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«Καλοκαιριάτικη Μπόρα»
< στην Αθήνα 

«Ο Αττικός Ήλιος<  πυρακτώνει τα ιερά μάρμαρα 
που έγιναν χρυσαφιά από το αμέτρητο φως< 

Και ξαφνικά< ο ουρανός κατεβάζει τις γκρίζες κουρτίνες του< 
και αρχίζει να βρέχη<



«Η καλοκαιριάτικη μπόρα μας πιάνει έξω από τον Εθνικό Κήπο< Εκεί 
συναντώ μια αποτυχημένη προτομή του ολωμού. Ο ποιητής στέκεται 

μέσα στη βροχή και κοιτάζει με τα μαρμαρένια μάτια του κάπου με 
μεγάλη προσοχή. Παρακολουθώ το αδειανό βλέμμα του. Είναι μια 

ταμπέλλα που μελετά αντίκρυ του. «Μη κόπτετε τα άνθη.»



«Ένα σαλιαγκάκι με τριανταφυλλί τσόφλι συγκινήθηκε ρομαντικά
με τούτη τη βροχούλα και βγήκε να κάνη έναν περίπατο πάνω στο 

πρόσωπο του Εθνικού Βάρδου.»



«Πάνω σε ένα φυσικό βάθρο από αδούλευτη πέτρα, στέκει σε μια 
ευγενική στάση< μια κόρη  με την αρχοντική φορεσιά της< Κρατά 

στο ένα χέρι της μια μικροσκοπική στάμνα και ποτίζει τα πολυτρίχια 
του βάθρου< Σώρα κανένας δεν την περιποιείται αυτή τη χαριτωμένη 

κόρη των Αθηνών. Οι αράχνες τυλίγουν με τα πέπλα τους το λυγερό 
της σωματάκι, και η στάμνα της έχει στερέψει.»



Πόλεμος. τα χαρακώματα, τσουβάλια με χώμα προστατεύουν τους 
στρατιώτες από τις σφαίρες του εχθρού. Η βροχή τα έχει σαπίσει.

«[Ένα από τα τσουβάλια] λιώνει<  κι αδειάζει τον άμμο< πάνω μου. 
Λοιπόν τότες έγινε μιαν αποκάλυψη!< Ένα λουλούδι είχε φυτρώσει 

εκεί μέσα< Είναι μια παπαρούνα<»



«Μια τόση δα μεγάλη, καλοθρεμμένη παπαρούνα, ανοιγμένη σαν 
μικρή βελουδένια φούχτα< άλικη, μ’ έναν μαύρο σταυρό στην καρδιά, 

με μια τούφα μαβιές βλεφαρίδες στη μέση< Ένα λουλούδι μέσα στο 
περιβόλι του Θανάτου.» 



«< Άγγισα [την παπαρούνα] με χτυποκάρδι, όπως αγγίζεις ένα βρέφος 
στο μάγουλο< Σρεμουλιάζω από ευτυχία<  Μια παπαρούνα ανθίζει 

για μένα, Κύριε, μές από τον μουχλιασμένο γεώσακο του 
χαρακώματος< Είναι μια κόκκινη σημαιούλα της φλογερής ζωής<»



«[Με] τούτο το λουλούδι< μου αποκαλύφτηκε απόψε ο Θεός< 
Είναι μια άκρη της βασιλικής πορφύρας ου! 

’ αγγίζω, Θεέ μου, κι ας μη ε καταλαβαίνω.»



«Ήταν ένας λόφος άλικος από τις παπαρούνες. Ξεκουραζόταν ένα 
Ρούσικο ύνταγμα, που τραβούσε κι αυτό για το μέτωπο. [<] Οι Ρούσοι 
βάλανε παπαρούνες μέσα στις μπούκες των ντουφεκιώ μας. Ήτανε σα 
μια παράξενη λιτανεία με ατσαλένιες λαμπάδες, που στην κορφή τους 
άναβε η πιο χαρούμενη φλόγα< Πόση αγάπη υπάρχει στον κόσμο!< 

Ανθισμένη σαν ένας λόφος κόκκινος από τις παπαρούνες<» 



