
 Κυρίες και Κύριοι, 
 
  Καλησπέρα σας 
 
Να μνημονεύσουμε καταρχήν το Γιώργο Τσαγκάρη, τον άνθρωπο που οργάνωσε τα  
Α΄ Πολυδούρεια, το 2009. Αυτός ένας Αθηναίος, τίμησε πρώτος την Καλαματιανή 
ποιήτρια Μ. Πολυδούρη και μας άνοιξε το δρόμο. Ήδη, τα Πολυδούρεια έχουν γίνει 
πια θεσμός και με την καθιέρωση «Βραβείου ποίησης Μ. Πολυδούρη» από το 2011, 
αποκτούν ακόμα μεγαλύτερο κύρος. Σήμερα αποτελούν ένα σημαντικό πολιτιστικό 
γεγονός για την πόλη μας. Φέτος τα Πολυδούρεια παρουσιάζουν μια καινοτομία. 
Διευρύνουμε τη θεματολογία τους με αφιερώματα και σε άλλες ποιήτριες ,της ίδιας 
περιόδου με εκείνη της Μ. Πολυδούρη. Η αρχή γίνεται με τη Μυρτιώτισσα. 
Η Μυρτιώτισσα, ψευδώνυμο της Θεώνης Δρακοπούλου, με καταγωγή από την 
Κων/λη, έγινε ευρύτερα γνωστή και πέρασε στα χείλη χιλιάδων ανθρώπων το 1972, 
όταν ο Μ. Χατζιδάκις μελοποίησε το πασίγνωστο σήμερα ποίημά της «Σ αγαπώ» και 
το συμπεριέλαβε στο δίσκο «Ο Μεγάλος Ερωτικός». Η ιστορία έχει ως εξής: 
Η Μυρτιώτισσα άρρωστη κάποτε σε νοσοκομείο, στέλνει στο Χατζιδάκι το ποίημα 
«Σ αγαπώ», με την παράκληση να το μελοποιήσει. Ο Χατζιδάκις ήταν τότε στενός 
φίλος με το γιο της, το Γιώργο Παππά, το γνωστό ηθοποιό του θεάτρου και του 
κινηματογράφου της περιόδου 1930-50.Όμως το γράμμα ξεχάστηκε και ο 
Χατζιδάκις, ζώντας από το 1967 στη Ν. Υόρκη, όταν διάβασε ότι η Μυρτιώτισσα 
πέθανε (Αύγουστο του 1968),αισθάνθηκε ένοχος και 4 χρόνια μετά εκπλήρωσε το 
χρέος του. Λέει ο ίδιος: «Θέλησα να γράψω μουσική εκ των υστέρων γι αυτό το 
ποίημα της Μυρτιώτισσας. Για να το περιλάβω όμως κάπου, έπρεπε να κάνω έναν 
ολόκληρο Ερωτικό. Κι έτσι αποφάσισα να επιλέξω ποιήματα από τη Σαπφώ μέχρι τις 
μέρες μας, για να συμπεριληφθεί και το «Σ αγαπώ» της Μυρτιώτισσας. Κι έκανα το 
Μεγάλο Ερωτικό. Αν ανήκει σε κάποιον ο Μεγάλος Ερωτικός, ανήκει δικαιωματικά 
στη μνήμη της Μυρτιώτισσας». 
 
