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Κφριε Διμαρχε. 

Κφριε Πρόεδρε τθσ Κοινωφελοφσ Επιχείρθςθσ «Φάρισ» 

Κυρία Πρόεδρε του υνδζςμου Φιλολόγων Μεςςθνίασ. 

Αγαπθτοί Φίλοι. 

 

Με πολφ μεγάλθ χαρά και ςυγκίνθςθ βρίςκομαι και πάλι κοντά ςασ, ςτθν πόλθ τθσ 

Καλαμάτασ, αγαπθμζνθ πατρίδα τθσ ποιιτριασ Μαρίασ Πολυδοφρθ. 

Αν και προςωπικά δεν ζχω ηιςει ποτζ εδϊ, εκτόσ από κάποιεσ ςφντομεσ επιςκζψεισ ςτα 

νεανικά μου χρόνια, επιτρζψτε μου να τθ κεωρϊ  και δικι μου πατρίδα. Κι όλουσ εςάσ, που 

με τόςθ αγάπθ και ςτοργι περιβάλλετε τθν ποιιτρια και το ζργο τθσ, να ςασ αιςκάνομαι 

ςαν παλιοφσ αγαπθμζνουσ φίλουσ. 

Με ιδιαίτερθ ςυγκίνθςθ ξαναβρίςκομαι ςτθν τόςο ηεςτι και φιλόξενθ αίκουςα του 

Δθμοτικοφ Θεάτρου. Μεταφζρομαι νοερά, δυο χρόνια πίςω, όταν ο αξζχαςτοσ φίλοσ και 

ςυνάδελφοσ Γιϊργοσ Σςαγκάρθσ είχε τθν πρωτοβουλία να προκθρφξει τον 1ο Ποιθτικό 

Διαγωνιςμό ςτο όνομα τθσ Μαρίασ Πολυδοφρθ. 

Σον κυμάμαι, ςα να ‘ναι τϊρα, πάντα απλό κι εγκάρδιο, που με παρακολουκοφςε απ’ τα 

παραςκινια. Κι όταν τελείωςα τθ ςφντομθ ομιλία μου, με περίμενε μ’ ζνα κερμό 

αγκάλιαςμα και μ’ όμορφα λόγια βγαλμζνα απ’ τθ καρδιά του. Γιατί αυτόσ ιταν ο Γιϊργοσ 

Σςαγκάρθσ, μια μεγάλθ καρδιά, όπου όλοι είχαμε τθ κζςθ μασ. Παρακαλϊ, ςυγχωριςτε 

μου τθ ςυγκίνθςθ. Γνϊριηα το Γιϊργο Σςαγκάρθ απ’ τα νεανικά μασ χρόνια, είχαμε μάλιςτα 

και ςυνεργαςτεί. 

Όμωσ τα «Πολυδοφρεια» που εκείνοσ είχε οραματιςτεί και που δεν πρόλαβε να 

πραγματοποιιςει, να που ςυνεχίηονται με τθ ςτοργικι φροντίδα του Διμου Καλαμάτασ και 

του υνδζςμου Φιλολόγων Μεςςθνίασ. Σουσ απευκφνω ζνα «Μεγάλο Ευχαριςτϊ» για τθν 



τόςο αξιόλογθ και δθμιουργικι τουσ προςπάκεια. Σουσ εκφράηω επίςθσ τθν ευγνωμοςφνθ 

μου για τθ φιλοξενία και τθν αγάπθ που με περιβάλλουν, όπωσ και για τθ μεγάλθ χαρά που 

μου δίνουν με το να βρίςκομαι κοντά ςασ και να ςασ μιλϊ. 

Ο Διαγωνιςμόσ λοιπόν αυτόσ, όπωσ τον οραματίςτθκε ο ιδρυτισ του, απευκφνεται κυρίωσ 

ςτουσ νζουσ. Ενκαρρφνει τθ ςυμμετοχι νζων παιδιϊν, που μελετοφν το ζργο τθσ Ποιιτριασ 

κι εμπνζονται απ’ αυτό, χαράηοντασ τα πρϊτα τουσ βιματα ςτο δφςκολο δρόμο τθσ 

ςυγγραφικισ δθμιουργίασ. Άλλωςτε δε κα μποροφςε να γίνει διαφορετικά. Γιατί θ Ποιιτρια 

μόνο ΝΕΑ ζηθςε! Ακόμα και ςιμερα ΝΕΑ παραμζνει και ςίγουρα οι ΝΕΟΙ τθσ ταιριάηουν! 

Η μεγαλφτερθ δικαίωςθ γι’ αυτιν είναι ότι διαχρονικά αποτελεί πθγι ζμπνευςθσ για τουσ 

νζουσ, ςτθ ποίθςθ, ςτθ μουςικι, ακόμα και ςτθ ηωγραφικι. ίγουρα κι θ ίδια, που ζηθςε 

ορμθτικά και φλογερά τα νιάτα τθσ, κα ‘ταν περιφανθ γι’ αυτό.  

