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(ΘΑΡΡΟ 20-03-2010) 

 
 
 
Σεο Παλαγηώηαο Ψπρνγπηνπνύινπ θηινιόγνπ 

                                               
ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΤΔΟΤΡΗ (1902-1930) 

Μηα βαξύζπκε ιπξηθή θσλή 
Οη ζηίρνη ησλ πνηεηώλ  ζπρλά γίλνληαη ην δηαβαηήξηό καο γηα λα ηαμηδέςνπκε ζην 

ρξόλν θαη λα θέξνπκε νινδώληαλνπο  κπξνζηά καο δεκηνπξγνύο πνπ ράξαμαλ θαη  
ζεκαηνδόηεζαλ ηελ επνρή ηνπο.  

Όζν θαη λα αζρνιεζνύκε κε ηνπο εκπλεπζκέλνπο αλζξώπνπο ηνπ πλεύκαηνο άιιν 
ηόζν ηνπο βξίζθνπκε αλεμάληιεηνπο, δξνζεξνύο, δηαρξνληθνύο. Σν ίδην δηαπηζηώλνπκε θαη γηα 
ηε Μαξία Πνιπδνύξε, ε νπνία καο ζπλεπαίξλεη ζηα βάζε ησλ ζηίρσλ ηεο θαη ηε κνπζηθόηεηά 
ηνπο. Η δσή ηήο πνηήηξηαο, ε αθεηεξία ηεο ηέρλεο ηεο, αιιά θαη ην ινγνηερληθό  ηεο έξγν 
γίλνληαη  γηα ηνλ θαζέλα καο όρεκα γηα έλα ηαμίδη ζην παξειζόλ, ζηελ αλδξνθξαηνύκελε, 
θιεηζηή θνηλσλία ηεο Ειιάδαο ηνπ 1920. Η Μαξία Πνιπδνύξε έρεη έληνλε ηελ ηάζε θπγήο 
από ηελ παηδηθή ηεο ειηθία αλππνκνλεί λα θύγεη από ην ζπίηη ηεο θαη αο πνλάεη εγθαηαιείπεη 
ηηο ζπνπδέο ηεο, θεύγεη από ηελ Ειιάδα.  

Σν πνηεηηθό ηεο έξγν κε ηε ζαγήλε ηεο ιηθληζηηθήο ιπξηθήο γξαθήο ηεο εθπέκπεη 
ηξπθεξόηεηα θη επαηζζεζία, αγάπε θαη έξσηα, αιήζεηα θαη βαξπζπκία, εδνλή θαη πίθξα, 
αλαδήηεζε θαη αλππνθξηζία, δσή θαη ζάλαην, κνλαμηά θαη πιεξόηεηα∙ κηαλ αιιόθνηε θαη  
παξάμελε πιεξόηεηα. Μόιηο  ε άλνημε ζήκαλε ζηε δσή ηεο, εθεί ζηα 28 ηεο ρξόληα,  ηεο 
έκειιε θαη ην ηέινο ηεο «ζα πεζάλσ κηαλ απγνύια κειαγρνιηθή ηνπ Απξίιε,…θαη ζα κνπ 
θιεηζηνύλ ηα κάηηα κνλαρά ηνπο, ζησπειά..». Η καληηθή δύλακε ηεο πνίεζήο ηεο 
επαιεζεύεηαη.  

Η δσή ηελ πξόδσζε∙ ηεο ηα ζηέξεζε όια λσξίο, όπσο λσξίο – λσξίο ηεο ράξηζε ηα 
πάληα: γεξνζύλε θαη εμππλάδα, νκνξθηά θαη παξάζηεκα, ζπλαίζζεκα θαη ηαιέλην, 
επαλαζηαηηθέο ηδέεο θαη πνηεηηθή επαηζζεζία, κα θαη ην αθξηβό ηίκεκά ηνπο.  
Εσή πώο κε παξάδσζεο κ' έλα θηιί ζηνπο δήκηνπο. 
………………………………………………………….. 
Έρσ ζπαζκέλε ηελ θαξδηά. Μ' έρεη ε δσή πξνδώζεη 
θαη κνπ δεηάλε λα γειάζσ αζώα θαη ηξπθεξά 
θαη λα ‘λαη κεο ζηα κάηηα κνπ ραξά θαη ιάκςε ηόζε, 
πνπ λα γελεί ζηα επγεληθά ζαο όλεηξα θηεξά.   

