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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 

 

 

 

 

39 έλληνες στιχουργοί, 41 τραγούδια 

 

 

 

 

 

Ο χάρτης        

Ανθούλα Αθανασιάδου 

…. 

Να ’χα της γης τον χάρτη  

για να σε ταξιδέψω,  

να ’χα δροσιά του Μάρτη 

τα μάτια σου να βρέξω. 

…. 

 

 

Η ζωή µας αξίζει       

Γιώργος Ανδρέου 

…. 

Κουράστηκε η καρδούλα μου 

Και πόνεσε η ψυχή μου 

Ν’ ακούω πως χανόμαστε  

Και σβήνουμε απ’ τον χάρτη 

Κι ενώ ο κόσμος καίγεται 

Πως τάχα εμείς κοιτάμε 

Καθένας το συμφέρον του 

Και την δική του πάρτη 

Κι όμως υπάρχουμε όλοι εμείς 

Πού ’χουμε άλλη γνώμη 

Πρόσφυγες μες στο τόπο μας 

Μ’ αντέχουμε ακόμη 

…. 
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Όμορφες μέρες       

Κώστας Ασημακόπουλος 

…. 

Κράτα μου, αγάπη μου, το χέρι 

να ταξιδέψουμε σε μέρη 

που ούτε κι ο χάρτης δεν τα γράφει. 

Κι όταν γυρίσουμε την πλάση, 

ποιος θα μπορεί να μας γελάσει, 

που βγαίνει ασήμι και χρυσάφι. 

…. 

 

 

Με του τρελού τον πυρετό       

Θοδωρής Γκόνης 

…. 

Γύρνα, τα 'σβησα όλα σου τα λάθη 

έπαθα και έχω μάθει 

τι σημαίνει ν' αγαπάς Σαλονικιά 

έλα, πάψε να κοιτάς τον χάρτη 

και να λες πως είναι σκάρτοι 

της Αθήνας και του Νότου τα παιδιά 

…. 
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Καράβια ξένα        

Ελένη Ζιώγα 

…. 

Για του άγνωστου τους χάρτες τα άγνωστα νερά 

οι χαμένες μας αγάπες πάντα ανοίγουν πανιά 

μεσ' σε κύματα αφρισμένα σ' άλλες αγκαλιές 

σαν καράβια μοιάζουν ξένα με σημαίες λευκές 

…. 

 

Χάντρα θαλασσιά      

Ελένη Ζιώγα 

…. 

Μπάτης είσαι κι ευωδιάζεις 

Παναγιά μου, όταν περνάς 

Τα μαλλιά σου όταν τινάζεις 

Μάρτης και μοσχοβολάς 

Χάντρα θαλασσιά να βάζεις 

Χάντρα πάντα να φοράς. 

Το θαλασσί της θάλασσας  

κι όλο το μπλε του χάρτη 

να μπει στη χάντρα που φοράς  

να μη σε πιάνει μάτι 

…. 

 

 

Ημερολόγιο      

Χρήστος Θηβαίος 

…. 

Τόσα χρόνια μες τους χάρτες μου σε ψάχνω, 

κι ας μην έσκυψες ποτέ στο μέτωπο μου 

με τα δυό σου χείλια να αφήσεις 

μια ανάσα στη ζωή μου. 

…. 
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Σβήσε με απ’ το χάρτη       

Τασούλα Θωμαΐδου 

…. 

Πέρασα, που λες, από συμφορές 

και αγάπες σκάρτες 

κι είπα ένα πρωί με στεγνό φιλί: 

σβήστε με απ' τους χάρτες. 

Είπα δεν μπορώ να ταλαιπωρώ 

άλλο το κορμί μου,  

το 'πε ο καφές, το 'παν κι οι πληγές 

από τη ζωή μου. 

…. 

 

Ποτέ  

Νίκος Ιγνατιάδης 

…. 

Δεν υπάρχουν νόμοι 

και κλεισμένοι δρόμοι 

όσο θά 'μαστε μαζί, 

είμαστε διαβάτες, 

έξω από τους χάρτες, 

ίσως κι έξω απ' τη ζωή. 

…. 

 

Ιεράπετρα       

Νίκος Ιωακειμίδης 

…. 

Άνοιξα μ' όποιο κλειδί κι αν βρήκα 

Όλες τις πόρτες κι έφτασα τόσο κοντά σου 

Λίγα μέτρα πριν τελειώσει ο χάρτης 

Εδώ τελειώνει ο χρόνος 

…. 