Η Μυρτιώτισσα ήταν εξαιρετικά όμορφη, με πολύ ωραία φωνή και καταγοήτευσε το 
κοινό, όταν σε ηλικία 16 χρόνων απήγγειλε στον Παρνασσό το «Ξύπνα, Ξύπνα» του 
Παλαμά, από την «Ασάλευτη ζωή». Εύστροφη, με κοφτερό μυαλό, είχε επίγνωση 
των φυσικών της χαρισμάτων και στράφηκε στο θέατρο. Έπαιξε στη Νέα σκηνή του 
Χρηστομάνου, στο Δημοτικό και Εθνικό θέατρο αλλά βρήκε πολύ μεγάλη αντίδραση 
από την οικογένειά της. Ο πατέρας της ήταν διπλωμάτης και είχε διοριστεί πρόξενος 
της Ελλάδας στην Τουρκοκρατούμενη Κρήτη και επομένως μια κόρη «από καλό και 
νοικοκυρεμένο σπίτι», δεν ήταν δυνατόν να γίνει θεατρίνα που ισοδυναμούσε με 
ηθικό ξεπεσμό. Η Μυρτιώτισσα αναγκάστηκε να ματαιώσει τα όνειρά της και να 
παρηγορηθεί χρόνια αργότερα ως καθηγήτρια απαγγελίας στο Ωδείο Αθηνών. 
 
Φύση επαναστατική και ασυμβίβαστη δεν ανέχεται κανένα περιορισμό. Ατίθαση 
από μικρή, εξομολογείται ότι «μόνο στην Κρήτη, πέρασα δυο χρόνια ζωής 
χαρούμενης και ελεύθερη μέσα στη φύση». Κάθε μορφή πειθαρχίας της ήταν 
αβάσταχτη. Οι αναμνήσεις της από τη σχολική της ζωή στο πολύ καλό αλλά και 
πολύ αυστηρό σχολείο της Χιλλ στην Πλάκα είναι εξαιρετικά επώδυνες και τις έχει 
αποτυπώσει πολύ παραστατικά , ως εξής: 
 



Να και της Πλάκας το παλιό της Χιλλ σκολειό, σαν κάστρο 
 που με είχανε κλεισμένη, 
με παίδευε η δασκάλα μου τι ως φαίνεται δεν ήμουνα  
για γράμματα φτιαγμένη. 
Τα άλλα παιδιά κοιτάζανε το δάσκαλο κατάματα 
και ρούφαγαν τη γνώση, 
εμένα με ξελόγιαζε κάποιο πουλί που στης αυλής 
τη λεύκα είχε σκαλώσει. 
 
Η Μυρτιώτισσα διψάει για ελευθερία σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής, σε μια εποχή 
που δεν επιτρεπόταν στις γυναίκες να είναι ελεύθερες. Όταν οι γονείς της την 
πιέζουν ασφυκτικά να παντρευτεί και να αποκατασταθεί, της είναι  δύσκολο να 
αρνείται επ άπειρον και ούτε είναι εύκολο να έρθει σε πλήρη ρήξη με τις συμβάσεις 
του κοινωνικού κατεστημένου, στην πολύ νεαρή ηλικία των είκοσι χρόνων. Κάνει, 
λοιπόν, έναν ελιγμό. Παντρεύεται ένα μακρινό της εξάδελφο, το δημοσιογράφο 
Σπύρο Παππά, που της προσφέρει τα εξής πλεονεκτήματα: μόνιμη κατοικία στο 
Παρίσι, τόπο γοητευτικό και ελκυστικό ακόμη και σήμερα, πόσο μάλλον τότε, κοινή 
αγάπη για το θέατρο, που της έδωσε τη δυνατότητα να σπουδάσει στην Κρατική 
Δραματική σχολή του Παρισιού και να παρακολουθήσει πολλές αξιόλογες θεατρικές 
παραστάσεις ικανοποιώντας το φλογερό της πάθος για το θέατρο. Τέλος, αυτός ο 
γάμος της έδινε την ψευδαίσθηση ελευθερίας, τουλάχιστον από τον ασφυκτικό 
κλοιό της οικογένειάς της. Πολύ σύντομα, όμως, διαπίστωσε ότι παγιδεύτηκε σαν το 
πουλάκι στο κλουβί, μ έναν άνθρωπο που της ήταν εντελώς ξένος, που δεν τον 
ερωτεύτηκε ποτέ , που δεν τον λαχτάρησε το σώμα της και η ψυχή της. Ο χωρισμός 
ήταν αναπόφευκτος και η μητρότητα προσωρινή γλυκιά παρηγοριά,  αν και  την 
απομάκρυνε οριστικά από τη μεγάλη της αγάπη, το θέατρο. 
 