   ( Πξνδνζία "Αλέθδνηα πνηήκαη") 
Σα ράλεη ζρεδόλ όια πνιύ γξήγνξα: ηνπο γνλείο ηεο, εγθαηαιείπεη ηηο ζπνπδέο ηεο, 

απνγνεηεύεηαη απ’ ηελ εξσηηθή ηεο δσή, αξξσζηαίλεη…. Σν κόλν θαηαθύγην ειπίδα θαη 
παξεγνξηά είλαη ε έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ κέζα απ’ ηνπο ζηίρνπο ηεο.  
Όιε ε δσή κνπ έλαο θαεκόο, κηα θιόγα, κηα ζπζία 
θαη ην θησρό ην δώξν ζνπ δε ζα ην εμαγνξάζεη. 
Θα κείλσ αλεμηιέσηε θαη ηα θαθά ζηνηρεία 
πάιη λεθξή, ζα κε δερηνύλ ζηε κεηξπηά ηελ Πιάζε. 

           ([ Όιε ε δσή κνπ] "Ζρώ ζην ράνο") 
Τκλεί ηνλ έξσηα θαη ην ζάλαην, επεξεαζκέλε από ηελ πνίεζε ηνπ Καξπσηάθε, πνπ 

δηαπνηίδεη νιόθιεξν ηνλ 20ό αηώλα κε δηακαξηπξία, κειαγρνιία θαη εξσηεκαηηθά. Πξνζπαζεί, 
παιεύεη, αληηζηέθεηαη, θεύγεη γηα ην Παξίζη θαη εηδηθεύεηαη ζηε ξαπηηθή. Παζαίλεη θπκαηίσζε, 
επηζηξέθεη ζηελ Ειιάδα, αγσλίδεηαη λα δήζεη, λνζειεύεηαη, γλσξίδεηαη κε επηθαλείο 
αλζξώπνπο ηνπ πλεύκαηνο, ραίξεηαη, ιππάηαη, απειπίδεηαη, ζηνράδεηαη βαζηά θαη αγθαιηάδεη 
λνεξά ό,ηη δελ κπόξεζε λα θαηαθηήζεη θαη λ’ απνιαύζεη νινθιεξσηηθά ζηε δσή ηεο.  

ηνλ πεδό ιόγν είλαη αδέζκεπηε, αλππνρώξεηε ελάληηα ζηα ηακπνύ θαη ηηο 
πξνθαηαιήςεηο. Σόζν ζην εκεξνιόγην θαη ηηο επηζηνιέο ηεο, όζν θαη ζηελ αλνινθιήξσηε 
λνπβέια ηεο παξνπζηάδεη ηηο αληηιήςεηο ηεο επνρήο, ζαξθάδεη ηηο ζπκβαηηθόηεηέο ηεο, 
απηνζαξθάδεηαη θαη αλαδεηθλύεηαη ζε κηα γπλαίθα αλήζπρε, αζπκβίβαζηε θαη πξνθιεηηθά 
ηνικεξή γηα ηελ επνρή ηνύ κεζνπνιέκνπ.  

 
…..Δίκαη έλα παηδί άκπαιν, κπνξώ λα ην παξαδέρνκαη αιιά θαη πνην παηδί δελ είλαη άκπαιν; 
Οξκεηηθή, απεξίζθεπηε θάλσ πάληα θάηη ηη γηα ην νπνίνλ ζα παξαπνληέηαη ε Λνγηθή αιιά ζα 
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ζπγρσξεί ε ςπρνινγία. Απηή όκσο ε αλαθάιπςηο ηήο απηαπάηεο ζεέ κνπ πόζν είλαη 
θξηθηή!..... (Σν Ζκεξνιόγην) 
 
….Ώζηε είκαη έθθπιε; Θα πεξάζσ όιε κνπ ηε δσή ζέξλνληαο από δσ θη από θεη έλα - έλα ηα 
θύιια ηεο θαξδηάο κνπ θαη δνθηκάδνληαο  πάληα ηελ ηξνκεξή απηή πιήμε πνπ κνπ αθαηξεί 
θάζε πεξηέξγεηα θαη ελδηαθέξνλ γηα ηα γύξσ κνπ; Ω! ηα είθνζη κνπ ρξόληα πόζν βαξηά ηα 
ζέξλσ! (Σν Ζκεξνιόγην) 
 

