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Η ∆ηµοτική Χαρτοθήκη Κοζάνης συµµετέχει στην Παγκόσµια Ηµέρα Ποίησης, 21 Μαρτίου 2009 

Χάρτες στα ποιήματα… 
[ http://cartography.web.auth.gr/Kozani/Poetry ] - Συνοδευτικό έντυπο 

 

 

 

 

16 έλληνες και ξένοι ποιητές, 25 ποιήματα 

 

 

Νεφέλες 

Αριστοφάνης, μτφ. Γ. Σουρής 
Διάλογος Στρεψιάδη – Μαθητή. 

…. 

 Πρωτότυπο 

Στρ. Μα τ’ είν’ αυτά για τους Θεούς κι η μία κι άλλη 

σφαίρα; 

Στρ.  Πρὸς τῶν θεῶν, τί γὰρ τάδ᾿ ἐστίν ; Εἰπέ μοι.  

Μαθ. Αστρονομία μεν αυτή. Μαθ.  Ἀστρονομία μὲν αὑτηί.  

Στρ. Κι αυτό; Στρ.  Τουτὶ δὲ τί ;  

Μαθ. Γεωμετρία. Μαθ.  Γεωμετρία.  

Στρ. Και δεν μου λες, παρακαλώ, σε τι σας είναι 

χρεία; 

Στρ.  Τοῦτ᾿ οὖν τί ἐστι χρήσιμον ;   

Μα. Μετρά την γην. Μαθ.  Γῆν ἀναμετρεῖσθαι. 

Στρ. Την κληρωτήν; Στρ.  Πότερα τὴν κληρουχικήν ;  

Μαθ. Όλην. Μαθ.  Οὔκ, ἀλλὰ τὴν σύμπασαν.  

Στρ. Τι λες, παιδί μου; 

συμφέρει τέτοιο μάθημα για το καλό του Δήμου. 

Στρ.  ἀστεῖον λέγεις·  

τὸ γὰρ σόφισμα δημοτικὸν καὶ χρήσιμον.  

Μαθ. Ιδού κι ο χάρτης κάθε γης… εντεύθεν μεν 

Αθήναι. 

Μαθ.  Αὕτη δέ σοι γῆς περίοδος πάσης. Ὀρᾷς ;  

Αἵδε μὲν Ἀθῆναι.  

Στρ. Αμ δε; κανένας δικαστής παρών εδώ δεν είναι. Στρ.  Τί σὺ λέγεις ; Οὐ πείθομαι,  

ἐπεὶ δικαστὰς οὐχ ὁρῶ καθημένους.  

Μαθ. Να και χωριό των Αθηνών. Μαθ.  Ὡς τοῦτ᾿ ἀληθῶς Ἀττικὸν τὸ χωρίον.  

Στρ. Και πού ’ναι Κικυννείς; 

από τους συνδημότας μου δεν φαίνεται κανείς. 

Στρ.  Καὶ ποῦ Κικυννῆς εἰσίν, οὑμοὶ δημόται ;  

Μαθ. Νά τους εδώ κι οι χωρικοί… 

μα κοίταξε μακράν εκεί 

φαρδιά πλατιά την Εύβοια, τι μήκος και τι πλάτος!… 

Μαθ.  Ἐνταῦθ᾿ ἔνεισιν. Ἡ δέ γ᾿ Εὔβοι᾿, ὡς ὁρᾷς,  

ἡδὶ παρατέταται μακρὰ πόρρω πάνυ.  

Στρ. Ο Περικλής μαζί με σας την πήγε κατά κράτος. 

Κι η Λακεδαίμων; 

Στρ.  Οἶδ᾿· ὑπὸ γὰρ ἡμῶν παρετάθη καὶ Περικλέους. 

Ἀλλ᾿ ἡ Λακεδαίμων ποῦ ᾿στίν ;   

Μαθ. Νάτην να… Μαθ.  Ὅπου ᾿στίν ; Αὑτηί.  

Στρ. Πόσο κοντά μας στέκει! 

φροντίστε να την πάτε σεις μίλια πολλά παρέκει… 

Στρ.  Ὡς ἐγγὺς ἡμῶν. Τοῦτο μεταφροντίζετε,  

ταύτην ἀφ᾿ ἡμῶν ἀπαγαγεῖν πόρρω πάνυ.  