 

Θα γυρίσω 

Μαρία Καναβάκη 

…. 

Μόνη βαδίζω σε σκέψεις που μου’ χεις κρατήσει 

Άγρια πουλιά που χαμένα πετούν στο μυαλό 

Κάποτε η θύμιση δέντρο παλιό που λυγίζει 

Συχνά το όνειρο χάρτης που ψάχνω να βρω 

…. 
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Με τα φτερά του έρωτα       

Ηλίας Κατσούλης 

…. 

Τους χάρτες των ονείρων σου 

κρυφά θ' ακολουθήσω 

και την κρυφή σου τη ζωή 

θα παρακολουθήσω 

κι όπως κοιμάσαι ήσυχη 

δίπλα σου θα περάσω 

σαν άνεμος νυχτερινός 

και θα σε ξεσκεπάσω. 

…. 

 

Βρες μου ένα τρόπο       

Κίτρινα Ποδήλατα 

…. 

Δεν ξέρω αν ήτανε ψέμα ή αλήθεια  

όλα αυτά 

αυτά που ζωές ξεσηκώνουν 

σκορπίσανε φύγαν μακριά 

οι χάρτες δεν έχουν στεριά 

κι οι φάροι σβησμένοι 

Μα εγώ σ’ αγαπώ δυνατά 

κι αυτό πια μου μένει 

…. 

 

Καφέ «Γκρέκο»       

Μπέτυ Κομνηνού 

…. 

Το καφέ "Γκρέκο" μέσα μου καίει 

ό,τι κι αν λέω ό,τι κι αν φταίει 

είναι ο χάρτης των ημερών 

ημερολόγιον των καιρών. 

…. 

 

Με χρώματα δικά σου       

Φωτεινή Λαμπρίδη 

…. 

Είναι γεμάτη η σκέψη μου με χρώματα δικά σου 

Κι ας λείπει από το χάρτη μου η λύπη και η χαρά σου 

…. 
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Ηπειρώτικο τραγούδι       

Αφροδίτη Μάνου 

…. 

Φύσηξε βοριάς κι ο χάρτης το χορό χορεύει 

που το φίδι των συνόρων ξέρει να γητεύει. 

Αδερφέ μου,του χειμώνα,ράτσα μου βουνίσια 

ποια Σειρήνα σε τραβάει, ρίζα Πωγωνίσια. 

…. 

 

Στο Κάβο Ντόρο ο καφές πίνεται κρύος       

Σταμάτης Μεσημέρης 

…. 

Η ανεμοδούρα τρελαμένη βαθυπέλαγα 

που να φτουρήσουν οι προπέλες γέρνει ο χάρτης 

τυφλές πυξίδες και θυμήσου που σου τά’λεγα 

στο Κάβο Ντόρο ο καιρός ντύνεται γδάρτης. 

…. 

 

Νέα Υόρκη 5-12-82       

Δήμος Μούτσης 

…. 

Νέα Υόρκη και να παίζω στην Αστόρια 

κι είναι χάρτης η πλατεία ελληνικός, 

έξω η πόλη εφιάλτης κι η βλεννόρροια 

μα εδώ μέσα η Ελλάδα γενικώς 

ένας χώρος από πρόσωπα και φώτα 

που όλα κρύβονται με μάσκαρα και ρουζ 

κάπου έξω είναι ο φόβος που χαράζει 

τα όνειρά τους στης ταφόπετρας τα μπλουζ. 

…. 

 

Η γούβα       

Απόστολος Μπουλασίκης 

…. 

Περπατούσε μονάχος στου κόσμου την άκρη 

ζητώντας τη φάτνη, το απόλυτο τι 

στην προκούλα του χάρτη, στης Κίρκης το μάτι 

που όλο και κάτι απαντάει στα γιατί 

…. 
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Στα λιμάνια ανάψανε φωτιές       

Τάσος Μπουλμέτης 

…. 

Βάλσαμο γλυκό 

Θα 'μαι δίπλα σου εγώ 

χάρτης που διψώ 

το μελάνι της πορείας σου να πιω 

…. 

 

 

Καράβι καρδιά       

Μαργαρίτα Μυτιληναίου 

…. 