Όπσο ζε θάζε πνηεηηθό έξγν ζπλαληάκε ζπγθεθξηκέλα ζρήκαηα ιόγνπ θαη εηθόλεο, 
πνπ καο ζπλδένπλ κε ηε ξνή θαη ην πεξηερόκελν ησλ ζηίρσλ, έηζη θαη ζηνλ θόζκν πνπ πιάζεη 
ε Μαξία Πνιπδνύξε αλαθαιύπηνπκε ηδέεο, ιέμεηο, θξάζεηο, πινύζηεο θαη πεξίηερλεο εηθόλεο. 
Η πέλα ηεο ζηέθεηαη ζ’ απηά πνπ εληππσζηάδνπλ ηα πειώξηα κάηηα ηεο, ην βιέκκα ηεο 
αγθαιηάδεη θάζε ιεπηνκέξεηα πνπ ηε ζπγθηλεί πεξηζζόηεξν θαη ηελ νδεγεί ζε ςπρηθή αλάηαζε 
θαη ινγνηερληθή δεκηνπξγία. Η αγάπε ηεο γηα ην σξαίν, ηε θύζε, ηνλ έξσηα, ην ζάλαην 
δηαθαίλεηαη ζε θάζε ηεο ζηίρν. Όια ζηελ πνίεζή ηεο αλαδίλνπλ ξνκαληηθό ιπξηζκό θαη κηα 
αγσληώδε αλαδήηεζε  ηεο εθθξαζηηθήο πιεξόηεηαο, ώζηε ζπλδπάδεη ζηνηρεία ηνπ 
ξνκαληηζκνύ κε ην πξνζσπηθό ύθνο, δηακνξθώλνληαο έλα απνηέιεζκα πνπ 
επαλαπξνζδηνξίδεη λνεκαηηθά ηελ πνίεζή ηεο, θαζώο θαηαθηά κηα ιηηόηεξε θαη πην άκεζε 
ζηηρνπξγηθή, ελώ απαηηεί πεξηζζόηεξα από ην πνηεηηθό ηεο ιεμηιόγην. 

Η πνίεζε ηεο  γεκάηε άιινηε από κνπληά θαη άιινηε από θσηεηλά θαη απαιά 
ρξώκαηα. Παληνύ εηθόλεο, αλακλήζεηο θαη όλεηξα, αηζζήκαηα θαη ζθέςεηο, έλαο θόζκνο 
καγηθόο, αέξηλνο, ξεπζηόο θαη επάισηνο. Επθξίλεηα θαη ελάξγεηα λνεκάησλ ζηνπο ζηίρνπο ηεο, 
όπνπ δηαθαίλεηαη ε ζπλαηζζεκαηηθή ηδηαηηεξόηεηα ηεο δεκηνπξγνύ θαη νη έληνλεο 
ζπλαηζζεκαηηθέο ηεο δηαθπκάλζεηο, ζπληεινύλ ζηε δεκηνπξγία ηνπ ηδηαίηεξνπ ρξώκαηνο ηεο 
πνίεζήο ηεο.  

 Η αιπζίδα ησλ βησκάησλ ηεο θαη ε αδηέμνδε αγάπε πνπ απνηεινύλ ηε βάζε ηήο 
δεκηνπξγίαο θαη θαληάδνπλ σο απνθπήκαηα ηήο πνηεηηθήο ηεο δύλακεο, απνηππσκέλα ζην 
ραξηί. Οη έληνλα δνθεξέο, πεζηκηζηηθέο ζθέςεηο ηεο θαη ηα επκεηάβνια ζπλαηζζήκαηα ηεο 
παίξλνπλ πνηεηηθή κνξθή θαη δηάζηαζε. Ήηαλ κόλν κειαγρνιηθή ή ραξνύκελε; Έλησζε 
επαξέζθεηα ή δπζαξέζθεηα; Έλησζε βαξηά ηελ κνλαμηά ή ε λεαληθή αλαζθάιεηα ηελ έθαλε λα 
κνηξάδεηαη ην ρξόλν, ηε κέξα, ηελ ώξα, ην ιεπηό κ’ έλα άιιν πξόζσπν αγαπεκέλν; Καη ν 
πνηεηήο  πνπ ράζεθε;  
Γε ζα μαλάξζεηο πηα, λα κνπ ραξίζεηο 
απ' ηελ σξαία δσή πνπ ζε θινγίδεη 
θάηη, έλα ηεο ινπινύδη; νπ γεκίδεη 
κε ηόζα ηελ θαξδηά θαη ην θνξκί. 

(Γε ζα μαλάξζεηο πηα…."Αλέθδνηα πνηήκαηα") 
Όια απνθηνύλ ηδηαίηεξε ζεκαζία, έκςπρα θαη άςπρα, νη γνλείο, νη θίινη, η’ αδέιθηα, ε 

θνηλσλία, ε ζάιαζζα, ε βξνρή, ν άλεκνο, ην θσο, ηα ρξώκαηα, ηα ινπινύδηα, ε εξγαζία, ε 
αξξώζηηα, ν ζάλαηνο…. 
 
