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Η Όλγα Σταυρίδου είναι μια σεμνή καλλιτέχνις που αποφεύγει να μιλάει 

για τον εαυτό της. Προτιμάει να εκφράζεται μέσα από τα έργα της. Φυσικά 

τοπία ή αρχιτεκτονικά, νεκρές φύσεις και αντικείμενα εσωτερικού χώρου, 

βλάστηση και φυλλώματα δέντρων αποτυπωμένα με λάδια ή τέμπερες 

αποκαλύπτουν την καθαρότητα του βλέμματος, τη γνησιότητα του 

αισθήματος και τη δύναμη του χρωστήρα της. Ένα άπλετο φως διαπερνάει 

τα έργα της και τα τους δίνει κάτι από το υλικό των ονείρων, χωρίς ωστόσο, 

να τα απομακρύνει καθόλου από τον χώρο του πραγματικού.

Ποιός ήταν ο πρώτος πίνακας ζωγραφικής που αποτυπώθηκε στη 

μνήμη σας;  

Ο πρώτος πίνακας ζωγραφικής που είδα ήταν της μητέρας μου. Ήταν δύο, 

για την ακρίβεια, που τους είχε ζωγραφίσει μαθήτρια τού Διδασκαλείου. 

Αργότερα μου ομολόγησε ότι την είχε βοηθήσει και ένας ζωγράφος. Τότε, 

βέβαια, δεν καταλάβαινα την αξία τους, αλλά κάθε πρωί, μόλις ξυπνούσα, 

αυτούς αντίκριζα. Σίγουρα, τα έργα αυτά αποτυπώθηκαν στη μνήμη μου. 

Εκτός από τους οικογενειακούς αυτούς πίνακες είχατε κάποια άλλη 

επαφή, ενδεχομένως ουσιαστικότερη, με τη ζωγραφική κατά τη 

διάρκεια της εφηβείας; 

Ζωγράφιζα με μεγάλη ευκολία. Είχα μια κλίση αλλά δεν είχα καμιά άλλη 

επαφή με τη ζωγραφική. Το κλίμα εξάλλου στις Σέρρες - όπου γεννήθηκα 

και έζησα μέχρι που τέλειωσα το Γυμνάσιο -, δεν ήταν ιδιαίτερα πρόσφορο 

στα καλλιτεχνικά, μολονότι υπήρχε παράδοση σε άλλα πράγματα. 

ΜΕ ΔΑΣΚΑΛΟ ΤΟΝ Γ. ΜΟΡΑΛΗ Πώς αποφασίσατε να γίνετε ζωγράφος; 

Είχα μόλις τελειώσει το Γυμνάσιο και προετοιμαζόμουν για τις εισαγωγικές 

εξετάσεις. Στόχος μου ήταν το Πολυτεχνείο. Μια νεαρή καθηγήτρια μας 

δίδασκε Γραμμικό Σχέδιο.  Μετά το πρώτο μάθημα, μόλις επέστρεψα 

στο σπίτι, έκανα το πορτρέτο τής αδερφής μου. Ήταν μια πράξη 

τελείως αυθόρμητη, λειτούργησα υποσυνείδητα. Η καθηγήτρια αυτή 

με πρόσεξε, μου είπε ότι «είχα χέρι», με διόρθωνε όπου χρειαζόταν. Έτσι 

άρχισε η στενότερη σχέση μου με τη ζωγραφική. Ίσως δεν είναι τίποτα 

τυχαίο. Προφανώς υπήρχε κάποιο ταλέντο, έπρεπε όμως να υπάρξουν οι 

κατάλληλες προϋποθέσεις για να εκδηλωθεί. Έτσι, αντί για το Πολυτεχνείο 

βρέθηκα στη Σχολή Καλών Τεχνών.

Πώς αντέδρασαν οι γονείς σας όταν τους ανακοινώσατε την απόφασή σας;

Δεν ενθουσιάστηκαν βέβαια από την απόφασή μου, απόρησαν. Μου 

είχαν, όμως, εμπιστοσύνη και μια τέτοια αγάπη που δεν εναντιώθηκαν. 

Το γεγονός ότι τα αποτελέσματα των εξετάσεων ήταν θετικά, διευκόλυνε 

τα πράγματα.

Ποιές είναι οι αναμνήσεις σας από τη Σχολή;

Τον πρώτο καιρό δεν ήξερα πολλά πράγματα από ζωγραφική, αφού η 

διαίσθησή μου με οδήγησε σ’ αυτήν. Σιγά σιγά, όμως, προχωράς, βλέπεις 

τί μπορείς να κάνεις και, όσο προχωράς χαίρεσαι. Δάσκαλοί μου ήταν ο 

Νίκος Νικολάου και ο Γιάννης Μόραλης. Πρέπει να πω ότι φοίτησα σε μια 

ιδιαίτερα άσχημη περίοδο. Μόλις μπήκα στη Σχολή έγινε η δικτατορία.  

Αυτό είχε αντίκτυπο στο γενικότερο κλίμα. Τα πράγματα ήταν υποτονικά, 

οι άνθρωποι μαζεμένοι. Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν όμως και οι ευχάριστες 

Η ζωγραφική είναι μια μορφή έρωτα
Έλενα Αβραμίδου
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αναμνήσεις.

Από το πέρας των σπουδών έως την πρώτη σας έκθεση μεσολάβησαν 

κάποια χρόνια. Πού οφειλόταν αυτή η «καθυστέρηση»;

Η πρώτη μου έκθεση άργησε σχετικά, την ανέβαλα συνεχώς διότι είμαι 

ιδιαίτερα προσεκτική. Βλέπετε, στη Σχολή υπήρχε ένα κλίμα μαθητείας, 

έξω είναι διαφορετικά τα πράγματα. Έκρινα πως έπρεπε να περάσει λίγος 

καιρός. Έτσι δοκιμάζεσαι. Από την άλλη, μεσολάβησαν και διάφορα 

προσωπικά γεγονότα. Πρώτα ο γάμος, μετά ο διορισμός τού συζύγου 

μου στην Καστοριά, όπου και τον ακλούθησα. Όλον αυτόν τον καιρό, 

βέβαια, δεν σταμάτησα να ζωγραφίζω ούτε στιγμή. Ήμασταν ακόμη στην 

Καστοριά όταν άρχισα να εκθέτω στη μικρή Πινακοθήκη “Διαγώνιος”. 

Έκτοτε, οι εκθέσεις συνεχίζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα μέχρι 

σήμερα.

Υπήρξαν κάποιοι άνθρωποι που σας στήριξαν κατά τη διάρκεια της 

καλλιτεχνικής σας πορείας;

Βεβαίως. Οι γονείς και ο σύζυγός μου. Επίσης ο Νίκος-Γαβριήλ Πεντζίκης 

που με ενθάρρυνε διότι του άρεσαν τα έργα μου. Αυτός εξάλλου με 

σύστησε στον Ντίνο Χριστιανόπουλο. Επίσης η Ζωή Καρέλλη. Έμαθα 

πολλά πράγματα από αυτήν. Δυστυχώς δεν κατάλαβαν πόσο μεγάλη 

ποιήτρια ήταν. Τριάντα άνθρωποι ήμασταν στην κηδεία της. Αισθάνομαι 

τυχερή που γνώρισα και έζησα από κοντά και τους δύο.

Ο Ν. Γ. Πεντζίκης ήταν και κουμπάρος σας;

Ναι. Μας πάντρεψε ο κυρ-Νίκος. Το δώρο του για τον γάμο μας ήταν ένα 

έργο του με θέμα τον γάμο μας.

Τί προσδιορίζει την επιλογή των θεμάτων, των χρωμάτων καθώς και 

των διαστάσεων των έργων σας;

Η επιλογή των θεμάτων είναι θέμα ιδιοσυγκρασίας και ψυχικής 

κατάστασης. Ζωγράφισα τοπία, κτήρια, νεκρές φύσεις. Τώρα περνάω 

μια περίοδο που κάνω πράγματα από τον εσωτερικό χώρο. Σημασία έχει 

το ιδιαίτερο ύφος άσχετα από το θέμα. Η επιλογή γίνεται αυτόματα. Δεν 

αποφασίζει κανείς, κάποια στιγμή, τί χρώμα θα χρησιμοποιήσει. Βγαίνει 

από μόνο του. Όσο για τις διαστάσεις, δεν προτιμώ τα πολύ μεγάλα 

μεγέθη. Τούτο δεν σημαίνει ότι θα ζωγραφίζω μια ολόκληρη ζωή πίνακες 

ίδιου μεγέθους ή ότι θα χρησιμοποιώ τα ίδια χρώματα. Μπορεί αύριο κάτι 

να αλλάξει μέσα μου και να κάνω πράγματα διαφορετικά.

Υπάρχουν κάποιοι ζωγράφοι που σας επηρέασαν ιδιαίτερα;

Νομίζω ότι έχω πάρει στοιχεία από πολλούς. Εκτός από τη μαθητεία 

στη σχολή, μαθαίνεις σε κάθε σου βήμα. Κάθε φορά που βλέπεις έργα 

ζωγραφικής που σου αρέσουν, επηρεάζεσαι σε μεγάλο ή σε μικρό βαθμό. 

Με τον τρόπο αυτόν γίνεται ένας γόνιμος διάλογος με το έργο άλλων 

καλλιτεχνών. Επίσης, ανανεώνεσαι, αναζωογονείσαι, στο προσωπικό σου 

«οπλοστάσιο» προστίθενται άλλα, καινούργια πράγματα.

Τί είναι η ζωγραφική για σας; 

Η ζωγραφική είναι ανάγκη, έκφραση. Είναι μια μορφή έρωτα. Ταυτόχρονα 

όμως είναι και επάγγελμα.

Μπορεί ένας καλλιτέχνης να ζήσει από τη ζωγραφική;

Είναι πολύ δύσκολο, αν και εξαρτάται από διάφορα πράγματα. Υπάρχουν 

καλοί ζωγράφοι που δεν βρίσκουν ανταπόκριση διότι είναι «αποσυρμένοι», 

δεν επιδίδονται στις δημόσιες σχέσεις ή διότι η τέχνη τους δεν είναι 
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αρκετά κατανοητή. Οπωσδήποτε όμως, στην Αθήνα οι περισσότεροι ζουν 

από την τέχνη τους. Στη Θεσσαλονίκη είναι πιο δύσκολα τα πράγματα, 

αλλά και εδώ έχουν γίνει σημαντικά βήματα. Τα τελευταία χρόνια έχουν 

ανοίξει πολλές αίθουσες ζωγραφικής. Τούτο βέβαια δεν είναι το άπαν, 

αλλά είναι σημαντικό. Παλαιοτέρα υπήρχαν μόνο ο Χριστιανόπουλος, ο 

Λαχάς και ο Μπακογιώργος.

Η προσέγγιση του έργου γίνεται με το συναίσθημα, το ένστικτο ή πρέπει 

να είναι κανείς μυημένος για να κατανοήσει το έργο τέχνης;

Υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να λειτουργήσουν με το ένστικτο, 

αποτελούν, όμως, εξαίρεση. Στις μέρες μας είναι πολύ δύσκολο αυτό διότι 

προϋποθέτει μια καθαρότητα και μια αθωότητα που, δυστυχώς, σπάνια 

υπάρχουν. Αλλιώς πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε μια επαφή, μια τριβή.

Κατά τη διάρκεια της καλλιτεχνικής δημιουργίας έχετε την αγωνία για το 

τί θα προκύψει ή αφήνεστε ήρεμη δίχως να σκέφτεστε το αποτέλεσμα; 

Πολλές φορές υπάρχει αγωνία, άλλες όχι. Μερικές φορές είσαι πολύ 

"παραγωγική", άλλες δεν κάνεις τίποτα. Χρειάζεται πειθαρχία και επιμονή. 

Να προσπαθείς, να παιδεύεσαι ακόμη και αν δεν έχεις διάθεση. Κάποια 

στιγμή θα αμειφθείς. Πιστεύω ότι ένα έργο που αξίζει δεν θα περάσει 

απαρατήρητο, έστω και μετά από πολλά χρόνια θα αναγνωριστεί.

