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Περίληψη 

Καθώς τέχνη και κοινωνία βρίσκονται σε μια σχέση συνεχούς αλληλεξάρτησης και 

αλληλεπίδρασης, στο παρόν πόνημα σχολιάζεται αρχικά η επίδραση της νόσου της φυματίωσης, 

σε επιλεγμένα έργα του Μ. Σαχτούρη και της Μ. Πολυδούρη. Όπως έχει καταγράψει ο 

M.Vovelle (2000), στην κουλτούρα του θανάτου δεν συναντάμε μόνο τον προσωπικό θάνατο 

του πάσχοντος, αλλά και τον θάνατο του συνανθρώπου. Σε αυτό το πνεύμα διαβάζουμε στη 

συνέχεια το έργο του D.Thomas, στο οποίο συναντάται η υπαρξιακή αγωνία του ποιητή με 

αφορμή την θανατηφόρο ασθένεια του πατέρα του. Παράλληλες αναφορές γίνονται και στην 

ελληνική και διεθνή λογοτεχνία, ποίηση και τέχνη. 

Λέξεις κλειδιά: Μεταπολεμική ποίηση,  Γενιά του 1920, Διεθνής ποίηση, Καλές τέχνες, 

Λαογραφία, Λογοτεχνική ανάλυση, Θάνατος, Ασθένεια,. 
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Εισαγωγή 

"Η ζωή μου είναι ένα τέλειο νεκροταφείο  

από χαμένες ελπίδες" 

L.M. Montgomery 

1874 –1942 

 

 

 Πολύ συχνά η καλλιτεχνική και λογοτεχνική δημιουργία μιας περιόδου αποτελούν 

αντανακλάσεις της κοινωνίας στην οποία παράχθηκαν. Σύμφωνα με την Ε. Γέμτου (2015:199) 

"Ο καλλιτέχνης λειτουργεί επηρεασμένος από το κοινωνικό, ιστορικό και πολιτισμικό πλαίσιο 

μέσα στο οποίο ζει και εργάζεται, αλλά και το έργο τέχνης έχει τη δυναμική να επηρεάσει την 

κοινωνική ομάδα προτείνοντας τρόπους σκέψης και καλλιεργώντας αξίες." Προσεγγίζοντας το 

θέμα μας, οι πανδημίες, οι θανατηφόρες επιδημίες και η αέναη πάλη με τις χρόνιες ασθένειες δεν 

έχουν λείψει από το ιστορικό συνεχές ενώ με μια σύντομη αναδρομή στο παρελθόν, εντοπίζουμε 

την πανδημία της πανώλης (Μαύρη Πανούκλα) το 1348, την ισπανική γρίπη του 1918, τη 

χολέρα, που καταδίωξε την πρωτεύουσα της Ελλάδας το 1854 κ.ο.κ. Ταυτόχρονα με τις 

πυρετώδεις προσπάθειες της επιστημονικής κοινότητας να ανακαλύψει λύσεις, ο άνθρωπος 

αγωνίζεται να επιβιώσει και να νικήσει, έστω και προσωρινά την θνητή του φύση. Στην Ομήρου 

Οδύσσεια διαβάζουμε την αγωνία μπροστά στο φόβο του θανάτου στα λόγια του Αχιλλέα: "Το 

θάνατο μη μου ζητάς με λόγια να γλυκάνεις. Κάλλιο στη γης να βρισκόμουν, κι ας δούλευα σε 

ανθρώπου μικρού, με δίχως βιός πολύ, παρά στον Άδη να είμαι, και βασιλέας να λέγομαι των 

πεθαμένων όλων" (λ. 488-91).  

 Όπως διατύπωσε ο S.Freud (2017:10) " Κάθε άνθρωπος κρύβει μέσα του έναν ποιητή...ο 

τελευταίος ποιητής θα πεθάνει μόνο όταν πεθάνει και ο τελευταίος άνθρωπος". Ο θάνατος, η 

απώλεια, η μοναξιά και η ματαίωση αποτελούν αρχέγονες καταστάσεις της ύπαρξης οι οποίες 

εκφράζονται μέσω κάθε νέου καλλιτεχνικού ή λογοτεχνικού δημιουργήματος φέρνοντας έτσι 

στο προσκήνιο "κάτι νέο, κάτι που δεν υπήρχε πριν" στην συγκεκριμένη μορφή (Storr,1991:11). 