«Σα ζα στον πόλεμο!< Καλά εμείς οι ανθρώποι< έχουμε τα συμφέρα 
μας, τις ιδεολογίες μας< τις μεγαλομανίες< μας. < Όμως τ’ αγαθά

τα ζα που τα επιστρατεύουμε να κάμουν μαζί μας τον πόλεμο;
Θαρώ πως< οι ανθρώποι< θάχουν όλο το δίκιο να ντρέπουνται 

σ’ όλη τους τη ζωή< που τραβήξανε και τ’ αθώα τα ζα στον πόλεμο< 
θα είναι ένα απ’ τα πιο μαύρα σημάδια της Ιστορίας των Ανθρώπων.» 



«Η υδρόγειο έγινε πια ένα κουβάρι αγκαθωτό σύρμα. Είναι ο 
αγριόβατος που φύτρωσε από τον πόλεμο και τύλιξε την οικουμένη. 

Είναι ένα σιδερένιο φιδόχορτο, ένα περικοκλάδι δίχως φύλλα, όλο 
νύχια και δόντια. Ποτίζεται με ζεστό αίμα, θεριεύει κι απλώνει τις< 

κλιματίδες του. Σύλιξε τη Γης κ’ είναι 
‘ο ακάνθινος στέφανος του μαρτυρίου της’.»



«Σόσα χρόνια. Έτσι που τη λαχτάρηξε, την ονειρεύτηκε... την... ώρα του 
γυρισμού. Μέσα στο χαράκωμα. τα νοσοκομεία. τις πορείες. Έπρεπε 
νάναι καλοκαίρι πάνω στο νησί. Ανάσταση στην ψυχή και στη φύση. 

Θάπρεπε να έχουν οι γλάστρες γαρύφαλα, στα μονοπάτια νάναι 
φυτρωμένες μαργαρίτες και ανθισμένες κάππαρες<»



«Με τόση λαχτάρα ξανάπιασε τα κοκαλωμένα πινέλα< Ήθελε να 
ζωγραφίσει [<] τον ειρηνικόν ελιώνα του νησιού, με τις φυλλωσιές τις 

σταχτιές και τις ασημένιες μουσκεμένες στο φως< [<] Ένιωσε 
ξαφνικά να τον μαχαιρώνει μια θλίψη οδυνηρή για< τα χέρια τ’ 
αφημένα στην Ανατολή< τα< χιλιάδες< πεθαμένα ‘χέρια του 

πολέμου’< Χέρια, - δάσος ολάκερο.



«Ήθελε να ζωγραφίσει παιδιά με χαρωπά μάτια< μιαν ολάκερη νέα 
γενεά από ανθρώπους που δε μολεύτηκαν με το κακούργημα,

να χαμογελούν με αθωότητα προς τη ζωή.» 



«Μια βάρκα να ζωγραφίσει λαφριά σα τριανταφυλλιά πεταλούδα 
αποξεχασμένη μέσα σε μια γαλάζια γαλήνη, γαλάζια θάλασσα 

και γαλάζιο ουρανό<»



«[Μια βάρκα να ζωγραφίσει] με τον ήλιο να στάζει πάνω της 
< τους χρυσούς λεκέδες του.»



«Ο ήλιος άγγιζε τη θάλασσα σαν πελώρια ασπίδα, κοκκινισμένη στη 
φωτιά< Πάνω στα νερά παίζανε χρυσαφιές ανταύγιες, και τα βουνά 

της Ανατολής είχαν ένα τρυφερό χρώμα φράουλας, απαλό σαν 
παιδιάτικη σάρκα.» 



«Σο δυνατό φως που< έλουζε [τη δασκάλα]<, έκανε τα πυκνά 
ματόκλαδά της< να παίζουνε σα φτερά πεταλούδας<, το φως γιόμισε 

τα μάτια της< Πρώτη φορά ο Λεωνής  μπόρεσε να μελετήσει το 
παράξενο χρώμα τους. Είταν ανοιχτά καστανά, και στο φως γινόνταν 

χρυσά, ολόχρυσα< Είτανε μια γυναίκα με ολόχρυσα μάτια.»