Είστε παντρεμένη με τον συγγραφέα Αλέξανδρο Κοσματόπουλο. Πώς 

είναι η συνύπαρξη δύο καλλιτεχνών, έστω κι αν υπηρετούν διαφορετικά 

είδη τέχνης;

Υπάρχει σύμπνοια. Δεν υπάρχουν αντιθέσεις μεταξύ μας. Είμαι η πρώτη 

αναγνώστρια των βιβλίων του και αυτός το πρώτο «μάτι» που αντικρίζει τα 

έργα μου. Επίσης, όταν θέλει ένα εξώφυλλο τού το κάνω. Κι έχω κάνει όλα 

τα εξώφυλλα των βιβλίων του.

Περιορίζεστε στα εξώφυλλα των βιβλίων του Α. Κοσματόπουλου;

Όχι. Εξάλλου αγαπώ το βιβλίο και μου αρέσει να κάνω εξώφυλλα. Στη 

Σχολή Καλών Τεχνών είχα παρακολουθήσει κι ένα ανάλογο τμήμα, 

λεγόταν Τέχνη του βιβλίου. Τελευταία, φιλοτέχνησα το εξώφυλλο της 

«Ιστορίας των ουτοπιών» του Λιούις Μάμφορντ, στις εκδόσεις «Νησίδες».

Πόσο διαφορετικό είναι να κάνεις ένα εξώφυλλο από έναν πίνακα 

ζωγραφικής;

Όταν κάνεις ένα εξώφυλλο, λαμβάνεις πάντα υπόψη σου το βιβλίο, το 

περιεχόμενό του. Πρέπει να υπάρχει μια σχέση. Σ' έναν πίνακα λειτουργείς 

τελείως αυτόνομα. 

Τούτο λειτουργεί περιοριστικά ή μπορεί να αποτελεί και πηγή έμπνευσης 

για τον καλλιτέχνη;

Συμβαίνουν και τα δύο ταυτόχρονα.
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Κάποτε τής είχα αφηγηθεί μια αρχαία ιστορία, θρύλο μάλλον, για τον 

μεγάλο ζωγράφο Απελλή:  μια φορά επισκέφθηκε τον σπουδαίο μάστορα 

ένας νεαρός ομότεχνος, κουβαλώντας από κοντά και έναν πίνακα, 

στον οποίο είχε ζωγραφίσει τη θεά των ερώτων κατάκοσμη (πλήρη 

κοσμημάτων, απ' το κεφάλι ώς τα πόδια). Τής είχε φορέσει στέμματα, 

περιδέραια, ψέλλια (δηλαδή βραχιόλια) δαχτυλίδια πολυποίκιλα, 

αλυσίδες και άλλα παρόμοια. Και ο γηραιός Απελλής παρατήρησε στον 

νεαρό τεχνίτη, «Παιδί μου, επειδή δεν μπόρεσες να κάνεις όμορφη την 

Αφροδίτη, την παράστησες πλούσια». Και κείνη, η πάντα αψιμυθίωτη 

(ούτε λίγο κοκκινάδι δεν έβαζε στα μάγουλά της ποτέ η Όλγα), γέλασε ένα 

γέλιο κρυστάλλινο.

Η ίδια ζωγραφίζει ακολουθώντας πάντα μια μέθοδο εντελώς δική της· 

εικονίζει με τον χρωστήρα της φέρ' ειπείν ένα τοπίο νατουραλιστικό 

απολύτως, με τα φυσικά του χρώματα. Ο τυχών φίλος ή ο επισκέπτης 

που το βλέπει το θεωρεί τελειωμένο. Όμως όχι. Γι' αυτήν το δυσκολότερο 

έργο έπεται: το εν λόγω τοπίο είναι μονάχα και αποκλειστικά το πεδίο των 

αλλαγών και βελτιώσεων, των μετασχηματισμών, των πειραματισμών 

—η τεχνίτρα δουλεύει απάνω του πορευόμενη όσον αφορά τα χρώματα 

από τον λαζουρίτη στο λουλακί, από το πράσινο των λειμώνων στο 

ελαφρύ κυανό των ωκεανών ή το χρώμα των υακίνθων, από το ερυθρό 

της δύουσας δόξας του ήλιου σε τόνους ρόδινους και μαβιούς, φθάνοντας 

ενίοτε ως το σαπφείρινο μαβί του Αλεξανδρινού ποιητή. Τα απλώνει 

στον καμβά σαν την ουρά-βεντάλια του παγωνιού, παραποιώντας όλα 

τα περιεχόμενα τής πρότερης κατάστασης τού πίνακα. Και έτσι κάποιο 

δέντρο μεταμορφώνεται σε άγγελο, η τυχαία βάτος γίνεται άκαυτη και 

Σιναϊτική, κάποιος καρπός μεταποιείται σε ψάρι-λαχτάρα, μια και αείποτε 

ισοδυναμεί από αιώνων ο ιχθύς, κάθε ιχθύς, με την ειδοποιό φράση 

Ιησούς Χριστός Θεού Υιός Σωτήρ.

Η Όλγα Σταυρίδου ήρθε σ' αυτόν τον κόσμο χαρισματική και ωραία ως 

Ελληνίδα, κατά τη θέληση απολύτως του καλού Θεού, προικισμένη 

με χάριτες και τάλαντα πολλά. Ήρθε ακούγοντας τα αλληλούια των 

άλλων κόσμων, για να αρθρώσει τον δικό της λόγο μέσα σε μια νύχτα, 

που τ' άστρα, δυνάστες φωτεινοί του ουρανού, απειλούσαν να πέσουν 

λαμπερά στα κεφάλια των ανθρώπων. Κι εκεί οδηγημένη από έναν 

κομήτη βρήκε το δικό της ηφαίστειο των πυρίκαυστων χρωμάτων. Σ' 

αυτό καταφεύγει έκτοτε κάθε φορά που της χρειάζεται κάποιο χρώμα και 

ένας τόνος ιδιαίτερος. Εκείνο το ηφαίστειο και παραλλήλως το πηγάδι της 

ύπαρξης, στο οποίο λούζεται ενίοτε ένα καθαρτήριο βάπτισμα φωτός, 

ανανεώνοντας την έμπνευση της, μορφώνουν τα δικά της ερείσματα. 

Συν τον Αλέξανδρο, βέβαια, κοντά τους. Κατά τα άλλα, δημιουργεί και 

καταστρέφει θάλασσες κυανού, που εμπεριέχουν το ρίγος των υακίνθων, 

βουνούς με τίγρεις διαλογισμών, αμέτρητα νησίδια και πεδιάδες 

θησαυρών, που αποδεικνύονται τελικώς φενάκες. Ο όντως άνθρωπος 

είναι ο μόνος θησαυρός που γνωρίζει και αποδέχεται, και οι λογαριασμοί 

της δεν έχουν να κάνουν με χρήματα —μα με τη λογιστική της ψυχής. Την 

είδα κάποτε να ζωγραφίζει (ουσιωδώς απούσα απ' αυτόν τον κόσμο), 

έχοντας στην αγκαλιά της τον Πετεφρή ή κάποιο άλλο γατί, αφοσιωμένη 

στη δουλειά της. Έψαχνε και τότε, όπως και σήμερα  άλλωστε γυρεύει, να 

βρει το κλειδί που ανοίγει το μέλλον και σφραγίζει οριστικά το παρελθόν.

Όλγα Σταυρίδου ή «ένα σαπφείρινο μαβί»
Θανάσης Γεωργιάδης, Συγγραφέας
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Είναι βράδυ τώρα που γράφω, βραδιάζει η ίδια πάντα αρχέγονη νύχτα από 

κτίσεως κόσμου. Στον δρόμο έξω ακούγονται ομιλίες και ψίθυροι, ήχοι 

του σκοταδιού και θόρυβοι της οδού, δίχως νόημα. Μια δεκαοχτούρα 

φτεράκισε και σταμάτησε στο μπαλκόνι, πέλεια άλλων καιρών. Ο κόσμος 

δεν είναι μόνο ανθρώπινος.

Το σπίτι μας στη Χαλκιδική, στη Νικήτη της Σιθωνίας, έχει απέναντι 

του ένα βουνό, το οποίο πανηγυρίζει κάθε πανσέληνο λουσμένο στο 

φως. Μεσολαβεί κατόπιν ένα ρέμα, γεμάτο σκοίνα και βάτα, λαδανιές ή 

σπάρτα κι ύστερα κάποια χωράφια, που έχουν χρόνια να καλλιεργηθούν. 

Απ' εκείνα έρχονται συνήθως οι ορατοί επισκέπτες μας του άλλου 

κόσμου, του βασιλείου των ζώων εννοώ. Αρχικά τρεις χελώνες, οι οποίες 

ευδαιμονούν τρώγοντας το πράσινο χορταράκι που απλώνεται σε έκταση 

δύο στρεμμάτων, επειδή ο κύριος του σπιτιού φρόντιζε να το διατηρεί 

«λοχερό», όπως λένε οι Χαλκιδείς, δηλαδή ζωηρό και φρέσκο. Τις χελώνες 

ακολούθησαν οι ακανθόχοιροι. Ο πρώτος τους δεν με φοβήθηκε καθόλου, 

χάρηκε μάλιστα, γιατί έκοψα τις ρώγες ενός τσαμπιού, κυλίστηκε πάνω 

τους και τις κουβάλησε κατόπιν στη φωλιά του δρομαίος. Κάποτε 

εμφανίστηκε και μια αλεπού, κατακαλόκαιρο, μαδημένη η κακομοίρα 

και ζουφή πολύ. Πρόσφατα, κάποιο δροσερό απόγευμα, ενώ χάζευα 

καθισμένος στο μπαλκόνι, από τη Σιθωνία εδώ, το αντικρινό πανόραμα 

της Κασσάνδρας, προσγειώθηκαν μες στους πυράκανθους, εμπρός μου, 

κάποια μέτρα μόλις από μένα, τρεις τέσσερις τσαλαπετεινοί, υπερήφανοι 

και καμαρωτοί έποπες με τα εντυπωσιακά λοφία τους και το ριγέ πτέρωμα 

του σώματος τους. Πηγαινοήρθαν κάμποσες φορές, παρελαύνοντας, κι 

ύστερα άρχισαν να τσιμπούν εδώ κι εκεί ο Θεός ξέρει τί —σπόρους και 

έντομα διάφορα, μάλλον.

Πάντα μπορεί να μας επισκεφθεί κάποιος, ακόμη και η έμπνευση, ιδίως 

εκείνη, γι' αυτό οφείλουμε να είμαστε μονίμως έτοιμοι, προετοιμασμένοι 

σωστά, και ευγνώμονες. Σ' εκείνην έρχεται (η έμπνευση) ως γυναίκα νέα 

και όμορφη, πριγκιπικά ντυμένη- αδυνατεί να τη φανταστεί διαφορετική 

η Όλγα. Προχωρεί προς το μέρος της, σαν καταιγίδα, κι ο ουρανός 

σκοτεινιάζει, οι άντρες του κόσμου πέφτουν χάμω γύρω της, όπως 

οι ήρωες των αμερικανικών κόμικς. Αυτή την παίρνει ανερώτητα και 

τη φέρνει κατόπιν στη Βενετία, στον Αϊ-Γιώργη των Ελλήνων. Ύστερα 

καθρεφτίζονται στα κανάλια τα Βενετσιάνικα κι έπειτα παρουσιάζεται 

εμπρός της ένας άγγελος, με τη μορφή τού Αλέξανδρου. Την ασπάζεται, 

και ο ασπασμός τους κεραυνός, άφταστο ιδανικό, αποτυπώνεται κατόπιν 

στον καμβά από το χέρι της, μαβής και ρόδινος και σαπφείρινος εν τω 

άμα.

Η έμπνευση δεν είναι βέβαια η πίκρα του κόσμου, που εγκλωβίζει 

αρνητική εντελώς τον άνθρωπο και του σπάει τα κόκαλα. Έρχεται και 

φεύγει ωστόσο, αφήνοντας μια φωτιά μέσα της, κι είναι σαν την ασώματη 

κεφαλή των κάλπικων θαυματοποιών και των πανηγυρτζήδων, μόνο που 

η συγκεκριμένη οφείλει να ολοκληρωθεί και ν' αποκτήσει σώμα. Πάντως 

συχνά ισοδυναμεί με απειλή. Τη σημαδεύει όμως κάθε φορά που έρχεται, 

είτε μετατραπεί σε πραγματικότητα είτε μείνει απραγματοποίητη. Την 

απειλεί από κάθε γωνιά του δρόμου, από κάθε στροφή, στη Θεσσαλονίκη 

και το Μελισσοχώρι. Την απειλεί με κάθε εικόνα, με όλα τα πρόσωπα που 

συναντούσε τυχαία και συναντά πάλι τυχαία. Με κάθε ώρα τής ημέρας 
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και την παραμικρότερη αλλαγή στον ουρανό και τη γη. Όχι ότι πρέπει να 

βλέπει κάτι, στον ουρανό ή τη γη. Αφού μέσα της υπάρχουν όλα.

