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ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

 

Η Μαρία Πολυδούρη, η λυρική ποιήτρια των αρχών του 20
ου

 αιώνα, περιποιεί 

τιμή για την Καλαμάτα, στην οποία γεννήθηκε την 1
η
 Απριλίου του 1902. Ο 

αείμνηστος Γιώργος Τσαγκάρης, καλλιτεχνικός διευθυντής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 

Καλαμάτας από τον Οκτώβριο του 2007, θέλοντας να τιμήσει την ποιήτρια του τόπου 

μας, μια γυναίκα που με την ελευθερία, τον κοινωνικό αντικομφορμισμό και τη 

γόνιμη επαναστατικότητά της κατάφερε να μας παραδώσει μια αισθαντική ποίηση 

γεμάτη πάθος, εμπνεύστηκε το θεσμό των «ΠΟΛΥΔΟΥΡΕΙΩΝ». 

Πίστευε ότι ο θεσμός αυτός θα μπορούσε να αποτελέσει μια καινούργια εστία 

πολιτισμού, αντίστασης και συντροφικότητας για την πόλη, με την ελπίδα και την 

προοπτική, η λάμψη και το περιεχόμενό του να αποκτήσουν πανελλαδική εμβέλεια. 

Σε συνέντευξη τύπου στις 8 Μαΐου 2008 είχε επίσης δηλώσει: 

«Οργανώνοντας τα ΠΟΛΥΔΟΥΡΕΙΑ δεν μένουμε στην πραγματοποίηση ενός 

πνευματικού μνημόσυνου. Θα φροντίσουμε έτσι ώστε και το έργο της ποιήτριας και 

το πρόσωπό της να αποτελέσουν πηγές σύγχρονης έμπνευσης». 

Γι’ αυτό και σχεδίαζε να προκηρύξει Πανελλήνιο ποιητικό διαγωνισμό 

«Μαρία Πολυδούρη», καθώς πίστευε ότι είναι μεγάλη ανάγκη σε αντιπαράθεση με το 

υλικοτεχνικό κατασκεύασμα του σύγχρονου πολιτισμού και τη μανία της 

τεχνοκρατικής αντίληψης για τη ζωή, να υπάρχουν θεσμοί που θα υπερασπίζονται το 

ανθρώπινο πρόσωπο. 

Τα Α΄ ΠΟΛΥΔΟΥΡΕΙΑ - 2008, πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 10 και την 

Κυριακή 11 Μαΐου στην Κεντρική σκηνή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καλαμάτας με πολύ 

μεγάλη επιτυχία και εντυπωσιακή προσέλευση κόσμου. Στην οργανωτική επιτροπή 

μετείχαν εκτός από τον εμπνευστή του θεσμού και μεγάλο οραματιστή, οι Μαρία 

Τσαγκαράκη, πρόεδρος Συνδέσμου Φιλολόγων Μεσσηνίας και η Παναγιώτα 

Ψυχογυιοπούλου, φιλολόγος-βιβιοθηκονόμος. 

 Το πρόγραμμα άνοιξε με μια συνάντηση - προσκύνημα στο χώρο όπου 

βρισκόταν η προτομή της Μ. Πολυδούρη. Την  κεντρική εισήγηση έκανε η 

καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Χριστίνα Ντουνιά με τίτλο «Μόνο γιατί μ’ 

αγάπησες….» και χαιρέτησε την εκδήλωση η ανηψιά τής ποιήτριας Νόρα 

Πολυδούρη. Μαθητές και μαθήτριες από τα σχολεία της πόλης και η ηθοποιός Ιουλία 

Καλογρίδη απέδωσαν κείμενα της Μ. Πολυδούρη και προβλήθηκε  η ταινία του 

Τάσου Ψαρρά «Μαρία Πολυδούρη». 

 Τέλος, με τον τίτλο «Γης Μεσσηνίας τέκνα άξια» τιμήθηκαν τρεις επιφανείς  

εν ζωή Μεσσήνιοι οι: Γιώργος Μαρκόπουλος, ποιητής, Γιώργος Μπαλτόπουλος 

καθηγητής Εντατικής Θεραπείας και Πνευμονολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών  

και η Σοφία Φίλντιση, συγγραφέας, στους οποίους δόθηκε τιμητική πλακέτα. 