Η τραγική προσαρμογή στους περιορισμούς και τις συμβατικότητες της 
καθημερινής ζωής θα ανατραπεί θεαματικά με την εμφάνιση του ποιητή Λορέντζου 
Μαβίλη στη ζωή της Μυρτιώτισσας. Ο Μαβίλης ,για την εποχή του ήταν το πρότυπο 
του τέλειου άντρα: ποιητής, με μεγάλη φήμη για τα σονέτα του, πατριώτης, είχε 
ήδη πολεμήσει στην Κρήτη και τον ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897, 
καλλιεργημένος με ήθος, μόρφωση και μεγάλα ιδανικά, γοητεύει τη Μυρτιώτισσα, 
παρά τη μεγάλη διαφορά ηλικίας (25 χρόνια). Είναι ο μεγάλος έρωτας, ο ιδανικός 
σύντροφος που πραγματώνει όλες τις προσδοκίες της Μυρτιώτισσας: ερωτικές, 
πνευματικές, καλλιτεχνικές. Γι αυτό και του προσφέρεται ολοκληρωτικά, με μια 
απόλυτη και ανιδιοτελή αγάπη και για πρώτη φορά αισθάνεται πραγματικά 
ευτυχισμένη. Αυτό το απόλυτο δόσιμο, θα το περιγράψει συγκινητικά με το ποίημα 
«Σ αγαπώ», όταν μετά το θάνατο του Μαβίλη το 1912 στον α΄ βαλκανικό πόλεμο, 
θα στραφεί στην τέχνη της ποίησης για να απαλύνει τον πόνο της και να 
συνομιλήσει με τον απόντα αγαπημένο. Η πρώτη της ποιητική συλλογή, «Τα 
τραγούδια», θα κυκλοφορήσουν το 1919, εφτά χρόνια μετά το θάνατο του Μαβίλη. 
 
Αυτή η πορεία ζωής και τα γεγονότα του βίου, θυμίζουν πολύ Μ. Πολυδούρη. Να 
επισημάνουμε: και οι δύο έδειξαν από νωρίς διάθεση για ρήξη με ό,τι τις 
ενοχλούσε. Και οι δύο ασχολήθηκαν με το θέατρο, και οι δύο έμειναν για ένα 
διάστημα στο Παρίσι, και οι δύο συνάντησαν το μεγάλο έρωτα σε δύο ποιητές, τον 



Καρυωτάκη και το Μαβίλη και πίστεψαν στην ουτοπία μιας ευτυχισμένης ζωής. Η 
αυτοκτονία του Καρυωτάκη και η απώλεια του Μαβίλη στον πόλεμο (που μοιάζει 
λιγάκι με αυτοκτονία, καθώς θα μπορούσε λόγω ηλικίας να μη στρατευθεί) τις 
βύθισε σε απόγνωση και βρήκαν καταφύγιο στην ποίηση. Και η Πολυδούρη 
κυκλοφόρησε την πρώτη ποιητική συλλογή της «Οι τρίλλιες που σβήνουν» το 1928, 
μετά την αυτοκτονία του Καρυωτάκη. Είναι φανερό ότι η απουσία του ερωτικού 
αντικειμένου, ώθησε και τις δύο ποιήτριες στην αναζήτησή του, μέσα από τον 
ονειρικό κόσμο της ποίησης. 
 
