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MAPIA ΠoΛYΔoYPH (1902- 1930)

Avιιουμβατικη, απ6 τιg ελdxιcrrεg γυvαf-
Kεq Πoυ φoιτoιioαv σto Παvεπιαrημιo αιη
δεκαετfα τoυ 1920, ατfΘασoξ Kαι εKρηκτι-
κ69 xαρακτηραq, πoιητρια τηs νεoρoμα-
ντικηs ο1oληs. γεwημ6vη τηv 1η Απρfλη
τoυ 1902 στηv Kαλαμdτα, κ6ρη τo6 γυμvα-
οιdρxη Ευγ6vιoυ Πoλυδoιiρη Kαι τηq
Kυριακηs, τo γιivog Mαρκdτoυ. Π6ραoε τα
παιδικd τηs xρ6vια σto ΓιjΘειo, τα Φιλια-
τρd και την Kαλαμdτα, 6noυ τ6λειωoε τo
γυμvdοιo. To 1916 δημoοιειjει τo πεζoτρd-
γoυδo ''o π6νoq τηe μιiναg,' σfo περιoδικ6
',oικoγεvειακ6g A-4ρ''. Toν (διo xρ6vo
συYKεντρcδvει πoιηματα στη ουλλoγη
''Mαργαρ[τεζ'', TΓΙV oπofα δεv εκδfδει. To
1918 διoρiζεται στη Noμαρxfα Mεooη-
viαq. To 192Ο πεΘαfνoυv Kαι oι δυo γovεfg
τηs, πρc6τα o πατ6ραq τηq και oαρdιτα
μdρεq αργ6τερα η μητ6ρα τηs. To διπλ6
αυτ6 Θαvατικ6 εfναι φoβερ6 για τη Mαρiα
και Θα οημαδ6ψει τη ζωη τηs.

rΙ μελικri Πoιliτρια

M6νο γιατt μ' αγιiπηoεe γεννηθηκα,

γι' αυτ6 η ζωη μoιi εδ6θη.'. ..

To 1921 εγγρdφεται σtη ΙΝoμικη και
μετατfθεται σrη Noμαρxfα Aττικηq. Eκεf γνωρiζει τo μεγ-αλdτερo και
iραγικ6 dρωτα τηs ζωηq τηs: τoν πoιητη τωv <Nηnενθτhl",. Kιircrια
Kαρυωτdκη. To ειδιjλλι6 τουg εivαι oλιγ6xρovo, αλλd επηρεdζει αΠo-

φασισtιKd τη (ωη τηs εvιδ καΘoρfζει τη θεματικη και τo ι1φoq τηs πο(-

ησηq τηξ. Δημooιειiει αιfxoυq σtα περιoδικd '',Εσ-περog'' (Σιiρoυ),
''Eλληvικη ΕπιΘε16ρησι9'',''Παvδt6ρα',,''Παιδικη Xαρd'' Και''Efα''.

To L924 γvωρfζει τov vεαρ6 δικηγ6ρo Aριαιoτdλη Γεωργfoυ και τoν
αρραβωvιdζεται αιιq αρxdq τoυ L925. Tov (διo Xρ6Υo εγκαταλεiπει τιg
oπbυδds τηq Kαι αrη Φτdρη Aιγfoυ γρdφει μια dτιτλη voυβdλα, με τηv
oπo(α οαρκdζει αvελ6ητα τo συ\τηρητιομ6 Kαι τηv υπoκριoiα τηs επo-
xηs τηs. επιαrρdφovrαq σrηv AΘηvα, φoιτd αιη Δραματικη Σ1oλη τoυ
EΘvικo6 Θεdτρoυ Kαι σtη Σxολη Koυvαλdκη. To 1926 παiρνει μ6ρos
<rε παρdcrιαoη τof dργoυ τoυ Nικoιτ6μι ''To Koυρ6λι''. To καλoκαfρι
τoυ 1926 διαλfει τov αρραβr6vα τηξ Kαι φει5γει για τo Παρfoι, 6πoυ
nαρακoλoυΘεi μαθηματα σrη qoλη ραπτικηs Ρigier. Στo Παρfοι Πρo-
oβdλλεται απ6 φυματiωoη Kαι voοηλε{εται σto voσoKoμεio ..Charite',.

