




Ο Δr'Ίμοs Πάρου έχει τnν τιμr'Ί να nα

ρουσιάσει το έργο του Αριστείδn Βαρ

ριά. θεολόγου και καθnγnτr'Ί δευτερο

βάθμιαs εκnαίδευσns στnν Πάρο. Η σει

ρά γλυπτών του από Πάριο μάρμαρο θα 

παρουσιαστεί με αφορμr'Ί το συνέδριο 

'Σκόπαs ο Πάριοs· στον δnμοτι κό εκθε

σιακό χώρο πρώnν οικίαs Δnμnτρακό

πουλου. 

Στnν Πάρο r'Ίρθε σε επαφr'Ί με το μυ

θικό μάρμαρο του τόπου. τnν περίφn

μn 'Παρία Λίθο' των αρχαίων. Τον συ

νάρπασε n λευκότnτα. n διαύγεια και n 
απαλότnτα του παριανού μαρμάρου. με 

αποτέλεσμα το σύνολο. σχεδόν. του έρ

γου του να σκαλιστεί σε λατύπεs αυ

τού του υλικού. Ο καλλιτέχνns Αριστεί

δns Βαρριάs έχει τnν ικανότnτα να μετα

μορφώνει ένα κομμάτι γns σε έμπνευ

σn. ιδέεs. συναισθr'Ίματα. Τα έργα του σε 

παρασύρουν σε ένα γοnτευτικό πα ιχνίδι 

φαντασίαs και μυστnρίου και αποτελούν 

έναν εμπνευσμένο και καλοδουλεμένο 

συνδετικό κρίκο με τnν αρχαία ελλnνικr'Ί 

γλυπτικr'Ί τέχνn. 

Έχει δnμιουργr'Ίσει μεγάλο αριθμό με

μονωμένων γλυπτών και έχει εκθέσει. 

στnν Ελλάδα και στο Εξωτερικό. έξι ολο

κλnρωμένεs ενότnτεs γλυπτών. Έργα 

του βρίσκονται τόσο σε δnμόσιουs χώ

ρουs . όσο κα ι σε ιδιωτικέs συλλογέs. 

Πρόσφατα. τον Νοέμβριο του 2009 
ο Δr'Ίμοs Πάρου τοποθέτnσε στnν πλα

τεία του Αγίου Ν ικολάου στnν Παροικία 

ένα από τα τελευταία έργα του Αριστεί

δn Βαρριά. τnν προτομr'Ί του μεγάλου 

παριανού ποιnτr'Ί Αρχιλόχου. 

Ευχόμαστε τα έργα του να δεχτούν 

τον δέοντα θαυμασμό από τουs επισκέ

πτεs και να δnμιουργr'Ίσουν για αυτούs 

εικόνεs και αισθr'Ίματα που μόνο οι τέ

χνεs και το παριανό μάρμαρο μπορούν 

να αναδύσουν. 

Για το Δr'Ίμο Πάρου 

Η Α ντιδr'Ίμαρχοs Πάρου 

Άννα Κάγκανη 



Εμπvεuσμέvοι; δημιοvρyόι; 
ο Αριστείδηι; Βαρριάι; ... 

... 'νοιώθει · και πλάθει χαρισματικά τnν 

Παρία λίθο. τον περίφnμο λυχνίτn τns 

Πάρου. Πλάθει πρόσωπα που ακτινοβο

λούν πέρα από τnν αρτιότnτα του 'μετιέ' 

μια πολύ προχωρnμένn ποι nτικr'Ί πάνω 

απ· όλα διάθεσn. 

Γι' αυτό και οι εμπνευσμένεs τώρα 

από τον Καβάφn. τον 'μεγάλο' Αλεξαν

δρινό Πnγυλίδεs του έρχονται να · δέ
σουν' με το προnγούμενο έργο του. Δεν 

θα μπορούσε να υπάρξει πιο χαρισματι

κr'Ί απόδοσn των μορφών του Καβάφn 

από αυτr'Ίν που βλέπουμε και νοιώθου

με στα πρόσωπα που έπλασε πρόσφατα 

ο Βαρριάs. Πρόσωπα σε ονειροπόλnσn. 

