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Μελετώντας και γνωρίζοντας σε βάθος τη ζωή της Μαρίας  Πολυδούρη 

,ανακάλυψα μια άλλη πλευρά της, μια πλευρά άγνωστη στο ευρύ κοινό, πράγμα 

λογικό καθώς η ίδια δεν πέρασε στο έργο της αυτήν  την πρωτοποριακή στάση της 

απέναντι στο συντηρητισμό της τότε αθηναϊκής κοινωνίας. Ανακάλυψα, λοιπόν, μια 

Μαρία Πολυδούρη όχι ρομαντική και λυρική αλλά μια Μαρία Πολυδούρη 

αγωνίστρια κι αντισυμβατική , μια δυναμική γυναίκα που αποτελούσε παραφωνία 

ανάμεσα στο πλήθος των καταπιεσμένων και συμβιβασμένων γυναικών της εποχής 

της . 

Σ’ αυτό συνέβαλε το κλίμα στο οποίο μεγάλωσε. Καθοριστικό ρόλο έπαιξε η 

μητέρα της ,Κυριακή Μαρκάκου, γυναίκα καλλιεργημένη ,με προοδευτικές 

αντιλήψεις, θαυμάστρια της Καλλιρόης Παρρέν ,που διάβαζε την Εφημερίδα των 

Κυριών. Η ποιήτρια από μικρή ηλικία συναναστρεφόταν με μεγαλύτερες ,λόγιες 

κυρίες της Καλαμάτας ,δείχνοντας ενδιαφέρον για τα κοινωνικά ζητήματα ,τον 

αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών και την εξίσωση των δύο φύλων.  

Η πρώτη  έμπρακτη εκδήλωση του πρώιμου φεμινισμού της ήταν το 1919, σε 

ηλικία 17 μόλις χρόνων ,όταν ο βουλευτής Κεφαλληνίας είπε στη Βουλή ότι «είναι 

καιρός να δώσομε και εμείς δικαιώματα στις Ελληνίδες καθώς έδωσε κι όλη η 

Ευρώπη». Συγκέντρωσε, λοιπόν ,τις υπογραφές των δυο αδελφών της και μερικών 

φιλενάδων της και έστειλε το τηλεγράφημα: «συγχαίρομεν πρωτοβουλία, είμεθα 

στο πλευρό σας». Έπειτα, στην ίδια ηλικία ,άρχισε να εργάζεται στη Νομαρχία, όταν 

όλες οι συμμαθήτριες της περίμεναν να αποκατασταθούν, δηλαδή να παντρευτούν . 

Τον επόμενο χρόνο,1920,  καταφέρνει να μπει στην «ανδροκρατούμενη» 

Νομική Σχολή Αθηνών, μετά από απεργία πείνας για να υποχρεώσει τον πατέρα της, 

Ευγένιο Πολυδούρη ,να της επιτρέψει να φοιτήσει εκεί κι όχι στη Φιλοσοφική, για 

να υπερασπιστεί όλες τις αδικημένες γυναίκες. Παράλληλα μετατίθεται στην Αθήνα 

και είναι και φοιτήτρια και εργαζόμενη, πράγμα άκρως σύγχρονο. 

Αξίζει να σημειωθεί σ’ αυτό το σημείο πως στα χρόνια των σπουδών της, 

αντιμετώπιζε τους συμφοιτητές της ως ισότιμους ,μάλιστα πολλές φορές δε δίσταζε 

να κάνει αυτή την πρώτη κίνηση ,αδιαφορώντας για το τι θα σκεφτεί ο περίγυρος. 

Επιπλέον, σύχναζε σε καφενείο με τις φίλες της ,καθαρά «ανδροκρατούμενο» χώρο.  

Όταν αργότερα γνωρίζει και ερωτεύεται τον Κώστα Καρυωτάκη ,στο τέλος 

της σχέσης τους ,όταν αυτός της αποκαλύπτει πως πάσχει από σύφιλη, η ίδια 

πρωτοτυπώντας για τα κοινωνικά δεδομένα της εποχής της, του προτείνει να 

παντρευτούν ,χωρίς να κάνουν παιδιά. Σήμερα, το θέμα αυτό εξακολουθεί να 

θεωρείται ταμπού για μια γυναίκα. 



Το 1924 γνωρίζει τον Αριστοτέλη Γεωργίου ,νέο ,ωραίο και ευκατάστατο 

δικηγόρο (το όνειρο κάθε γυναίκας,τόσο τότε, όσο και σήμερα) ,ο οποίος την 

ερωτεύεται. Την ευχαριστεί η συντροφιά του ,αλλά διστάζει να δεσμευτεί. 

Ένα χρόνο αργότερα ,το 1925, αποφασίζει να ασχοληθεί με το θέατρο. Φοιτά 

για λίγο στη Δραματική Σχολή του Εθνικού ,όπου έχει δάσκαλο τον Φώτιο Πολίτη 

,και ύστερα στη σχολή Κουνελάκη . Γνωρίζουμε επίσης πως αργότερα, στο Παρίσι 

,ασχολήθηκε με τη ραπτική. Τη Μαρία Πολυδούρη δηλαδή διέκρινε 

πολυπραγμοσύνη, κάτι που δε χαρακτήριζε πολλές σύγχρονές της. 

Τον ίδιο χρόνο αρραβωνιάζεται τον Γεωργίου ,αλλά δε διστάζει ,λίγο καιρό 

αργότερα ,να τον αφήσει, γιατί ένιωθε πως πνιγόταν σ’ αυτή τη σχέση και φυσικά 

ήταν ακόμα ερωτευμένη με τον Καρυωτάκη. Μετά το χωρισμό της φεύγει 

αιφνιδιαστικά για το Παρίσι ,με χρήματα που κληρονόμησε από τον πατέρα της . 

Από  τις τελευταίες της πράξεις, φαίνεται πως τολμούσε να πάρει μεγάλα ρίσκα για 

τα δεδομένα της εποχής της. 

 

Ακόμη και σήμερα τέτοιες στάσεις ζωής θεωρούνται πρωτοπόρες παρά τις 

θεωρητικές διακηρύξεις. Αυτός ο πρώιμος και γνήσιος φεμινισμός της Πολυδούρη , 

σε συνδυασμό με τη λυρική φύση και την ευαισθησία της, είναι εκείνα που μας 

συγκινούν σήμερα και την κάνουν οδηγό ζωής και για μας. 
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