Eπιαrρdφει σtηv AΘηvα τo 1928 και συvεxiζει τη vooηλεiα τηξ σto



σαvατ6ριo ''Σωτηρiα''. Eκεf μαθαivει τηv αυτoκτoviα τoιi Kαρυωτdκη.
Eκδ(δει τιq ΙΙoιητικ6q ουλλoγ6,c,''Tρ{λλιεg noυ oβηνoυν'' (1928) και''Hyτδ mo

χιioζ'' (1929). Mε επιδειvωμ6vη τηv κατdσtαση τηs υγεiαζ τηq ειodγεται
σrηv κλιvικη Xριαιoμιivoυ, αΠ, 6πoυ γριiφει σrηv Awα Παπαδoπo{λoυ
(τηv επovoμαζ6μεvη Mdvα τoυ Στρατιιiτη), παρακαλc6vιαq τηv vα τηv
μεταφdρει σrηv εξoX4. Ξημ,ρ6ματα σtιξ 29 Απριλfoυ πεΘαfvει, oε ηλι-
κiα εfκoοι oκτιi xρovc6v. O Θdvατ6q τηξ εfvαι η τραγικη επαληθευοη
μιαξ Πoιητικηq τηs πρoφητεiαq, καθι6q εΠισφραγfζει μια ζωη αvεκπλη-
ρωτ!}, λειψη.

FΙ κριτικη θα αργηoει vα αοxoληθεi με τo 6ργo τηs, εvι6 η oxdοη τηs
με τov Kαρυωτdκη θα γivει αφoρμη vα αvαΙIτυxΘεf μια oλ6κληρη
παραφιλoλoγfα, με oειρd dρθρωv και βιβλfωv. To 6ρYo τηs θα συγκε-
vιρι6oει η Λιλη Ζωγρ6φoυ, τo oπoio και θα εκδι6oει τo 1961, απ6 τo
Bιβλιoπωλεfov τηs Eαιfαζ, σt επιμι1λεια και οxoλιαομ6 δικ6 τηq, με
τfτλo Mαρ[αq Πολυδoιiρη,,Αnαντα,,, εv{δ τo 1982 o Τdκηs Mενδρdκoq Θα
δημoοιε6oετ Mαρ[αq Πoλυδο6ρη,,Αnαντα,,, με εισαγωγη - επιμdλεια- σΧo-
λιαομ6 τoυ ιδioυ, απ6 τιg εκδ6οειq Aαιdρι. o τfτλoq τo6 τελευταfoυ τηζ
βιβλfoυ "Hχd mo ydοq'' Θα αvεβε( αιo θdατρο ''Ιλiοια'' (1998), σε σKηvo-
θεο(α Bαρβ<iραg Mαυρoμdτη, ο, 6vα θdαμα βαoιoμ6vo σro Hμερoλ6-
γι6 τηs και τoυq οτfxoυg Tηq, με τηv,oλια Λαζαρfδoυ και τov Κωvαια-
ιτ(vo Bητα.

FΙ κoιvη τηζ ισroρfα με τov Kαρυωτdκη εμπvι{ει πoλλoriq συγYρα-
Ψεiq, μελετητ69, οκηvoθdτεξ vα ψηλαφfοoυν τη ζωη και τo 6ργo τηs. To
2002 κυκλoφoρεf η μυΘισroρηματικη βιoγραφfα τηξ με τfτλo *Βρiyει

ψωq,' απ6 τov Kωαιη Γκιμoooιiλη οτιq εκδ6oει9 Kdδρoq. To 20Ο5 απ6
τη oειρd vtoKιμα.\τdρ τηs EPT ''EΠoXΕΣ KΑΙ ΣYΓΓΡAΦΕΙΣ'' σε σκη-
voΘεo(α τoυ Tdooυ Ψαρρd και κεiμεvα τηs Χριαιivαq Nτoυvιd πρo-
βdλλεται και σκιαγραφεiται η ζω4 και τo 6ργo τηs Mαρfαq Πoλυδoι5-
ρη' To 2008 η πofηοη τo6 Kc6αια Kαρυωτdκη και τηξ Mαρfαg Πoλυ-
δoι1ρη αλλd Kαι η ταραγμ6vη επoxη πoυ dζηoαv ζωwαvειjoυv με μεγd-
λη επιτυ1fα, μ6oα απ6 τηv τηλεoπτικη οειρ6 τoυ Tdooυ Ψαρρd ''Καρυω-
τιiκηe''.