σε αναμονr'Ί . πρόσωπα που πάλλονται 

από συναισθr'Ίματα. προαισθάνονται κα

ταστάσειs. αναμοχλεύουν μνr'Ίμεs. προ

καλούν βιώματα και ανεξίτnλεs από τον 

χρόνο εvτυπώσειs. Πρόσωπα άτεγκτα 

και συνάμα τόσο ανθρώπινα. 

Σε χαρισματικό διάλογο μαζί τουs οι 

εμπνευσμένεs από το Ελύτn Ρυάδεs 

σε Οπάλλιο προκαλούν χαρισματι κά τn 

φαντασία μαs μέσ' από το Όφnρnμέ

νο · παράστnμά τουs. Κυκλοτερώs εγ
γράφονται χάρn στnν κίνnσn που υπο

βάλλουν στο χώρο ολόγυρα εγκαθιστώ

νταs και ενορχnστρώνονταs μιαν ιδιω

ματικr'Ί ατμόσφαιρα. Πρόκειται για μορ

φέs και σχr'Ίματα που προκαλούν ανεξά

ντλnτουs συνειρμούs ανάλογα με τα βι

ώματα του καθενόs από εμάs. 

Προικισμένα με μιαν Όργανικn· υπό

στασn τα γλυπτά αυτά τεκμnριώνουν δι

αχρονικέs υπάρξειs. Υπάρξειs που κυ

κλοφορούν. αιωρούνται. μετακινούνται 

και ελίσσονται ανάμεσά μαs. αλλά που 

εμείs δεν αντιλαμβανόμαστε με τιs κοι

νέs αισθr'Ίσειs μαs. π· αυτό και τα γλυ

πτά του Βαρριά μαs αποκαλύπτουν χα

ρισματικά τnν ύπαρξn τουs. τεκμnριώ

νονταs συγχρόνωs το ταλέντο του δn

μιουργού. 



Aristίdes Varrias, 
beίng an inspired creator ... 

... 'feeιs· and molds the Parian marble. 
the famous lychnitis. in a charismatic 
ννaγ. He molds 'prosopa· which radiate 
besides the perfectness of the ·me
tier'. a very advanced. above all. poetic 
mood. 

This is why the recent sculptures 
Pegylides. inspired bγ Kavafis. the 
·great· Alexandrine. corne to 'match' 
with his previous work. lt couldn't be 
more charismatic restitution of Kava
fis heroes than this. which we see and 
feel in the faces. which Varrias recently 
elaborated (sculpted). They are faces 
expressing reverie, expectation. pro
sopa which palpitate from ernotions. 
anticipate conditions. pry memories. 
challenge experiences and indelible 
through time impressions. Prosopa, 
which are invincible and. at the same 
time. so human. 

Ιn the charismatic dialogue with 
them. the inspired from Elytis Ryades. 
worked out artisticallγ on Opal, chal
lenge our fantasy in a charming ννaγ, 
throuqh their abstract appearance. 
They are enrolled circularlγ, because 
of their movement. which theγ impose 
on the space all around. installinq. and 
'enorchestrating· an idiomatic atmos
phere. Theγ are figures and shapes. 
which cause inexhaustible coherences. 
according to the experiences of each 
of us. 

These sculptures. gifted with an Όr
ganic' substance, indicate everlasting 
beings. Beings. which circulate. swing, 
transportate and wind between us. but 
we do not perceive them with our corn
mon senses. That's ννhγ the sculptures 
of Varrias reveal to us charismaticallγ 
their very beings. proving at the same 
time the talent of their creator. 



