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Το Επιγραφικό Μουσείο συνεχίζοντας τη σειρά των περιοδικών εκθέσεων που
συνιστούν «διάλογο» των επιγραφικών τεκμηρίων της αρχαιότητας με τη σύγχρονη
εικαστική δημιουργία, καλωσορίζει την έκθεση της εικαστικού – γλύπτριας και
ποιήτριας Ολγας Πλαστήρα με τίτλο «Ωδή προς τη Νίκη». Η έκθεση εντάσσεται στις
εκδηλώσεις του Μουσείου για τον εορτασμό της επετείου των διακοσίων χρόνων από
την Επανάσταση του 1821. Φιλοξενείται στον εσωτερικό κήπο του Επιγραφικού
Μουσείου και περιλαμβάνει μαρμάρινα γλυπτά της εικαστικού, καθώς και χαϊκού –
ποιήματα που εμπνεύσθηκε η ίδια και αποτύπωσε εγχάρακτα σε πήλινες πινακίδες. 

Η ιστορική μνήμη «ανακαλείται» μέσα από σύγχρονες αφαιρετικές καλλιτεχνικές
εκφάνσεις και ποιητικό λόγο εμπνευσμένο από την αέναη αναζήτηση του ανθρώπου
για Ελευθερία και Νίκη. Η Ελληνική Επανάσταση, που οδήγησε στην ίδρυση του νέου
Ελληνικού κράτους, ενέπνευσε και εξακολουθεί να εμπνέει την καλλιτεχνική
δημιουργία.

Αθανάσιος Θέμος
Προϊστάμενος Επιγραφικού Μουσείου

ΕΚΘΕΣΗ ΟΛΓΑΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ «ΩΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΝΙΚΗ»

Επιγραφικό Μουσείο

15 Ιουλίου – 30 Σεπτεμβρίου 2021
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Η έκθεση «Ωδή προς τη Νίκη» της εικαστικού Ολγας Πλαστήρα φιλοξενείται στον
εσωτερικό κήπο του Επιγραφικού Μουσείου σε γόνιμο διάλογο με τις λίθινες
επιγραφές. Περιλαμβάνει τρία έργα, γλυπτά σε μάρμαρο, με τους τίτλους «Αγώνας»,
«Δύναμη» και «Ελευθερία». Οι τίτλοι των εικαστικών έργων -λέξεις με συμβολικό
χαρακτήρα- εύλογα παραπέμπουν σε κάθε ανθρώπινη προσπάθεια για την
αντιμετώπιση δυσχερών καταστάσεων με αίσιο αποτέλεσμα. Την έκθεση πλαισιώνουν
χαϊκού – ποιήματα χαραγμένα σε πήλινες πινακίδες, τα οποία αναφέρονται στον
απόηχο των μεγάλων ιστορικών γεγονότων, στη μνήμη ανθρώπων που
πρωτοστάτησαν και θυσιάστηκαν για μεγάλες ιδέες και στόχους, στον εορτασμό των
επετείων και τις τιμές που απονέμουν οι απόγονοι, στην πάντα επίκαιρη αξία του
αγώνα για την Ελευθερία. 

Η έκθεση πραγματοποιείται με την ευκαιρία του εορτασμού των διακοσίων χρόνων
από την Ελληνική Επανάσταση, εμπνεόμενη από τη δυναμική του μεγάλου αυτού
ιστορικού γεγονότος και συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν, μέσα σε ένα χώρο που
φέρει ιστορικές μνήμες ήδη από τους πρώτους αιώνες της ελληνικής ιστορίας.
Παράλληλα εκπέμπει ένα επίκαιρο μήνυμα για τον αγώνα, στον οποίο συμμετέχουμε
όλοι μας καθημερινά, ιδιαιτέρως λόγω της υγειονομικής κρίσης, ελπίζοντας να έλθει
σύντομα ως επιστέγασμα η Ελευθερία και η Νίκη.

Γλυπτά της Ολγας Πλαστήρα έχουν παρουσιαστεί στο παρελθόν, σε ατομικές εκθέσεις,
το 2013 με τον τίτλο «Μίτος-η Πορεία» στον Πύργο Μπαζαίου στη Νάξο και το 2018 με
τον τίτλο «Ο Στάχυς της Δήμητρας», στον αρχαιολογικό χώρο Γύρουλα, Ναό Δήμητρας
και Αρχαιολογικό Μουσείο Νάξου, σε συνεργασία με την ΕΦΑ Κυκλάδων. Παράλληλα,
η δημιουργία των χαϊκού, έχει τις ρίζες στη δίμηνη διαμονή της καλλιτέχνιδος, στο
Abiko της Ιαπωνίας το 2016, όπου συμμετείχε στην 19η Διεθνή Συνάντηση Γλυπτών.