Στις εικαστικές τέχνες, που συχνά λαμβάνουν αφορμή από την ποίηση και την λογοτεχνία, 

συναντάμε πληθώρα έργων, ενδεικτικά: Θάνατος και Ζωή (1910-1915) του Gustav Klimt, η 

Οφήλια (1851-2) του J.Millais, αλλά και σχετικά μοτίβα όπως το memento mori: η υπενθύμιση 
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της θνητότητας, που ξεκίνησε να αποτυπώνεται εικαστικά από τον 15
ο 
αιώνα, το cogita mori, η 

γνώση του θανάτου, που εισήγαγε ο ερασμιακός ανθρωπισμός. (Vovelle,2000:238) κ.ο.κ. Η 

σύντομη αυτή σταχυολόγηση της αναπαράστασης του θανάτου στην καλλιτεχνική δημιουργία
1
 

έχει ιδιαίτερη αξία, καθώς όπως συμπεραίνει και η C.Freeland (2005:128), σχολιάζοντας τις 

θέσεις του Goodman και του J.Dewey: "η τέχνη {αποτελεί} ένα μέσο σύνδεσης με το 

περιβάλλον μας–μεταμορφώνοντας τις αισθήσεις μας– μας ενεργοποιεί". 

 Μαρία Πολυδούρη (1902-1930): Σαν πεθάνω 

 Σύμφωνα με τον Κ. Στεργιόπουλο (2000:420-22), η Μ. Πολυδούρη αποτελεί μια από τις 

πιο χαρακτηριστικές παρουσίες της μεσοπολεμικής περιόδου, στην ελληνική ποίηση. Μια 

ποιήτρια που "διαβάστηκε και προσέχτηκε μόλις πριν από τον πρόωρο θάνατό της και αμέσως 

ύστερα". Η ρομαντική της φύση και η ατμόσφαιρα του περιβάλλοντός της, την οδηγούσαν στην 

μεταγραφή των γεγονότων του συναισθηματικού της κόσμου, στην ποιητική γλώσσα της 

εποχής, με τις αντίστοιχες εξιδανικεύσεις, ωραιοποιήσεις και υπερβολές (ό.π.).Η ζωή της πήρε  

μοιραία τροπή, όταν η αδενοπάθειά της εξελίχθηκε σε φυματίωση, καθώς η έντονη και δυσχερής 

οικονομική της κατάσταση επιβάρυναν την υγεία της. Το 1928 νοσηλεύτηκε στην Σωτηρία και 

φαίνεται πως η είδηση της αυτοκτονίας του Κ. Καρυωτάκη αποτέλεσε τη χαριστική βολή για 

την ήδη κλονισμένη υγεία της(ό.π.). Ξεκίνησε να αψηφά τις συστάσεις των γιατρών της με 

κρυφές εξόδους και νυχτερινές εξορμήσεις εκτός του σανατορίου. Σύντομα καθηλώθηκε στο 

κρεβάτι, και πέθανε περιστοιχισμένη από φίλους και συναδέλφους το 1930 

(Στεργιόπουλος,2000:421). 

 Το παρακάτω "προφητικό"
2
 θα λέγαμε ποίημα, από την ποιητική συλλογή Οι Τρίλλιες 

που Σβήνουν (1928), με τίτλο: Σαν πεθάνω, συμπυκνώνει κάποιες από τις θεματικές, της 

ποίησης της εποχής της Μ. Πολυδούρη (1920-1930), όπως την στερημένη ελπίδα, την 

απαισιοδοξία, την παραίτηση και τις διαψευσμένες προσδοκίες (Vitti:1987:313,319).  

                                                           
1
 Όπως αναφέρει ο Ι. Σκαρπέλος (2011:12), ¨Η γλώσσα της εικόνας, σε κάθε εκδοχή της (της ζωγραφικής, της 

φωτογραφίας, του κινηματογράφου, της τηλεόρασης, των κόμικς) κυριαρχεί όχι μόνο ως ρητορικό σχήμα αλλά και 

ως επιστημολογικό παράδειγμα για την κατανόηση του μη γλωσσικού σύμπαντος που προσφέρεται στην όραση.'' 
2
 Η ποιήτρια έφυγε από τη ζωή τον Απρίλιο του 1930. 
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''Θα πεθάνω μιαν αυγούλα μελαγχολική του Απρίλη, 

όταν αντικρύ θανοίγη μέσ’ στη γάστρα μου δειλά 

ένα ρόδο – μια ζωούλα. Και θα μου κλειστούν τα χείλη 

και θα μου κλειστούν τα μάτια μοναχά τους σιωπηλά. 