Αυτοί οι σχεδόν παράλληλοι βίοι, ερμηνεύουν το ενδιαφέρον της Μυρτιώτισσας για 
την Πολυδούρη, όπως επίσης και την οικειότητα που νιώθει η Πολυδούρη γι 
αυτήν.Το 1966 στο περιοδικό Ν. Εστία, η Μυρτιώτισσα, δημοσιεύει μια σκιαγραφία 
της Πολυδούρη, όπου με πολύ τρυφερότητα περιγράφει την ποιήτρια, με την οποία 
γνωρίστηκαν τον τελευταίο χρόνο της ζωής τής Μ. Πολυδούρη. Εκεί δημοσιεύονται 
και 5 γράμματα της Μαρίας προς τη Μυρτιώτισσα, στα οποία φαίνεται η εξέλιξη της 
φιλίας τους. Η Πολυδούρη ξεκινάει με την προσφώνηση «Αγαπητή μου Κυρία» για 
να τη διαφοροποιήσει σιγά-σιγά σε «Αγαπημένη μου» και «Αγαπημένη μου, χρυσή 
μου Θεώνη». Το πόσο κοντά ψυχικά αισθάνθηκαν οι δύο ποιήτριες, προκύπτει από 
την αλληλογραφία τους. Γράφει η Μ. Πολυδούρη. «μιλώ σε σας, μια αδελφή ψυχή» 
ή «κι έπειτα το ότι με αισθανθήκατε τόσο…» και όταν αλλάζει η προσφώνηση,    
«επιτρέψτε μου να σας λέω έτσι, είστε τόσο κοντά στην καρδιά μου». Και η 
Μυρτιώτισσα με τη σειρά της την αποκαλεί  «Αγαπημένο μου κορίτσι» και 
στενοχωριέται γιατί «αν είχα δικό μου ένα δασάκι θα στο αφιέρωνα και θα 
γινόσουν γρήγορα καλά». Μέσα σ αυτό το κλίμα της συμπάθειας και της 
αλληλοεκτίμησης , η Μ. Πολυδούρη λίγο πριν πεθάνει εμπιστεύθηκε τα γράμματα 
του Καρυωτάκη στη Μυρτιώτισσα, την περιπέτεια των οποίων διηγήθηκε πολλά 
χρόνια αργότερα η Μυρτιώτισσα στην Τατιάνα Σταύρου. 
 
Η 2η συλλογή της Μυρτιώτισσας «Κίτρινες φλόγες», στην οποία περιέχονται και τα 
περισσότερα από τα μελοποιημένα ποιήματά της, κυκλοφόρησε το 1925 και την 
προλόγησε ο   Κ. Παλαμάς, καθώς και τις δύο επόμενες. Ο Παλαμάς υπήρξε 
μέντορας και καθοδηγητής της Μυρτιώτισσας και ήταν η δεύτερη καθοριστική 
γνωριμία που σημάδεψε τη ζωή της. Είχαν αναπτύξει μια μακρόχρονη ψυχική και 
πνευματική φιλία ,και κατά τον Αντρέα Καραντώνη και «ίσως κάτι περισσότερο». 
Κάνουν συχνούς περιπάτους στο βράχο της Ακρόπολης και στο θέατρο του 
Διονύσου, συζητούν για την ποίηση, το κίνημα του δημοτικισμού και η 
Μυρτιώτισσα του ανοίγει την καρδιά της, του εμπιστεύεται τη ζωή της και όλες τις 
ποιητικές της απόπειρες. Την ευγνωμοσύνη της για τη φιλική στοργή την 
καθοδήγηση και την πνευματική στήριξη που της πρόσφερε ο Παλαμάς, την 
εκφράζει με το ποίημα ‘θέλω να ξέρεις…».  
 
 
Θέλω να ξέρεις πως δεν έσβησε, 
μέσα μου η πύρινη ματιά σου 
κι αυτά τα χρόνια που δε μ έβλεπες, 
εγώ τα πέρναγα σιμά σου! 
 



Θέλω να ξέρεις πως το χέρι σου 
στη μοναξιά μου μ οδηγούσε, 
θέλω να ξέρεις πως η σκέψη σου 
τα ονείρατά μου κυβερνούσε. 
 
Και μου άνοιγες και τις τετράκουρνες 
βρύσες του Ολύμπιου τραγουδιού σου, 
κι έπινα αχόρταγα, και τους καρπούς 
γευόμουν ώριμους του νου σου. 
 