«Είναι τα μάγια του ηλιοβασιλέματος, 
που κλείνουν το στόμα και ανοίγουν τη ψυχή.» 



«ουρουπώνει. Η σελήνη, ’α σελάνα’, προβάλλει χρυσοπρόσωπη< 
Η νύχτα του Αιγαίου< είναι μενεξελιά< Ακουμπώ το πρόσωπο μέσα 

στο μενεξελί ρόδο της, την αναπνέω με όλο το άρωμά της το 
θαλασσινό. Είμαι ένα κοχύλι γεμάτο από τους ήχους της.» 



«<ε μιαν απόμερη ακρογιαλιά της Ελλάδας είναι [το ψαραδολίμανο 
της υκαμιάς] ... Ένα πρόσχαρο τοπίο< [με] τους φτωχούς ανθρώπους 

[του], με τους καημούς τους, με τις χαρές<  Μυρίζουν θάλασσα. 
Οι λέξεις, στο στόμα τους, μοσχοβολούν αρμύρα<» 



«Κατάμπροστα στο ψαραδολίμανο μέσα στο μάτι του μπουνέντη, 
ορθώνεται  πάνω σε θεόρατη θαλασσοβραχιά το ξωκλήσι της 

Παναγιάς της Γοργόνας. τορισμένη πάνω στον τοίχο της μικρής 
εκκλησιάς< είναι μια Παναγιά< που< από τη μέση και πέρα είναι 

ψάρι με γαλάζια λέπια.»



«Η θάλασσα στράφτει. Είναι παστρικά τα νερά σαν αγίασμα και στο 
πλουμιστό πάτο δείχνει ένα - ένα όλα τα χρωματιστά της πετράδια. 

Έχουν όλα τα χρώματα των λουλουδιών, των καρπών και τ’ ουρανού.»



«Πράσινα, γλαυκά, τριανταφυλλιά, πορτοκαλένια, ρουδιά, πορφυρά, 
κίτρινα... Έξω από το νερό χάνουν τη λάμψη τους, μαραίνονται σαν τ’ 

απότιστα λουλούδια.» 



«<τα βάθια της θάλασσας< είναι οι νεραϊδοσπηλιές. 
τρωμένες μαργαριτάρι και ψιλό κοχύλι<» 



«Η θάλασσα είναι μαβιά, με κείνο το χαρμόσυνο βαθύ λουλακί του 
σμάλτου, που στράφτει και πάλλεται< Σα καραβάκια έρχονται με 

τεζαρισμένα πανιά< [στο] στενό και ρηχό πόρτο.» 



«Μέσα στα ρηχά< τα χαρωπά χρώματα της βάρκας παίζουν ολοένα 
με το φως και με την κίνηση του νερού.»



«Από κει απ’ αντίκρυ [τη Μικρασία] ξεκίνησαν κ’ ήρθαν όλοι τούτοι οι 
ψαράδες κ’ οι ναυτικοί μια φαρμακωμένη μέρα. Φουκαράδες κι 
ανεμαλλιάρηδες ήρθαν, με την ψυχή στο στόμα, ξυπόλητοι κι 

αγριεμένοι< Ήταν ένα συννεφιασμένο απόγεμα< σα φάνηκαν οι 
βάρκες τους νάρχουνται< Έπηξε η θάλασσα από ένα κοπάδι καΐκια< 

-Οι πρόσφυγοι< Οι πρόσφυγοι<»



«< Μέσα σε λίγα χρόνια, τ’ ακρογιάλια της κάλας [υκαμιάς]< 
βούιζαν από το παιδομάνι< Γεννήτρα< η ράτσα, μαθημένη< στην 

κακοπέραση. Σην ξερίζωσε ο πόλεμος από την Ανατολή, η φουρτούνα 
πέταξε σε τούτο τ’ ακρογιάλι τις σπαραγμένες ρίζες, βρεγμένες στο 

αίμα< Κι αυτές όπως γίνεται με τα δυνατά αγριόχορτα, ριζοβόλησαν 
με πάθος στα καινούρια χώματα, γαντζώθηκαν με τα νύχια στα 

βράχια και τις σκισμές, άρχισαν να τινάζουν από παντού ορμητικούς 
βλαστούς για το νέο ανθοβόλημα.» 

