
                         Η ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΔΟΥΡΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΟΥ.     

                                  

Η Μαρία Πολυδούρη αποτελεί σταθμό στη ζωή μου. Η ζωή , το έργο και οι 

σκέψεις της, όλη της η προσωπικότητα με έχει καθορίσει στον υπέρτατο 

βαθμό. Ακούγεται παράξενο , όμως, όταν πρωτοήρθα σε επαφή με το έργο 

της, στην αρχή της εφηβικής μου ηλικίας , ένιωσα να ξαναγεννιέμαι. Πράγματι, 

το πρώτο της ποίημα που διάβασα, το «Μόνο γιατί μ’ αγάπησες», μίλησε στην 

ψυχή μου. Κάθε ρήμα , κάθε λέξη , κάθε στίχος μού προκαλούσαν ένα 

χείμαρρο συναισθημάτων. Συναισθήματα , φυσικά, πρωτόγνωρα για μένα , 

συναισθήματα που ποτέ δεν είχα φανταστεί ότι θα ήμουν ικανή να βιώσω. Η 

συναισθηματική ένταση και φόρτιση του συγκεκριμένου ποιήματος δεν 

μπορούσε παρά να με καθηλώσει και να με μεταμορφώσει σε μια θαυμάστρια 

της ποιήτριας αυτής , η οποία δε δίστασε με απόλυτη ειλικρίνεια να 

ξεδιπλώσει τον εσωτερικό της κόσμο στα ποιήματά της , σαν να έγραφε στο 

προσωπικό της ημερολόγιο. Συνεπαρμένη από το ρομαντισμό και την 

ατμοσφαιρικότητά της συνέχισα από τότε να ανακαλύπτω με πάθος το έργο 

και τη ζωή της ποιήτριας .Βέβαια,  σε αυτό συνέβαλε και το σχολείο , αφού 

στο γυμνάσιο διδάχτηκα για πρώτη φορά το ποίημα «Μόνο γιατί μ’ 

αγάπησες» .Ενθουσιασμένη, λοιπόν, από την πρώτη αυτή επαφή ,περίμενα 

ότι θα μου δοθούν και άλλες ευκαιρίες, για να διδαχτώ ποιήματά της μέσα από 

το σχολείο. Καθώς πέρασαν τα χρόνια, όμως, και τώρα φοιτώ στη Β’ Λυκείου, 

με λύπη διαπιστώνω ότι στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση το ποιητικό έργο 

ελάχιστων ποιητριών ανθολογείται στα βιβλία της λογοτεχνίας. 

Βέβαια, αν και συμπεριλαμβάνονται δυο μόνο ποιήματά της, το «Μόνο γιατί μ' 