Φωvές - Πηγυλίδες 11 

Οι Φωνέs - Πnγυλίδεs 11 είναι δύο ομάδεs γλυnτών. 
1 6 και 1 2 προσώπων αντίστοιχα. που κινούνται 
αθόρυβα στα μυστικά μονοπάτια τηs ποίησηs του 

Καβάφη. Είναι ένα καινούργιο ταξίδι . έναs Άλεξαν

δρινόs' πλουs. μια νέα πορεία διαλόγου μου με τιs 

λατύπεs τns Παρίαs Λίθου. 

Η Παρία Λίθοs. είναι το θεϊκό υλικό που βγnκε από 

τα σπλάχνα τns Παριανns γns και σάρκωσε τα πιο σn

μαντικά έργα γλυπτικns τns Ελλnνικns αρχαιότnταs. 

Κυκλαδικά ειδώλια. Κούροι και Κόρεs. ο Ερμns του 

Πραξιτέλn. ο Παιs του Κριτίου. n Νίκn τns Σαμοθρά

κns. n Αφροδίτn τns Μnλου. είναι μερικό από τα αρι
στουργnματα που φιλοτεχνnθnκαν από το Παριανό 

μάρμαρο. τον μοναδικό για τn λευκότnτα. απαλότn 

τα και διαφάνειά του 'Λυχνίτn'. Βεβαίωs . πάνε περισ

σότερο από επτά αιώνεs που το περίφnμο αυτό μάρ

μαρο έχει εξαντλnθεί. Όμωs. αρκετά μικρά κομμάτια 

του. λατύπεs. είναι θnσαυρισμένεs στα αρχαία λατο

μεία του. καθώs επίσns και διάσπαρτεs στουs πέριξ 

λόφουs. 

Αυτά τα κομμάτια εδώ και είκοσι πέντε χρόνια απο

τελούν για μένα πρόκλnσn. Η διαδικασία εξεύρε

σns και επιλογns τουs είναι από μόνn τns ένα ταξί-

δι στnν ιστορία και τnν αισθnτικn. Όταν τα αντιμετωπί

ζειs με τnν απαιτούμενn αγάπn και σεβασμό. σου επι 

τρέπουν να νοιώσειs τnν κρυμμένn για αιώνεs μέσα Τ 
τουs δύναμn . 

Voices - Pe9ylides 11 

Voices - Peqylides 11 are two collections of sculp
tures. 1 6 and 1 2 respectiνely, ·ρrosoρa·, which are 
moνinq noiselessly in the paths of Kaνafi's poetrγ. 

For me it has been another νoyaqe. an Aleχandrine 
sail. a new staqe of my dialoque with the latypes of 
the Parian marble. 

Parian marble is the diνine element. which came 
out of the heart of Parian Land and gaνe birth to the 
most significant sculptures of the Greek antiquitγ. 
Cycladic idols. kouri and kores. Hermes of Praχitelis. 

the 'adolescent' of Critias. Nike of Samothraki. and 
Aphrodite of Melos are some of the masterpieces. 
which are made by Parian Marble. the unique for its 
lucidity, softness and transparency Ίychnitis'. Un
fortunately. it has been more than seνen centuries 
since this precious marble has been eχpired. Sti ll. 
many small pieces. latypes ( leftoνers) are stored 
into the galleries of the ancient quarries. as well as 
spread onto the hi lls around. 

For the last 25 years these pieces has been a chal
lenge for me. The process of discoνering them is by 
itself a νoyage into history and aesthetics. When you 
approach them with the required respect and care 
they allow you to feel their strength. which is hidden 
inside them for centuries. Ιn my sculpture these piec-
es do not stand for me as a mere element. which a Τ 
sculptor uses to form a real or imaginary face. 