Μαθ. Αυτό δεν είναι δυνατόν. Μαθ.  ἀλλ᾿ οὐχ οἷόν τε.  

Στρ. Κακή ψυχρή σας μέρα. Στρ.  Νὴ Δί᾿, οἰμώξεσθ᾿ ἄρα. 

…. 
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Κιφ       

Άλκης Αλκαίος 

…. 

Σε πολιτεία βρέθηκα που 'ψαχνα για καιρό 

στου ονείρου μου τον χάρτη τον κρυμμένο 

πάω να την ψηλαφίσω τρέχω να τη χαρώ 

κι αυτή με προσπερνάει με βλέμμα ξένο 

…. 

 

Κοντραπούντο       

Άλκης Αλκαίος 

…. 

Πάντοτε έψαχνα έναν δρόμο να σε φτάσω 

σκυφτός μερόνυχτα σε χάρτες και βιβλία 

ήθελα μόνο τη σκιά σου ν' αγκαλιάσω 

στου κόσμου βγαίνω τα στενά περιπολία 

…. 

 

Να με θυμάσαι   

Άλκης Αλκαίος 

…. 

Τώρα χαμένη στων ονείρων μου το χάρτη, 

όλο ρωτώ πως τα ‘φερε έτσι η ζωή. 

Αυτοί που φύγανε να με καλούν σε πάρτι, 

κι αυτοί που ζούνε να μου λείπουν πιο πολύ. 

…. 

 

Πάντα γελαστοί 

Άλκης Αλκαίος 

…. 

Της νύχτας οι αμαρτωλοί και της αυγής οι μόνοι 

θέλουν βαρύ ζεϊμπέκικο και νευρικό τιμόνι 

σε τόπους τριγυρίζουνε σβησμένους απ' το χάρτη 

για μια σταγόνα ουρανό για μιαν αγάπη σκάρτη 

…. 
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Τρεις καλογέροι κρητικοί 

Ανωνύμου [παραδοσιακό] 

…. 

Τρεις καλογέροι κρητικοί και τρεις απ’ τ' Άγιον Όρος 

Καράβιν αρματώσανε στην Κρήτη για να πάνε 

Κι ο ναύτης τους αρρώστησε στου καραβιού την πλώρη 

Δεν έχει μάνα να τον κλαίει, κύρη να τον λυπάται 

Τον κλαίει ο καπετάνιος του, τον νιό το παλικάρι 

[…] 

Πιάστε με για να σηκωθώ, και βάλτε με να κάτσω 

Και φέρτε μου τη χάρτα μου, το αργυρόν κουμπάσο 

Να κουμπασάρω τον καιρόν, να βγούμε σε λιμάνι 

…. 
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Νύχτα στον Κολωνό       

Νίκος Γκάτσος 

…. 

Πολλές φορές περπάτησα στου Κολωνού τα μέρη 

πριν έμπει το φθινόπωρο πριν βγει το καλοκαίρι 

τότε που ο ήλιος χάνεται κι η μέρα σουρουπώνει 

για να μερεύουν τα θεριά και της καρδιάς οι πόνοι. 

 

Δε μύρισα τα’ αγιόκλημα δεν άκουσα τ`αηδόνι 

δεν είδα τον Οιδίποδα να σέρνει η Αντιγόνη 

μα πίσω απ’ τα παράθυρα που κρύβουν τους αντάρτες 

είδα ενα αγόρι σιωπηλό να μελετάει τους χάρτες. 

…. 

 

Μια Κυριακή του Μάρτη       

Νίκος Γκάτσος 

…. 

Μια Κυριακή του Μάρτη 

και μια Σαρακοστή 

κρεμάσαμε στο χάρτη 

μια κόκκινη κλωστή 

και δίπλα στο τιμόνι 

όταν γυρίσαμε 

το πρώτο χελιδόνι 

καλωσορίσαμε. 

…. 

 

 

Κι αν φταίει κανείς       

Μάνος Ελευθερίου 

…. 

Δρόμοι γεμάτοι πιπεριές  

και ξαφνικές καλοκαιριές 

απ' τα μισά του μήνα Μάρτη 

στον κόσμο τούτο είναι φορές 

που πάει κανείς και δίχως χάρτη 

…. 

 

Παράσταση θα δώσω       

Μάνος Ελευθερίου 

…. 