Γενικός συντονισμός: Ιωάννα Βενιέρη, προϊσταμένη τμήματος Εκθέσεων, 
Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης
Επιμέλεια έκθεσης: Ιωάννα Βενιέρη, Σταματούλα Μακρυπόδη

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ
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Το εικαστικό μου έργο είναι μία προσωπική πορεία διείσδυσης 
στο μακρινό παρελθόν και εκ νέου ανάδυσης.

Με αφορμή τα 200 χρόνια από την επανάσταση του 1821, μου παραχωρήθηκε
ευγενικά ο Κήπος του Επιγραφικού Μουσείου για να στεγάσει το εικαστικό-
ποιητικό ταξίδι «Ωδή προς τη Νίκη».

Συμμετέχοντας σε διεθνείς συναντήσεις καλλιτεχνών, βρέθηκα το 2016, και στην
Ιαπωνία.

Καθώς μέρος τη έκφρασής μου είναι και ο ποιητικός λόγος, προέκυψαν 7 Χαϊκού,
τα οποία συνοδεύουν, ως άλλου είδους επιγραφές, την «Ωδή προς τη Νίκη». 

My visual work (sculpture and drawings) is a personal journey into the distant past
and then a new re-emergence.

Inspired by the 200 years from the Greek revolution in 1821, the garden 
of the Epigraphic Museum was kindly given to me to host my visual-poetic journey
“Ode to Victory”.

One of my international artist-meetings was in Japan in 2016.

As part of my artistic expression is poetry, 7 pieces of haïku came up along with the
works, which accompany like another sort of epigraphs the “Ode to Victory”.

Ma recherche artistique est un parcours personnel afin de pénétrer dans le passé
lointain et d’émerger à nouveau.

A l’occasion des manifestations organisées pour célébrer la bicentenaire de la
Révolution Grecque de 1821, la direction du Musée Epigraphique à Athènes, 
m’a offert la possibilité d’héberger dans le jardin du Musée, mon parcours 
« artistique-poétique »  Ode à Niké .

En participant à des rencontres artistiques internationales, en 2016 je me suis
trouvée au Japon.

Comme mon expression artistique est aussi la poésie, j’ai composé 7 haïkus qui
accompagnent « Ode à Niké », comme une autre sorte d’ « epigraphe ». 

m

m
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«Αγώνας»

Αφορμή ο «ποιητικός αγώνας» Ομήρου και Ησίοδου, στην γενέτειρα
Χαλκίδα, για την απόδοση επιτάφιων τιμών στον Αμφιδάμαντα. 
Και μία προσωπική πάλη με το μάρμαρο, για να αναπνεύσει, να μιλήσει
για τους αγώνες

“Contest”

Inspired by the “poetic contest” between Hesiod and Homer, in my birth-
city of Chalkis in honour of the epitaph of Amfidamas. And a personal 
contest against the marble, a struggle to make it breathe, to make it
speak of the struggles

“Combat”

Référence au combat poétique d’Homère et Hésiode qui s’est passé 
a Halkis, ma ville natale, afin d’honorer Amphidamas. Et en même temps
une bataille personnelle pour faire respirer  le marbre, le faire parler sur 
le combat
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«Δύναμη»

Μέσα από την δεξιότητα και την τέχνη, δημιουργική συνομιλία με το
μάρμαρο, ένας διάλογος που ορθώνεται: Δύναμη

“Strength”

Through skill and art, creative conversation with marble, a dialogue,
which stands up-right: Strength

“Force”

A travers la taille directe un dialogue entre démiurge et le marbre qui se
dresse: Force
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«Ελευθερία»

Είναι η εξύψωση, το πέταγμα χωρίς δεσμά στο χώρο και στο χρόνο   

“Freedom”

It is the uplifting, the unfettered flight in space and time

“Liberté”

C’est l’exaltation, l’envol libre dans l’espace et le temps             
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Πάλλουσα Νίκη
Διατρέχει αιώνες
Και εξιστορεί 

Και τώρα, εδώ
παρελαύνουμε εμείς
τα παρελθόντα 
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Ελευθερίας
αναπνοή στο χρόνο
Το φως οδηγός  

Των πεσόντων οι
μνήμες μας ακολουθούν
ανεξίτηλες 
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Αριθμοί, χρόνοι 
ξεδιπλώνουν τις μνήμες
Νυν εορτασμός 

Επαναστάσεις
Η Νίκη ελλοχεύει
Αλλάζει κόσμους  
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Τα περασμένα
των ιστορικών χρόνων
μνημονεύουμε 
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EXHIBITION OF OLGA PLASTIRA “ODE TO VICTORY”
Epigraphic Museum

15th of July - 30th of September 2021

The Epigraphic Museum,in continuance of the series of periodical exhibitions, which
establish a dialogue between epigraphic documentation of ancient times and modern
visual art, welcomes the exhibition titled “Ode to Victory” by visual artist and sculptress
Olga Plastira. The exhibition is part of the Museum’s celebrations for the two hundred
years from the Greek Revolution in 1821. It will be hosted in the internal garden of the
Epigraphic Museum. Marble-sculptures, as well as, haïku-poems, composed and graved
in clay-slates by the artist, will be exhibited.