Στn γλυπτικn μου. δεν χρnσιμοποιώ αυτά τα κομμά

τια απλά σαν υλικό πάνω στο οποίο μπορεί ο καλλι

τέχνns να αποτυπώσε ι ένα πραγματικό n φανταστι
κό πρόσωπο. Αντιθέτωs. στέκονται απέναντί μου σαν 

μοναδικέs οντότnτεs. ωs ετερότnτεs. ικανέs να προ

καλούν τον καλλιτέχνn σε ένα διάλογο μαζί τουs τέ

τοιο. που μεταποιεί τιs ατομικότnτεs σε πρόσωπα. Κι 

αυτό γιατί. το ·πρόσωπο· είναι κυρίωs και κατ· εξοχnν 

μια ετερότnτα 'εν πλω'. Είναι ένα ·εγώ'. που άνοιξε 

πανι ά. που σαλπάρει και ταξιδεύει για να συναντnσει 

ένα 'εσύ'. 

Έτσι στο κάθε γλυπτό. απλά. απελευθερώνεται το 
πρόσωπο που ενυπάρχε ι στn λατύπn. χωρίs να πα

ραμορφώνεται το αρχικό τns σχnμα. Ακόμn και τα ερ

γαλεία που χρnσιμοποιούνται σ· αυτό το διάλογο με 

το μάρμαρο είναι αυτά τα ίδια τρία βασικά εργαλεία 

που χρnσιμοποιούσαν και οι Αρχαιοέλλnνεs γλύ

πτεs - το βελόνι . το ντεσλίδικο και το καλέμι. Μάλι

στα. όχι μόνο το αρχικό σχnμα και το χρώμα τns λατύ

πns. αλλά και n όλn διαδικασία είναι ανιχνεύσιμα. μια 

που αφnνοντα ι ορατέs οι ζώνεs επεξεργασίαs. ανά

μεσα στο απολύτωs ακατέργαστο και στο απολύτωs 

φινιρισμένο. 

Το όνομα κάθε γλυπτού δεν είναι δnλωτικό του 'εί

να ι ' του. αλλά αναφέρεται στα συμβεβnκότα. Έτσι τα 

ονόματα λειτουργούν όπωs ακριβώs λειτουργούν 

και τα δικά μαs ονόματα: Όνασταίνουμε· έναν πρό

γονό μαs με το να παίρνουμε το όνομά του. Πιο πλα

τιά . μέσω τns αναφοράs του ονόματόs μαs σε έναν 

Άγιο. προσδιορίζουμε τn σχεσιακn μαs αναφορά στο 

σύνολο τns παράδοσns και του Ελλnνοχριστιανικού 

μαs πολιτισμού. Τέτοιου είδουs αναφορά επιχειρείται 

και με τα ονόματα των γλυπτών του κύκλου Πnγυλί

δεs. που παραπέμπουν σε πρόσωπα από τnν ποίnσn 

του Αλεξανδρινού ποιnτn 

They rather stand in front of me as unique entities. 
as heterocities. able to cause such a dialoque with 
the a rtist. able to transform both into 'prosopa'. This 
happens because a 'prosopon' is first and aboνe all. 
a traνelinq beinq. Ι t is an ·eqo· who opens its sails. 
an Ί' who traνels to meet a 'thou'. 

So my sculptures become a liberatinq process for 
the face that is hidden in each latype and this hap
pens without alterinq the oriq inal shape and colour 
of each latype. Eνen the instruments 1 use in this 
process are those simple three tools. which the an
cient Greek sculptors used: the needlepoint chisel. 
the folk point and the f lat. Additionally. not only the 
or iginal shape and color are νisible. but also in these 
sculptures. the νiewer can detect eνen the staqes 
of the process. because the zones between the ab
solute untouched and the perfectly worked are left 
detectable in purpose. 

The name of each sculpture does not reνeal its νery 
beinq. but rather refers to the see. So their names 
operate the same way as our names do. We 'rise· 
out ancestors by qiν inq their names to our children. 
Broadly. by naminq ourselνes in a reference to a 
'saint' we define our relationship with the whole tra
dition of our Greek and Christian culture. This kind 
of reference Ι am attemptinq by naminq this way my 
collection Peqylides. Their names are after persons 
from the poetry of Kaνafis. the poet of Aleχandria. 





