Σήμερα φαντάζομαι και εικάζω πως παρατηρεί το βουνό δεξιά από 

το σπίτι της. Αυλάκια κελαρύζουν γύρω της τραγουδώντας το άσμα 

τού αέναου χρόνου, με νερά διαυγή, κρύσταλλα. Ανάμεσα στα ψηλά 

χορτάρια διακρίνονται άνθη των αγρών πορτοκαλόχρωμα και μενεξελιά. 

Τα δέντρα συχνά μοιάζουν με ανθρώπους, που έχουν υψωμένα τα χέρια. 

Τις νύχτες τα φώτα των αυτοκινήτων μαχαιρώνουν το σκότος τής νύχτας. 

Κουβαρίστρες ξετυλίγονται μετρώντας τον χρόνο, τις βλέπει και βυθίζεται 

στο χάος, ένα σύμπαν με αστραφτερές και σκοτεινές επιφάνειες. Όπως 

κάθε φορά που παρατηρεί κάτι το ασήμαντο. Μα το σημαντικό ποιό είναι 

πλέον; απόμεινε τίποτε το σημαντικό σε έναν κόσμο-φυλακή;

Τη βλέπω σε απόσταση σήμερα, τριγυρισμένη από αστρικά νεφελώματα, 

όπως βλέπουμε πάντοτε περιβαλλόμενα από την άλω των αγίων πρόσωπα 

που αγαπήσαμε για την ξεχωριστή τους αγνότητα, τον ανυπόκριτο 

χαρακτήρα, το δημιουργικό τους τάλαντο. Τη βλέπω στις φανερές 

ερημιές τού βάθους της συλλογικής ψυχής μας, ο Αλέξανδρος πάντα πλάι 

της, η όψη της να λάμπει από υπέρκοσμο φως, αυτό που κάθε ξεχωριστός 

άνθρωπος νοσταλγεί παράφορα στον αιώνα.
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Φύλλα καφετιά, σταχτιά, φυλλώματα άναρχα κι ακαθόριστα, στον χώρο 

του φανταστικού, συνθέτουν τους πρώτους μεγάλου μεγέθους πίνακες 

τής Όλγας Σταυρίδου. Σκιές, περιοχές μισοφωτισμένες πάνω στις 

γαιώδεις αποχρώσεις των φυλλωσιών, συνθέτουν ζωγραφιές κρυφές, 

σπάνιας ευαισθησίας, προσωπικές.

Ο προσωπικός χώρος στη ζωγραφική τής Όλγας Σταυρίδου αποτελεί 

ίσως το ακριβότερο κομμάτι της δουλειάς της. σαν ένα «τοπίο μυστικό». 

Οι πίνακές της, απλώνονται, από εκείνες τις πρώτες της δουλειές ως 

τις επαναλαμβανόμενες απεικονίσεις τής Αμμουλιανής, αργότερα - 

μιας μικρής νησίδας αντίκρυ στην Ουρανούπολη - στα χρώματα όλα 

του δειλινού ή της πρωίας, που τρεμοπαίζουν πάνω από έναν, θαρρείς, 

υδάτινο χλοοτάπητα.

Ο ιμπρεσιονισμός της, ιδιότυπος και έντονος συνάμα, την καθιστά μια 

ζωγράφο τού φωτός. Επίσης διακρίνεται για την πολύ δυνατή σχεδιαστική 

της ικανότητα. Ωστόσο, όλες αυτές οι κατατάξεις είναι εξωτερικές 

σχεδόν, όταν μιλάμε για την Όλγα Σταυρίδου, που χωρίς να προβάλει 

κάποιο συγκεκριμένο όραμα το οποίο να υπηρετεί με σταθερότητα, 

διαθέτει πολύ έντονο προσωπικό στίγμα και προσωπικό χώρο όπου εκεί 

θαρρείς απλώνεται και κολυμπά. Ίσως να κολυμπά προς την Αμμουλινή 

από το πέλαγος, βλέποντας το ηλιοφώς να τρεμοσβήνει και να την παίρνει 

μακριά από τα του κόσμου τούτου οδηγώντας την σ' ένα μυστικό εαυτό.

Γιατί δεν είναι καλλιτέχνης του κόσμου τούτου η Όλγα, ούτε ήταν ποτέ. 

Δεν ξέρω τους οραματισμούς της, αλλά αυτό που εγώ διακρίνω στη 

δουλειά της, είναι μια πνευματική τάση για διάλυση «εν τω φωτί». Μια 

διάχυση στα πράγματα που το βλέμμα, ως φως κι αυτό, αγγίζει και μια 

ένωση μαζί τους.

Έχω γνωρίσει την Όλγα Σταυρίδου εδώ και μια τριακονταετία και σήμερα 

την ξαναβρίσκω. Δεν έχω συναντήσει πιο αγνό καλλιτέχνη. το βλέμμα της, 

βλέμμα καλλιτέχνη και μόνον, συμπορεύεται αβίαστα με την ψυχή ενός 

παιδιού. Αν ήμασταν όλοι άνθρωποι της καθαρότητας τής ζωγράφου, θα 

μπορούσαμε να πούμε άφοβα για τη μοίρα μας το ομηρικό « Ἐν δέ φάει 

καί ὄλεσσον», που μπορεί ίσως και να σημαίνει «στο φως και σκότωσέ με».

Ἐν δέ φάει καί ὄλεσσον 
Έρη Κασίμη, Βιβλιοκριτικός
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Για την ζωγράφο Όλγα Σταυρίδου πρώτη φορά μου μίλησε και μάλιστα 

με θαυμασμό κάποιος φίλος. Λίγο καιρό αργότερα, έτυχε και γνώρισα 

την ίδια και τον σύζυγό της Αλέξανδρο Κοσματόπουλο, με τους οποίους 

γίναμε φίλοι.

Άνθρωπος ελεύθερος, λεπτεπίλεπτος, ευαίσθητος κι ευγενικός, 

συγκινεί¬ται από τα ελάχιστα τα οποία και ζωγραφίζει, δίχως να ακολουθεί 

κάποιο καλλιτεχνικό ρεύμα, αλλά και μη επιδιώκοντας να προκαλέσει 

εντυπώσεις. Εμπνέεται από την άγρια βλάστηση, χόρτα και δέντρα, από 

λιθοδομές και τείχη, από ήρεμους ή έρημους τόπους ή κήπους, αλλά και 

από πράγματα, σκεύη, λουλούδια ή φρούτα.

Τα θέματά της απλά, σχεδόν καταφρονεμένα, όμως αφομοιωμένα, 

μετου¬σιωμένα κι εν τέλει δοσμένα εν ετέρα μορφή, σε μια μεταφυσική 

ατμόσφαιρα που θυμίζει παραδείσια μακαριότητα, λουσμένα θαρρείς 

από το ανέσπερο Φως. Θα έλεγα πως η ζωγραφική τής Όλγας Σταυρίδου 

είναι μια παρουσίαση του κόσμου, αν δεν είχε μεσολαβήσει η πτώση των 

πρωτοπλάστων.

Η Όλγα Σταυρίδου κατόρθωσε με ευκολία να υπερβεί το βασικό 

πρό¬βλημα των ζωγράφων που είναι η απόδοση του φωτός. Όλα είναι 

φωτισμένα, ακόμα και τα σκιερά σημεία. Οι τόνοι και οι εντάσεις των 

χρωμάτων κοντινοί, αρμονικοί. Δεν υπάρχουν μεγάλα κοντράστ. Τα 

χρώματα της διάφανα, σε πάμπολλες αποχρώσεις.

Χαρακτηριστικός είναι ο τρόπος της με τις πυκνές μικρές κι επάλληλες 

πινελιές. Κάθε πινελιά και χρώμα, όπως στο κέντημα ή την ταπητουργία. 

Το ένα χρώμα δένει αρμονικά δίπλα στο άλλο σπάζοντας τις φόρμες και 

τους βαρείς επιβλητικούς όγκους. Αχνές μωβ, γαλάζιες και σμαραγδιές 

πινελιές μαζί με ελάχιστες απαλές ώχρες συνθέτουν τους καθαρούς 

ουρανούς. Το σμαραγδί μαζί με ανοιχτά πράσινα, και κυπαρισσί ανάμεσα 

σε ώχρες και σιέννες συνθέτουν το χώμα και τη βλάστηση και έτσι 

προχωρά ο χορός των χρωμάτων, θερμών και ψυχρών, γαιωδών και μη, 

το ένα δίπλα στο άλλο.

Μοιάζει η ζωγράφος να μας μιλά για μια άλλη γιορτή, όπου όλοι έχουν 

θέση, ένα πανηγύρι προς τιμήν όλης της πλάσης.

Για τη ζωγράφο Όλγα Σταυρίδου
Χρήστος Γουσίδης, Ζωγράφος
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Για να απλώσει η Όλγα Σταυρίδου την τέχνη τού χρωστήρα της στον 

καμβά, πρέπει το δωμάτιο στο οποίο εργάζεται να φωτίζεται άπλετα από 

το φως τού ήλιου. Ωστόσο η εν ροή πινελιά της δεν παρασύρεται από 

τα ψιμύθια του αισθητού φωτός. Χρησιμοποιώντας μικρές ποσότητες 

χρωματικής ύλης, δίνει υπόσταση εικαστική σε συνθέσεις που φαίνονται 

απηωρημένες.

Οι πλούσιες χρωματικές κλίμακες τής βλάστησης, τα σπίτια και οι 

τοποθεσίες που αποτελούν προεκτάσεις τού κυρίαρχου φυτικού 

βασιλείου, υποδηλώνουν εργόχειρο κεντήματος, ενώ οι λύσεις στο 

γέμισμα των επιφανειών και η χρωματική τους ισορροπία, χωρίς την 

ελάχιστη «φανταιζίστικη» ή κραυγαλέα υπερτίμηση των επί μέρους 

στοιχείων, αποκαλύπτουν τη γνησιότητα τού αισθήματος. Κόσμος 

ακέραιος, που πρέπει να ονειρεύεται κανείς με μάτια ανοιχτά για να 

μπορέσει να ταξιδέψει. Εξ αυτού συνάγεται και ο παραμυθητικός 

χαρακτήρας τού έργου τής Όλγας Σταυρίδου που υπερβαίνει τον ρεαλισμό 

τής αμεσότητας, υπακούοντας σε μια πειθαρχία που δεν αφίσταται των 

απαιτήσεων τής κεντητικής.

Ασφαλώς, η παραμονή της επί πενταετία στην Καστοριά έπαιξε 

αποφασιστικό ρόλο στην όλη ζωγραφική της εξέλιξη. Η χρωματική και 

σχεδιαστική ενότητα των διαφόρων φάσεων τής ζωγραφικής της έγκειται 

στη ροή των εν αφυπνίσει ονείρων, που της επιτρέπει να γίνει μέρος τής 

ψυχής τού τόπου όπου εγκαταβιεί, και που προσφέρει το έδαφος για να 

πραγματωθούν καλλιτεχνικά. Προσπάθεια τής ζωγράφου να ψαύσει κατά 

το δυνατόν τη μορφή τού πραγματικού, πειθαρχώντας στο ρυθμό των 

ονείρων που γεννιούνται από τον ζωντανό στη συνείδησή της πυρήνα τού 

παραμυθιού.

Η κίνησή της θέτει το πρόβλημα τής αναζήτησης τής μορφής, πέρα 

από τη δεξιοτεχνία τής σχεδιάσεως τού έργου και της ευρηματικότητας 

των ιδεών. Στην τελευταία φάση τής δουλειάς της εντάσσεται μια σειρά 

από εντάφιες προσωπίδες τού Φαγιούμ, σαν μια προσπάθεια ευρέσεως 

ενός άφθαρτου προσώπου πέρα από τον θάνατο. Η προσπάθεια τούτη 

τής ζωγράφου επιβεβαιώνει, αν μη τι άλλο, ότι η ζωγραφική ουσιαστικά 

παραμένει μια τέχνη τής σιωπής.