Φωτ. Π.  
Παρτσαλής



«<[Σα] μελτέμια κάμουν τη θάλασσα να χορεύη και< οι ροδοδάφνες 
λυγούν τη σπαθωτή μέση τους και κάμουν ολοένα υποκλίσεις. Φορούν 

κόκκινα μπουκέτα στα μαλλιά σαν χορεύτριες.» 



«< και< σα φυσάνε πάνω στη λεσβιακή δεντροθάλασσα< 
μια θάλασσα< ασημένια< κυματίζεται ανάλαφρα και κρατά< 

στα φυλλώματα ένα απόφεγγο φεγγαριού<» 



«Με ρώτησε κάποτε ένας λογοτέχνης φίλος μου τι είταν το πιο 
αισθητικό θέαμα που αντίκρισα στη ζωή. Δίχως να διστάσω 

απάντησα: -Να βλέπεις το γαλάζιο Αιγαίο ανάμεσα από τα λεπτά 
κλωνιά μιας ανθισμένης< ροδιάς.» 



«< Σα αρχαία δέντρα [ισάρουν] στα χλωρά κοντάρια
τη νέα φυλλωσιά, αμέτρητες ανυπόμονες παντιέρες της χαράς.»



«Δεν είναι νησί τούτο. Ένας πλεούμενος κήπος είναι, ένα μαγικό 
περιβόλι γεμάτο χρώματα χαρούμενα και χυμώδη φρούτα, που 

αρμενίζει μέσα στην πιο γαλάζια θάλασσα του κόσμου.»



«<είναι ένας< υπερούσιος κρίνος από φως< που< ξεδιπλώνει τα 
ασημένια πέταλά του πάνω στο Αιγαίο. Είναι< η Λέσβος< Όλα είναι 

λαμπρά, χαρούμενα, εορταστικά< Εδώ είναι το ακραίο θαλασσινό 
σύνορο ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ανατολή...»



«Πάνω σε τούτο το νησί γεννήθηκε ο ελληνικός λυρισμός. [<] Η 
Λέσβος< έχει όλη τη χλιδή της αντικρινής Λυδικής, ισορροπημένη από 
το μέτρο, το ρυθμό και το< πνεύμα της Ελλάδας. Κράτησε την πλούσια 

καρδιά της Ανατολής και την έκαμε αίσθημα και αρμονία.»



«<Μόνο μέσα [στο] ερωτικό τοπίο της Λέσβου μπορεί κανένας να 
νοιώσει τη φλόγα< της απφώς. Έρος δ’ ετίναξέ μοι φρένας, ως άνεμος 
κατ’ όρος δρύσιν εμπέτων.’ αν άνεμος μου τίναξε ο έρωτας το νου μου, 

σαν άνεμος που σε βουνό βελανιδιές λυγάει.»



«Όλοι τα ξέρουμε αυτά< για τη Λέσβο, κι όμως ελάχιστοι πήγαμε να 
χαρούμε την απερίγραπτη ομορφιά αυτού του παραδείσου. Και όσοι 

μπόρεσαν να την χαρούν δένονται< τελειωτικά< 
με τα δεσμά της νοσταλγίας.» 



«Η< Ελλάδα< η γραφικότερη και η πιο πολιτισμένη, κολυμπά στο 
Αιγαίο και στο Ιόνιο. Και είναι ανάγκη να τη γνωρίσουμε< για να 

ζήσουμε από κοντά την ομορφιά της και να την αγαπήσουμε όσο της 
αξίζει. Έτσι ποτές δε θα την προδώσουμε.»



«Ευχαριστώ το Θεό που με γέννησε Έλληνα.
Δέχομαι χωρίς βαριγκόμια τη βαριά και μοναδική κλήρα της 

φυλής μου. Παίρνω στη φούχτα μια χεριά βρεγμένα φύκια και 
τα φιλώ.τα χείλη μου καίει το αρμυρό σου φιλί, μάνα Ελλάδα.»



Τα  παιδιά   «συνομιλούν» 
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