Historical memory is “recalled” through modern, abstract, artistic forms, as well as
through poetry inspired by the perennial pursuit of human-beings for Freedom and
Victory. The Greek Revolution, which led to the formation of the modern Greek State,
has inspired and keeps on inspiring artistic creativity.

Athanasios Themos                   
Head of Epigrapic Museum
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A FEW WORDS FOR THE EXHIBITION

The exhibition “Ode to Victory” by the artist Olga Plastirais hosted in the internal garden
of the Epigraphic Museum in a creative dialogue with the stone-epigraphs. It includes
three works, marble-sculptures, with the titles “Contest” “Strength” and “Freedom”.
The titles symbolize any human effort with a positive outcome. Haïku-poems, engraved
in clay-slates complement the exhibition. The poems refer to historical memories of great
events, recorded by the people who gave their lives for the struggles for freedom, as well
as, to the celebrations by their offspring.

The exhibition is held in celebration of the 200 years of the Greek Revolution; it is inspired
by the dynamic of this great event, connecting the past with the present, in a place where
the memory of ancient Greek history is kept alive. In parallel the exhibition signifies the
struggle for freedom in the present, within the peculiar condition of hygienic crisis,
conveying hope for the final victory.

Sculptures by Olga Plastira have been previously exhibited in solo-exhibitions in Bazeos-
Tower in Naxos (2013) and in the archaeological site of Demetra’s Temple and the
archaeological Museum of Naxos (2018). Olga Plastira started combining haïku-poems
with sculptures after her participation in the 19th International Sculpture Meeting in
Abiko, Japan (2016).

General co-ordination: Ioanna Venieri, Head of Exhibitions Communication and Education
Department,
Exhibition curation: Ioanna Venieri, Stamatoula Makripodi.
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EXPOSITION D’OLGA PLASTIRA « ODE A NIKE »
Musée Epigraphique

15 Juillet – 30 Septembre 2021 

En continuant la série d’ expositions d’ œuvres d’ artistes contemporains qui sont en
dialogue avec les vestiges épigraphiques de l’antiquité, nous présentons  dans le Musée
l’œuvre de l’artiste sculptrice et poète Olga Plastira « Ode à Niké ». (Ode à la victoire)

Cette exposition fait partie des manifestations organisées pour célébrer le bicentenaire
de la Révolution grecque de 1821. 

Les œuvres,  sculptures en marbre et plaquettes céramiques  sur lesquelles l’artiste a
gravé ses haïkus, sont exposées dans le jardin du Musée.

A travers des formes sculpturales contemporaines, et la poésie  inspirée de l’envie
perpétuelle de l’être humain pour la Liberté et la Victoire, la mémoire historique est
évoquée. 

La révolution grecque qui a conduit à la fondation du Nouvel Etat Grec, a inspiré et inspire
toujours la création artistique.

Athanase Themos
Directeur du Musée Epigraphique 
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SUR l’EXPOSITION 

L’exposition « Ode à Niké » de l’artiste Olga Plastira est présentée dans le jardin du Musée
Epigraphique . L’œuvre de l’artiste se trouve en dialogue fertile avec les  epigraphes
antiques sur pierre du Musée.

Elle se compose de trois sculptures en marbre : « Combat », « Force », et « Liberté ».

Les titres des sculptures, titres symboliques, sont en rapport avec tout effort humain
d’affronter les difficultés de la vie et de s’en sortir. 

Des poèmes- haïkus, gravés sur des plaques céramiques, sont également exposés, et font
rappel aux événements historiques importants, aux sacrifices de l’homme pour les
grandes idées et aux fêtes que les descendants organisent à l’honneur de la Liberté. 

L’exposition se réalise à l’occasion du bicentenaire de la Révolution Grecque . Elle est
inspirée de la dynamique sociale de cet important événement historique et lie le passé
avec le présent, dans un lieu qui porte les mémoires des premiers déjà siècles de l’histoire
de la Grèce.  

En même temps elle lance  un message opportun pour la lutte, à laquelle on participe
tous quotidiennement, surtout en cette période de pandémie, en espérant acquérir la
Liberté et la Victoire. 

Olga Plastira a présenté ses sculptures a Naxos, en 2013, a la tour De Bazeos, sous le titre
« Mitos-le Parcours », et en 2018, au Musée du Temple de Déméter, sous le titre « L’Epi de
Déméter »  La composition des haïkus est le fruit du séjour de l’artiste au Japon, Abiko
en 2016 pendant la 19eme Rencontre Internationale de Sculpteurs.

Coordination Générale : Ioanna Venieri responsable de communication et d’éducation

Curateur de l’exposition : Ioanna Venieri, Stamatoula Makripodi  
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