Όλγα Σταυρίδου
Αλέξανδρος Κοσματόπουλος, Συγγραφέας
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Το περασμένο καλοκαίρι συνέβη να περάσω λίγες μέρες στην ύπαιθρο τής 

Ρουμανικής Μολδαβίας. Περιδιαβαίνοντας τις αυτάρκεις κοινότητες των 

μικρών χωριών της, γνώρισα μια μέρα έναν ηλικιωμένο λεβεντόκορμο 

άνδρα που από το πρωί μέχρι το βράδυ αγωνίζεται να δαμάσει τη γη και 

τα ζώα του. Τη στιγμή που συναπαντήθηκαν τα βλέμματά μας ένιωσα για 

πρώτη φορά στη ζωή μου ένα αίσθημα που με ανάγκασε να χαμηλώσω 

τα μάτια μου από ντροπή. Ήταν τόσο καθαρό το βλέμμα αυτού τού 

ανθρώπου, που και μόνο κοιτάζοντάς τον αισθάνθηκα πως τον μολύνω.

Επιχειρώντας τώρα να γράψω για την Όλγα Σταυρίδου και τη ζωγραφική 

της, έχω ακριβώς το ίδιο αίσθημα. Ντρέπομαι. Ντρέπομαι βαθιά που θα 

μολύνω με τις λέξεις μου το σχεδόν αχειροποίητο έργο της. Θα το τολμήσω 

όμως εξαιτίας της αγάπης που έχω για την ίδια, αλλά και της αδιάπτωτης 

έκστασης που μου προκαλεί πάντα η ζωγραφική της, ελπίζοντας πως 

αυτή η αγάπη θα συγχωρέσει το ατελές τού εγχειρήματός μου.

Η Όλγα Σταυρίδου κατάφερε στη ζωγραφική της έναν εξωπραγματικό 

άθλο. Έναν άθλο που ξεπερνά και το πλέον εμπνευσμένο ποίημα ενός 

μεγάλου ποιη-τή, που χρησιμοποιώντας λέξεις κοινές και καθημερινές 

κατορθώνει να σε με-ταφέρει εσωτερικά σ’ έναν άλλον κόσμο, σε μία 

μεταφυσική πραγματικότητα, συνδέοντάς σε απευθείας με μία ουσία 

αναφή, που θα ήθελες να μπορούσες να την αντέξεις ώστε να μην την 

αποχωριστείς ποτέ.

Το ανέφικτο που πραγματώνει η Όλγα Σταυρίδου με τα απτά και απλά υλικά 

της είναι πως δίνει πρόσωπο σ’ αυτήν την αόρατη ουσία. Αποκαλύπτει την 

ανάσα της, την αφή της, το άρωμά της. Το εικαστικό της αποτέλεσμα 

είναι η α-ποτύπωση τού αόρατου στον καμβά. Αποτύπωση ορατή από τον 

καθένα μας.

Η Όλγα Σταυρίδου χρησιμοποιεί το υλικό φως για να ζωγραφίσει το 

άυλο. Χρησιμοποιεί τα λουλούδια, τα ρόδια και τις πέτρες, τις κατοικίες 

των ανθρώπων και τα νερά, τις εποχές και όλα όσα περικλείονται στον 

παρόντα κόσμο για να τα αποδώσει, θαρρείς, όπως αυτά αρμολογήθηκαν 

τη στιγμή τής δημιουργίας τους: λουσμένα στο φως τής χάρης που τα 

δημιούργησε, ανάλαφρα, αθώα, αμόλυντα, ανέγγιχτα από φθορά και 

θάνατο.

Το παράδοξο δεν είναι πως το επιχειρεί αλλά το ότι το καταφέρνει, και 

μάλιστα σε απόλυτο βαθμό. Ο θεατής των έργων της δεν χρειάζεται να 

καταβάλλει καμιά προσπάθεια προκειμένου να ψαύσει την αόρατη ουσία 

που μετουσιώνεται σε απτή πραγματικότητα.

Εισερχόμενος σε μια έκθεση τής ζωγράφου βρίσκεσαι ήδη στην καρδιά 

ενός παραδείσου προτού καλά καλά το αντιληφθείς. Δεν μεταφέρεσαι σ’ 

αυτόν μόνον εσωτερικά, όπως θα το κατάφερνε το ποίημα μιας υψηλής 

ποιητικής τέχνης. Μεταφέρεσαι με όλες σου τις αισθήσεις, με όλη σου 

την ύπαρξη. Ακέραιος. Και τότε, αλλοιώνεσαι την καλή αλλοίωση. 

Σήμερα, τώρα, τούτη τη στιγμή ακριβώς που γράφω, αναρωτιέμαι σοβαρά, 

μήπως η Όλγα Σταυρίδου δεν ζωγραφίζει αυτό που εμείς βλέπουμε στους 

πίνακές της, αλλά ζωγραφίζει εμάς τη στιγμή που στεκόμαστε μπροστά 

τους. Ή μήπως είναι αυτοί καθεαυτοί οι πίνακές της που μας ζωγραφίζουν 

καθώς διεισδύουν μέσα μας με τέτοια ερωτική, παθιασμένη θα έλεγα-, 

H παραμυθητική ζωγραφική τής Όλγας Σταυρίδου
Βασιλική Νευροκοπλή
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αβρότητα, ώστε να μην έχουμε κανένα περιθώριο αντίστασης και να τους 

παραδοθούμε ολοκληρωτικά. Δεν ξέρω.

Ξέρω όμως από τη μαθητεία μου στο χώρο των παραμυθιών πως η 

ζωγραφική τής Όλγας είναι βαθιά παραμυθητική. Παρηγορεί τις λύπες 

μας, τις αδυναμίες μας, τα πάθη μας και την ανημπόρια μας, σαν το 

φιλόστοργο χάδι της γιαγιάς μας. Παρηγορεί τα αναπάντητα βασανιστικά 

μας ερωτήματα μ’ ένα χαμόγελο άδολο, παιδικό. Παρηγορεί τον 

διχασμό μας, την απόγνωσή μας, την απιστία μας μόνο μ’ ένα της ίχνος. 

Ίχνος χειρονομίας, χρώματος, γραμμής, που δεν μένει ποτέ μόνο του 

μετέωρο, αλλά συνυφαίνεται από πολλές άλλες χειρονομίες, γραμμές και 

χρώματα, όπως η ύπαρξη του ανθρώπου συμπυκνώνει την ιστορία όσων 

προηγήθηκαν πριν απ’ αυτόν.

Η θαλπωρή τού φωτός που διατρέχει κάθε πινελιά από τις αναρίθμητες 

που α-ναπτύσσονται και πληρούν τις ζωγραφιές της, δεν αφήνει τίποτα 

απαρηγόρητο, τίποτα θλιμμένο, τίποτα σκιερό.

Δεν ξέρω πώς τα καταφέρνει όλα αυτά, δεν ξέρω αν είναι η σπουδαία 

τεχνική της, η υπομονή της που προσιδιάζει με αυτήν παλιάς κεντήστρας, 

ή η ίδια η αραχνοΰφαντη ψυχή της που δεν έπαψε ποτέ να συνδέεται 

με την αόρατη ουσία. Ξέρω όμως, πως μας χαρίζει, με τον εντελώς 

προσωπικό της τρόπο, αυτό που κατόρθωσαν μόνον οι μεγάλοι μάστορες 

της βυζαντινής τέχνης, όπως ο Μανο-υήλ Πανσέληνος και ο Θεοφάνης ο 

Κρης.   
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1965-1977 Aλέξης Βερούκας
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1970 
Η εκκλησία του Σταυρού στις Σέρρες  l  λάδι σε......  l  45 x 35 εκ.

1980        
Άποψη των Σερρών 

1970 
Πορτραίτο της μητέρας  l  λάδι σε μουσαμά  l  55 x 45 εκ.
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1973 
Κοχύλι και βρύα λάδι σε ξύλο  l  35 x 25 εκ.

1974 
Μοναχικό κοχύλι  l  λάδι σε μουσαμά  l  40 x 30 εκ.
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1976  
Ζουμπούλια  l  λάδι σε μουσαμά  l  30 x 40 εκ.
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Κάποτε τό σπίτι ξεχειλίζει απ’ την απαντοχή, 

και δεν έχουμε πού να σταθούμε, βγαίνουμε, 

τότε, στον κόσμο, όπως την πρώτη φορά, 

κλαίγοντας, ενώ ο ορίζοντας πέρα, με 

την άκρα εγκατάλειψη, μας κλείνει μες 

στο μυστικό, ώσπου το βράδυ μια άρπα 

ακούγεται σ’ ένα σπίτι ακατοίκητο.

ΤΑΣΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ

Σκοτεινή Πράξη 

1977 
Ονειρικό σπίτι  l  λάδι σε μουσαμά  l  65 x 65 εκ.
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1970   
Σπουδή  l  λάδι σε μουσαμά  l  65 x 55 εκ.



[ 38 ]

1993   
Από τη μετόπη του Παρθενώνα  l  λάδι σε μουσαμά  l  45 x 55 εκ.
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1969   
Ιουλία  l  λάδι σε μουσαμά  l  50 x 60 εκ.

1970   
Πορτραίτο της Ιουλίας  l  λάδι σε μουσαμά  l  35 x 25 εκ.
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1973   
Αυτοπροσωπογραφία  l  λάδι σε μουσαμά  l  35 x 25 εκ.

1973
Σπουδές  l  ακουαρέλα  l  30 x 20 εκ.
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1970   
Σπουδή  l  λάδι σε μουσαμά  l  45 x 35 εκ.

1972   
Λευτέρης Μαραγκάκης  l  μολύβι σε χαρτί  l  30 x 20 εκ.

1972   
Ιουλία  l  ακουαρέλα  l  45 x 25 εκ.
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1972   
Φύλλα δέντρου  l  λάδι σε μουσαμά  l  45 x 35 εκ.
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1978
1982
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Η Όλγα Σταυρίδου είναι μια σεμνή καλλιτέχνις που αποφεύγει να μιλάει για 

τον εαυτό της. Προτιμάει να εκφράζεται μέσα από τα έργα της. Φυσικά τοπία 

ή αρχιτεκτονικά, νεκρές φύσεις και αντικείμενα εσωτερικού χώρου, βλάστηση 

και φυλλώματα δέντρων αποτυπωμένα με λάδια ή τέμπερες αποκαλύπτουν την 

καθαρότητα του βλέμματος, τη γνησιότητα του αισθήματος και τη δύναμη του 

χρωστήρα της. Ένα άπλετο φως διαπερνάει τα έργα της και τα τους δίνει κάτι 

από το υλικό των ονείρων, χωρίς ωστόσο, να τα απομακρύνει καθόλου από τον 

χώρο του πραγματικού.

Ποιός ήταν ο πρώτος πίνακας ζωγραφικής που αποτυπώθηκε στη μνήμη σας; 

Ο πρώτος πίνακας ζωγραφικής που είδα ήταν της μητέρας μου. Ήταν δύο, για 

την ακρίβεια, που τους είχε ζωγραφίσει μαθήτρια τού Διδασκαλείου. Αργότερα 

μου ομολόγησε ότι την είχε βοηθήσει και ένας ζωγράφος. Τότε, βέβαια, 

δεν καταλάβαινα την αξία τους, αλλά κάθε πρωί, μόλις ξυπνούσα, αυτούς 

αντίκριζα. Σίγουρα, τα έργα αυτά αποτυπώθηκαν στη μνήμη μου. 

Εκτός από τους οικογενειακούς αυτούς πίνακες είχατε κάποια άλλη επαφή, 

ενδεχομένως ουσιαστικότερη, με τη ζωγραφική κατά τη διάρκεια της 

εφηβείας;

Ζωγράφιζα με μεγάλη ευκολία. Είχα μια κλίση αλλά δεν είχα καμιά άλλη 

επαφή με τη ζωγραφική. Το κλίμα εξάλλου στις Σέρρες - όπου γεννήθηκα και 

έζησα μέχρι που τέλειωσα το Γυμνάσιο -, δεν ήταν ιδιαίτερα πρόσφορο στα 

καλλιτεχνικά, μολονότι υπήρχε παράδοση σε άλλα πράγματα. 