Οι Ρυάδεs είναι έναs κύκλοs γλυπτών εργασμένων 

σε Οπάλλιο. Είναι 1 2 φιγούρεs . που χορεύουν στο 

ρυθμό τns ποίnσns του Ελύτn. 

Καθώs συχνά περιδιαβαίνω τnν Παριανn γn . ανα

ζnτώνταs λατύπεs λυχνίτn. απομεινάρια δnλαδn τns 

υπέροχns και εξαντλnμένns από αιώνεs Παρίαs Λίθου. 

'σκόνταψα · πάνω σε κομμάτια Οπάλλιου. Ο Οπάλλιοs. 

ο nμιπολύτιμοs αυτόs λίθοs με τn γοnτευτικn υφn και 

τουs γαλακτώδειs μεταβαλλόμενουs ιριδισμούs του. 

δεν προσφέρεται για γλυπτικn. Κατά κανόνα στn γλυ

πτικn ο καλλιτέχνns αναζnτεί ένα 'υπάκουο' και εύπλα

στο στα χέρια του υλικό. για να μπορέσει να το 'πλάσει ' 

έτσι που να μπορέσει να υλοποιnσει τnν εικόνα που 

έχει στο μυαλό του. Ο Οπάλλιοs. σε αντίθεσn με το Λυ

χνίτn. είναι σκλnρόs και δύστροποs. 

Στιs λατύπεs τns Παρίαs Λίθου σου δίνεται το σχn

μα κι n σκέψn πωs το κάθε συγκεκριμένο κομμάτι στnν 
κυριολεξία περίσσεψε από τον 'σπόνδυλο κάποιανου 

Δία'. Σου δίνεται το χρώμα που οι αιώνεs απόθεσαν 

στnν επιφάνειά του - αυτn n αρχαία σκουριά. Ο διάλο
γοs σεβαστικόs και μειλίχιοs στnν ανάδειξn τns μορ

φns. τns δικns του μορφns. που σέβεται το αρχικό σχn

μα και χρώμα. 

Αντιθέτωs. ο διάλογοs με τον Οπάλλιο ανελέnτοs. 

Σου επιβάλλει με τn σκλnράδα του τον οφειλόμενο σε

βασμό. Στnν όποια παραβίασn των συμβάσεων σπά

ει n σμίλn. Γίνεται πιο συμβατόs σε διαπραγματεύσειs 
και πιο συγκαταβατικόs μόνο στιs νευρώσειs. εκεί που 

ο nλιοs και n αλμύρα των αιώνων του δίδαξαν τn σε
μνότnτα. Εκεί βρnκαμε μια γλώσσα να συνεννοnθού

με. Η σκλnρn σαν κρύσταλλο και γυαλιστερn επιφά

νεια. που παραπέμπει στο εργασμένο ελεφαντόδοντο 

τns αρχαιότnταs. μοιάζει να λιώνει. αναδεικνύονταs 

φιγούρεs ανάλαφρεs και χορευτικέs. 

Τα ονόματα των γλυπτών του κύκλου Ρυάδεs. δανει

σμένα από τnν ποίnσn του Ελύτn. κάνουν απλn αναφο

ρά στα συμβεβnκότα του 'είνα ι · τουs. 

Ryades 11 is a cycle of sculptures worked out artist i
cally on opal. They are 1 2 f igures. which dance with 
the rhythm of Elytis poetry. 

One day. walking around the island of Paros. search
ing for latypes of Lychnitis (the leftoνers of the fab
ulous Parian marble. which has been expired since 
centuries) Ι came across with pieces of opal. Opal. 
the semiprecious stone with the charming texture 
and its milky and altering iridisms is not considered 
as a proper element for sculpture. The artist in sculp
ture. usua lly, seeks for an Όbedient ' and transform
able element. in order to work on it and materialize 
the image he has in mind. Opal is not like that or like 
lychnitis. On the contrary it is a tough and moody ele
ment. 