αγάπησες» και το «Κοντά σου», και τα δύο από την πρώτη της ποιητική 

συλλογή «Τρίλιες που σβήνουν», ωστόσο με λίγη προσπάθεια κάθε 

αναγνώστης είναι σε θέση να αποκωδικοποιήσει και να ψυχογραφήσει «το 

πιο λεπτό άνθος με το πιο δυνατό άρωμα μέσα σε όλη τη νεοελληνική 

ποίηση» , όπως αποκάλεσε την ποιήτρια ο Γιάννης Χονδρογιάννης. Και αυτό 

συμβαίνει , γιατί η Μαρία Πολυδουρη εμπνέεται από τα δυο βασικά μοτίβα του 

έρωτα και του θανάτου ,  με βάση την προσωπική της εμπειρία. Το βιωματικό 

υλικό, που στάθηκε αποκλειστική πηγή έμπνευσής της , το μετέγραψε με 

αμεσότητα σε ποίηση . Στα ποιήματά της μετέφερε αυτόματα τα 

συναισθήματά της , τις διαθέσεις της και κατέθεσε την ψυχή της. Πληθωρική 

από την αρχή σε συναισθηματισμούς, σε τρυφερότητα και σε γυναικεία 

ευαισθησία , φτάνει ν’ αγγίξει στο τέλος κάποιες δραματικές νότες και να 

μετριάσει στις καλύτερες στιγμές της τις πολλές ρομαντικές κοινοτοπίες  , το 

μελοδραματισμό και την κλαυθμηρή διάθεση , που τη χαρακτηρίζουν κατά ένα 

μεγάλο μέρος , για να επικεντρωθεί με περισσότερη ένταση στο ατομικό της 

δράμα. Η ποίησή της βαθμιαία εξελίσσεται σε μια γεμάτη ερωτική περιπάθεια 

ελεγεία θανάτου , και αναιρεί έτσι τις τυχόν υπερβολές  της με το πάθος και 

τον παλμό της φωνής της. Γιατί πέρα από τις συναισθηματικές διαχύσεις , η 



ποιήτρια έχει κατά βάθος κάτι το ανυποχώρητο. Παρόμοια με τον Καρυωτάκη 

, θηρεύει και εκείνη με τον τρόπο της το απόλυτο , όπου στην περίπτωσή της 

γίνεται ανέφικτο , καθώς ο ασίγαστος ερωτισμός της τη σπρώχνει τελικά να το 

εντοπίσει στη μορφή του αυτόχειρα ποιητή , όταν ο θάνατος θα τον έχει κάνει 

απλησίαστο , άπιαστο , και δεν της μένει πια παρά «στου έρωτα την άγρια 

καταιγίδα» να δει να μετρηθούν για αυτήν θάνατος και ζωή. Δε γλιτώνει,  από 

την επίδραση του Καρυωτάκη και έτσι βιώνει και εκείνη την παρακμή  της 

εποχή της , τυραννιέται όσο και αυτός από τη γύμνια της. Είναι προς τιμήν της 

, όμως , ότι απόφυγε τους μιμητισμούς διατηρώντας ατόφια την 

αυθεντικότηάα της. Ο λυρισμός της έχει χαρακτηριστεί πρωτογενής,  διότι δεν 

επεξεργάζεται μετά τους στίχους της. Τα ποιήματά της παρουσιάζουν μια 

εικόνα ατημελησίας αλλά και φυσικότητας. Αυτό είναι αποτέλεσμα της 

ανεπιτήδευτης καθημερινής γλώσσας , του αυθορμητισμού , της αβίαστης 

ομοιοκαταληξίας . Αβίαστα και απλά χωρίς σχολαστική διάθεση , ξεδιπλώνεται 

ο ποιητικός της λόγος. 

Όλα αυτά τα στοιχεία ,λοιπόν, με πιο σημαντικό την ακροβασία ανάμεσα στον 

έρωτα και το θάνατο, είναι φυσικό να έχουν άμεσο αντίκτυπο στην ψυχή ενός 

έφηβου. Γι’ αυτό και οι περισσότεροι έφηβοι μαγεύονται και καθηλώνονται 

από τα ποιήματά της. Κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι ο έρωτας αποτελεί 

αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής ενός εφήβου. Πέρα από το ότι στην εφηβική 

ηλικία οι νέοι ανακαλύπτουν και βιώνουν για πρώτη φορά αυτά τα 

συναισθήματα , είναι επιπλέον σε θέση να αντιληθτούν τη μαγεία και τη 

δύναμη του έρωτα. Και αυτό γιατί ,όταν είσαι ερωτευμένος ουσιαστικά 

μεταμορφώνεσαι. Νιώθεις μια αίσθηση πληρότητας , τα μάτια σου λάμπουν 

,ενώ η διάθεσή σου εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από τη διάθεση του 

συντρόφου σου. Είναι τόσο έντονα τα συναισθήματα αυτά , αφού ζεις , 

αναπνέεις , υπάρχεις μόνο για εκείνον. Κι αν αναγκαστείς να αποχωριστείς το 

σύντροφό σου, αυτόν που σε ολοκλήρωσε και σε έκανε να νιώσεις πλήρης , 

τότε χάνεις τον κόσμο σου. Τα πάντα καταρρέουν γύρω σου , νιώθεις ένα 

κενό , νιώθεις να βυθίζεσαι στο απολυτό σκοτάδι και να πέφτεις, μη 

γνωρίζοντας μέχρι ποιο σημείο αντέχεις να πονάς. Η Πολυδούρη , λοιπόν , 

δείχνοντας ότι έχει βιώσει αυτές τις ψυχικές καταστάσεις και μεταπτώσεις 

κάνει τους εφήβους να ταυτίζονται  μαζί της, καθώς νιώθουν ότι υπάρχει 

κάποιος που τους καταλαβαίνει και έχει νιώσει τα ίδια πάθη με αυτούς. 

Και προσωπικά , όμως, οφείλω να ομολογήσω ότι κάθε φορά που διαβάζω  

τα ποιήματά της συναντώ όλες τις αποχρώσεις του ερωτικού πάθους. Νιώθω 

το ρυθμό και τη μουσικότητα μέσα μου . Νιώθω την υπερηφάνεια για όσα 

όμορφα, σπάνια και αληθινά έζησε .Επίσης με ελκύει το έργο της, γιατί 

αποπνέει μια γνησιότητα και μια αμεσότητα, που σπάνια συναντά κάνεις.  

Παράλληλα, δεν μπορώ να παραλείψω τα θέματα που πραγματεύεται με τόση 

ζωντάνια και παραστατικότητα , που κάθε φορά που έρχομαι σε επαφή με ένα 

ποίημά της είναι σαν να είμαι εγώ η ποιήτρια και να βιώνω  όλον αυτόν το 



χείμαρρο συναισθημάτων. Επιπρόσθετα, τα θέματα τα οποία πραγματεύεται 

καθιστούν το ποιητικό έργο της διαχρονικό , αφού δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα 

μικροί και μεγάλοι διαβάζουν με πάθος τα ποιήματά της , ταυτίζονται μαζί της 

και τη θεωρούν μια από τις μεγαλύτερες λυρικές ποιήτριες του τόπου μας. 
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