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Οι φωτογραφίες της Μαρίας Κοσσυφίδου 
είναι ποιήματα!

«Κατά βάθος είμαι ζήτημα φωτός», 
Γιώργος Σεφέρης

Έχει το χάρισμα η ματιά της να «δημι-
ουργεί» ποιητικές εικόνες βλέποντας 
στο περιβάλλον αυτό που ο καθημερινός 
άνθρωπος το προσπερνά είτε γιατί δεν 
το βλέπει, δεν του κάνει καμιά εντύπωση, 
είτε γιατί απλώς το βλέπει, ενώ η Μαρία 
το ξεχωρίζει και το παρατηρεί.
Οι φωτογραφίες της Μαρίας Κοσσυφί-
δου δένονται σχεδόν πάντα με τον ποιη-
τικό της λόγο, που ευφυέστατα σχολιάζει 
το εικαστικό μέρος της ιδιαίτερης τέχνης 
της. Γιατί πρέπει να έχεις «ποιητική φλέ-
βα», για να σχολιάσεις μια φωτογραφία, 
από τις ωραιότερές της, με τη λεζάντα 
«Προσπαθώντας να συναρμολογήσω 
έναν Ιούλιο»:

Κι ακόμα να μπορείς να βλέπεις, δηλαδή 
να φωτογραφίζεις, μια παιδική έκφραση, 
από αυτές που πολλές φορές μάς ξαφνιά-
ζουν βγαίνοντας από τα αθώα παιδικά 
στόματα:
«Κυρία, το φως κλαίει... μου είπε το 
πρωτάκι μου. Μετά το είδα κι εγώ»:

Θαυμάζει κανείς τη φύση, τα φυσικά 
στοιχεία που διαρκώς μετασχηματίζο-
νται, αλλά, όταν μετασχηματίζονται από 
τη δημιουργική ματιά της Μαρίας, δημι-
ουργούνται νέα θαύματα και δεν ξέρεις 
αν ο λόγος δημιουργεί την εικόνα ή η ει-
κόνα προκαλεί τον ποιητικό λόγο… Ένας 
κοινός νους, πάντως, δεν θα έδινε και 
πολλή σημασία στην παραπάνω παιδική 
φράση, ίσως και να τη χαρακτήριζε ανόη-
τη, αλλά η Κοσσυφίδου είδε στις παιδικές 

λέξεις την ποίηση!
«Πώς να δραπετεύσει το περιβάλλον 
απ› τον άνθρωπο; Κι ας μην το γιορ-
τάσουμε ποτέ. Αρκεί να γλιτώσει από 
εμάς» σκέφτεται η Μαρία και «γράφει» 
την παρακάτω εικόνα, ιδιαίτερης σκηνο-
θετικής έμπνευσης, όταν η ανθρώπινη 
φιγούρα πλαισιώνεται από ένα κρίκο 
αλυσίδας που σκουριάζει ριγμένη στο 
έδαφος, έτσι «συλλαμβάνεται» ο ένοχος 
για την καταστροφή του φυσικού περι-
βάλλοντος…:

Οι μετασχηματισμοί των φυσικών στοι-
χείων στο πέρασμα του αχανούς χρόνου 
περιγράφονται με τη λεζάντα της φωτο-
γραφίας «μάζεψε αιώνων ουρανό μέχρι 
να γίνει βράχος»:

Και «Αυτό είναι ο έρωτας. Μια χαρα-
μάδα ουρανός, ανάμεσα σε μεγάλους 
βράχους και μαύρα σύννεφα» θα πει 
η φωτογράφος-ποιήτρια και η τέχνη της 
είναι ουσιαστικός «έρωτας»!

Η Μαρία Κοσσυφίδου γεννήθηκε στη 
Δράμα. Από το 1998 εργάζεται στον Νομό 

Αχαΐας ως εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης. Εξέδωσε τα βιβλία «Μύθοι 
του κουτσού χρόνου» (εκδ. Λαγουδέρα, 
2004), την ποιητική συλλογή «Κύκλος 
σπουδών» (εκδόσεις ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΩΝ, 2007) 
και για τον Δήμο Πατρέων το βιβλίο «Εμέ-
να μου πρέπει το τραγούδι – Η μελοποιη-
μένη ποίηση του Κωστή Παλαμά» (2009). 
Η «Φασκιά» (εκδόσεις Μετρονόμος, 
2019), που μεταφέρθηκε και στο θέατρο, 
είναι το τελευταίο της βιβλίο. Στίχοι της 
μελοποιήθηκαν από τους συνθέτες Γιάν-
νη Γερογιάννη και Γιώργο Καζαντζή. 
Από το 2013 ασχολείται με τη φωτογρα-
φία. Έργο της διακρίθηκε στα Sony World 
Photography Awards 2016, ενώ συνερ-
γάζεται με εκδοτικούς οίκους και δισκο-
γραφικές εταιρίες για εξώφυλλα βιβλίων 
και CD. Μετά από ομαδικές εκθέσεις, το 
2018 έκανε την πρώτη της ατομική έκθε-
ση, μαζί με τον Πολυδεύκη Ασωνίτη, με 
τίτλο «Πρωτόπλαστοι ξανά». Φέτος συμ-
μετέχει με δύο έργα της στην ψηφιακή 
πλατφόρμα του MOMus – Μουσείου Φω-
τογραφίας Θεσσαλονίκης, με θέμα τον 
Covid-19.  

«Μην ψάχνεις ουρανό πάνω ή κάτω, 
αλλά μέσα ή έξω σου... Η γραμμή του 
ορίζοντά σου είσαι εσύ»
«Φτάνουν στιγμές που δεν είμαστε τίποτε 
άλλο παρά μόνο λαίμαργα μάτια κι είναι 
ίσα-ίσα οι στιγμές αυτές που σε μαθαίνουν 
πως, αν δεν έβλεπες, δεν θα υπήρχε ο κό-
σμος ολόγυρά σου και πως αν αξίζει κάποτε 
κάτι η σύντομή σου τούτη ζωή, θα το χρω-
στάς ολόκληρο μονάχα στο ότι μπόρεσες να 
ιδείς. Μα δεν πρέπει και τούτο να σου ξε-
φύγει: πως είναι τέχνη δύσκολη το να βλέ-
πεις. Οι άνθρωποι και οι τόποι περνούν από 
μπροστά σου και χάνονται… Το αγώνισμα 
δεν είναι από τα ευκολότερα. Γιατί υπάρ-
χουν τόποι που δεν υποτάσσονται και ρυθ-
μοί που δεν εξουσιάζονται χωρίς επίμονη 
προσπάθεια…» (Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος)
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