…Δίκαη ην ινπινύδη πνπ ζηγά ην ηξώεη ην θξπθό ζαξάθη.  
Αςειό θη σξαίν ζηήλσ ην θνξκί κνπ θη άιιν δε κνπ κνηάδεη.  
Όκσο όηαλ δείμσ ηηο πιεγέο κνπ ζη’ άζηξα, ζα ‘καη πεζακέλν. 

(Δίκαη ην ινπινύδη "Οη ηξίιιηεο πνπ ζβήλνπλ") 
…Γε ζε έλησζα πξηλ λα ζε ρσξηζηώ 
κα ε ζύκεζή ζνπ αθέξηα πνπ κνπ κέλεη, 
κνπ δείρλεη εκέλα, εθεί λα εμηιαζηώ 
γηα πάληα ζιηβεξή κεηαλησκέλε…. 

(Σεο κεηέξαο κνπ "Οη ηξίιιηεο πνπ ζβήλνπλ") 
 
…Ω, δε κνπ δίλεη ν ζάλαηνο θακηά -  θακηάλ ειπίδα 
θαη κνπ ηηο έζβεζε ε δσή ζα κηα ςπρξή πλνή. 
Σώξα κνπ κέλεη ζηνπ έξσηα ηελ άγξηα θαηαηγίδα 
λα ηδώ λα κεηξεζνύλ γηα κε ζάλαηνο θαη δσή. 

([Όια ζα ζβήζνπλ] "Ζρώ ζην ράνο") 
Η πνίεζε ηεο Μαξίαο Πνιπδνύξε έρεη ηνπο δηθνύο ηεο θαλόλεο. Δε καο εμεγεί, αιιά 

αθήλεη ζηνλ θαζέλα καο ηελ εξκελεία. Δε κηιά κνλάρα ζηε ινγηθή καο θη έηζη δελ αξθεί λα 
αλαδεηήζνπκε θξπκκέλα λνήκαηα ζηηο ιέμεηο. Πνιύ πεξηζζόηεξν απεπζύλεηαη ζηελ 
επαηζζεζία καο, καο δεηά λα αλνηρηνύκε ζηα ζπλαηζζήκαηα θαη λα ηα εκπηζηεπηνύκε. Αο 
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εκπηζηεπηνύκε ινηπόλ ηε καηηά καο, αο θάλνπκε έλα κηθξό ή κεγάιν βήκα κύεζεο ζηε ζαγήλε 
ηεο πνίεζήο ηεο, αο βηώζνπκε ηελ πνίεζή ηεο θαη ηνλ πξνζσπηθό ηεο κύζν, ν θαζέλαο καο κε 
ην δηθό ηνπ ηξόπν. 

Η Μαξία Πνιπδνύξε κ’ έλαλ αλεπηηήδεπην ηξόπν ζπκθηιηώλεη ηε δσή κε ην ζάλαην, 
ώζηε θάλεη  ηα όξηα λα κνηάδνπλ δπζδηάθξηηα θαη ηηο απνθιίζεηο λα νδεγνύλ ζηελ ηζνξξνπία 
θαη ην ζπληαίξηαζκα. Μηα αζπκβίβαζηε γπλαίθα, πνπ κε ηε δξαζηεξηόηεηα θαη ηελ απηνλνκία 
ηεο άζθεζε, αζθεί θαη ζα αζθεί κηα ηδηαίηεξε ζαγήλε ζην ρζεο ζην ζήκεξα θαη ην αύξην. 
Αληηθαηηθή πξνζσπηθόηεηα πνπ ζπλδύαδε αξκνληθά ζσκαηηθά, ςπρηθά θαη πλεπκαηηθά 
ραξίζκαηα θαη όπσο ιέεη ν Έξηρ Φξνκ «ε κνίξα ελόο αλζξώπνπ είλαη ν ραξαθηήξαο ηνπ», ε 
πξνζσπηθόηεηα, όκσο, δελ είλαη δώξν ηεο θύζεο∙ είλαη θαη θαηάθηεζε. 
 
- Απόςε ζηελ θεληξηθή ζθελή ηνπ ΓΖ.ΠΔ.ΘΔ Καιακάηαο, ζηηο 6 ην απόγεπκα ν Γήκνο 
Καιακάηαο, ε θνηλσθειήο νξγάλσζε “ΦΑΡΙ” θαη ν ύλδεζκνο Φηινιόγσλ Μεζζελίαο 
πξαγκαηνπνηνύλ ηα Β΄ ΠΟΛΤΓΟΤΡΔΗΑ  κε ιόγν, εηθόλα θαη κνπζηθή. 
Δίζνδνο ειεύζεξε 