 

Θα πεθάνω μιαν αυγούλα θλιβερή σαν την ζωή μου, 

που η δροσιά της, κόμποι δάκρι θα κυλάη πονετικό 

στο άγιο χώμα που με ρόδα θα στολίζη τη γιορτή μου, 

στο άγιο χώμα που θα μου είνε κρεβατάκι νεκρικό. 

 

Όσα αγάπησα στα χρόνια της ζωής μου θα σκορπίσουν 

και θαφανιστούν μακριά μου, σύννεφα καλοκαιριού. 

Όσα μ’ αγάπησαν μόνο θάρθουν να με χαιρετίσουν 

και χλωμά θα με φιλάνε σαν αχτίδες φεγγαριού. 

 

Θα πεθάνω μιαν αυγούλα μελαγχολική του Απρίλη. 

Η στερνή πνοή μου θάρθη να στο πη και τότε πια, 

όση σου απομένει αγάπη, θάναι σα θαμπό καντύλι 

- φτωχή θύμηση στου τάφου μου την απολησμονιά.'' 

 Στον πρώτο στίχο του ποιήματος ο θάνατος έρχεται την άνοιξη και αναγόμαστε 

συνειρμικά στον στίχο από το δημοτικό τραγούδι: "Για δες καιρό που διάλεξε ο χάρος να με 

πάρει τώρα π' ανθίζουν τα κλαδιά και βγάζ΄ η γη χορτάρι". Η Άνοιξη εκτός από την αναγέννηση, 

την άνθιση της πλάσης και τη γονιμότητα της φύσης, αποτελεί και μια μεταβατική εποχή προς 

το καλοκαίρι, μια εποχή εξωστρεφή, που έρχεται στη συνέχεια σε έντονη με την εικόνα των 

ρόδων στην κηδεία της, άνθη, που όπως περιγράφει η C.Freeland (2005:22) μας προκαλούν να 

τα χαρακτηρίσουμε ωραία.
3
  Η νεκρώσιμη τελετή όπως παρατηρούμε, παρουσιάζεται ως γιορτή. 

Όπως διατυπώνει και ο Μ.Γ.Μερακλής (2011:189) "Το θάνατο δεν τον αντιμετωπίζουν όλοι οι 

άνθρωποι όλων των εποχών, με τον ίδιο τρόπο". Ως παραδείγματα, μπορούμε να αναφέρουμε 

την ιδιαίτερα αισιόδοξη στάση του πρωτόγονου ανθρώπου απέναντι στο θάνατο, καθώς τον 

συσχέτιζε άμεσα με τη ζωή. Το ανθρώπινο σώμα εκλαμβανόταν ως αντίστοιχο του φυτού, που 

σπέρνεται, φυτρώνει και μαραίνεται, σύμφωνα με τον κύκλο των εποχών (ό.π.:190). Είναι 

αντιληπτό σε αυτό το σημείο, πως σε αγροτικά περιβάλλοντα,
4
 τα δυο αντίθετα φαινόμενα, της 

                                                           
3
 Η σειρά των χρωμάτων του λουλουδιού και η υφή του, διεγείρει τις πνευματικές μας δυνάμεις στο να το 

προσλάβουμε υπό την έννοια της καντιανής ορθότητας περί του "αντικειμενικά ωραίου" και η θέασή του μας 

προκαλεί εσωτερική αρμονία (Freeland:2005:22). 

4 Στην Απείρανθο της Νάξου, όταν ο νεκρός ήταν πολύ ηλικιωμένος, δεν υπήρχε μοιρολόι και οδυρμός, αλλά οι 

άνθρωποι που μαζεύονταν για να τον αποχαιρετήσουν έλεγαν ιστορίες, γελούσανε κ.τ.λ. (Μερακλής,2011:191). Σε 
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ζωής και του θανάτου συνυπολογίζονται ως μέρη μιας ενότητας, σε αντίθεση με τα αστικά 

περιβάλλοντα, στα οποία οι άνθρωποι είναι τρομοκρατημένοι μπροστά στον θάνατο (ό.π.).Στην 