Κι όπου κι αν βρέθηκα, μονάχη μου 
ή μες στο βούισμα του κόσμου, 
ήσουν εσύ παντού και πάντοτε 
ο μυστικός ο σύντροφός μου. 
 
Θέλω να ξέρεις πως θα φλέγεται 
πάντοτε μέσα μου η ματιά σου 
Και όλα τα χρόνια που μου μέλλονται 
Εγώ θενά τα ζω κοντά σου! 
 
Με τη συλλογή αυτή η Μυρτιώτισσα αξιώθηκε το χαρακτηρισμό «Νέα Σαπφώ». Το 
ερωτικό στοιχείο είναι διάχυτο σ όλα τα ποιήματα και εκπλήσσει με την 
πηγαιότητα, την αμεσότητα και την τόλμη του, και μάλιστα αν τοποθετηθεί στο 
ιστορικό του πλαίσιο. Το ερωτικό στοιχείο αναπτύσσεται ανεμπόδιστα από το 
τρυφερό αίσθημα ως το διονυσιακό πάθος. Η ποίησή της θα χαρακτηριστεί  
«ζωική» αφού πηγάζει από τις αισθήσεις, τις ορμές και τα ψυχικά ερεθίσματα. Στη 
συλλογή αυτή περιέχεται το εμβληματικό και γνωστό «Σ αγαπώ» ( ανάλογο με το 
«Μόνο γιατί μ αγάπησες» της Πολυδούρη, όμως η Μυρτιώτισσα αισθάνεται την 
ανάγκη να εκφράσει όχι μόνο την αγάπη αλλά και την ερωτική της επιθυμία). 
Συμπεριλαμβάνονται επίσης και τα καθαρώς Σαπφικά ποιήματα «Γλυκειά Ερανώ»  
και το παθιασμένο ηδονικό ποίημα «Voluptas» (Ηδονή). Το «χλωρό» ψευδώνυμο 
Μυρτιώτισσα, (χαρακτηρισμός του Αντρέα Καραντώνη), της δίνει ίσως το αναγκαίο 
προσωπείο και την απελευθερώνει για να εκφραστεί τόσο τολμηρά. Σας διαβάζω το 
Voluptas. 
Ελάτε, ο κόσμος όλος είμαι εγώ 
Μες απ τα χρυσοκόκκινα μαλλιά μου 
απ τη ματιά κι από τα δάχτυλά μου 
της Ηδονής πετιέται το στοιχειό. 
Ελάτε, ο κόσμος όλος είμαι εγώ. 
 
Με ρόδα ευωδιασμένο έχω το στρώμα 
Κι απάνω του- μεθυστικό πιοτό- 
Χυμένο το αλαβάστρινό μου σώμα. 
 
Όμως αγάπη μη γυρεύετε από μένα, 
δε θα με  ιδείτε εμπρός σας να λυγίσω 
Και πάνε τα τραγούδια σας χαμένα. 



…………………………………………………………………. 
Δάκρυα δε θέλω, δε ζητώ 
παρά φωτιά για τη φωτιά μου, 
τα σαρκικά φιλά μου 
στόμα που στάζει φλόγα να γευτεί. 
 
Ω! τι με νοιάζει τότες κι αν κοπεί 
Το νήμα από της μοίρας του τα αδράχτι, 
Αφού θα νοιώθω πως θα σκορπιστεί 
Από ηδονή το είναι μου σε στάχτη. 
 Αυτή την ομολογητική αισθησιακή φωνή με πολλούς ειδυλιακούς κυματισμούς 
καθιέρωσε στη λυρική μας ποίηση η Μυρτιώτισσα. 
 