Για να ξαναγυρίςω ςε κάτι πιο προςωπικό, είναι ιδιαίτερα τιμθτικό για μζνα να βρίςκομαι 

εδϊ και να ςασ μιλϊ ςαν ανεψιά τθσ Ποιιτριασ. Μια ανεψιά, που δεν είχε τθν ευτυχία να τθ 

γνωρίςει, παρά μόνο μζςα απ’ τισ λιτζσ και ςεμνζσ αναφορζσ των αδελφϊν τθσ: Πζπθσ, 

Βιργινίασ και Λίλθ. (Πρόκειται για τον πατζρα μου Ευάγγελο Πολυδοφρθ, που όλθ θ 

οικογζνεια αποκαλοφςε μ’ αυτό το παιδικό χαϊδευτικό. ασ υπενκυμίηω επίςθσ, πωσ 

«Λίλθσ» επιγράφεται και το τόςο τρυφερό ποίθμα, που θ Ποιιτρια αφιζρωςε ςτο μικρό τθσ 

αδελφό.) 

Σ’ αδζλφια τθσ Ποιιτριασ, ιταν όλοι τουσ διανοοφμενοι και με καλλιτεχνικζσ τάςεισ. Οι δυο 

μεγάλεσ αδελφζσ ηωγράφιηαν, ζπαιηαν πιάνο κι θ Βιργινία διζκετε λογοτεχνικι πζνα με 

ξεχωριςτι αίςκθςθ του χιοφμορ. Ο κατά ζνα χρόνο νεϊτεροσ αδελφόσ τθσ Ποιιτριασ, 

Κωςτισ, κομψόσ και καλλιεργθμζνοσ, είχε εξαιρετικι φωνι τενόρου. Κι ο πατζρασ μου 

Λίλθσ, ο μικρόσ αδελφόσ τθσ Ποιιτριασ, εκτόσ από μακθματικόσ και παιδαγωγόσ, με 

αξιόλογο και πρωτότυπο ςυγγραφικό ζργο, είχε ςπουδάςει πιάνο κι ανϊτερα κεωρθτικά 

ςτο Ωδείο Ακθνϊν, ςυμμακθτισ του Θεοδωράκθ, του Κουνάδθ, του ιςιλιάνου. 

Ζτςι λοιπόν, αν και δε γνϊριςα τθν Ποιιτρια, ζηθςα όμωσ κοντά ςτ’ αδζλφια τθσ και 

μεγάλωςα ςτο δικό τουσ πνευματικό περιβάλλον, όπου θ προςωπικότθτά τθσ διατθροφνταν 

ηωντανι κι αναλλοίωτθ.  Θα μποροφςα να πω, πωσ κατά κάποιο τρόπο ζηθςα κάτω απ’ τθν 

αφρα τθσ. Απ’ τα παιδικά μου χρόνια, γινόμουν ςυνζχεια αποδζκτθσ τθσ ερϊτθςθσ: αν ζχω 

ςχζςθ με τθν Ποιιτρια. Κι θ καταφατικι μου απάντθςθ, πωσ είμαι ανεψιά τθσ, είχε ςαν 

αποτζλεςμα το ενδιαφζρον και τθ ςυμπάκεια όλων. Οι κάποιεσ καλλιτεχνικζσ μου κλίςεισ, 

αποδίδονταν ςτθ δικι τθσ ποιθτικι φλζβα. Ζτςι λοιπόν είχα πάντα τθν αίςκθςθ, πωσ θ 

Ποιιτρια με περιζβαλε με τθ δικι τθσ λυρικι πνοι, ςα να ηοφςα ςτθ δικι τθσ ατμόςφαιρα, 

γεγονόσ που με γζμιηε μ’ ανείπωτθ ευτυχία. Αυτι τθν τόςο ξεχωριςτι και αναηωογονθτικι 

εμπειρία, κατακζτω μπροςτά ςασ, ςαν ελάχιςτο φόρο τιμισ ςτθν πθγαία, δθμιουργικι κι 

επαναςτατικι προςωπικότθτα, που υπιρξε θ Ποιιτρια! 

Θα ικελα, τελειϊνοντασ , να ςασ διαβάςω ζνα δικό τθσ ποίθμα. Ζνα ποίθμα, που κατά τθ 

γνϊμθ μου, κλείνει μζςα του όλα τα ςτοιχεία τθσ προςωπικότθτάσ τθσ. Είναι ζνασ φμνοσ 

ςτθν Αγάπθ και τθν Ομορφιά, που όμωσ είναι άρρθκτα δεμζνεσ με το Θάνατο! 