,oνειρo (Καλαμdτα 1 920)
Avθη μdζευα για odvα
αιo βoυv6 Πoυ τριγυρvoι1oα.
Xfλια αγκdθια τo καΘdvα
κι, dπωq τα .σφιγγα πoνoιjοα.

ΙrΙα περdoειq καρτερo6οα
αιo βoριd τov Παγωμ6vo
Kαι τo δc6ρo μoυ Kρατoιjοα
με λαμdρα φυλαγμdvo

αιη θερμ4.ηu αγκαλιd μoυ.
oλo κofταζα αrα μdκρη.
H λαμιiρα σtηv καρδιd μoυ
Kαι σtα μdτια μoυ τo δdκρυ.

Mεg αιov π6θo μoυ δεv εfδα
μαfρη η Nf1τα vα oιμc6vει
κ, dκλαψα Χωρfq ελπiδα
πoυ δε σtα .Χα 

φ6ρει β6,η.
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''Ανiκδoτα πoιηματα''
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tΙ Mαρfα Πoλυδo6ρη τ(ov oυvΘετcδv

ο N(κoq MαμαγκdKηs, ''Ω, yαμηλcδmε αυτ6 τo φωg'' και ''Ω, μη με βλtπετε
noυ κλα{ω'', 1961.

o Mεv6λαos Παλλdvtιoξ, ''Στ0ν τραγoυδιατη,', Aρvια Mαιτικιdν, 1939
[μελoπofηoη],1962 κυκλoφoρfα οε δiοκo 45 αιρoφc6v

ο Γιdwηq Σπαv6q, ''Ω, χaβ|lλτδmε αυτd τo Ψωζ'', Π6πη Aαιεριdδη,1969
ο ΙrJ6τηξ Mαυρoυδ4q, [Στηv 6xθη τηs καρδιdq μoυ], 

uΒριiδυu και''Κoντιi
ooυ'', Σoφfα 86oooυ, 1984

ο MιXιiληg Koυμπι6c,, |Ζωγ ραφιαrd τραγoιjδια f,'''Ελα γλυκ€' και''Αy! η
καρδιιi lΙoU'', Avααιαοiα Moυτodτooυ, 1 993

ο Kc6αιαq Τελλdκηq, [NηπεvΘη] ''Αγαnημ,{νε αν τη ζωη'' Pεβ(Θη Δ,, L994
ο Ι.,Ιdvα Bενετodvoυ, [To κoυτf τηs Παvδ6ρoq], ''To γλι1ντι'', Ι.{6vα Bεvε-

τodvoυ. 1990
ο Kαλλι6πη Tooυπdκη, [To πρ6οωπo τηs αγdπηq], ,,Σ, iνα φ[λo'', '',oνει-

Po'' , ''H ιiνoιξη iφταoε'' καt '',Ελα μαζ[ μoυ'', ΙrJdvα Bεvετodvoυ, 199B
. Δημ4.ρ\S Παπαδημητρfoυ, [Mηvεq], ''Δεν τραγoυδτΔ παρd γιατt μ' αγd-

nησεq''', EλευΘερ(α Αρβαvιτdκη, |997
ο Σdββαq Σdββα, [Στηξ v6μαg τηv αvdoα], ''Και ηταν μια νiyτα ωραtα''

και ''Πιiρτε τo φωg'', Λfα Biοoη,2001
ο Kωαι4ζ Kριτοωτιiκηs, [Eλvroρdδo], ''Ω, 1Ιrl με βλ6nετε noυ κλα{ω'' ' 2002
ο Στdλιoq Mπoτωvdκηs, [EEω απ6 τo xρ6vo], ''Φυoιiει αiραζ'',2002
ο Συγκρ6τημα''Πληvθι{τεq'',''Xαμiνα'', Στα{ρoq ZoλιvδdκηS, 2004
. Mfλτoq Σελητοαvιc6τηS, [Δε6τερη Ακρ6αoη τηs Mικρηs Aρκτoυ],

''Πoιοq ξiρει'', Ιr.Ιατdooα Mπoφfλιoυ Kαι Eλεov6ρα Zoυγαvdλη,2004
. Δημ4'Prls Mαραμηq, [Kυριακ6ξ μεg σro xειμcδvα], Kωvαrαιτfvog