επόμενη στροφή του ποιήματος, επανέρχεται το ζήτημα της εποχής:  Όσα αγάπησα στα χρόνια 

της ζωής μου θα σκορπίσουν και θαφανιστούν μακριά μου, σύννεφα καλοκαιριού. Kαθώς το 

χαρακτηριστικό των καλοκαιρινών μηνών είναι η ηλιοφάνεια και οι υψηλές θερμοκρασίες, η 

περιγραφή της ποιήτριας μας παραπέμπει ξανά σε μια δυσοίωνη περίσταση. Παρότι στην 

Τετραφάρμακο του Επίκουρου, συναντάμε το ρητό: "ανύποπτον ο θάνατος
5
" η δημιουργός 

εκφράζει τη θλίψη της για όσα θα αφήσει πίσω της.  

 Με αφορμή τους τελευταίους στίχους ,
6
 το ενδιαφέρον μας συγκεντρώνεται γύρω από το 

δίπτυχο του έρωτα και του θανάτου. O E. Panofsky, περιγράφει πως ο  Έρωτας σε αρκετές 

εικαστικές αναπαραστάσεις, απεικονίζεται τυφλός αλλά και γυμνός λόγω του ότι, αντίστοιχα, 

"τυφλώνει τους ανθρώπους αφού δεν υπάρχει τίποτα πιο τυφλό από έναν ερωτευμένο με ένα 

πρόσωπο ή ένα πράγμα" και γυμνό καθώς "αφαιρεί από τους ανθρώπους τα ρούχα τους, τα 

αγαθά τους, τη λογική και τη σοφία τους" (ό.π.:188). Όσον αφορά την σχέση του Έρωτα και του 

θανάτου, ο συγγραφέας υποστηρίζει πως οι παραστάσεις του «τυφλού» έρωτα ανήκουν στην 

ίδια ομάδα με το θάνατο, την απιστία, την τύχη κ.ά. Η σύνδεση του θανάτου με τον  Έρωτα, 

ήταν πιο στενή, καθώς ο Έρωτας, όπως και ο θάνατος, ρίχνουν στα «τυφλά» τα βέλη τους και 

δεν υπολογίζουν την ηλικία, την κοινωνική θέση ή την προσωπική αξία του καθενός. Έτσι 

λοιπόν η ανθρωπότητα, και στις δύο περιπτώσεις, υπακούει στην "αναιτιολόγητη και 

αμετάκλητη ετυμηγορία τους"(Panofski,1991:194-5 στο Παπά:2017:20). 

   Ολοκληρώνοντας, αξίζει να αναφέρουμε πως σύμφωνα με την S.Sontag(1993:26-27) η 

νόσος της φυματίωσης στην λογοτεχνική παραγωγή του 19
ου

 αιώνα, αποκτά ένα μεταφορικό 

περιεχόμενο, ως μια "νόσος πάθους" που πλήττει ήρωες που βίωναν μια έντονη ερωτική 

                                                                                                                                                                                           
κάποιους τόπους, υπάρχουν ακόμα καταγραφές πως όταν οι άνθρωποι γερνούσαν πολύ, καλούσαν οι ίδιοι τον 

θάνατο, με τη γλώσσα των τελετουργικών συμβόλων. Για την Κρήτη, υπάρχουν επίσης πληροφορίες σχετικά με την 

ψύχραιμη στάση των ντόπιων, που χαρακτήριζε όλες τις φάσεις της κηδείας και της ταφής, και κορυφωνόταν μέχρι 

το σημείο που τα κοινά γεύματα μετά την ταφή του νεκρού αποκτούσαν τόνους διασκέδασης (ό.π.:193). 

5
 "...'Αρα ο θάνατος δεν υπάρχει ούτε για τους ζωντανούς, ούτε για τους πεθαμένους-εφόσον για τους πρώτους δεν 

υπάρχει, ενώ οι άλλοι δεν υπάρχουν πια." (Επίκουρος, Επιστολή προς Μενοικέα χωρίο.125) 
6
  Ο δεσμός της M.Πολυδούρη, με τον ομότεχνό της Κ.Καρυωτάκη, "έφτασε να μεταμορφωθεί σε λαϊκό ρομάντζο" 

(Στεργιόπουλος:2000:422). 
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απογοήτευση ή ματαίωση, είτε που οδηγούνταν στην φυματίωση από την καταπίεση των 

συναισθημάτων τους.  