ΜΕ ΔΑΣΚΑΛΟ ΤΟΝ Γ. ΜΟΡΑΛΗ

Πώς αποφασίσατε να γίνετε ζωγράφος; 

Είχα μόλις τελειώσει το Γυμνάσιο και προετοιμαζόμουν για τις εισαγωγικές 

εξετάσεις. Στόχος μου ήταν το Πολυτεχνείο. Μια νεαρή καθηγήτρια μας 

δίδασκε Γραμμικό Σχέδιο.  Μετά το πρώτο μάθημα, μόλις επέστρεψα στο σπίτι, 

έκανα το πορτρέτο τής αδερφής μου. Ήταν μια πράξη τελείως αυθόρμητη, 

λειτούργησα υποσυνείδητα. Η καθηγήτρια αυτή με πρόσεξε, μου είπε ότι «είχα 

χέρι», με διόρθωνε όπου χρειαζόταν. Έτσι άρχισε η στενότερη σχέση μου με τη 

ζωγραφική. Ίσως δεν είναι τίποτα τυχαίο. Προφανώς υπήρχε κάποιο ταλέντο, 

έπρεπε όμως να υπάρξουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για να εκδηλωθεί. 

Έτσι, αντί για το Πολυτεχνείο βρέθηκα στη Σχολή Καλών Τεχνών.

Πώς αντέδρασαν οι γονείς σας όταν τους ανακοινώσατε την απόφασή σας;

Δεν ενθουσιάστηκαν βέβαια από την απόφασή μου, απόρησαν. Μου είχαν, 

όμως, εμπιστοσύνη και μια τέτοια αγάπη που δεν εναντιώθηκαν. Το γεγονός ότι 

τα αποτελέσματα των εξετάσεων ήταν θετικά, διευκόλυνε τα πράγματα.

Ποιές είναι οι αναμνήσεις σας από τη Σχολή; 

Τον πρώτο καιρό δεν ήξερα πολλά πράγματα από ζωγραφική, αφού η 

διαίσθησή μου με οδήγησε σ’ αυτήν. Σιγά σιγά, όμως, προχωράς, βλέπεις τί 

μπορείς να κάνεις και, όσο προχωράς χαίρεσαι. Δάσκαλοί μου ήταν ο Νίκος 

Νικολάου και ο Γιάννης Μόραλης. Πρέπει να πω ότι φοίτησα σε μια ιδιαίτερα 

άσχημη περίοδο. Μόλις μπήκα στη Σχολή έγινε η δικτατορία.  Αυτό είχε 
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Η Όλγα Σταυρίδου είναι μια σεμνή καλλιτέχνις που αποφεύγει να μιλάει για 

τον εαυτό της. Προτιμάει να εκφράζεται μέσα από τα έργα της. Φυσικά τοπία 

ή αρχιτεκτονικά, νεκρές φύσεις και αντικείμενα εσωτερικού χώρου, βλάστηση 

και φυλλώματα δέντρων αποτυπωμένα με λάδια ή τέμπερες αποκαλύπτουν την 

καθαρότητα του βλέμματος, τη γνησιότητα του αισθήματος και τη δύναμη του 

χρωστήρα της. Ένα άπλετο φως διαπερνάει τα έργα της και τα τους δίνει κάτι 

από το υλικό των ονείρων, χωρίς ωστόσο, να τα απομακρύνει καθόλου από τον 

χώρο του πραγματικού.

Ποιός ήταν ο πρώτος πίνακας ζωγραφικής που αποτυπώθηκε στη μνήμη σας; 

Ο πρώτος πίνακας ζωγραφικής που είδα ήταν της μητέρας μου. Ήταν δύο, για 

την ακρίβεια, που τους είχε ζωγραφίσει μαθήτρια τού Διδασκαλείου. Αργότερα 

μου ομολόγησε ότι την είχε βοηθήσει και ένας ζωγράφος. Τότε, βέβαια, 

δεν καταλάβαινα την αξία τους, αλλά κάθε πρωί, μόλις ξυπνούσα, αυτούς 

αντίκριζα. Σίγουρα, τα έργα αυτά αποτυπώθηκαν στη μνήμη μου. 

Εκτός από τους οικογενειακούς αυτούς πίνακες είχατε κάποια άλλη επαφή, 

ενδεχομένως ουσιαστικότερη, με τη ζωγραφική κατά τη διάρκεια της 

εφηβείας;

Ζωγράφιζα με μεγάλη ευκολία. Είχα μια κλίση αλλά δεν είχα καμιά άλλη 

επαφή με τη ζωγραφική. Το κλίμα εξάλλου στις Σέρρες - όπου γεννήθηκα και 

έζησα μέχρι που τέλειωσα το Γυμνάσιο -, δεν ήταν ιδιαίτερα πρόσφορο στα 

καλλιτεχνικά, μολονότι υπήρχε παράδοση σε άλλα πράγματα. 

ΜΕ ΔΑΣΚΑΛΟ ΤΟΝ Γ. ΜΟΡΑΛΗ

Πώς αποφασίσατε να γίνετε ζωγράφος; 

Είχα μόλις τελειώσει το Γυμνάσιο και προετοιμαζόμουν για τις εισαγωγικές 

εξετάσεις. Στόχος μου ήταν το Πολυτεχνείο. Μια νεαρή καθηγήτρια μας 

δίδασκε Γραμμικό Σχέδιο.  Μετά το πρώτο μάθημα, μόλις επέστρεψα στο σπίτι, 

έκανα το πορτρέτο τής αδερφής μου. Ήταν μια πράξη τελείως αυθόρμητη, 

λειτούργησα υποσυνείδητα. Η καθηγήτρια αυτή με πρόσεξε, μου είπε ότι «είχα 

χέρι», με διόρθωνε όπου χρειαζόταν. Έτσι άρχισε η στενότερη σχέση μου με τη 

ζωγραφική. Ίσως δεν είναι τίποτα τυχαίο. Προφανώς υπήρχε κάποιο ταλέντο, 

έπρεπε όμως να υπάρξουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για να εκδηλωθεί. 

Έτσι, αντί για το Πολυτεχνείο βρέθηκα στη Σχολή Καλών Τεχνών.

Πώς αντέδρασαν οι γονείς σας όταν τους ανακοινώσατε την απόφασή σας;

Δεν ενθουσιάστηκαν βέβαια από την απόφασή μου, απόρησαν. Μου είχαν, 

όμως, εμπιστοσύνη και μια τέτοια αγάπη που δεν εναντιώθηκαν. Το γεγονός ότι 

τα αποτελέσματα των εξετάσεων ήταν θετικά, διευκόλυνε τα πράγματα.

Ποιές είναι οι αναμνήσεις σας από τη Σχολή; 

Τον πρώτο καιρό δεν ήξερα πολλά πράγματα από ζωγραφική, αφού η 

διαίσθησή μου με οδήγησε σ’ αυτήν. Σιγά σιγά, όμως, προχωράς, βλέπεις τί 

μπορείς να κάνεις και, όσο προχωράς χαίρεσαι. Δάσκαλοί μου ήταν ο Νίκος 

Νικολάου και ο Γιάννης Μόραλης. Πρέπει να πω ότι φοίτησα σε μια ιδιαίτερα 

άσχημη περίοδο. Μόλις μπήκα στη Σχολή έγινε η δικτατορία.  Αυτό είχε 
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1981   
Εκκλησία Αγίου Γεωργίου, Ομορφοκκλησιά Καστοριάς  l  τέμπερα σε χαρτί  l  35 x 45 εκ.
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1981   
Παναγία Κουμπελίδικη Καστοριάς  l  τέμπερα σε χαρτί  l  35 x 45 εκ.
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1978   
Η Κουμπελίδικη σαν χαλί προσευχής  l  τέμπερα σε χαρτί  l  35 x 45 εκ.
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1987   
Ο Άγιος Γεώργιος Αρμάς μέσα στο όνειρο  l  τέμπερα σε χαρτί  l  35 x 45 εκ.
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Στην Ομορφοκκλησιά, εικοσιένα χιλιόμετρα 

από την Καστοριά, στη φημισμένη βυ-

ζαντινή εκκλησία με το ξύλινο ξόανο του 

Αγίου Γεωργίου, εδραιώθηκε στην ψυχή της 

η πεποίθηση πως τα θρυλούμενα της γριάς 

παπαδιάς, που ήταν και η εκκλησάρισσα, 

ήταν η πάσα αλήθεια... Τα αναθήματα των 

πιστών, κάλτσες, πετσέτες, παντελόνια, 

πουλόβερ, τα κολλημένα νομίσματα στο 

στήθος του Αγίου, την έκαναν να νιώθει πως 

η πίστη εκδηλώνεται με κινήσεις που δεν 

σχηματοποιούνται, υπακούοντας σε ρυθμούς 

κρυφούς, σε διαθέσεις που κύματα μυστικά 

τις κινούν, και δεν γνωρίζουμε από πού 

έρχονται και πού πηγαίνουν. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΣΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Τα δύο φορέματα
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1981   
Ασχηματοποίητη πίστη  l  τέμπερα σε χαρτί  l  40 x 50 εκ.
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1985   
Εκκλησία Αγίου Γεωργίου, Ομορφοκκλησιά Καστοριάς  l  τέμπερα σε χαρτί  l  35 x 45 εκ.
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1985   
Άποψη της Κουμπελίδικης, Καστοριά  l  τέμπερα σε χαρτί  l  40 x 50 εκ.
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1983   
Άγγελος  l  λάδι σε μουσαμά  l  120 x 120 εκ.
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1983   
Άπο τους Αγίους Αναργύρους, Καστοριά  l  λάδι σε μουσαμά  l  100 x 80 εκ.
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1990   
Παράθυρο
τέμπερα σε χαρτί l 70 x 55 εκ.
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1999   
Εσωτερικό αρχοντικού, Καστορια
τέμπερα σε χαρτί l 65 x 45 εκ.
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(...) και είσαι,

σ΄ένα μεγάλο σπίτι με πολλά παράθυρα 

ανοιχτά

τρέχοντας από κάμαρα σε κάμαρα, δεν 

ξέροντας από πού

να κοιτάξεις πρώτα,

γιατί θα φύγουν τα πεύκα και τα 

καθρεφτισμένα βουνά

και το τιτίβισμα των πουλιών

θ΄αδειάσει κι η θάλασσα, θρυμματισμένο 

γυαλί, από βοριά

και νότο

θα αδειάσουν τα μάτια σου από το φως της 

μέρας (...)

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΕΦΕΡΗΣ

Το ναυάγιο της Κίχλης
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1993   
Εγκαταλειμμένο αρχοντικό  l  τέμπερα σε χαρτί  l  45 x 55 εκ.
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1993   
Εγκαταλειμμένο αρχοντικό ΙΙ  l  τέμπερα σε χαρτί  l  50 x 60 εκ.
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1980   
Δέντρα στην λίμνη της Καστοριάς  l  τέμπερα σε χαρτί  l  35 x 45 εκ.
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(…) Ξεφεύγουνε απ' το σύννεφον αχτίδες

και κρύβονται στα μάτια της  τη βρέχει

μια λεμονιά με δυο δροσοσταλίδες

που στάθηκαν στο μάγουλο διαμάντια

και που θαρρείς το δάκρυ της πως τρέχει

καθώς χαμογελάει στον ήλιο αγνάντια. 

Κ. Γ. ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ

Χαμόγελο



[ 79 ]

1980   
Λεύκες και λίμνη  l  τέμπερα σε χαρτί  l  45 x 55 εκ.
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1977   
Χαλάσματα  l  τέμπερα σε χαρτί  l  40 x 50 εκ.
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1980   
Εαερινή ανάσα  l  τέμπερα σε χαρτί  l  40 x 50 εκ.
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1981   
Αντίκρυ από το σπίτι  l  τέμπερα σε χαρτί  l  45 x 60 εκ.
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1981   
Άποψη της λίμνης της Καστοριάς  l  τέμπερα σε χαρτί  l  45 x 60 εκ.
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«Λίμνη τις εστίν, η της 

Καστορίας, εν η τράχηλος 

από της χέρσου εισέρχεται 

και περί το άκρον ευρύνεται 

εις πετρώδεις βουνούς 

αποτελευτών. Περί δε τον 

τράχηλον και πύργοι και 

με-σοπύργια ωκοδόμηνται, 

κάστρου δίκην, δι’ όπερ 

και Καστορία ονομάζεται», 

διαβάζει η Δή-μητρα στην 

Αλεξιάδα της ΄Αννας 

Κομνηνής, το έπος που η 

βασιλόπαις συνέγραψε για να 

υμ-νήσει τα ανδραγαθήματα 

του θαυμαστού πατέρα της 

που έσωσε την αυτοκρατορία 

από κινδύ-νους θανάσιμους. 