Θα βρέχει. Θα χιονίζει. Θα φυσά. 

Κι εμείς εδώ καλά προφυλαγμένοι. 

Θά ‘μαστε δυο ανυπεράσπιστα νησιά 

κι από το χάρτη της Ελλάδας πια σβησμένοι. 

Δεν θα σε πείσω. Ξέρω τι συμβαίνει. 

Σκοινί δεν έχεις μήτε σκαλωσιά. 

…. 
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Άσμα Ηρωϊκό και Πένθιμο για τον χαμένο ανθυπολοχαγό της Αλβανίας 

Οδυσσέας Ελύτης 

…. 

Ήταν γερό παιδί 

ήτανε τόσος ο έρωτας στα σπλάχνα του 

που έπινε μέσα στο κρασί τη γέψη όλης της γης 

πιάνοντας ύστερα χορό μ' όλες τις νύφες λεύκες 

ώσπου ν' ακούσει και να χύσ' η αυγή το φως μες στα μαλλιά του - 

η αυγή που μ' ανοιχτά μπράτσα τον έβρισκε 

στη σέλα δυο μικρών κλαδιών να γρατζουνάει τον ήλιο 

να βάφει τα λουλούδια 

εκεί που βαθιανάσαινε μια θαλασσοσπηλιά - 

εκεί που μια μεγάλη πέτρα εστέναζε 

Α, τι θυμάρι δυνατό η ανασαιμιά του 

τι χάρτης περηφάνιας το γυμνό του στήθος 

όπου ξεσπούσσαν λευτεριά και θάλασσα! 

…. 

 

Το ερημονήσι       

Οδυσσέας Ελύτης 

…. 

Γεια σου Απρίλη, γεια σου Μάρτη 

και πικρή Σαρακοστή 

βάζω πλώρη και κατάρτι  

και γυρεύω ένα νησί 

που δεν βρίσκεται στον χάρτη 

βάζω πλώρη και κατάρτι 

…. 

 

 

Ενδοχώρα 

Ανδρέας Εμπειρίκος 

…. 

Χάρτης αμέριμνος 

και σπόγγος εορτής 

Πηγαίνουν κι’ έρχονται με τεντωμένα τόξα. 

…. 

 

 

Γράμμα ενός αρρώστου     

Νίκος Καββαδίας 

…. 

Θυμάσαι, που ταξίδια ονειρευόμουνα 

κι είχα ένα διαβήτη κι ένα χάρτη 

και πάντα για να φύγω ετοιμαζόμουνα 

κι όλο η μητέρα μου 'λεγε: Το Μάρτη... 

…. 
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Ιδανικός κι ανάξιος εραστής (Mal du Départ)       

Νίκος Καββαδίας 

…. 

θα μείνω πάντα ιδανικός κι ανάξιος εραστής 

των μακρυσμένων ταξιδιών και των γαλάζιων πόντων, 

και θα πεθάνω μια βραδιά σαν όλες τις βραδιές, 

χωρίς να σχίσω τη θολή γραμμή των οριζόντων. 

Για το Μαδράς τη Σιγκαπούρ τ' Αλγέρι και το Σφαξ 

θ' αναχωρούν σαν πάντοτε περήφανα τα πλοία, 

κι εγώ σκυφτός σ' ένα γραφείο με χάρτες ναυτικούς, 

θα κάνω αθροίσεις σε χοντρά λογιστικά βιβλία. 

…. 

 

Μαρέα       

Νίκος Καββαδίας 

…. 

Ο Αλτεμπαράν ψάχνει να βρει μες στα νερά 

το παλινώριο που τον γέλασε δυο κάρτες 

Στης προβολής να τρέχουν βλέπαμε τους χάρτες 

του Chagall άλογα  τσίρκο του Seurat. 

…. 

 

Πικρία       

Νίκος Καββαδίας 

…. 

Ό,τι αγαπούσα αρνήθηκα για το πικρό σου αχείλι 

τον τρόμου που δοκίμαζα πηδώντας το κατάρτι 

το μπούσουλα, τη βάρδια μου και την πορεία στο χάρτη, 

για ένα δυσεύρετο μικρό θαλασσινό κοχύλι. 

…. 

 

Σταυρός του Νότου       

Νίκος Καββαδίας 

…. 