Μίλτος Σαχτούρης (1919-2005): Η Μεταμόρφωση 

 Η ποίηση του Μ. Σαχτούρη, ανταποκρίνεται εντυπωσιακά στην πραγματικότητα, παρότι 

ο ποιητής εκμεταλλεύεται την θητεία του στον υπερρεαλισμό, στήνοντας παραστάσεις τρόμου, 

σε φαινομενικά παράλογες συνθέσεις (Vitti,1987:383). Ο Λ. Πολίτης (1985:340) θα αναφέρει 

πως ο ποιητής δημιουργώντας έναν κόσμο κλειστό και περιχαρακωμένο, στοχεύει στην έκφραση 

της πικρής αίσθησης της ζωής. Κυριαρχεί μια υπαρξιακή θλίψη στην ποίησή του, που συχνά 

εκφράζεται με μικρούς μύθους, παραβολές, αινιγματικά σύμβολα και πληθώρα εικόνων, που 

ξεκινούν από το αλλόκοτο και φτάνουν ως το παραμορφωμένο. Η λιτότητα που παρουσιάζει στα 

εκφραστικά μέσα και η ευρηματικότητα στην εκλογή νέων λέξεων είναι έκδηλη. Αναλόγως με 

το μοτίβο των περισσότερων μεταπολεμικών ποιητών, έτσι και η ποίηση του Μ. Σαχτούρη, δεν 

στερείται "ρομαντικής τρυφερότητας" αλλά ταυτόχρονα προσηλώνεται στην εσωτερική 

υπόσταση των πραγμάτων, στην ουσία τους (ό.π.:335).  

 Όπως γνωρίζουμε, ο Μ. Σαχτούρης έπασχε από φυματίωση, την οποία στη συνέχεια 

κατάφερε να ξεπεράσει. Κατά δήλωση του ίδιου σχετικά με την πρώτη ποιητική συλλογή του, 

είναι φανερό πως η νόσος αυτή επηρέασε εκτός από την υγεία του, τόσο την ψυχοσύνθεσή του 

όσο και την ποιητική του δημιουργία: "Η Λησμονημένη είναι μια περιπέτεια που πολύ μού 

στοίχισε. Εκείνη την εποχή αρρώστησα από φυματίωση και εξαφανίστηκα […] Ναι, σημαδεμένος. 

Αυτή είναι η Λησμονημένη"  καθώς και: "…νέος στην Κατοχή είχα αρρωστήσει βαριά από 

φυματίωση, τότε που πέθαιναν ακόμη και όσοι ήταν καλά από έλλειψη τροφής, οπότε είχα ορκιστεί 

ότι αν δεν πεθάνω, θα αφοσιωθώ στην ποίηση, δε θα κάνω τίποτ άλλο. Το οποίο και έκανα και 

δεν έχω μετανιώσει" (Σαχτούρης:2000:27,33). 
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 Στο παρακάτω ποίημα του Μ. Σαχτούρη: Μεταμόρφωση  φαίνεται επίσης να έχει αναφορές 

σχετικές με τη νόσο
7
και ανήκει στην ποιητική συλλογή του 1952, με τίτλο: Με το πρόσωπο στον 

τοίχο: 

''Μια μέρα θα ξυπνήσω 

άστρο όπως το έλεγες 

θα πλύνω από τα χέρια μου το αίμα 

και θα πετάξω τα καρφιά 

από το στήθος μου 

δέ θα φοβάμαι πιά τον κεραυνό 

δέ θα φοβάμαι το σφαγμένο πετεινό 

μια μέρα θα ξυπνήσω άστρο όπως το έλεγες 

τ'ότε θα είσαι ενα πουλί 

ίσως να είσαι ενα παγώνι 

εγώ θα έχω αθωωθεί.'' 

 Το αίμα, και τα καρφιά, που αναφέρει ο ποιητής ίσως αφορούν εκφάνσεις της νόσου, που 

όπως πληροφορούμαστε, προκαλούσε έντονο βήχα και αιμοπτύσεις. Ο φόβος προς τον κεραυνό, 

αρχετυπικά, παραπέμπει σε κάτι το απρόβλεπτο και ο σφαγμένος πετεινός μας ανάγει 

συνειρμικά στο παλαιό έθιμο, κατά το οποίο γινόταν ραντισμός των θεμελίων ενός νέου σπιτιού 

με αγιασμό και αίμα πετεινού (στην Σιάτιστα Κοζάνης και τα Άβδηρα Θράκης, ο πετεινός 

σκοτώνονταν μάλιστα, με το σφυρί του πρωτομάστορα) (Αικατερινίδης:1979). Η αντίθεση που 

εντοπίζουμε στη συνέχεια ανάμεσα στον σφαγμένο πετεινό, και το εντυπωσιακό,
8
επιβλητικό 

παγώνι, πιθανόν αποτελεί συμβολικά, τον ευσεβή πόθο του υποκειμένου, για την επικείμενη 

μεταμόρφωσή του.  