Μέχρι το 1932, ο μόνος που έχει ασχοληθεί και έχει αποτιμήσει το έργο της είναι ο 
Κ. Παλαμάς, ο οποίος την κατατάσσει στις νεορομαντικές ποιήτριες. Επισημαίνει 
επίσης κάποια ατημελησία στο στίχο, με τη γεμάτη τρυφερότητα επιεική 
διατύπωση «μη αποφυγή του πρόχειρου». Αυτό το κολάσιμο για την εποχή 
αμάρτημα, όταν οι Παρνασσικοί επιδιώκουν τη μορφική τελειότητα, ίσωςνα είναι 
ένας από τους λόγους που αδιαφορούν για τη Μυρτιώτισσα. Όταν το 1932 τιμήθηκε 
με το βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών για τη συλλογή της «Τα δώρα της αγάπης» 
και το 1939 τιμήθηκε ξανά με το κρατικό βραβείο ποίησης για τη συλλογή της 
«Κραυγές», εμφανίστηκαν κάποια σκόρπια άρθρα που την αναφέρουν, όπως αυτά 
του  Κλέωνα Παράσχου και του Τέλλου Άγρα στη Νέα Εστία το1940. 
 Στη συνέχεια εκκωφαντική σιωπή  μέχρι το 1951, όταν η Αθηνά Ταρσούλη τη 
συμπεριλαμβάνει στην ανθολογία της «Ελληνίδες ποιήτριες», που εκτείνεται μέχρι 
το 2ο Παγκόσμιο πόλεμο. Επίσης με αφορμή τη συγκεντρωτική έκδοση των 
ποιημάτων της το 1953, ακολουθούν διάφορα δημοσιεύματα και ομιλίες από το 
Βάσο Βαρίκα , το Ρήγα Γκόλφη και κάποιους ακόμα. Ακολουθεί και πάλι μια 
δεκαετία σιωπής ,στη διάρκεια της οποίας η Μυρτιώτισσα θα συναντηθεί για 
δεύτερη φορά με τον ανηλεή άγγελο του θανάτου, όταν το 1958 θα χάσει σε ηλικία 
μόλις 49 ετών, το μονάκριβο και λατρεμένο της γιο, Γιώργο Παππά. Δε θα συνέλθει 
ποτέ απ αυτό το απροσδόκητο χτύπημα. Τον πόνο της μετατρέπει σε ένα τρυφερό 
και συγκινητικό αφήγημα για την παιδική ηλικία του γιου της, το 1962.  
Η Μυρτιώτισσα ευτύχησε στη σεβάσμια ηλικία των 80 χρόνων να δει να 
κυκλοφορούν τα άπαντά της το 1965, με πρόλογο του Ακαδημαϊκού Αθανασιάδη 
και εισαγωγή στη ζωή και το έργο της από τον κριτικό Αντρέα Καραντώνη.  
Ξαναγίνεται αισθητή η παρουσία της στη δεκαετία του 70, μετά το θάνατό της το 
1968, με τη μελοποίηση των ποιημάτων της από το Γιάννη Σπανό και το Χατζιδάκι. 
Με τη μουσική γίνεται γνωστή στο ευρύ κοινό και ιδιαίτερα αγαπητή στους νέους. 
Οι εκδότες, όμως, έχουν επιφυλάξεις και δεν αποτολμούν νέες εκδόσεις με ποίηση 
Μυρτιώτισσας. Μόλις το 2002, οι εκδόσεις ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ, με τη σειρά «εκ νέου», 
μαζί με άλλους  Λάζαρους της τέχνης, φέρνουν και τη Μυρτιώτισσα στο τραπέζι της 
φιλολογικής έρευνας.  Κυκλοφορεί ειδικό τεύχος με επιλογή ποιημάτων της, 
εισαγωγή, βιογραφικό σημείωμα και μικρό βιβλιογραφικό οδηγό. 
Το  ποιητικό έργο τής Μυρτιώτισσας δεν είναι μεγάλο σε έκταση, γιατί η 
Μυρτιώτισσα δεν υπήρξε επαγγελματίας ποιήτρια. Δεν επεδίωκε να γράψει 
οπωσδήποτε ποίηση. Η ζωή της και το έργο της ταυτίζονται. Εμπνέεται από τα 



