
Γιατί η παπαρούνα είναι το σύμβολο του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου; 

 

In Flanders Fields 

 

In Flanders fields the poppies blow 

Between the crosses, row on row, 

    That mark our place; and in the sky 

    The larks, still bravely singing, fly 

Scarce heard amid the guns below. 

 

We are the Dead. Short days ago 

We lived, felt dawn, saw sunset glow, 

    Loved and were loved, and now we lie, 

        In Flanders fields. 

 

Take up our quarrel with the foe: 

To you from failing hands we throw 

    The torch; be yours to hold it high. 

    If ye break faith with us who die 

We shall not sleep, though poppies grow 

        In Flanders fields. 

  Γράφτθκε ςτισ 3 Μαΐου του 1915 από τον καναδό γιατρό  αξιωματικό ςτθν Φλάνδρα*  John McCrae, για να τιμι-ςει 

τον νεκρό φίλο του, επειδι παρατιρθςε πωσ θ παπαροφνα ιταν το μοναδικό λουλοφδι, που φφτρωνε ςτα κατε-

ςτραμμζνα από τα χθμικά και τισ οβίδεσ πεδία των μαχϊν κι ανάμεςα ςτουσ τάφουσ.  Εξαιτίασ του ποιιματοσ                        

η παπαροφνα ζγινε το ςφμβολο του Α’Π.Π. Κάκε χρόνο τθν 11
θ
 Νοεμβρίου οι Βρετανοί φοράν μια χάρτινθ παπα-

ροφνα ςτο πζτο, καταςκευαςμζνθ ςτο « Poppy Factory».    (Δες στο internet  τι είναι)   *  Περιοχι  του Βελγίου .                                                                                    

  John McCrae,    «Στησ Φλάνδρασ τα λιβάδια» 

τθσ Φλάνδρασ τα λιβάδια παπαροφνεσ λικνίηονται 

ζνα γφρω ςτουσ ςταυροφσ ςειρά τθ ςειρά. 

Σον δικό τουσ τόπο ζτςι ορίηουν. 

Κορυδαλλοί καρρετά τραγουδϊντασ, ακόμθ, πετοφν. 

Κι οφτε που ακοφγονται κάτω από των όπλων τθν κλαγγι. 

 

Είμαςτε οι νεκροί. Μόλισ πριν λίγο ηοφςαμε. 

Νιϊςαμε τθν αυγι, γευτικαμε τθν ομορφιά του δειλινοφ. 

Αγαπιςαμε κι αγαπθκικαμε και τϊρα κειτόμαςτε 

ςτθσ Φλάνδρασ τα λιβάδια. 



 

Δικι ςου τϊρα θ μάχθ μασ με τον εχκρό. 

’ εςζ τ’ αδφναμά μασ χζρια δίνουν τον πυρςό 

Με τον δικό ςου κράτα τον ψθλά. 

Πίςτθ αν δεν δείξεισ ςε μασ τουσ νεκροφσ 

φπνο δεν κα  ’βρουμε ποτζ, τι κι αν φυτρϊνουν παπαροφνεσ 

ςτθσ Φλάνδρασ τα λιβάδια. 

Απόδοςθ ςτα ελλθνικά Δανάθ Διαμαντάκου  (από τθν ζκκεςθ για τον Α’Π.Π. ςτθν Παλιά Βουλι) 

 

Στρ. Μυριβήλησ, «Ο λόφοσ με τισ παπαροφνεσ» 
 

Ήταν ζνασ λόφοσ άλικοσ από τισ παπαροφνεσ. Ξεκουραηόταν ζνα Ροφςικο φνταγμα, που 

τραβοφςε κι αυτό για το μζτωπο. Εκεί μασ ςταματιςανε κ' εμάσ. Είχε νερό μπόλικο και 

πραςινάδα εκεί δίπλα. τιςαμε πυραμίδεσ τα όπλα και φάγαμε κοντά τουσ. Μασ ςίμωςαν κάτι 

μεγαλόςωμα παλικάρια με τριανταφυλλιά μάγουλα, με χοντρζσ μπότεσ και μπλοφηεσ 

παιδιάτικεσ δίχωσ κουμπιά. (Ήταν Ρϊςοι) *…+ 

Φάγαμε μαηί, κουβεντιάςαμε ϊρεσ δίχωσ να καταλαβαίνει γρι ο ζνασ απ' τθ γλϊςςα τ' 

αλλουνοφ. Όμωσ ςυνεννοθκικαμε περίφθμα. Η αγάπθ κ’ θ όχτρα ζχουνε διεκνι γλϊςςα.*…+ 

αν κάμαμε τισ τετράδεσ για να φφγουμε, οι Ροφςοι βάλανε παπαροφνεσ μζςα ςτισ μποφκεσ 

των τουφεκιϊ μασ. Ήτανε ςα μια παράξενθ λιτανεία με ατςαλζνιεσ λαμπάδεσ, που ςτθν κορφι 

τουσ άναβε θ πιο χαροφμενθ φλόγα. *…+ 

Πόςθ αγάπθ υπάρχει ςτον κόςμο! Άφκονθ ςαν ποτάμι που χφνεται μζςα ς' ζναν κάμπο. 
Ανκιςμζνθ ςαν ζνασ λόφοσ κόκκινοσ από τισ παπαροφνεσ, που ςε φωνάηουνε να τισ 
κόψεισ. Δεν ζχεισ παρά να ςκφψεισ να τισ κόψεισ. 

Στράτησ Μυριβήλησ, Η ζωή εν τάφω. 

 

Μία  θάλαςςα από 888.246 κεραμικζσ παπαροφνεσ άτακτα «ςπαρμζνεσ» ςτθν τάφρο του 

Πφργου του Λονδίνου  κι άλλεσ που  ξεπθδοφν από τα παράκυρα για τθν  11θ  Νοεμβρίου 2014       

( τθν Ημζρα τθσ Ανακωχισ του Α’Π.Π.),  μία για κάκε ςτρατιϊτθ τθσ Βρετανίασ και τθσ Κοινο-

πολιτείασ που ζχαςε τθ ηωι του κατά τθ διάρκεια του Μεγάλου Πολζμου . 



«Η εγκατάςταςθ είναι προςωρινι ι αν κζλετε παροδικι, ακριβϊσ όπωσ ιταν και θ ηωι αυτϊν 

των ανκρϊπων που ςκοτϊκθκαν κατά τθ διάρκεια του Πρϊτου Παγκοςμίου Πολζμου» εξθγεί ο 

καλλιτζχνθσ  Πολ Κάμινσ. 

  

 