Kληρoν6μog, Mαριααιdλλα Tζαvoυδdκη, 2ΟΟ6
o Mαρfα Boυμβdκη, [Tερραfv τoυ Παραδεiooυ], ''Σεμν6τηe'', Mαρfα

Boυμβdκη,2006
ο Bαofληξ Δημητρfoυ, [τ(τλoι τηξ τηλεoπτικηs oειρdq ,'Kαρυωτdκ!}S''1,

''Δεν τραγουδτΔ nαριi γιατ( μ, αγιinηoεq'', Mdγδα Π6vooυ, 20Ο8
ο Αλκιβιdδηs Kωναιαιτ6πoυλog, [Γαμ16 τηv Kαταδfκη μoυf, ''Σ' iνα ν{o

Πoυ αυτ 01ζτ dνηoε'', ΑλκιβιdδrΙξ Kωvοταw6πoυλoq, 2 Ο0B
ο Mαμαγκdκηs Nfκog, [Aιφvιδιασβ6q... εfμαι τρελη Πoυ σ, αγαπιδ],

''Ε[μαι τρελη'', ''Ω, |fil'' και ''Ω, Xαμηλcδoτε,', Λιζdτα Kαλημ6ρη, 2008
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[Ω, χαlr1tλ<6oτε αυτ6 τo φωs...]
Ω, 1αμηλc6αrε αυτ6 τo φωg!
Στη vr11τα τι ωφελdει;
Πdραoε η μdρα. Φτdvει πια.
Πoιog ξ6ρει o,Yπvog μoυ κρυφ69
αv κdπoυ εδιi φυλdει
Kι αv τoυ αvαK6βεται η σrιγμη
vα .ρΘει, 

Πoυ τov πρooμdvω,,EX, αro αι6μα τηv ΨυXη
μoυ Παρατηoαv oι λυγμoi
τo οτηθοq Koυρασμdvo.

Πdρτε τo φωg! Efvαι καιρ69
vα μεfvω πια μovdxη.
Φτdvει η απdτη μιαq ζωηs.
Kdθε πρoοπdθεια dvαg εxΘρ6q

για τη αιερvη μoυ μιixη.
Ag παfooυv πλdov o1 σΠαραγμoi.
Ag μoυ απoμε(νει κdτι
για vα πλαvι{ψω τη vυμιd
vα οκJψει κdπωg πιo θερμη
αιo αvηουx6 μoυ μdτι.
Πdρτε τo φωg! Εfναι η οτιγμη!
Τη θ6λω 6λη δικη μoυ.
Εfναι η σrιγμη vα κoιμηθιi.
Πdρτε τo φωg! Mε τυραwεi...
μoυ αρvιι1ται τηv ΨυΧη μoυ...

(HXi mo ydoq)

Στη,,Σωτψ{α'' τ0 1928



Aπooπdσματα απιi τo ημερoλ6γι6 τηs

1 Aπριλfoυ [1921]
No η ημdρα μoυ! η ημdρα που ηρθα αιoν κ6oμo μdoα σ, dvα oπιτdκι

6μoρφo, γεμdτo Ψωg,.. η ημdρα π, dκoυσα τα πρι6τα κελαδηματα τωv ΙΙoυ-
λιc6v, εiδα τα πριδτα ρ6δα τoυ dαροq. Επdραoαv απ6 τ6τε εfκooι xρ6vια και
θα μπoρoιjοα vα πιαιιfψω 6τι μ6λι9 τα δdκα dxω περdoει. Kι 6μ's π6oε9
αιιγμ6q, rΙμ6ρεs, β4vεq, xρ6vια λr5πηs Kαι απελπιo(αg, αιεvαγμι6v και
δακρι5ωv βρfoκoιται μdοα ο, αυτη τη (ωη των 20 ετι6v. Kι, ακ6μα π6οεq

Ψορds εfμαι πoλf-πoλιj περιoo6τερo απ6 20 ετc6v με τιq vευρικι1g xειρovoμfεg
μoυ, Tιq ρυτfδεq τoυ μετcδπoυ μoυ, τηv μελαγxολικη oιωπη μoυ!

o μηvαq Πoυ μoυ dδωκε τη (ωη κι o μηvαζ Πoυ 6ταv μπει μoυ παiρvει
κdθε fxvοq ζω4s! Mια μελαγxoλfα Χωρ(q 6ρια με πviγει, μια πληEη τρομερη
με παραλιiει, μια vευρικ6τηs με πεΘαfvει. Απρilιε.,. Απρiλιε π6οo ευxdριαrα
μoυ ψdλλειξ τη δυαrυxfα μoυ, μoυ Θυμfζειq 6,τι μoυ λεiπει.., με απελπfζειq.