Concerning the latypes of Parian marble it is giνen 
to γου the shape and the impression that each par
ticular p iece is a leftoνer from the 'νertebra of some 
Zeus·. Ιt is also giνen to γου the color which centuries 
haνe ρυt on its surface. this Όld rust'. The dialogue 
with lychniti s is respectable and mild in the process 
of reνealing its own face. in a way that the original 
shape and color of each piece is respected. 

Οπ the contrary. the dialogue with Opal is 'merci
less'. Opal uses its toughness in order to impose 
on γου the demanding respect. Ιn eνery νiolation of 
this agreement the result is a broken chisel. Opal be
comes more negotiatiνe and more condescending 
only across its · nerνes', there. where the sun and the 
salt of the time haνe taught him humilitγ. Onto these 
lines we haνe discoνered a way of mutual communi
catίoπ . 

There. the shiny and solid surface as crystal. which 
rerninds of crafted ίνοrγ. looks like melting and re
νealing light and dancing figures. 

The names of Ryades sculptures borrowed by the 
poetry of Elytis. simply. refer to the see of their νery 
being. 

















Ο Αριστείδns Βαρριάs γεννnθnκε 

στn Χίο το 1949. Σπούδασε θεολο
γία στn θεσσαλονίκn. (19 7 2). Ποιμα

ντικn Ψυχολογία στο Princeton. <Th. 
Μ.. 1975). Κλινικn Ποιμαντικn στο 

Bellevue Hospital Center. στnν Παν/ 
μιακn Κλινικn του New York Uniνersity 
και σε άλλα ιδρύματα (C .P.E.1977). 
Παραλλnλωs ασχολnθnκε με τn μου

σι κn και τιs εικαστικέs τέχνεs. Μελετώ-

- νταs τnν περιθωριακότnτα και τn σχέ

σn του κοινωνικού περιθωρίου με τnν 

Εκκλnσία. έγινε διδάκτοραs θεολογί
αs του Πανεπιστnμίου θεσσαλονίκns 

το 2004. 

Από το 1979 ζει και εργάζεται στnν 

Πάρο ωs εκπαιδευτικόs και ωs γλύ

πτns. αναζnτώνταs τnν αλnθεια του 

προσώπου. τόσο μέσα από τιs διαύ

λουs τns διανόnσns και τns επιστn

μονικns έρευναs. όσο και μέσα από 

τουs αποκαλυπτικούs δρόμουs τns τέ

χνns. Είναι παντρεμένοs με τn Μαρία 

Αρκουλn και έχει δύο γιουs. Υπnρέτn

σε γ ια χρόνια σύνδεσμοs τns Ελλάδαs 

με τnν Ευρωπαϊκn Κοινότnτα των Βρά-

• χων (E.C.O.S.) αντιπρόεδροs του Διε
θνούs Κύκλου Τέχνns Πάρου (l.P.A.C.) 

1992. Σκολίζοντοs το δένδρο τns ζωns 
στο Frome τns Αγγλίοs. 
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Baιry Cooper and Aιιstιdes Varιιas 
Euplous 11 9 0 1 anιstκ: dιatogue 

The Heltenκ: Centre (~ lιstιng aboνe) 

Πάροs 1997. Άλφοβnτάρι τns πέτρas· 

About the Artίst 

Aristides Varrias was born in Chi
os in 1949. He studied Theology in 
Thessalonica ( 1 972). Pastoral Psy
chology at Princeton Universitγ. (Th. 
Μ. . 1975). and he attended C.P.E. at 
Bellevue Hospital Center. and other 
institutions ( 1 977). Furthermore. he 
studied music and visual arts. Stud
ying marginal ity and the relation 
between marginal people and the 
Church. he received a doctorate de
qree from the University of Thessal
onica (2004). 

Since 1979 he lives and works on 
Paros as a professor and as a sculp
tor. searching the truth of human 
·ρrosopon'. through the paths of phi
losophy and science. as wel l as the 
apocalyptic ways of the Art. He is 
married to Maria A rkouli and has qot 
two sons. 