Καράβι είναι ο άνθρωπος 

και πάνω του τ' αστέρια 

του δείχνουνε το δρόμο του 

που δεν τον γράφει χάρτης 

…. 
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Υδρόγειες Σφαίρες       

Λίνα Νικολακοπούλου 

…. 

Κοιτάς το πρόσωπο της γης 

κι ομολογείς 

τα όρια είναι στρογγυλά 

κι αυτή γελά. 

Μοιραία λέξη λέω που 'ναι η έλξη 

για 'κείνα τ' άγνωστα από σένα 

που ένα τα έψαχνες προς ένα. 

Να μην πας πουθενά 

γιατί αν έρθεις ξανά 

θα 'χουν φύγει τα χρόνια 

αχ κι ο άνθρωπος γερνά. 

Να καθίσεις εδώ 

να με δεις να σε δω 

σαν υδρόγειες σφαίρες 

είν' τα μάτια σου τα δυο 

συχνά. 

Κοιτάς το πρόσωπο της γης 

και νοσταλγείς 

ταξίδια, φώτα μακρινά 

ειλικρινά 

Θυμάμαι σε είχα πρωτοσυναντήσει  

να ψάχνεις τόσο απελπισμένα 

ποιο τραίνο σε έπαιρνε από σένα. 

 

Να μην πας πουθενά 

γιατί αν φύγεις ξανά  

θα έχω αλλάξει σεντόνια 

δαχτυλίδια,δειλινά. 

Να καθίσεις εδώ 

να με δεις να σε δω 

σαν παγκόσμιος χάρτης  

είν' τα χέρια σου τα δυο 

γυμνά. 

…. 
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Πιο ψηλά       

Μάνος Ξυδούς 

…. 

Θα σου στείλω δωράκι φτάνει να με ψηφίσεις 

και λαμπρές υποσχέσεις για να ξενυχτήσεις. 

θα σου βρω και δουλειά σε δημόσια υπηρεσία 

να βαριέσαι δουλεύοντας χωρίς ανησυχία. 

Θα χαράξω πεζοδρόμια για τυφλούς αναβάτες, 

φτάνει να 'χουν στην τσέπη 

τους δικούς μου τους χάρτες. 

θα ανοίξω και θέατρα με τσόντα και ελπίδα 

να γκρεμίσει τους ήρωες η παλιά σου πατρίδα. 

…. 

 

 

Θα κλάψω αύριο       

Άκης Πάνου 

…. 

Θα κλάψω αύριο για μια γυναίκα σκάρτη 

που 'χει ξεχάσει τι θα πει ευχαριστώ, 

απόψε όμως θα την σβήσω απ' τον χάρτη 

και σε μια ξένη αγκαλιά θα ξεχαστώ. 

…. 

 

 

Πλάνα ξενιτιά       

Θανάσης Παπακωνσταντίνου 

…. 

Κόβω τη θάλασσα στα δυο 

κι ανοίγω μονοπάτι 

στην αγκαλιά μου να 'ρθεις ξανά 

απ' το βυθό του χάρτη 

…. 
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Χάρτης      

Θάνος Παπανικολάου 

…. 

Εσύ θα λείπεις απ' τον χάρτη 

σαν μυστικό καλά κρυμμένο 

Και θα μ' αφήνεις μες στη στάχτη 

στιγμές φωτιάς να περιμένω 

Εσύ θα λείπεις απ' τον χάρτη 

και με πλαστές συντεταγμένες 

θα μ' οδηγείς μακριά από 'σένα 

σ' άγριες θάλασσες χαμένες... 

Μα να γελάς 

Μ' αυτά τα μάτια που δεν σβήνουν, να γελάς 

τις λίγες ώρες που μας μένουν να μιλάς 

να βρω όσα μου 'κλεψε η ζωή στα δυο σου χείλη 

Αχ να γελάς 

μ’ αυτά τα μάτια που δε σβήνουν, να γελάς 

και σαν ποτάμι θα σ' αφήσω να κυλάς 

τώρα που αντίθετα ο δρόμος θα μας στείλει 

Αχ, να γελάς 

Εσύ θα λείπεις απ' τον χάρτη 

κι η μυρωδιά σου θα πλανιέται 

σαν ένα σύννεφο τον Μάρτη  

που την λιακάδα καταριέται 

Εσύ θα λείπεις απ' τον χάρτη 

κι όποιος πλανήτης κι αν σε πάρει 

θα δεις στην γη την μοναξιά μου 

και την καρδιά μου στο φεγγάρι 

…. 