16 Mα1bυ,21ιετ&, τo μεoov6μι [1922]
Ε(xε μεooλαβηοει μια μdρα πoυ δεv ιδωΘηκαμε κι, ι1τσι oημερα με τι

λαμdρα βρdθηκε o 6vαq κοvrd αιov dλλov! Tι θdρμη Πoυ dxoυν τ, ατdλειω-
τα φιλιd τoυ. αρxiζω vα πιαιεfω πωξ β αγαπdει. Xθεg δεv επηγαv σtηv
εκδρoμη και τo απ6γευμα αιιg 6 ηλθε oπ(τι μoυ. E1τιiπηοε τo κoυδodvι αλλ,
6λoι dλειπαv, εγc6 εκoιμ6μoυv, δεv κατ6ρθωoα vα τo ακofoω. Ελυπηθηκα
πoλ6 γιατf ι1vιωoε τη λι5πη πoυ dvιωoα κι, εγc6 6λη τηv ημ6ρα μακριd τoυ!
,Exω 

μ6λιs γυρfoει αΠ,τov περiπατ6 μαg. To καιvoι5ργιo φεγγdρι παραμd-
Vευε με (ηλιdρα περιdργεια τα φιλιd μαq.

5

Mε τoν Κτ}oτα 1ζα0 τ0ν Mιγιiλη Παnαδdκη



18 Mαibυ, Mεodvυμα
,FΙρθε 

τ, απ6γευμα σto γραφεfo η αδελφη τoυ vα τov πdρει και τηv dδιω-
ξε αφolj λiγεq αrιγμdg πριv εfxα διι6ξει και γω τo Xριαι6φoρo. To καημdνο
τo κoρfτοι! 6vα γλυκ6 πλdoμα oαv dγγελoq αrερηθηκε τηv oυvrροφιd τoυ
αδελφoιiλη τηq τ6oo πoλιj. ,Eφυγε 

μovdxo τoυ με τo γ6λιo αια 1εiλη. Π6oε9
xιλιdδεq Ψoρ6q θα πρoτιμoιjoα vα τoν οτερηθc6 εγιδ oημερα για xdρη τηs!
Αλλd πdλι κεfvη τοv 6xει πdιτα μαζi τηs εvι6 εγc6 πρooμι1vω ι6ρα τηv ιδρα την
ημdρα vα οβηoει για vα βρεθ<il λfγεq αrιγμdg μαζf του Πoυ Περvoιiv δixωq vα
τo vιι6oω! Επηγαμε μαζi o, ι1vα καφεvεδdκι εξoxικ6 αια Πατηοια. ,Εvα κοv-
o6ρτo αρκετd καλd κατηρτισμdvo dριxvε αιηv ψυxη μαg dvα π6πλo μελαγ-
xoλfαq. To παρdπovo τoυ ερωμιivoυ τηs T6oκαq Πoυ εx{vovιαv απ6 τo γλυκ6
βιoλf ιiκαvε τα μdτια τoυ να πλημμυρfσoυvε δdκρυα και τα 1εfλη τoυ vα μoυ
ψιΘυρfooυv με π6νo - π6oo o, αγαπιδ! Λατρεμdvε μoυ Tdκη! Kαι vα μη σε
πιαιεσω 6αιερα... αvfκαvη vα vιι6oω τo θηoαυρ6 πoυ κλεfvειg αrη μεγdλη
Ψυχ4 ooυ. Γιατf 6μ,q τo τραγo6δι κεfvo ..πεΘαfvω απελπιομdvog,' θdλειq vα
θυμηθεf o καθιivαq μαg 6ταv o dvαq πεθdvει πριv απ6 τov dλλov; Γιατf εγιil,
αv πεθdvω σtηv αγκαλιd ooυ μdoα, αια xιiδια τηq αγdΠηq σoυ, vα θυμηθιδ
τη αιροφη αυτη η εoι5 [αv] πεθdvειg μ6oα αιιg εvδεfξειq τηs dπειρηs αγdπηs
μoυ vα ειπεfg uπεθαfvω απελπιoμdvog,;

Π6oo o, αγαπc6!