Τιμήθηκε επίσης και η μνήμη του πατέρα της Λαογραφίας Νικολάου Πολίτη, την 

πλακέτα του οποίου παρέλαβε η εγγονή του Μαρία Πολίτη. Και βεβαίως 

προκηρύχθηκε ο Πανελλήνιος ποιητικός διαγωνισμός «Μαρία Πολυδούρη», για το 

2009. 

Δυστυχώς, στις 5 Αυγούστου 2008, ο Γιώργος Τσαγκάρης έφυγε από κοντά 

μας αλλά έμεινε για πάντα στη γη της Καλαμάτας, την οποία είχε επιλέξει για 

πατρίδα του. Όπως ήταν φυσικό, πολλές από τις δραστηριότητές του στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 

Καλαμάτας διακόπηκαν και πολλά σχέδιά του ματαιώθηκαν. Ανάμεσα σ’ αυτά 

κινδύνευαν να έχουν άδοξο τέλος τα ΠΟΛΥΔΟΥΡΕΙΑ και ο ποιητικός διαγωνισμός.  

Όμως, δύο χρόνια αργότερα, ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Μεσσηνίας θεώρησε 

υποχρέωση και καθήκον του να συνεχίσει τους δύσκολους δρόμους της απαιτητικής 



καλαισθησίας και ποιότητας, στους οποίους μας είχε οδηγήσει ο Γιώργος Τσαγκάρης 

και αποφασίσαμε ομόφωνα να συνεχίσουμε το θεσμό των «Αλεξανδρινών 

απογευμάτων» με τα «Λογοτεχνικά απογεύματα», ακολουθώντας το δικό του 

βηματισμό, και να καθιερώσουμε τα «Πολυδούρεια», σε ετήσια βάση. 

Απευθυνθήκαμε στο δήμαρχο Καλαμάτας, κ. Παναγιώτη Νίκα, στον πρόεδρο 

της «ΦΑΡΙΣ», κ. Ηλιόπουλο και στον καλλιτεχνικό διευθυντή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 

Καλαμάτας, κ. Κολιόπουλο για να μας βοηθήσουν ηθικά, υλικοτεχνικά και 

οικονομικά. Ανταποκρίθηκαν όλοι τους με μεγάλη προθυμία και το αποτέλεσμα 

αυτής της συνεργασίας ήταν ένα διήμερο εκδηλώσεων στις 19 και 20 Μαρτίου 2010. 

Η πρώτη ημέρα ήταν αφιερωμένη στη μνήμη του Γιώργου Τσαγκάρη και η δεύτερη 

στα «Β΄ Πολυδούρεια -2010». Οι υπεύθυνες της οργάνωσης, Μαρία Τσαγκαράκη και 

Παναγιώτα Ψυχογυιοπούλου ακολούθησαν το πνεύμα και τους οραματισμούς του 

Γιώργου Τσαγκάρη. 

Ο δήμαρχος Καλαμάτας, κ. Παναγιώτης Νίκας απένειμε στην οικογένεια του 

Γιώργου Τσαγκάρη (στον ανηψιό του Δημήτρη Αρσενόπουλο) τιμητική πλακέτα για 

τον άνθρωπο που θήτευσε δημιουργικά ως καλλιτεχνικός διευθυντής στο 

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ. Παράλληλα, τιμώντας την ποιήτρια Μ. Πολυδούρη ανακοίνωσε τη 

μεταφορά της προτομής της από το Πάρκο (όπου είχε υποστεί κατά καιρούς 

βανδαλισμούς) στην Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού καθώς και πανελλήνιο 

«Βραβείο ποίησης Μαρία Πολυδούρη» πρωτοεμφανιζόμενου ποιητή/τριας, με 

ποιητική συλλογή που θα έχει εκδοθεί την προηγούμενη χρονιά, αξίας 3.000,00 ευρώ. 

Η καθιέρωση του βραβείου αυτού τιμά όχι μόνο την ποιήτρια Μαρία 

Πολυδούρη, το Γιώργο Τσαγκάρη που το εμπνεύστηκε αλλά και το δήμαρχο κ. 