Ο νους της ταξιδεύει στην 

Πορφυρογέννητη, στην κάμαρή 

της την ώρα που έγραφε, 

όταν την ψυχή της πλημμύριζε 

σκοτάδι πυκνό κι έτρεχαν 

δάκρυα από τα μάτια της, 

καθώς αναθυμόταν τον άντρα 

της, τον Νικηφόρο Βρυέννιο. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΣΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Τα δύο φορέματα



[ 87 ]

1978   
Λίμνη τις εστίν  l  τέμπερα σε χαρτί  l  55 x 45 εκ.



[ 88 ]

1977   
Κατεστραμμένα κελιά  l  τέμπερα σε χαρτί  l  40 x 50 εκ.



[ 89 ]

1977   
Μορφή δίπλα σε τοίχο  l  τέμπερα σε χαρτί  l  35 x 45 εκ.



[ 90 ]



[ 91 ]

1987   
Τα "Μαγαζιά", Καστοριάς  l  λάδι σε μουσαμά  l  80 x 100 εκ.



[ 92 ]

1977   
Τοίχος και βλάστηση  l  λάδι σε μουσαμά  l  35 x 45 εκ.



[ 93 ]

1981   
Ελαιώνας  l  λάδι σε μουσαμά  l  35 x 45 εκ.



[ 94 ]

1982
Νυχτερινή Καστοριά  l  λάδι σε μουσαμά  l  50 x 70 εκ.



[ 95 ]



[ 96 ]



[ 97 ]

Ζωγραφίζει τις λεύκες με τη 

λίμνη, τα γύρω σπίτια και 

τα αρχοντικά, απόψεις της 

πόλης. Το βράδυ ασχολείται 

με το εργόχειρό της σαν να 

συνομιλεί με τον χρόνο. ΄Ηθελε 

να κάνει ένα υφαντό όπου να 

απεικονίζεται ένας κήπος, 

αλλά το χέρι της πήγαινε 

αλλού υφαίνοντας κλωσ-τές 

και χρώματα. Αρχίζοντας με 

δέντρα που μεταμορφώνονταν 

σε οφθαλμούς, το υφαντό γι-

νόταν κήπος χρωμάτων: Από 

ώχρα σε μπλε, καφέ πορτοκαλί 

και κόκκινο, δίνοντας σχήματα 

παράξενα, ακόντια σπασμένα, 

σώματα ουράνια και ανοιχτά 

μάτια σχηματίζονταν στων 

χρω-μάτων τις διαδρομές, στων 

νημάτων την πλέξη. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΣΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Τα δύο φορέματα

1978   
Λεύκες και όνειρα  l  λάδι σε μουσαμά  l  85 x 85 εκ.



[ 98 ]

1981  
Το αρχοντικό Αϊβάζη  l  λάδι σε μουσαμά  l  80 x 120 εκ.



[ 99 ]



[ 100 ]

2003   
Το  Καστοριάς  l  λάδι σε μουσαμά  l  80 x 80 εκ.

1978   
Λαογραφικό μουσείο Καστοριάς  l  λάδι σε μουσαμά  l  100 x 100 εκ.



[ 101 ]

1980   
Άποψη του Μελισσοχωρίου  l  λάδι σε μουσαμά  l  100 x 100 εκ.



[ 102 ]



[ 103 ]

Εσείστηκε το δάχτυλο, χύθηκεν 

η μελάνη,

και λέρωσε τα ρούχα του, τα 

χ’σα και τα γαλάζια.

Έβαλε και διαλάλησαν στις 

τρεις μεριές του Κάστρου,

στο , στο Τσαρσί, και στη 

Μεγάλη Πόρτα.

Ποιος είναι άξιος και βουργός 

τα ρούχα μου να πλύνει;

Μια κόρη απολογήθηκε από 

ψηλό παλάτι:

Εγώ είμαι άξια και βουργή τα 

ρούχα σου να πλύνω

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ



[ 104 ]

1979   
Λίμνη και φάσματα  l  ακουαρέλα  l  35 x 45 εκ.



[ 105 ]



[ 106 ]

1981   
Συνοικία Ντολτσό  l  λάδι σε μουσαμά  l  70 x 90 εκ.



[ 107 ]

1982   
Επί υδάτων πόλη  l  λάδι σε μουσαμά  l  70 x 90 εκ.



[ 108 ]

1984   
Η χρυσή ελιά  l  τέμπερα σε χαρτί  l  28 x 23 εκ.



[ 109 ]



[ 110 ]

1983   
Απ' τη γωνία του σπιτιού  l  τέμπερα σε χαρτί  l  33,5 x 48 εκ.



[ 111 ]

1983   
Τοπίο  l   λάδι σε μουσαμά  l  55 x 70 εκ.



[ 112 ]

1984   
Παιδική χαρά  l  τέμπερα σε χαρτί  l  40 x 60 εκ.



[ 113 ]



[ 114 ]

1983   
Παιδική χαρά ΙΙ  l  τέμπερα σε χαρτί  l  35 x 55 εκ.



[ 115 ]

1982   
Καστοριανή θύμηση  l  τέμπερα σε χαρτί  l  45 x 55 εκ.



[ 116 ]

(...) Σε τέτοια στέρηση 

μέλλοντος

χορεύουν τ΄αντικείμενα  στο 

χορό

του ιλίγγου που ξέσπασε.

Αντίσταση καμιά, δώσε το χέρι

τραγούδι της ζωής

άσμα του αστήριχτου έρωτα

δεν είμ’ εγώ πουθενά

και χαίρεσαι, χαίρεσαι

ωσσανά, ωσσανά, στα 

πλάσματα του κόσμου.

ΖΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Αιθρία σιγή



[ 117 ]

1982   
Ανάμνηση  l  τέμπερα σε χαρτί  l  35 x 45 εκ.



[ 118 ]

1982   
Το όρος Χελώνα  l  τέμπερα σε χαρτί  l  50 x 65 εκ.



[ 119 ]



[ 120 ]

«…Ψιθύριζαν οι αύρες μαζί με 

το τραγούδι των πουλιών

νάρκη γλυκιά σταλάζοντας από 

την άκρη των κλαδιών

μες στην ψυχή μου, αν 

και βαριά την τυραννούσε 

θλίψη...»

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΑΖΙΑΝΖΗΝΟΣ

περι τησ ανθρωπινησ φυσεωσ / αποδοση: μαιρη γιοση



[ 121 ]



[ 122 ]

1981   
Ρεμβασμός  l  τέμπερα σε χαρτί  l  25 x 35 εκ.



[ 123 ]

1982   
Φουντωμένες λεύκες  l  τέμπερα σε χαρτί  l  30 x 45 εκ.



[ 124 ]

1982   
Σαμοθράκη  l  τέμπερα σε χαρτί  l  60 x 80 εκ.



[ 125 ]

1982   
Το όρος Σάος  l  τέμπερα σε χαρτί  l  60 x 80 εκ.



[ 126 ]



[ 127 ]



[ 128 ]

1982   
Βασιλικός  l  τέμπερα σε χαρτί  l  90 x 70 εκ.



[ 129 ]



[ 130 ]

1985   
Μονοπάτι  l  τέμπερα σε χαρτί  l  60 x 80 εκ.



[ 131 ]



[ 132 ]

1981   
Χάλασμα  l  τέμπερα σε χαρτί  l  50 x 70 εκ.



[ 133 ]

1982   
Μονοπάτι στο δάσος  l  τέμπερα σε χαρτί  l  50 x 70 εκ.



[ 134 ]

1987   
Υψώματα της Καστοριάς  l  τέμπερα σε χαρτί  l  45 x 60 εκ.



[ 135 ]

1986   
Φθινοπωρινή Καστοριά  l  τέμπερα σε χαρτί  l  45 x 60 εκ.



[ 136 ]

1986   
Αγκαλιάζοντας τη λίμνη  l  τέμπερα σε χαρτί  l  55 x 70 εκ.



[ 137 ]

1987   
Σκέψεις στη λίμνη  l  τέμπερα σε χαρτί  l  60 x 80 εκ.



[ 138 ]



[ 139 ]

1987   
Ονειρικός τόπος  l  τέμπερα σε χαρτί  l  70 x 90 εκ.



[ 140 ]



[ 141 ]

1987   
Στους πρόποδες την Χελώνας  l  λάδι σε μουσαμά  l  45 x 55 εκ.



[ 142 ]

1980   
Στη γωνία του δρόμου  l  τέμπερα σε χαρτί  l  30 x 42 εκ.



[ 143 ]



[ 144 ]

1979   
Μορφές και σκιές  l  λάδι σε μουσαμά  l  65 x 80 εκ.



[ 145 ]

1979   
Άγγελοι της λίμνης  l  λάδι σε μουσαμά  l  60 x 70 εκ.



[ 146 ]



[ 147 ]

1983
1995



[ 148 ]

1994   
Αρχοντικό  l  τέμπερα σε χαρτί  l  35 x 45 εκ.



[ 149 ]

1994   
Σπίτι των Σερρών  l  λάδι σε μουσαμά  l  35x 45 εκ.



[ 150 ]



[ 151 ]

1994   
Σέρρες, οικία Χατζιβασιλείου  l  λάδι σε μουσαμά  l  45 x 60 εκ.



[ 152 ]

1996   
Ανθισμένο όνειρο  l  λάδι σε μουσαμά  l  40 x 60 εκ.



[ 153 ]



[ 154 ]



[ 155 ]

1991   
Μακεδωνικό σπίτι  l  λάδι σε μουσαμά  l  30 x 45 εκ.



[ 156 ]

1992   
Πλατεία Σερρών  l  τέμπερα σε χαρτί  l  25 x 32 εκ.



[ 157 ]

1991   
Παλαιά σπίτια των Σερρών  l  τέμπερα σε χαρτί  l  30 x 45 εκ.



[ 158 ]



[ 159 ]

1982   
Σέρρες, οικία Χατζιβασιλείου  l  τέμπερα σε χαρτί  l  45 x 55 εκ.



[ 160 ]

1993   
Το πέρασμα του χρόνου  l  τέμπερα σε χαρτί  l  25 x 35 εκ.



[ 161 ]

1991   
Ερείπια του χρόνου  l  λάδι σε μουσαμά  l  55 x 65 εκ.



[ 162 ]



[ 163 ]



[ 164 ]

Η εικόνα με προστάτευε κι η κρύπτη

Το τρυφερό μου χέρι εξοικείωνε

Το στόμα που όλο δάγκωνε βαθιά

Τον αέρα την αιθάλη και το χιόνι

Κάποιου θρυμματισμένου ουρανού.

 ΜΑΡΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ - ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ

 «Γκαλερί» 1

1976   
Τρυφερός ύπνος  l  τέμπερα σε χαρτί  l  30 x 23 εκ.



[ 165 ]



[ 166 ]



[ 167 ]



[ 168 ]



[ 169 ]

1976   
Παρθενικό φώς  l  λάδι σε μουσαμά  l  30 x 20 εκ.



[ 170 ]

Τό φεγγάρι εἶναι μιά ἱστορία 

πού κανένας δέν μπορεῖ νά τή φτάσει.

Τό φεγγάρι εἶναι γητειά

Πού κανένας δέν μπορεῖ νά τή λύσει.

Τό πρόσωπο φανερώνει τό μυστικό του

Στό φῶς τοῠ φεγγαριοῠ. Τ’ ἀγγίζουν

Τ’ ἀσημένια χέρια καί τό κάνουν διάφανο.

Ὅ,τι μᾶς παιδεύει, γλυκειά μου ἀγάπη,

ἒχει κοιμηθεί στην κρυφή σπηλιά

και το φεγγάρι έστειλε έναν πολεμιστή,

μ’ ασημένια όπλα να φέγγει

στην πόρτα, να μη μπορούν

να βγουν κακόβουλα παγανά.

ΖΩΗ ΚΑΡΕΛΛΗ

Παραμύθι μιας φεγγαρόλουστης νύχτας

1976   
Αναζητώντας το απρόσμενο  l  λάδι σε μουσαμά  l  30 x 25 εκ.



[ 171 ]



[ 172 ]



[ 173 ]



[ 174 ]

1985   
Βουνό στη Λήμνο Ι  l  τέμπερα σε χαρτί  l  32 x 48 εκ.



[ 175 ]

1985   
Βουνό στη Λήμνο ΙΙ  l  τέμπερα σε χαρτί  l  32 x 48 εκ.



[ 176 ]

1985   
Το φρούριο της Λήμνου  l  τέμπερα σε χαρτί  l  35 x 45 εκ.



[ 177 ]

1985   
Το φρούριο της Λήμνου  l  λάδι σε μουσαμά  l  50 x 80 εκ.