Έβραζε το κύμα του γαρμπή 

είμαστε σκυφτοί κι οι δυο στο χάρτη 

γύρισες και μού’πες πως το Μάρτη 

σ' άλλους παραλλήλους θά‘χεις μπει …. 
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Οι χάρτες των ονείρων µας 

Βασίλης Καραγιάννης 

…. 

Έχω δίπλα μου δύο χάρτες παλιούς, 

πολύτιμο απόκτημα μέσα σε μια κορνίζα λιτή. 

Ίσως να είναι τελικά δύο σκηνικά 

όπου πάνω τους έκαναν τη διαδρομή 

όνειρα και πραγματικότητες 

και που τώρα απλά σου τις ξαναθυμίζουν  

στον ύπνο λίγο πριν ή λίγο μετά, 

και με μόνη βεβαιότητα της σκέψης πια 

επιστρέφουν συνεχώς αυλές, 

πεινασμένες για ύπαρξη και ύλη 

κι εσύ ορμάς να τις πιάσεις όπως ο Οδυσσέας 

τις αγαπημένες σκιές -ψυχές στον Άδη στη Νέκυια 

…. 
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Οι Πατέρες, Βωμοί 

Κωστής Παλαμάς, 1915 

…. 

Πατριδολάτρη σαλπιχτή μεγαλομάρτυρα! Ήρθεν, 

ήρθε της δόξας ο καιρός! Ως πότε παλληκάρια; 

Δε ζουν τα παλληκάρια πια θεριά σ’ ερμιές και σπήλια, 

της Πολιτείας διαφεντευτές, του θρόνου ειν’ αντιστύλια.  

Μα είν’ η Ελλάδα σου πλατιά, τετράπλατα γραμμένη 

στα σύνορα του χάρτη σου, στου ονείρου σου τα μάγια, 

μακριός ο δρόμος, άσωστος, τα κακοτόπια πλήθος, 

ο οχτρός εφτάψυχος και μες στο ψυχομάχημά του. 

Κύριοι, τα μίση των εθνών και των τρανών οι αμάχες. 

Σαν την αρχαία αράθυμη βασίλισσα, κι η Αγάπη 

μαρμάρωσε και στέκεται μαζί με τα παιδιά της 

δοξαρεμένα από σκληρούς θεούς μες στην ποδιά της. 

Και των αυτοκρατόρω μας ο σταυραϊτός μακριάθε 

κλαγγάζει από την ξενιτειά. Ξενητεμένε, μήπως 

μας στέλνεις χαιρετίσματα; Μηνάς το γυρισμό σου; 

Της δόξας ήρθεν ο καιρός; Ως πότε παλληκάρια; 

…. 
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Γράμμα απ’ τη λεγεώνα των ξένων  

Κώστας Τριπολίτης 

…. 

Χάρτες ανοιγμένοι στο χώμα 

πράσινη ομίχλη και να! γύρω οι τραυματίες 

και πάντα ο επί κεφαλής που ψάχνει αιτίες, 

γιατί, όπως λέει, βρίσκει βλήματα στην καραβάνα, 

αν είναι δυνατόν. 

Κι οι σφαίρες ζινγκ-ζινγκ-ζινγκ-ζινγκ-ζονγκ 

κι οι σφαίρες ζινγκ-ζινγκ-ζινγκ-ζινγκ-ζονγκ 

κι ούτε μια είδηση να λέει 

τι θα κάνουμε προς το παρόν. 

…. 

 

Φετίχ       

Κώστας Τριπολίτης 

…. 

Αιχμάλωτος του ασυνάρτητου 

Γυρεύω στίγμα στο χάρτη του 

Με τοξικά και ηδύποτα 

Τα θέλω όλα και τίποτα. 

…. 
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Σύντομες σκέψεις για τους χάρτες 

Miroslav Holub, μτφ. Γ. Σαββίδης. 

 

Ο Άλμπερτ Σεν Γκιόργκι, που ήξερε κάμποσα για χάρτες 

σύμφωνα με τους οποίους η ζωή τραβάει το δρόμο της 

κάπου εδώ ή άλλου 

μας διηγήθηκε τούτη την ιστορία από τον πόλεμο 

που εξαιτίας του η Ιστορία τραβάει το δρόμο της 

κάπου εδώ ή αλλού: 

Ο νεαρός ανθυπολοχαγός  

ενός μικρού ουγγαρέζικου αποσπάσματος στις Άλπεις 

έστειλε μια διμοιρία ανιχνευτών στην παγωμένη ερημιά. 