Kovτd ooυ
Kovιd ooυ δεv αxo6ν dγρια oι dvεμoι
Koιτd ooυ εfvαι η γαληvη και τo φωq
Στoυ voυ μαq τη xρυo6β,ργη, αv6μη
o ρ6διvoq τυλι6ται ατoxαομ6q

Kovιd σoυ η οιγαλιd οα γdλιo μoιdζει
Πoυ αvtιφεγγiζoυv μdτια τρυφερd
Kι αv κdπoτε μιλdμε, αvαφτερι6ζει,
πλdι μαq κdπoυ η dvεργη xαρd.

Κovιd σoυ η Θλiψη αvθfζει οα λoυλoιjδι
κι αvσπoπτα περvd μεq σrη (ωη.
Kor,τd οoυ 6λα γλυκd κι 6λα oα xvo6δι,
oα xdδι, oα δρooo6λα, oαv πvoη.

(oι τρ{λλιεζ Πoυ αβηνoυν)
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Tι 6γραΨαv για τη Mαρiα Πoλυδo.jρη και τo dργo τηs
..Tα αιοθηματα επfoηs εfvαι γvωαrd, μdλλov 6vα και μ6vo α(oΘημα: o dρω-

ταq Kαι μdλιαια o Πιo γvηoια γυvαικεfog αιoΘηματικ69 6ρωταq με τιq αΠo-

xριioειg τηs μελαγxoλfαg, νoαιαλγiαg, περιπdθειαq, τρυφερ6τηταq, θαvdoι-

μηs απελπιo(αq (...) o 6ρωταq απ6 αιoθηματικη πληρ6τητα ξεπερvdει τov
(διo τo Χ6ρo τoυ αιoθηματιoμoι5 και γfvεται δ6vαμη, Πoυ μεταμoρφrivει τηv
riπαρEη, μdoα αro λαμπρ6 φ,q μιαζ μυσrικηq γdwηοηs,,

Γιτiρyοq Θiμεληe

..(,..) 
η Πoλυδoι5ρη dxει κατd βdθοg κdτι τo δαιμovικd αvυπoxιilρητo. Παρ6-

μoια με τov Kαρυωτdκη, θηρειjει κι εκε(vη με τοv τρ6πo τηq τo απ6λυτo, πoυ

γ(vεται μdλιαια αιηv περfπτωoη τηq Πιo τελεοiδικα ανι1φικτo, καθι69 o αofγα-
σΓoζ ερωτιoμ69 τηq τη oπρcδxvει τελικd Vα τo ειτoπioει σrη μoρφη τoυ αυτ6-

Xειρα πoιητη, 6ταv o θιivατoq τov εfxε κdνει απληofααιo, ιiloπoυ δεv τηs μdvει
πια παρd ,'σtoυ dρωτα τηv dγρια καταιγfδα vα ιδε( να μετρηθοiv γι, αυτην
θιivατoζ και ζωη',

Κτδoταe Στεργιdnoυλoq

..FΙ λυτρωτικη λειτoυργ(α τηs πo(η-
οηs βoηΘd την Πoλυδoι1ρη vα βρει δι6-

ξoδo σto εκρηκτικ6 πdθog τηs, πoυ
εκδηλιiνεται σε διio dξoνεq, τoV dρωτα
και τo θdvατo. FΙ ρoμαvrικη τηs φfoη
τηv κdvει vα αιτιφdσκει, Vα αιωρεfται
αvdμεοα αιη δ(ψα τηq για τov dρωτα
και την ιiιταοη τηs (ωηs Kαι τo voοηρ6,
τραγικ6 πρoαfoθημα τoυ θαvdτoυ. Στηv
ΠραγματιK6τητα δεv πρ6κειται για αιτf-

φαση, η μεταφυοικη βεβαι6τητα 6τι o
Θdνατog πληoιdζει επιταx{vει Kαι εvtα-
τικoπoιε( τoυq ρυθμoιig τηs ζωηq, cδαιε
vα ικαγoΠoιηθε( η dπληαιη αvdγκη για
dρωτα,,

Γ, XατUνηe

..Εivαι λυρικη και 6xι μ6voν υπ6 τηv γραμματoλoγικηv 6woιαv,,
T{λλοs Αγρoq
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