπόλοιπους Γιαννιώτες
καλλιτέχνες, καθώς είχε μία μύηση στην τέχνη πριν έρθει στη Σχολή, λόγω του ότι ο
πατέρας του ήταν ο ζωγράφος Γιώργος Καζάκος. Ο θαυμάσιος τόμος με το έργο του
φανερώνει το μέγεθός του και την ποιότητά του. Δεν έχουμε χρεία άλλων μαρτύρων»,
σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Παπαγιάννης.
Το έργο του ανέλυσε η ιστορικός Τέχνης Βιργινία Μαυρίκα, ενώ η εκπαιδευτικός Πηνελόπη
Νουτσοπούλου μίλησε για τον Βασίλη Καζάκο, ως δάσκαλο. «Βοήθησε και στήριξε πολλούς
Γιαννιώτες καλλιτέχνες να βρουν το δρόμο προς την τέχνη. Υπήρξε σπουδαίος δάσκαλος,
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χαρισματικός, εργατικός και πάντα κοντά στους φοιτητές του», ανέφερε.
Το λόγο πήραν και δύο άνθρωποι που τον έζησαν από κοντά, αλλά είχαν την ευκαιρία να
γνωρίσουν και τον πατέρα του Γεώργιο Καζάκο, ο Μιχάλης Τριανταφύλλου και ο Μιχάλης
Οικονομίδης.
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