Άρχισε να χιονίζει αμέσως, 

χιόνισε δύο μερόνυχτα και η διμοιρία δεν επέστρεφε. 

Ο ανθυπολοχαγός υπόφερε:  

είχε ξαποστείλει στο θάνατο δικούς του άντρες. 

Αλλά την τρίτη μέρα η διμοιρία εγύρισε. 

Πού είχαν πάει; Πώς ξαναβρήκανε το δρόμο τους; 

Ναι, είπαν, θεωρήσαμε πως είμασταν χαμένοι 

και περιμέναμε το τέλος. 

Και τότε κάποιος από μας βρήκε στην τσέπη του ένα χάρτη. 

Αυτό μας κάλμαρε. Κατασκηνώσαμε, αντέξαμε στη χιονοθύελλα, 

Και ύστερα με το χάρτη βρήκαμε τα κατατόπια μας. 

Και να μας τώρα εδώ. 

Ο ανθυπολοχαγός ζήτησε το σπουδαίο εκείνο χάρτη 

Και τον εκοίταξε καλά καλά. 

Δεν ήταν χάρτης των Άλπεων 

αλλά των Πυρηναίων. 

 

 

Παγκόσμια Ιστορία της Ατιμίας 

Jorge Louis Borges, μτφ. Δ. Καλοκύρης. 

 

…Σ’ εκείνη την Αυτοκρατορία, η Τέχνη της Χαρτογραφίας είχε φτάσει σε τέτοιο βαθμό Τελειότητας που ο 

Χάρτης μιας και μόνο Επαρχίας έπιανε μια Πόλη ολόκληρη κι ο Χάρτης της Αυτοκρατορίας μια ολόκληρη 

Επαρχία. Με τον Καιρό, οι Εκτεταμένοι αυτοί χάρτες θεωρήθηκαν ανεπαρκείς κι έτσι, το κολέγιο των 

Χαρτογράφων σχεδίασε έναν Χάρτη της Αυτοκρατορίας στην ίδια κλίμακα με την Αυτοκρατορία και που 

αντιστοιχούσε μ’ αυτήν σημείο προς σημείο. Με λιγότερο Πάθος για την Μελέτη της Χαρτογραφίας, οι 

επόμενες Γενεές θεώρησαν ότι Χάρτης τέτοιου Μεγέθους ήταν άχρηστος και, με Ασέβεια, τον άφησαν 

Έρμαιο του ήλιου και της Βροχής. Στις ερήμους της Δύσεως, σώζονται ακόμα κουρελιασμένα Λείψανα του 

Χάρτη, καταφύγιο πού και πού κανενός Θηρίου ή κανενός ζητιάνου. Σε ολόκληρη τη Χώρα δεν έχει μείνει 

άλλο κατάλοιπο του κλάδου της Γεωγραφίας. 

 
Για την επιστημονική ακρίβεια 

Σουάρες Μιράντα, Ταξίδια Αξιέπαινων Ανδρών, βιβλ. Δ΄, Λέριδα 1658 
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Δήλος 

Lawrence Durell, μτφ. E. Λ. 

…. 

Στους ναυτικούς χάρτες 

πέφτουν σαν κέντημα δαντελωτό 

Νησιά που ξοδεύονται σε μια θάλασσα 

Πυκνά γεννημένα μες το δικό τους γαλάζιο  

…. 

 

 

Δωδέκατη Νύχτα, 3η πράξη, 4η σκηνή  

William Shakespeare, μτφ. E. Λ. 

…. 

Χαμογελάει το πρόσωπό του 

σε περισσότερες ρυτίδες απ’ εκείνες 

τις χαραγμένες στο νέο χάρτη 

με τη μεγέθυνση των Ινδιών 

…. 

 

 

Η ψυχή του ανθρώπου στο σοσιαλισμό 

Oscar Wilde, 1895, μτφ. E. Λ. 

…. 

Ένας χάρτης που δεν περιλαμβάνει την Ουτοπία 

δεν αξίζει ούτε μια ματιά, αφού αφήνει απ’ έξω τη χώρα εκείνη 

στην οποία η ανθρωπότητα πάντα καταφεύγει 

…. 