ΑΙ Ι his sculptures (with the excep
tion o f 'Ryades 11'. the qroup of 1 5 
sculpures which are images on opal). 
are sculpted on Ιatypes of Parian 
Marble. the 'Parian Lithos· of the an- Τ 



και δίδαξε ωs επισκέπτns καθnγnτns 

γλυπτικn στο Hellenic Ιnternational 

School of Arts (H.l.S.A.). 

Όλα τα άλλα γλυπτά του. (εκτόs από 

τnν πρόσφατn συλλογn 'Ρυάδεs 11'. 
που είναι γλυπτά εργασμένα σε Οπάλ

λιο). είναι σκαλισμένα σε λατύπεs πα

ριανού μαρμάρου. τnν nερίφnμn και 

μοναδικn για τnν λευκότnτα. διαύγεια 

και απαλότnτα 'Παρία Λίθο' των αρχαί

ων. Είναι μάλιστα δουλεμένα με τα ίδια 

εκείνα εργαλεία. που χρnσιμοποιού

σαν οι αρχαίοι Έλλnνεs γλύπτεs. 

Εκτόs από ένα σnμαντικό αριθμό με

μονωμένων γλυπτών. έχει δnμιουργn

σει και έχει εκθέσει στnν Ελλάδα και το 

εξωτερικό. επτά ολοκλnρωμένεs ενό

τnτεs γλυπτών: 

1) Άλφαβnτάρι τns Πέτραs· (24 γλυ
πτά. 1997) 

2) 'Άνθn τns Πέτραs' (12 γλυπτά. 

2000) 
3) 'Πλουs· ( 9 γλυπτά. 2002) 
4) Ύάδεs· (12 γλυπτά . 2003) 
5) 'Πnγυλίδεs' (12 γλυπτά. 2005 +3. 

2008) 
6) 'Ρυάδεs· (12 γλυπτά. 2006 +3. 

2008) 
7 ) 'Φωνέs' (16 γλυπτά. 2010) 

Έργα του βρίσκονται σε δnμόσιουs 

χώρουs και ιδιωτικέs συλλογέs στnν 

Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Βρυξέλλεs 2005. Ο Νίκοs Σnφουνάκns ωs Διευθυντns 
του Γραφείου Πολιστισμού nαραλαμβάνει το έργο Έύnλουs'. 
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cient world. which was famous for its whiteness. trans
parency and smoothness. They are also worked on 
with the same simple instruments. which the ancient 
Greek sculptors were usinq. 

Besides a qreat number of independent sculptures 
he has produced and exhibited in Greece and abroad. 
seven complete series: 

1) The Άlphabet of Stone· (24 sculptures. 1 997) 
2) The 'Flowers of Stone· ( 1 2 sculptures. 2000) 
3) 'Plous' (9 sculptures. 2002) 
4) Ύades· ( 1 2 scu lptures. 2003) 
5) 'Peqγlides' ( 1 2 sculptures 2006 + 3 sculptures. 

2008) 
6) 'Ryades' ( 12sculptures2006 + 3 sculptures. 2008) 
7) 'Voices· ( 1 6 sculptures. 201 0) 

He has represented Greece in the European Commu
nity of Stone. he has served as vice president of the 
Ίnternational Paros Art Cycle' and he been visitinq lec
turer in sculpture at the Hellenic lnternational School 
of Arts (H.l.S.A.) 

Many of his sculptures are set in public places and 
private collections worldwide. 
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ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΡΡΙΑΣ 
ARISTIDES VARRIAS 

Φωvέc, ΠlflΥ)ίδεc 11 

& Ρυάδεc 11 

ΓΛΥΠΤΙΚΗ 
SCULl)TURL 

Φωτογραφίεs έργων: 

Σίμοs Βαρριάs & Παναγιώτηs Δεληγιάννηs 

Photoqraphs of the sculptures: 
Simos Varrias & Panaqlotis Deliqiannis 
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ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. 