[ 178 ]



[ 179 ]



[ 180 ]

Έλα την άνοιξη στον κήπο. 

Υπάρχει φως, κρασί,

και εραστές μες στα άνθη της ροδιάς.

[…] Αν οι ανάσες μας δεν σμίξουν

κήπος δεν γίνεται να υπάρξει.

ΤΖΕΛΑΛΑΝΤΙΝ ΡΟΥΜΙ 

απόδοση Μαίρης Γιόση



[ 181 ]

1989   
Μυστικός κήπος  l  τέμπερα σε χαρτί  l  32 x 45 εκ.



[ 182 ]

1989   
Αλυκή της Αμμουλιανής  l  τέμπερα σε χαρτί  l  25 x 35 εκ.



[ 183 ]

1989   
Πλαγιά της Λήμνου  l  τέμπερα σε χαρτί  l  45 x 55 εκ.



[ 184 ]



[ 185 ]

1989   
Τοπίο της Λήμνου  l  τέμπερα σε χαρτί  l  45 x 60 εκ.



[ 186 ]

1985   
Αλυκή Αμμουλιανής  l  τέμπερα σε χαρτί σε χαρτί  l  26,5 x 35,5 εκ.



[ 187 ]

1988   
Από την Αμμουλιανή  l  λάδι σε μουσαμά  l  47 x 62 εκ.



[ 188 ]

1989   
Επταπύργιο  l  τέμπερα σε χαρτί σε χαρτί  l  28 x 45 εκ.



[ 189 ]



[ 190 ]

1989   
Από τα τείχη της Θεσσαλονίκης Ι  l  τέμπερα σε χαρτί  l  32 x 47 εκ.



[ 191 ]

1989   
Από τα τείχη της Θεσσαλονίκης ΙΙ  l  τέμπερα σε χαρτί  l  32 x 47 εκ.



[ 192 ]

1986   
Τείχος στην οδό Ειρήνης  l  τέμπερα σε χαρτί  l  35 x 50 εκ.



[ 193 ]



[ 194 ]

1987   
Τείχη της οδού Ειρήνης  l  λάδι σε μουσαμά  l  54 x 44 εκ.



[ 195 ]

1987   
Τείχη και ανταύγειες  l  τέμπερα σε χαρτί  l  58 x 68 εκ.



[ 196 ]

2003   
Κοσμήματα στα τείχη Ι  l  λάδι σε μουσαμά  l  50 x 58 εκ.



[ 197 ]

2003   
Κοσμήματα στα τείχη ΙΙ  l  λάδι σε μουσαμά  l  45 x 55 εκ.



[ 198 ]

1984   
Τούμπα του Ναρές στο Γαλλικό ποταμό  l  αυγοτέμπερα  l  24 x 30 εκ.



[ 199 ]

1984   
Τούμπα του Ναρές στο Γαλλικό ποταμό  l  λάδι σε μουσαμά  l  30 x 40 εκ.



[ 200 ]



[ 201 ]



[ 202 ]

1984   
Βλάστηση στο Μελισσοχώρι  l  τέμπερα σε χαρτί  l  40 x 52 εκ.



[ 203 ]



[ 204 ]

1985   
Οι Νυμφόπετρες στη Βόλβη  l  τέμπερα σε χαρτί  l  30 x 42 εκ.



[ 205 ]

1982   
Νότια πλευρά της λίμνης Ορεστιάδας  l  λάδι σε μουσαμά  l  70 x 90 εκ.



[ 206 ]



[ 207 ]



[ 208 ]

1993   
Άποψη Βαλτετσίου  l  τέμπερα σε χαρτί  l  40 x 50 εκ.

1993   
Βαλτέτσι  l  τέμπερα σε χαρτί  l  40 x 50 εκ.



[ 209 ]

1993   
Το Βαλτέτσι το σούρουπο  l  τέμπερα σε χαρτί  l  40 x 50 εκ.



[ 210 ]



[ 211 ]

1996   
Ο ύπνος της γάτας  l  αυγοτέμπερα  l  45 x 55 εκ.



[ 212 ]

1994   
Ανθισμένο βάζο  l  τέμπερα σε χαρτί  l  37 x 48 εκ.



[ 213 ]

1995   
Παλιός καναπές  l  τέμπερα σε χαρτί  l  35 x 45 εκ.



[ 214 ]

1995   
Καναπές δίπλα στο παράθυρο 
τέμπερα σε χαρτί l 40 x 50 εκ.



[ 215 ]



[ 216 ]

1995   
Το εργαστήριο μου Ι  l  τέμπερα σε χαρτί  l  32 x 45 εκ.



[ 217 ]

1995   
Το εργαστηριο μου ΙΙ  l  αυγοτέμπερα  l  25 x 35 εκ.



[ 218 ]

Κι η ομορφιά αυτού του κήπου, όπου θαμπώνουν γοργά όλα απ’ τη 

χωνεμένη κάψα, φύλλα και κλαριά, και μένει ακόμα νοτισμένο το 

γκριζωπό τσιμεντένιο πλατύσκαλο της αυλής, πασπαλισμένο με τα 

πορτοκαλιά λουλούδια της ροδιάς, με τι βία ήρθε! Σε λίγο τίποτα 

δεν θα μαρτυράει με τι βία ήρθε αυτή η ομορφιά, τα σημάδια της 

μήτε κι αυτά θα κρατήσουν, βγήκε ο ήλιος, ό,τι περίσσεψε απ’ το 

γκρίζο σύννεφο το πίνει γοργά η γη, ένας αέρας να φυσήξει τα πέ-

ταλα θα παρασύρει ή φρυγμένα απ’ τη ζέστη θρύμματα αόρατα θα 

σκορπίσουν, με τι βία ήρθε, με τι βία χάνεται, με τι βία θα χαθούν 

όλα κοιτώντας πίσω από ’να  παράθυρο, που η κουρτίνα του βίαια κι 

απότομα θα τραβηχτεί, έναν  κήπο που ’ταν γεμάτος δέντρα ζωής και 

τώρα γέμισε δέντρα της σκληρής ομορφιάς και της πικρής γνώσης.

                                                       

ΗΛΙΑΣ Λ. ΠΑΠΑΜΟΣΧΟΣ

Ο Μυς της Καρδιάς

1989   
Μπαλκονάκι  l  τέμπερα σε χαρτί  l  50 x 35 εκ.



[ 219 ]



[ 220 ]

1987   
Κήποι της Άνοιξης  l  λάδι σε μουσαμά  l  50 x 65 εκ.



[ 221 ]

1989   
Κήπος  l  τέμπερα σε χαρτί  l  45 x 55 εκ.



[ 222 ]



[ 223 ]

1995   
Κλαδάκι δάφνης  l  τέμπερα σε χαρτί  l  37 x 25 εκ.



[ 224 ]

1995   
Κανάτα και ρόδι  l  τέμπερα σε χαρτί  l  42 x 55 εκ.



[ 225 ]

1995   
Κόρη της Αιανής  l  τέμπερα σε ξύλο  l  35 x 25 εκ.



[ 226 ]



[ 227 ]

1995 
Ανθάκια  l  τέμπερα σε χαρτί  l  28 x 20 εκ.

1995
Γιασεμιά  l  τέμπερα σε χαρτί  l  35 x 42 εκ.



[ 228 ]

Τους λυπημένους επισκέπτεται

Κάποτε η χάρη

Σαν αύρα ή επίμονο αστέρι

Στον κήπο τους

Ανθίζει υάκινθος.

Οι λυπημένοι δεν το ξέρουν

Είναι στραμμένοι 

Σε άλλη αναμονή.

ΜΑΙΡΗ ΓΙΟΣΗ

Χαμηλός ουρανός

1995    
Αγριολούλουδα  l  τέμπερα σε χαρτί  l  40 x 30 εκ.



[ 229 ]



[ 230 ]

1995   
Σαν κέντημα 
τέμπερα σε χαρτί  l  35 x 25 εκ.



[ 231 ]

1995   
Αποτυπώσεις ονείρων 
τέμπερα σε χαρτί  l  35 x 25 εκ.



[ 232 ]



[ 233 ]

1996
2008



[ 234 ]

Πόση υπομονή χρειάζεται, να 

πλέκει όνειρα τη νύχτα και η 

μέρα να τα ξεπλέκει. Αν δεν 

ήταν λάμια η μέρα και ερινύα 

η νύχτα, η μια να την κυνηγά 

και η άλλη να την κρατά 

α-ιχμάλωτη, ίσως μπορούσε 

κι αυτή να υφάνει τον ουρανό 

με τ’ άστρα, τη θάλασσα με τα 

ψά-ρια, τη γη με τα δέντρα. 

΄Ένα ταξίδι, όχι σε χώρες 

φανταστικές και ανύπαρκτες, 

αλλά μια ελευθέρωση μέσα 

από τη χαρά, όμοια με τη χαρά 

που φέρνει το παραμικρό 

μπουμπούκι που σκάει. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΣΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Τα δύο φορέματα

1996  
Πανεράκι του κεντήματος  l  λάδι σε μουσαμά  l  45 x 28 εκ.



[ 235 ]



[ 236 ]

1998   
Για το κέντημα  l  λάδι σε μουσαμά  l  45 x 32 εκ.

1996   
Πολύχρωμες κλωστές  l  τέμπερα σε χαρτί  l  38 x 25 εκ.



[ 237 ]

1996   
Η δαχτυλήθρα  l  λάδι σε μουσαμά  l  40 x 30 εκ.
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Στο χέρι κρατούσε ένα ρόδι 

ανοιγμένο,

Ένα ρόδο πολύ ανοιχτό.

Στο πρόσωπό της είχε το στόμα

Μισοανοιχτό και τα χείλη 

ανοίγαν

Στη θήκη γεμάτη χυμό

Των δοντιών τα ρόδινα ούλα

Έφεγγαν, κοκκίνιζαν δίχως 

ντροπή,

Όπως το σπασμένο ρόδι, το 

ανοιχτό ρόδο.

ΖΩΗ ΚΑΡΕΛΛΗ

Ηδυπάθεια

2001   
Δαντέλα και ρόδια  l  τέμπερα σε χαρτί  l  60 x 40 εκ.
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1995   
Ρόδι και βάζο  l  τέμπερα σε χαρτί  l  42 x 30 εκ.

1996   
Κρυφός άγγελος  l  τέμπερα σε χαρτί  l  35 x 45 εκ.
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1996   
Καλαθάκι σε καρέκλα  l  τέμπερα σε χαρτί  l  32 x 45 εκ.
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2000   
Μολύβια και ρόδι  l  τέμπερα σε χαρτί  l  35 x 40 εκ.
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1996   
Κεντίδια που ξεχτειλίζουν  l  λάδι σε μουσαμά  l  38 x 25 εκ.

Τι κι αν το πρώϊμο άνθος

Της πασχαλιάς ευωδίαζε

Κι άφριζαν ιριδένιες

Οι οράσεις;  Έπεφτε ο ίσκιος 

Στα βαθιά σωθικά.

Δ.Π. ΠΑΠΑΔΙΤΣΑΣ

εν πατμω
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1999   
Ποτήρι με λουλούδια  l  τέμπερα σε χαρτί  l  25 x 35 εκ.
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2000   
Καλαθάκι με κλωστές  l  λάδι σε μουσαμά  l  30 x 40 εκ.
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Όρεξη για μάτια έχουν οι κρίνοι 

Ωραίες αρχοντοπούλες

Είχαν στη θάλασσα κυνήγι

Ποιος θα θερίσει τη θάλασσα

Θα βγάλει άσπρο χορτάρι

Τα νιάτα μας να θρέψει

Όχι με αφρό

Αλλά με  στάρι αρμυρό;

 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΡΑΝΤΑΡΗΣ

Τρία Ποιήματα της Θάλασσας
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1996   
Στάχια και κρίνα  l  τέμπερα σε χαρτί  l  35 x 25 εκ.
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(Laurus)

Πρότυπον γένος τῆς ὁμωνύμου τάξεως τῶν 

Δαφνωδῶν περιλαμβάνουσα δύο μόνον εἴδη, 

δένδρα ἀειθαλῆ· ἤτοι Δάφνη τὴν κανάριον 

(Laurus canariensis), ἰθαγενὲς τῶν 

Καναρίων νήσων, καὶ Δάφνη τὴν εὐγενῆ, 

ἢ τοῦ Ἀπόλλωνος (Laurus nobilis).