Σο ποίθμα, που ανικει ςτθ ςυλλογι «Ηχϊ ςτο Χάοσ», διζπεται από μουςικότθτα. Ο ρυκμόσ 

του είναι γοργόσ και παλλόμενοσ. Ο λυριςμόσ αναβλφηει αβίαςτα από μζςα του και ςε 

ςυνεπαίρνει. Είναι ζνα τραγοφδι, που φαντάηει χαροφμενο, λουςμζνο από ομορφιά, 

ξζχειλο από αγάπθ, αλλά που ταυτόχρονα διαπνζεται από τθ προςμονι του κανάτου. 

Όςο και ν’ ακοφγεται παράξενο, αυτζσ τισ τόςο αντίκετεσ μεταξφ τουσ ζννοιεσ, -και που 

προκαλοφν διαμετρικά αντίκετα ςυναιςκιματα- Ομορφιά – Αγάπθ, - απ’ τθ μια μεριά- 

Θάνατοσ, -απ’ τθν άλλθ- θ Ποιιτρια κατάφερε να τισ ςυμφιλιϊςει και να τισ δζςει 

αρμονικά, ς’ ζνα αδιάρρθκτο ςφνολο. Διαβάηοντάσ τθν, ο Θάνατοσ φαντάηει ωραίοσ κι 

επικυμθτόσ, μζςα ςτθ γαλινθ και ςτθ ςιωπι! 

Αν κζλαμε να κλείςουμε επιγραμματικά τθν προςωπικότθτά τθσ μζςα ςε τρεισ λζξεισ, αυτζσ 

κα ιταν: Ομορφιά – Αγάπθ – Θάνατοσ! 

Σο εκλεκτό μου ακροατιριο, που περιλαμβάνει τόςεσ και τόςουσ ζγκριτουσ φιλολόγουσ, ασ 

μοφ ςυγχωριςει τθν υπζρβαςθ που κάνω μ’ αυτι τθ ςφντομθ αναφορά. Αν αντλϊ από 

κάπου αυτό το δικαίωμα, είναι από τθ βακειά μου αγάπθ για τθν Ποιιτρια κι από τθ γνιςια 

ςυγκίνθςθ που μου προκαλεί το ζργο τθσ. 

Αυτι τθν αγάπθ, επιτρζψτε μου λοιπόν να ςασ εκφράςω, μαηί με τθν απζραντθ 

ευγνωμοςφνθ μου για τθν ίδια τθν φπαρξι τθσ, τθσ τρυφερισ και ςτοχαςτικισ Ποιιτριασ, 

που ςτο ςφντομο πζραςμά τθσ μασ χάριςε τόςθ ομορφιά, μαηί με τόςο πόνο! 

 

             Όλα είναι ωραία 

όλα είναι αγάπθ κι αγάπθσ πόκοσ 

             τα ξεφυλλά.  

Σόςο είναι ωραία κακϊσ πεκαίνουν 

              τόςο μοιραία  

              και ςιωπθλά. 

 

              Ζχω μια χάρθ. 

τθν άνκθςι μου φορϊ ςτεφάνι 

              το μαραςμό. 

Ζχω μια χάρθ. Σί μοφχουν δϊςει 

               και μοφχουν πάρει 

               το γιορταςμό; 

 



               Γιατί πεκαίνω 

Γίνομαι ωραία, γίνομαι θ αγάπθ 

               που τθν ποκοφν. 

Κι όλο πεκαίνω. Γφρω μου τ’ άνκθ 

               να τα πλθκαίνω 

               να μαρακοφν! 

 

               Χάρμα κι ο πόνοσ. 

το βλζφαρό μου λάμπει το δάκρι 

               του ςπαραγμοφ. 

Χάρμα κι ο πόνοσ κι ασ αξιϊκθ 

               να γίνει κρόνοσ 

               του ςτοχαςμοφ. 

 

                Ζχω μια φλόγα 

Και πλάι θ καρδιά ςου, βουβι ικεςία, 

                μου τθ ηθτά. 

Ζχω μια φλόγα και δε μου ανικει 

                 τθ μοίρα ευλόγα, 

                 δεν απατά. 

 

                 Αυτι είναι θ μοίρα 

Που μ’ ομορφαίνει, αυτι είναι θ φλόγα 

                 του εξιλαςμοφ. 

Αυτι είναι θ μοίρα μου, μθ μ’ αγγίηεισ. 

                 Φορϊ τα μφρα 

                 του χωριςμοφ! 



 

                 Όλα είναι ωραία 

 όλα είναι αγάπθ κι αγάπθσ πόκοσ 

                 τα ξεφυλλά.  

 Σόςο είναι ωραία κακϊσ πεκαίνουν 

                 τόςο μοιραία  

                 και ςιωπθλά.  
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