γεγονότα της ζωής και περιμένει από τη ζωή να της φέρει τον οίστρο. ΓΙ αυτό και η 
θεματολογία της είναι το δίπτυχο έρωτας-θάνατος, όπως ακριβώς ο έρωτας και ο 
θάνατος ήταν στο επίκεντρο της ζωής της. Όμως ο κύκλος της ζωής είναι ευρύτερος 
και η ποιήτρια στα θέματά της συμπεριέλαβε την ελληνική φύση, παραδεισένια 
τοπία παιδικών χρόνων, κάποια εξαίσια νησιά. αγαπημένα πρόσωπα, τη θλίψη της 
μοναξιάς. 
Η ζωή και το έργο  ενός καλλιτέχνη ρυθμίζονται από τις ίδιες αρετές και κακίες, από 
τα ίδια πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα του δημιουργού. Ο αυθορμητισμός και η 
έλλειψη πειθαρχίας στη ζωή της Μυρτιώτισσας διαποτίζουν όλες τις πηγές της 
ύπαρξης της, ακόμη και τις πιο δημιουργικές. Η αυτοσχέδια, αυθόρμητη και πηγαία 
γραφή της Μυρτιώτισσας, πορεύονται παράλληλα με το ρυθμό της καθημερινής 
ζωής, με τη ρέουσα και φυσική γλώσσα των ερωτευμένων και ίσως αυτό είναι το 
στοιχείο που προσδίδει μουσικότητα στα ποιήματα της Μυρτιώτισσας και τα κάνει 
μελοποιήσιμα. Η όποια ατέλεια στο στίχο, στο τέλος-τέλος μπορεί να θεωρηθεί 
ιδιοτροπία που προσδίδει ομορφιά. Εξάλλου το βάρος της ποίησής της στρέφεται 
στην τόλμη της ενδοσκόπησης και όχι στη μορφική τελειότητα. Αρκετά ποιήματά 
της μοιάζουν με προσωπικές σελίδες ημερολογίου, με ερωτική εξομολόγηση ή 
ερωτική επιστολή. 
 
Η περιορισμένη θεματολογία της και η εμμονή της στην  εσωστρέφεια και τον 
έρωτα, ίσως στέρησαν από το έργο της το κύρος  της ιστορικής και κοινωνικής 
θεώρησης και το ιδεολογικό βάθος, γι αυτό και δεν έγινε εύκολα αποδεκτό. Σε 
αντίθεση όμως με τη φιλολογική έρευνα, την αδιαφορία των κριτικών και τις 
επιφυλάξεις των εκδοτών, έχουμε δεκάδες αναφορές στα ιστολογία και οι νέοι 
φαίνεται ότι γοητεύονται από τη ζωή και  την ποίηση της Μυρτιώτισσας, 
συγκινούνται από τη γνησιότητα της φωνής της. Νομίζω ότι αυτό ονειρευόταν και η 
ποιήτρια για το μέλλον της ποίησής της, όπως μας το αναπτύσσει στο ποίημα «Μ 
αρέσει να ονειρεύομαι» 
 
Κι ακόμα λέω πως θα ρχωνται σιμά μου κάπου κάπου  
μ ευλάβεια τα παιδιά, 
και θα στολίζει ο ποιητής την πέτρα του μνημάτου 
μ ανθούς και με κλαδιά. 
 
Κι ύστερα στο σκοτάδι του θα σε τυλίξει ο χρόνος, 
Μυρτιώτισσα. Η βροχή 
θα σου ξεπλύνει τα όνομα, θα ξεπλυθεί κι ο πόνος. 
τριγύρω σου, ψυχή… 
 
Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας. 

Μαρία Παυλάκου- Τσαγκαράκη 
Πρόεδρος Συνδέσμου Φιλολόγων Μεσσηνίας 

 
 

 