Κατὰ τὰ μυθευόμενα ἡ θυγάτηρ τῆς Γῆς 

καὶ τοῦ Πηνειοῦ φεύγουσα τὸν Ἀπόλλωνα, 

παρεκάλεσε τὴν μητέρα της νὰ τὴν σώσῃ· 

τότε ἡ Γῆ σχισθεῖσα τὴν κατέπιε, ἀντ’ αὐτῆς 

δὲ ἀνέδωκε τὸ δένδρον, τὴν Δάφνην, ἐξ οὗ 

ὁ Ἀπόλλων, πρὸς παραμυθίαν του, ἔκοψε 

κλάδον καὶ ἐστέφθη...».

ΔΑΦΝΗ

Π. Γ. Γεννάδιος, Φυτολογικόν Λεξικόν

1996   
Δάφνη  l  τέμπερα σε χαρτί  l  30 x 22 εκ.
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1996   
Ποτήρι με άνθη  l  τέμπερα σε χαρτί  l  30 x 22 εκ.

1996   
Μάτια της αγάπης  l  τέμπερα σε χαρτί  l  30 x 22 εκ.
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1996   
Άνθοι του αγρού  l  τέμπερα σε χαρτί  l  32 x 23 εκ.



[ 256 ]

1996   
Κρυφή αίσθηση  l  τέμπερα σε χαρτί  l  42 x 30 εκ.

1996   
Ρόζ ζουμπούλια  l  τέμπερα σε χαρτί  l  32 x 23 εκ.
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1998   
Ανθισμένα φύλλα ελιάς  l  τέμπερα σε χαρτί  l  20 x 28 εκ.
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Εκείνο που αιχμαλωτίζει πιο πολύ το βλέμμα 

μου

Είναι τα μυρωμένα ετούτα κρίνα της 

Παλιόπολης,

μέσα στην πυρωμένη άμμο ανθισμένα.

Σ’ όλα τα Κύθηρα δεν βρίσκεις τέτοια γοητεία

Και τόσην ομορφιά εμπρός στα πόδια σου,

Μύρα κι αρώματα γεμάτη λες απ’ άλλον 

κόσμο

Ύστερ’ από τις παρακλήσεις του 

Δεκαπενταύγουστου!...

Π. Β. ΠΑΣΧΟΣ

Τα κρίνα της Παλιόπολης
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1996   
Κρίνα της θάλασσας  l  τέμπερα σε χαρτί  l  43 x 32 εκ.
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1996   
Κανάτα με κρίνα  l  τέμπερα σε χαρτί  l  38 x 28 εκ.
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1996   
Στο καρό τραπεζομάντηλο  l  τέμπερα σε χαρτί  l  30 x 40 εκ.
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1996   
Τραπέζι με φρούτα  l  τέμπερα σε χαρτί  l  35 x 45 εκ.
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1998   
Μέσα στο σπίτι
τέμπερα σε χαρτί  l  25 x 36 εκ.
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1998   
Αγγελική μορφή  l  τέμπερα σε χαρτί  l  27 x 36 εκ.
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1997    
Γυαλικά και ρόδι  l  τέμπερα σε χαρτί  l  25 x 32 εκ.
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1997   
Αποκάλυψη
τέμπερα σε χαρτί  l  32 x 22 εκ.



[ 275 ]

1996   
Αγγελική παρουσία
τέμπερα σε χαρτί  l  45 x 35 εκ.
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1998   
Ποτήρι με ελιές  l  τέμπερα σε χαρτί  l  20 x 28 εκ.
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1996   
Κόκκινος δίσκος  l  τέμπερα σε χαρτί  l  42 x 30 εκ.
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1996   
Αγγελικούλα  l  τέμπερα σε χαρτί  l  25 x 36 εκ.
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Στα χέρια κρατώ ένα σπασμένο ρόδι,

Άπειρα τα σπυριά, μαργαριτάρια κόκκινα

Και ρόδινα γυαλιστερά.

Περπατώ και αισθάνομαι τα φυτά που 

στέκονται. Είμαι

Κι έχω το φως του ήλιου που διαβαίνει.

ΖΩΗ ΚΑΡΕΛΛΗ

Παραμύθι μιας φεγγαρόλουστης νύχτας

1997   
Φρούτα στο τραπέζι  l  τέμπερα σε χαρτί  l  27 x 21 εκ.
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1996   
Σταφύλλια Ι  l  τέμπερα σε χαρτί  l  31 x 40 εκ.
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1997   
Σταφύλλια ΙΙ  l  τέμπερα σε χαρτί  l  31 x 40 εκ.
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1996   
Ροδιά  l  λάδι σε μουσαμά  l  40 x 30 εκ.
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1997   
Η φρόνιμη ροδιά
τέμπερα σε χαρτί  l  43 x 35 εκ.
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1999  
Η άκαυτη βάτος
τέμπερα σε χαρτί  l  43 x 30 εκ.
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1997   
Αυλή με δέντρα  l  τέμπερα σε χαρτί  l  25 x 35 εκ.

1996   
Στα περίχωρα του Μελισσοχωρίου  l  τέμπερα σε χαρτί  l  34 x 25 εκ.
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1997   
Ύπαιθρος  l  τέμπερα σε χαρτί  l  30 x 40 εκ.
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1996   
Τα τείχη της Θεσσαλονίκης  l  τέμπερα σε χαρτί  l  35 x 45 εκ.
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1994   
Σχέδιο προσωπογραφίας  l  τέμπερα σε χαρτί  l  55 x 45 εκ.

1994   
Προσωπογραφία  l  λάδι σε μουσαμά  l  55 x 45 εκ.
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2001   
Σταυρούλα Αντωνοπούλου  l  λάδι σε μουσαμά  l  41 x 51 εκ.

2001   
Ο Βασίλης ονειροπολών  l  λάδι σε μουσαμά  l  45 x 55 εκ.

1995   
Πορτραίτο της Ρένας  l  λάδι σε μουσαμά  l  45 x 55 εκ.
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2004-2008   
Πορτραίτα φαγιούμ  l  τέμπερα σε χαρτί / λάδι σε μουσαμά  l  42 x 30 εκ.
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1997   
Η Γέννηση  l  αυγοτέμπερα σε ξύλο  l  30 x 22 εκ.
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1998   
Ο άγιος Χαράλαμπος  l  τέμπερα σε χαρτί  l  18 x 28 εκ.

1998   
Ο άγιος Υάκινθος  l  τέμπερα σε χαρτί  l  20 x 28 εκ.

1998   
Η φιλοξενία του Αβραάμ  l  τέμπερα σε χαρτί  l  37 x 36 εκ.
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1971   
Ο Άρχων Μιχαήλ  l  αυγοτέμπερα σε ξύλο  l  38 x 25 εκ.
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1990   
Η Πλατυτέρα  l  τέμπερα σε χαρτί  l  23 x 33 εκ.
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1991   
Ο Βασιλίσκος στη Ροτόντα  l  λάδι σε μουσαμά  l  28 x 38 εκ.
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Κι ὅπως χιόνιζε ἄνοιξα τὸ 

Εὐαγγέλιο, ἀλλά χιόνιζε, κι 

ἐκεῖ θὰ πέσει πάνω μας σὰν 

ράπισμα. Ἀμέσως θὰ πρέπει νὰ 

ἀναρωτηθοῦμε: Τὶ θέλει αὐτὸς 

ὁ ποιητὴς μέσα στὸ Εὐαγγέλιο; 

Τὶ εἶναι αὐτὸ ποὺ γυρεύει; 

Μήπως πεινασμένους καὶ 

ἀδικημένους; Μήπως ἐγκόσμια 

δικαιοσύνη; Μήπως αὐτὰ ποὺ 

τοῦ πῆραν ἄλλοι καὶ ἀλλοῦ; 

Ἤ, μήπως, αὐτὰ ποὺ ἄλλοι καὶ 

ἀλλοῦ δὲν τοῦ δίνουν; Καὶ θὰ 

ἀναρωτηθοῦμε ἀκόμα, καὶ ἴσως 

ἀναπόφευκτα, ἀλλὰ καὶ πολὺ 

λογικὰ: μήπως στὸ Εὐαγγέλιο 

δὲν ψάχνει παρὰ αὐτὸ ποὺ 

φύσει καὶ θέσει βρίσκεται 

(ἤ πρέπει νὰ βρίσκεται) ἐκεῖ 

μέσα; Δηλαδὴ τοὺς πολλαπλοὺς 

δρόμους τοῦ θείου καὶ τοῦ 

Θεοῦ;

ΤΑΣΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ

Βιολέτες για μια εποχή

1995   
Βίωση του αιώνιου  l  λάδι σε μουσαμά  l  42 x 30 εκ.
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(...) Αλλά στη γεωγραφία του 

πνεύματος η έρημος είναι η 

μεγάλη ενότητα.

ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Σύσσημον

1973   
Υφαντό  σε όρθιο αργαλειό
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Η Όλγα Σταυρίδου 

γεννήθηκε στις Σέρρες 

και φοίτησε στην Ανωτάτη 

Σχολή Καλών Τεχνών 

Αθηνών (1966-1971) με 

δασκάλους τον Νίκο 

Νικολάου και τον Γιάννη 

Μόραλη. 

Η παραμονή της επί 

πενταετία στην Καστοριά 

(1977-1982), έδωσε νέα 

ώθηση και πνοή στη 

δημιουργικότητά της, 

διαμορφώνοντας και την 

προσωπική της έκφραση.

Μένει με τον σύζυγό 

της, τον συγγραφέα 

Αλέξανδρο Κοσματόπουλο, 

ζουν στο Μελισσοχώρι 

Θεσσαλονίκης.

Ατομικές εκθέσεις

1982

ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ, Θεσσαλονίκη.

1984 

Καλλιτεχνικό-Πνευματικό 

Κέντρο ΩΡΑ, Αθήνα.

1986 

Γκαλερί ΕΙΡΜΟΣ, 

Θεσσαλονίκη.

1988 

Γκαλερί ΓΑΛΗΝΟΥ, Σέρρες. 

1988 

Καλλιτεχνικό-Πνευματικό 

Κέντρο ΩΡΑ, Αθήνα.

1990

Γκαλερί ΕΙΡΜΟΣ, 

Θεσσαλονίκη.

1991

Γκαλερί ΙΟΝΗ, Κηφισιά.  

1991

Γκαλερί ΓΑΛΗΝΟΥ, Σέρρες. 

1996

Αίθουσα Τέχνης ΑΝΕΜΟΣ, 

Κηφισιά.

1996

"Ελληνική Εταιρία", 

Θεσσαλονίκη.

1996

Γκαλερί ΙΑΝΟΣ, 

Θεσσαλονίκη.

1997

Γκαλερί ΑΡΜΟΣ, Σέρρες.

1998

"Αίθουσα Σκουφά", Αθήνα.

2000

"Μακεδονική Εταιρία 

ΤΕΧΝΗ", Κιλκίς.

2000

Αίθουσα Τέχνης ΑΝΕΜΟΣ, 

Κηφισιά.

2003

Αίθουσα Τέχνης ΕΨΙΛΟΝ, 

Θεσσαλονίκη.

2006

Αίθουσα Τέχνης ΑΝΕΜΟΣ, 

Κηφισιά.

2007

ΔΕΠΚΑ ΣΕΡΡΩΝ, Οικία 

Παπαβασιλείου, Σέρρες.

Ομαδικές εκθέσεις

1978 -1985

Σε πολλές ομαδικές 

εκθέσεις της Μικρής 

Πινακοθήκης 

"ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ".

1985 

Για τα δεκάχρονα της 

ΔΙΑΓΩΝΙΟΥ, Γαλλικό 

Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης.

1990

"Οι ζωγράφοι του 

«Παρατηρητή»", 

Βαφοπούλειο Πνευματικό 

Κέντρο, Θεσσαλονίκη.

1997

"Η Θεσσαλονίκη των 

ζωγράφων", ΙΑΝΟΣ, 

Θεσσαλονίκη.

1997 

Γυναίκες  Δημιουργοί  

της  Θεσσαλονίκης, 

Γκαλερί  ΕΞΩΣΤΗΣ.

1999 

Μακεδονική και Θρακική 

Τοπιογραφία, Αίθουσα 

Τέχνης Δήμου Νεάπολης 

Θεσσαλονίκης. 

Συμμετείχε επίσης σε 

διάφορες ομαδικές 

εκθέσεις στην Αθήνα και τη 

Θεσσαλονίκη. 

ΟΛΓΑ ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ   Ι Εκθέσεις
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