                                                           
7
  Κατά την χρονολογία δημοσίευσης του έργου, ο ποιητής είχε ήδη ξεπεράσει τον κίνδυνο του θανάτου από την 

ασθένεια , ωστόσο είμαστε σε θέση να εξετάσουμε το έργο, υπό το πρίσμα των πρότερων τραυματικών βιωμάτων 

του. 
8
  Ο U.Eco σημειώνει τη ρήση του Ε.Α.Poe και αναφέρει: ''H oμορφιά οποιουδήποτε είδους, στην υπέρτατη άνθησή 

της, ξυπνά οπωσδήποτε τα δάκρυα μέσα σε μια ευαίσθητη καρδιά'' και ''συνεπώς, η μελαγχολία είναι ο πιο θεμιτός 

από όλους τους ποιητικούς τόνους''. (Eco, 2003:379). 
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 Παρά τη ζοφερή ατμόσφαιρα που δημιουργεί το ποίημα, ο τίτλος του: Μεταμόρφωση, ο 

αποφασιστικός τόνος με την επαναλαμβανόμενη χρήση του μορίου: "θα", που περιγράφει 

καταστάσεις που πρόκειται να συντελεστούν στο μέλλον, αλλά και η αρχή: ''μια μέρα θα 

ξυπνήσω άστρο'' και το τέλος του: "εγώ θα έχω αθωωθεί", εμπνέουν δυναμισμό. Ο Μ. 

Σαχτούρης στο έργο αυτό, καταφέρνει δίχως αμφιβολία να περιγράψει την δοκιμασία που βιώνει 

και ταυτόχρονα να αναπτερώσει ηθικά και ψυχικά τον αναγνώστη με τη δυναμική γλώσσα και 

το αποφασιστικό ύφος της σύνθεσής του.  

Dylan Thomas (1914-1953): Μη στέργεις ήσυχα να πας σε νύχτα ευλογημένη 

 Τόσο στην λογοτεχνία και την ποίηση, όσο και στην τέχνη, ο φόβος του μη 

αναστρέψιμου του θανάτου ενός "σημαντικού άλλου", και το αίσθημα κενότητας και 

μοναχικότητας, που επέρχεται μετά από ένα τέτοιο συμβάν, απασχόλησε και ενέπνευσε 

πληθώρα δημιουργών όπως ο Κ. Καβάφης
9
, Ε.Dickinson, Γ. Ρίτσος, C.Rossetti κ.α. Ο ποιητής 

και λογοτέχνης D.Thomas
10

, γεννήθηκε το 1914, στην Ουαλία όπου και ολοκλήρωσε τις 

σπουδές του (Greenblatt, Adams:2006:2444-5). Ξεκινώντας την καριέρα του, ως 

δημοσιογράφος, έκανε το ντεμπούτο του ως ποιητής το 1933, μέσω ενός ποιητικού διαγωνισμού, 

σε δημοφιλή εφημερίδα. Τα έργα του γνώρισαν τεράστια επιτυχία στην Αμερική το 1950-3 και 

το κυρίως θέμα που τον απασχολούσε, κινείται γύρω από την ενότητα και την αέναη διαδικασία 

της ζωής και του θανάτου καθώς και η "νέα ζωή" που ενώνει τις γενιές μεταξύ τους (ό.π.). Ο 

D.Thomas, περιγράφεται ως ένας εξαιρετικός ομιλητής, μια χειμαρρώδης και αυθόρμητη 

προσωπικότητα, του οποίου η ζωή ήταν γεμάτη ανατροπές. Πέθανε ξαφνικά στη Νέα Υόρκη, 

από εγκεφαλική προσβολή, συσχετιζόμενη με τον χρόνιο αλκοολισμό του (ό.π.)  