 

 

Τα σφάλματά σου πέλαγα       

Γιάννης Πάριος 

…. 

Καράβι το κορμάκι σου 

κι εγώ να είμαι ο χάρτης σου 

…. 
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Τα μπλουζ της άγριας νιότης       

Μιλτιάδης Πασχαλίδης 

…. 

Μέσα στη πόλη αριθμός 

Χαράματα Τετάρτης 

Τους δρόμους παίρνεις μοναχός 

Σβησμένος απ' το χάρτη 

…. 

 

 

Καρδιά μου πάψε να πονάς       

Αιμίλιος Σαββίδης 

…. 

Καρδιά μου πάψε να πονάς για μια γυναίκα σκάρτη, 

ρίχ' τον καημό σου στο κρασί και σβήσ' την απ' τον χάρτη, 

καρδιά μου πάψε να πονάς για μια γυναίκα σκάρτη. 

…. 
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Πρεσθλάβες     

Διονύσης Σαββόπουλος 
[Η αναφορά γίνεται εμμέσως στη Χάρτα του Ρήγα] 

…. 

Στο ράδιο φωτεινοί σταθμοί περνούσανε  

Πρεσθλάβες, Βελιγράδι - στείλ' του ενα φιλί!  

Και μες στο φιλί ο Πέτρος τόσος δα γουλί  

τα σύνορα περνάει μ' ενα φόρντ τάουνους 

κι απ' του Τίτο τους Λατίνους σαν τον Τέν-Τέν περνάει  

στο επόμενο καρρέ και στο θρανίο μου πλάι. 

  

Στο πλάι μου η δασκάλα τον ενθρόνισε  

κι ο δίσκος του βιού-μάστερ φεγγοβόλησε. 

Στην Κύπρο δυο αγχόνες εικονίστηκαν 

βιτρίνες στα Ταταύλα θρυμματίστηκαν 

φωτίστηκαν οι Ούγγροι στα οδοφράγματα. 

Μετά πίσω απ' τον χάρτη βγήκαν οι καπνοί  

βγήκαν τ' άλογα του Ισλάμ ψηλά στον Δούναβη  

κι εμάς ζωγραφιστούς με δυο κυανόλευκες  

σαν δύο χερουβείμ με σχολικές ποδιές  

κρυφά μας διακτίνισε η μεγάπτερος  

στους πλανήτες του '50, στο ουρανί τζούκ μπόξ. 

  

Τρέχουν οι ειδήσεις  

σαν παραισθήσεις.  

Του Φερραίου οι τόποι  

στην Ευρώπη. 

  

Μεσήλιξ τώρα εγώ σε οθόνη έγχρωμη  

ξυπνώ με τις Πρεσθλάβες να βουίζουνε.  

Οι δείχτες στο ρολόι γυρνούν ανάποδα  

στον παιδικό μου εθνικισμό, τον πιο παγκόσμιο. 

  

Κι ακόμη πιο βαθιά στο Θείο Βυζάντιο  

στη λάμψη με του Κύριλλου το αλφάβητο  

πού μείναμε βρε Πέτρο μου ολομόναχοι; 

Παράξενη σιωπή: Εδώ Βαλκάνια.  

Ρουμάνοι, Σέρβοι, Ρώσοι, Αλβανοί, Ρωμιοί.  

Τούς βλέπεις στο μετρό φυλές αλλόκοτες  

μικροί δερματοκέφαλοι των γκράφιτι  

σαν γλόμποι με την γλαύκα στο πηλίκιο  

έτη φωτός μακριά απ' τον Γαλαξία τους  

η ακτίνα έχει σβήσει, πουθενά επαφή.  
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Μ' ακούει και θα γελάει τώρα ο φίλος μου.  

Μες στης παλιάς Ηλεκτρικής το εργοστάσιο  

εκεί στο λούνα παρκ στον Λευκό Πύργο πλάι  

το αυγό του αετού, δυο κεφαλές πετάει! 

  

Τρέχουν οι ειδήσεις  

σαν παραισθήσεις.  

Του Φερραίου οι τόποι  

στην Ευρώπη. 
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Νυκτερινό Β'       

Τάκης Σιμώτας  

…. 

Νησάκι το δωμάτιο 

το σκάψαμε ως τις άκρες 

μα δεν υπήρχε θησαυρός 

κι ας έγραφαν οι χάρτες 

…. 