Παναγιώτη Νίκα, ως φιλόλογο, ο οποίος το υιοθέτησε ανεπιφύλακτα και το 

προώθησε. Ο Δήμος Καλαμάτας πρωτοπόρησε, καθώς ανάλογες πρωτοβουλίες 

σπανίζουν στις μέρες μας και επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά το χαρακτηρισμό της 

Καλαμάτας ως πόλης πολιτισμού. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας στη συνεδρίασή του στις 16 Ιουλίου 

2010 αποδέχτηκε την πρόταση του δημάρχου και ομόφωνα αποφάσισε την 

καθιέρωση αυτού του βραβείου ποίησης σε ετήσια βάση. Ακολούθησε η σύνταξη 

εσωτερικού κανονισμού και η προκήρυξη του βραβείου για το 2010.Στο διαγωνισμό 

συμμετείχαν 67 νέοι ποιητές και ποιήτριες, αριθμός πολύ ικανοποιητικός για την 

πρώτη εφαρμογή του θεσμού. 

Τις συλλογές μελέτησε και αξιολόγησε πενταμελής επιτροπή αποτελούμενη, 

σύμφωνα με τις προβλέψεις του εσωτερικού κανονισμού από τους: 1) Παναγιώτη 

Νίκα, δήμαρχο Καλαμάτας 2) Αλέκο Κολιόπουλο, καλλιτεχνικό διευθυντή 

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ. 3) Γιώργο Ανδρειωμένο, τακτικό καθηγητή νεοελληνικής λογοτεχνίας 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, 4)Μαρία Τσαγκαράκη, πρόεδρο Συνδέσμου 

Φιλολόγων Μεσσηνίας και 5) Παναγιώτα Ψυχογυιοπούλου, φιλόλογο -

βιβλιοθηκονόμο. 

Στη συνεδρίαση τής 13-3-2011, η επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να αποδώσει 

το «Βραβείο ποίησης Μ. Πολυδούρη - 2010» σε δύο ισάξιες συλλογές, με διαφορετικά 

όμως γνωρίσματα: α) στη Λένα Καλλέργη, για τη συλλογή της «Κήποι στην άμμο», 

από τις εκδόσεις ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ, για την ενιαία θεματολογία της, για το σύγχρονο, 

μεταμοντέρνο λυρισμό της, την ερωτική της ευαισθησία, τη μουσικότητα των στίχων 

της, το γυναικείο της προβληματισμό και β) στην Έλενα Ψαρρέα, για τη συλλογή της 

«Επεμβάσεις», από τις εκδόσεις ΑΡΜΟΣ, για την ενότητα της συλλογής, τις 

υπαρξιακές της αναζητήσεις, τον κοινωνικό της προβληματισμό, την τολμηρή 

μεταφορική χρήση των εικόνων και τον ανατρεπτικό χειρισμό της γλώσσας. 



Στις 19 Μαρτίου 2011, πραγματοποιήθηκαν τα Γ΄ ΠΟΛΥΔΟΥΡΕΙΑ, από το 

Δήμο Καλαμάτας, την κοινωφελή επιχείρηση ΦΑΡΙΣ και το Σύνδεσμο Φιλολόγων 

Μεσσηνίας. Η προτομή της Μαρίας Πολυδούρη  είχε μεταφερθεί, τα χρήματα του 

βραβείου είχαν εκταμιευθεί και στο τέλος τη εκδήλωσης δόθηκε για πρώτη φορά το 

χρηματικό έπαθλο στις δύο βραβευμένες νέες ποιήτριες για το 2010. 

Είναι πια ολοφάνερο, ότι χάρη στις φιλολογικές ευαισθησίες του Δημάρχου, 

τη γενναιόδωρη οικονομική στήριξη του Δήμου Καλαμάτας, την ενεργό συμμετοχή 

της ΦΑΡΙΣ και την άοκνη επιστημονική και φιλολογική επιμέλεια του Συνδέσμου 

Φιλολόγων Μεσσηνίας, τα «Πολυδούρεια» και το «Βραβείο ποίησης Μαρία 

Πολυδούρη» καταξιώνονται σιγά-σιγά ως θεσμοί στην πόλη μας, με την προοπτική 

πανελλήνιας εμβέλειας, επιβεβαιώνοντας τον εμπνευστή τους Γιώργο Τσαγκάρη. 
 

*Για τα «Β΄Πολυδούρεια-2010» και τα «Γ΄Πολυδούρεια-2011», περισσότερες 

πληροφορίες (πρόγραμμα, εισηγητές κ.λ.π.), στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου Φιλολόγων 

Μεσσηνίας: users.sch.gr/synfime 
 

 

ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ- ΠΑΥΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 