                                                           
9
  Μάλιστα στο ποίημα του: Ιερεύς του Σεραπίου (1926), εντοπίζουμε τον θρήνο για τον χαμό του πατέρα, που 

εμφανίζει εκλεκτική συγγένεια με το έργο που θα εξετάσουμε παρακάτω: "Τον γέροντα καλόν πατέρα μου, τον 

αγαπώντα με το ίδιο πάντα· τον γέροντα καλόν πατέρα μου θρηνώ που πέθανε προχθές, ολίγο πριν χαράξει". 

10
  Ο Μ. Σαχτούρης μάλιστα, αφιέρωσε το εξής ποίημα στον ομότεχνό του:  

Στον Ντίλαν Τόμας, 1971, Το σκεύος: "Σήμερα καθώς οργίζομαι και μπαίνω εις τα πενήντα δυο μου χρόνια/ με δέος 

και θάμβος μαζί σε χαιρετίζω αδελφικό μου φάσμα Ντίλαν Τόμας/ που τόσο νέος ήξερες φωτιά να βάζεις μες στις 

λέξεις να τις πυροδοτείς/ κι αυτές με κρότο και με Θεό μαζί/ να εκρήγνυνται, στο αχανές". 
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 Το παρακάτω ποίημα, με τίτλο: Do not go gentle into that good night, ένα από αυτά που 

καθιέρωσαν τον ποιητή στην διεθνή γραμματολογία, δημοσιεύτηκε το 1952 στη συλλογή: In 

Country Sleep, And Other Poems. Παραθέτουμε το έργο σε μετάφραση, από τον Δ. 

Καψάλη(1997): 

"Μη στέργεις ήσυχα να πας σε νύχτα ευλογημένη· 

ας καίνε, ας παραληρούν όταν τελειώνει η μέρα 

τα γηρατειά κι ας μαίνονται όταν το φως πεθαίνει. 

 

Σοφοί, που είδαν το δίκαιο σκοτάδι να προσμένει, 

γιατί δεν χρησμοδότησαν με φλόγες στον αέρα 

δεν στέργουν ήσυχα να παν σε νύχτα ευλογημένη. 

 

Όσοι αγαθοί, φωνάζοντας στο κύμα που βαθαίνει 

πως σ’ ακρογιάλι πράσινο θα χόρευε μια μέρα 

κάθε τους πράξη, μαίνονται όταν το φως πεθαίνει. 

 

Όσοι τρελοί τραγούδησαν τον ήλιο που μακραίνει 

κι αργά πολύ κατάλαβαν πως θρηνούσαν, πέρα 

δεν στέργουν ήσυχα να παν, σε νύχτα ευλογημένη. 

 

Όσοι αυστηροί, που στα στερνά τους βλέπουν τυφλωμένοι 

ότι μπορούν μάτια τυφλά ν’ αστράφτουν στον αιθέρα 

και να γιορτάζουν, μαίνονται όταν το φως πεθαίνει. 

 

Κι εσύ, πηγαίνοντας ψηλά στη θλίψη που σε υφαίνει, 

κατάρα δώσε μου κι ευχή το δάκρυ σου, πατέρα. 

Μη στέργεις ήσυχα να πας σε νύχτα ευλογημένη. 

Να μαίνεσαι, να μαίνεσαι όταν το φως πεθαίνει". 

 Από το έργο φαίνεται πως σοφοί, αγαθοί, τρελοί και αυστηροί αντιμετωπίζουν τη 

δυστυχία με διαφορετικούς τρόπους και είναι εύκολο για τον αναγνώστη να αφομοιώσει κάτι 

από κάθε περίπτωση. Κοινό χαρακτηριστικό όλων τους αποτελεί η απροθυμία τους να 

παραδοθούν σε αυτό που ο Μ.Μερακλής (2011:195) θα περιγράψει ως: ψυχορράγημα, 

ψυχομάχισμα, αγκομαχητό, χαροπάλεμα, αγγελόκρουσμα κ.τ.λ. Στη διεθνή γραμματολογία 

συναντάμε  και πολλά έργα με θέμα το θρήνο και τη θυσία του γονέα προς το παιδί, όπως στους: 

J. Richepin: η καρδιά της μάνας, Α.Christie: H τελευταία σεάνς, Ι. Καρασούτσας: Θεός και 

θάνατος ή το επεισόδιο της Ιλιάδας όπου ο Πρίαμος αιτείται το νεκρό σώμα του Έκτορα από τον 

Αχιλλέα κ.ο.κ. Tα έργα αυτά πραγματεύονται ένα ευρύ φάσμα θεμάτων όπως την ταπείνωση, τη 
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θυσία, την καταφυγή σε μεταφυσικά μέσα και στην περίπτωση του Ι. Καρασούτσα το μήνυμα 

του ίδιου του χάροντα που συγκινείται μπροστά στην ορφάνια. 