 

Δε σ’ αδικώ       

Αντώνης Σκαμνάκης 

…. 

Μακραίνω μα δε φεύγω από κοντά σου 

αυτή τη ρότα χάραξε ο σεβντάς σου 

κι αν χάνω από τους χάρτες μου σημάδια 

φταίει που έριξα στραβά της τύχης μου τα ζάρια. 

…. 

 

Το πέμπτο στοιχείο       

Κώστας Τουρνάς 

…. 

Εμένα ξέχνα με, φοβάμαι διαφορετικά 

φοβάμαι λόγια μου χαμένα και πράγματα μικρά 

λιωμένος στο μυαλό μου θαλασσοπόρου χάρτης 

χαμένος είμαι στο άκουσμα μιας μελωδίας σκάρτης 

…. 

 

Καινούρια ζάλη       

Τρύπες 

…. 

Ο χρόνος είναι ο χειρότερος γιατρός 

σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει 

Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ 

κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη 

Ποιοι χάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό 

ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι 

ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από δω 

πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι 

…. 
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Οι αστυνόμοι       

Γιάννης Τσατσόπουλος 

…. 

Άδειος χάρτης πότισε οινόπνευμα 

ο αντάρτης σπάει το συρματόπλεγμα 

φλόγα αιώνια τατουάζ στο μπράτσο του 

κι εγώ χρόνια να 'μαι το στραπάτσο του 

Σαρκοβόρο της ασφάλτου γίνεται 

λεωφόρο θέλει να ξεχύνεται 

με τα μάτια πάντοτε ξεκλείδωτα 

μονοπάτια για να χάνεσαι στο τίποτα 

…. 

 

 

Ετοιμάζω ταξίδι      

Μάνος Τσιλιμίδης 

…. 

Σε προσκάλεσα στην αγάπη σαν πρώτα 

μα προτίμησες να χαθείς μες στα φώτα 

Στα προσχήματα και στους φόβους σου τρέχεις να κρυφτείς 

όσα έταξες και τα πέταξες πρέπει να σκεφτείς 

Σε προσκάλεσα στην αγάπη σαν πρώτα 

Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτη σου  

στα μεγάλα νησιά του μυαλού και του χάρτη σου 

…. 

 

 

Δεν έχω τίποτα να πω       

Μανώλης Φάμελος 

…. 

Δεν έχω τίποτα να πω αυτή τη νύχτα 

μοιάζει με ξέφωτο η κόλαση κοντά σου 

Χρόνια ολόκληρα στους χάρτες μου σε ψάχνω 

μα πάνε αντίθετα τα ίχνη τα δικά σου 

…. 
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Η ζωή σε μια μέρα       

Μανώλης Φάμελος 

…. 

Θέλεις την αλήθεια 

θες το μυστικό 

θέλεις την χαρά σου πίσω. 

Αν τα θέλεις όλα  

ίσως τα 'χω εγώ 

άσε με λοιπόν να στα χαρίσω. 

Τράβηξε στο χάρτη μια γραμμή 

κι άστην όπου θέλει να μας βγάλει 

κι αν ο θησαυρός δεν είναι εκεί, 

θα 'ναι ο δρόμος κέρδος πάλι. 

…. 

 

Τσε Γκεβάρα – Hasta Siempre       

Δέσποινα Φορτσέρα 

…. 

Εσύ που ανάβεις τα’ αστέρια 

της μνήμης φτιάχνεις τον χάρτη 

και περνάς μέσα απ’ την στάχτη 

την ελπίδα σ’ άλλα χέρια 

…. 

 

Ανδόρα, Κορσική, Χανιά       

Στέλλα Χελλάντερ 

…. 

Εσύ σκυμμένος σε βιβλία και σε χάρτες, 

γυρτά τα δάχτυλα ανιχνεύουν διαδρομές, 

και με τα μάτια καρφωμένα στην οθόνη, 

στον υπολογιστή σχεδιάζεις εκδρομές. 

…. 

 

Χαμένος μονομάχος       

Γιώργος Ψωμόπουλος 

…. 

Μπήκα στο φωταγωγό 

δίχως χάρτη κι ένστικτο 

πέρασε ο αιώνας από κάτω. 

Ψάχνω να βρω κάποιο εγώ 

σε καθρέφτη μηχανικό 

και πιάστηκα σε ιδέες από σπάγκο 

…. 


