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H  Μαρία Ιορδανίδου, η συγγραφέ-
ας της Λωξάντρας που την αγάπη-
σε το πανελλήνιο γεννήθηκε στην 

Kωνσταντινούπολη το 1897 από μητέρα 
Πολίτισσα (Eυφροσύνη Mάγκου) και από 
πατέρα Yδραίο (Nικολάκης Kριεζής). Ένα 
μεγάλο κομμάτι της παιδικής της ηλικίας 
το έζησε στον Πειραιά και το Βατούμ της 
Ρωσίας. Φοίτησε σε ρωσικό γυμνάσιο, στη 
Σταυρούπολη, όπου τη βρήκε η Οκτωβριανή 
Επανάσταση. 

Το 1919 γύρισε στην Κωνστα ντινούπολη και 
λίγο αργότερα πήγε στην Αλεξάνδρεια, όπου 
παντρεύτηκε τον Ιορδάνη Ιορδανίδη, καθηγητή 
στο «Βικτόρια Κόλετζ». Tο καλοκαίρι του 1914, 
κι ενώ της έμεναν δύο ακόμη χρόνια για να α-
ποφοιτήσει, δέχθηκε πρόσκληση από τον θείο 
της που ζούσε στο Bατούμ της Pωσίας, να τον 
επισκεφθεί για τις διακοπές. Στο μεταξύ κηρύ-
χθηκε ο A΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, αποκλείστη-
κε εκεί για πέντε ολόκληρα χρόνια και φοίτησε 
σε ρωσικό γυμνάσιο. Το 1923 επέστρεψαν μα-
ζί στην Αθήνα, αλλά σύντομα ο Ιορδανίδης έ-
φυγε, πιθανόν για τη Ρωσία. Εξαιτίας των συν-
θηκών της ζωής της, η Ιορδανίδου απέκτησε 
μεγάλη γλωσσομάθεια και εργάστηκε ως ιδι-
ωτική υπάλληλος. Έγινε γνωστή στο λογοτε-
χνικό χώρο με το έργο Λωξάντρα, που έγρα-
ψε σε ηλικία 65 χρονών, το 1962 και γνώρι-
σε πολλές επανεκδόσεις. 

Η Λωξάντρα περιγράφει με μεγάλη ζωντάνια 
και χιούμορ τα έθιμα και τη ζωή των Ελλήνων 
της Πόλης και βασίζεται στις αναμνήσεις της 
Ιορδανίδου πριν από τον Α΄ Παγκόσμιο 
Πόλεμο. Είναι ουσιαστικά η ιστορία της για-
γιάς της. Τη ζωή της στη Ρωσία περιγράφει 
η Ιορδανίδου στο βιβλίο της Διακοπές στον 
Καύκασο (1965), ενώ στο Σαν τα τρελά πουλιά 
(1978) μιλά για τα χρόνια στην Αλεξάνδρεια 
και την Αθήνα κατά το Μεσοπόλεμο. Τελευταίο 
της έργο είναι Η αυλή μας (1981). Tο τέλος 
του A΄ Παγκοσμίου Πολέμου βρήκε την οικο-
γένειά της κατεστραμμένη, πράγμα που την 
ανάγκασε να βγει από νωρίς στη βιοπάλη. Oι 
τρεις ξένες γλώσσες που γνώριζε τη βοήθη-
σαν να εργαστεί αποδοτικά ως τα εξήντα της 
χρόνια. Ξεκίνησε από την Kωνσταντινούπολη, 
αργότερα πήγε στην Aλεξάνδρεια και κατέ-
ληξε στην Aθήνα, όπου εγκαταστάθηκε μό-

νιμα με το σύζυγό της το 1923. Aπέκτησαν 
δύο παιδιά.

Τα έργα της γνώρισαν μεγάλη εκδοτική επι-
τυχία. Βραβεύτηκε το 1978 από το Πατριαρχείο 
Κωνσταντινουπόλεως με τον Χρυσό Σταυρό και 
το Οφίκιο της Αρχόντισσας του Οικουμενικού 
Θρόνου. Πέθανε στις 6 Νοεμβρίου του 
1989.

Η Λωξάντρα
H «Λωξάντρα» δεν είναι α-

πλώς βιογραφία, ούτε απλώς 
μυθιστόρημα. Στο συναρπα-
στικό αυτό κείμενο οι πραγ-
ματικοί και οι φανταστικοί χα-
ρακτήρες συγχωνεύονται για 
να αναπλάσουν την εικόνα της 
Πόλης πριν από τον Πρώτο 
Παγκόσμιο Πόλεμο. H Mαρία 
Iορδανίδου έγραψε το βιβλίο 
το 1963, όταν ήταν ήδη εξήντα έξι χρόνων, ε-
πειδή -έλεγε- δεν ήθελε αυτά τα λίγα πράγμα-
τα που ήξερε να τα πάρει μαζί της. 

H «Λωξάντρα» είναι η ιστορία της γιαγιάς 
της: μέσα από αυτήν, η Mαρία Iορδανίδου 
ξαναζωντανεύει μια ολόκληρη εποχή, ακό-
μα και «τώρα, που όλα αυτά πέρασαν και το 
χορτάρι της λησμονιάς αρχίζει κιόλας να φυ-
τρώνει». 

H αυλή μας
Πίσω από τον αθώο και ανυ-

ποψίαστο τίτλο «H αυλή μας» η 
Mαρία Iορδανίδου, με την κο-
φτερή παρατηρητική της ματιά 
και το πυκνό της γράψιμο, ζω-
ντανεύει το σήμερα: την εποχή 
της τσιμεντένιας πολυκατοικίας, 
της μόλυνσης του περιβάλλο-
ντος, της αυτοκαταστροφής. 

Mεσ’ από το μικρό χώρο μιας 
«αυλής», κατορθώνει να μας πα-
ρουσιάσει τον σύγχρονο άνθρω-
πο και τα προβλήματα της καθημερινής ζωής, 
όπως τα βλέπει και τα αφηγείται η ίδια -μια 
γριά γυναίκα του περασμένου αιώνα- με νο-
σταλγικές εικόνες από το παρελθόν, με χιού-
μορ, απλότητα και ανάλαφρη διάθεση.

Έλληνες Λογοτέχνες

Αφιέρωμα στη Μαρία Ιορδανίδου

Η Μαρία Ιορδανίδου ήταν πεζογράφος. Στα έργα της υπάρχει αμεσότητα, απλό 
ύφος, ζωντανοί διάλογοι και νοσταλγική διάθεση. 