 Ο θάνατος συντρόφων ζωής έχει απασχολήσει τους δημιουργούς εξίσου.Στα έργα των 

Lamartine: Le Lac, E.A.Poe: Αnabelle Lee, V.Hunt: η Προσευχή, Ο. Ελύτης: Το Μονόγραμμα, Τ. 

Λειβαδίτης: Σε περιμένω Παντού κ.ο.κ., αναδεικνύονται με λυρικό και μοναδικό τρόπο η 

απογοήτευση, ο θυμός, η μοναξιά, η χαρά και η θλίψη, η  πληρότητα και το κενό. Όπως είναι 

γνωστό, το δίπολο έρωτας και θάνατος αποτελούν βασικό άξονα στις αναζητήσεις του 

ρομαντισμού στην Ελλάδα, όπως και στην Ευρώπη, και τα δημιουργήματα συμπυκνώνουν το 

πάθος, το μακάβριο, το μεγαλειώδες, το απρόβλεπτο, τη φυγή από την πραγματικότητα μέσω 

του ονείρου και την μάταιη ελπίδα (Ζιρώ,2014:243 στο Παπά,2017:68). 

Αντί Επιλόγου 

 Ο Κ. Καβάφης: Μελαγχολία του Ιάσωνος Κλεάνδρου, ποιητού εν Κομμάγνη, 595 μ.Χ 

(1921) διαβάζουμε: "Το γήρασμα του σώματος και της μορφής μου είναι πληγή από φρικτό 

μαχαίρι...Τα φάρμακά σου φέρε Τέχνη της Ποιήσεως, που κάμνουμε-για λίγο-να μη νοιώθεται η 

πληγή". Ο ποιητής όπως είναι φανερό, πραγματεύεται εδώ την απώλεια της νεότητας
11

, των 

ατέρμονων πιθανοτήτων και δυνατοτήτων που αυτή προσφέρει, της σωματικής και ψυχικής 

αντοχής, ακόμα και των αλλαγών που επέρχονται στην εμφάνισή μας. Εκλεκτική συγγένεια 

εντοπίζουμε με τους στίχους του Α. Κάλβου, που χαρακτηρίζει που αναφέρεται στο χρόνο ως: 

"Ο Γέρων φθονερός, και των έργων εχθρός, και πάσης μνήμης, έρχεται· περιτρέχει την θάλασσαν 

και την γην όλην·" (Κάλβος:1824:47-51). Ο Κ. Καβάφης, κάνει επίκληση στην Τέχνη της 

Ποιήσεως, για να τον ανακουφίσει, προσωρινά έστω, από τις δυσβάσταχτες σκέψεις και το 

επισφαλές μέλλον του. Αυτή η αποτύπωση είναι σπουδαία, καθώς μας δίνει αφορμή να 

αναφερθούμε στον ρόλο των "γραμμάτων και των τεχνών" ως ένα έρεισμα στις δοκιμασίες της 

ζωής, αλλά και στην αμφισβήτηση της απολυτότητας του θανάτου (Παπά:2017:74). 

 

 

                                                           
11

  Το ζήτημα του γήρατος και της νεότητας, φαίνεται να απασχολούν τον Κ.Καφάβη και σε άλλα έργα του, όπως 

τα: Ένας γέρος (1894), Τα Κεριά (1899) κ.ο.κ. 
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Summary: 

Illness and loss in poetry: M. Polydouri, M. Sachtouris, D.Thomas. 

Vasiliki Gloria Papas, PhD(c) 

As art and society historically interact, this paper emphasizes the effect of tuberculosis on 

selected works by M. Sahtouris and M. Polydouris. M. Vovelle (2000) underlines that in the 

culture of death we don't encounter just the death of the one who suffers, but also the loss of 

another. For that reason, we include D. Thomas' famous work, in which the poet's existential 

anguish is related to his father's fatal illness. The paper contains parallel references to Greek and 

International literature, poetry and art. 


