
χάρτης είναι μια λέξη και ένα νόημα, μια εικόνα κι’

ένα νοητό ταξίδι, ένα όνειρο και μια μεταφορά, που

συναντάται συχνά στην παγκόσμια και την ελληνική ποί-

ηση αλλά και στην αδελφή της τη

στιχουργική. Από πολύ παλιά, με-

γάλοι ποιητές έχουν τον χάρτη κε-

ντρικό ή παράκεντρο στο στίχο,

τον λόγο, το πνεύμα τους. Από τον

Αριστοφάνη στις Νεφέλες (με τον

υπέροχο διάλογο του Στρεψιάδη με

τον Μαθητή για τους χάρτες και

για το πόσο κοντά, και γι’ αυτό απειλητικά, φαίνονταν σ’

αυτούς η Σπάρτη στην Αθήνα) στους μεγάλους ποιητές

της Αναγέννησης και από εκείνους του 20ού αιώνα, τους

κλασικούς και τους υπερρεαλιστές μέχρι τους στιχουρ-

γούς των τραγουδιών που τραγου-

δήσαμε και τραγουδάμε.

... Χαμογελάει το πρόσωπό του
σε περισσότερες ρυτίδες απ’ εκείνες
τις χαραγμένες στο νέο χάρτη
με τη μεγέθυνση των Ινδιών...

λέει το 1600 ο William Shakespeare,

στην τέταρτη σκηνή της τρίτης πράξης στη Δωδέκατη

Νύχτα, ενώ μερικούς αιώνες αργότερα, στην Ελλάδα του

1915 ο Κωστής Παλαμάς, στο αίσθημα και το πάθος του

χώρου και της εποχής, υμνεί τον Ρήγα Βελεστινλή και

την Χάρτα του, στους Βωμούς των Πατέρων, 

....

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.
......

Λίγα χρόνια μετά, στην ανήσυχη μελαγχολία του τέλους

του μεσοπόλεμου, το 1935, ο μεγάλος αργεντίνος ποιη-

τής Jorge Louis Borges μιλάει για την “επιστημονική

ακρίβεια” στην Παγκόσμια Ιστορία της Ατιμίας [μτφ. Δ.

Καλοκύρης], ένα ποίημα που θα μείνει στην ιστορία της

χαρτογραφίας ως απολογία της ουτοπικής κλίμακας 1:1!

...Σ' εκείνη την aυτοκρατορία, η τέχνη της χαρτογρα-
φίας είχε φτάσει σε τέτοιο βαθμό τελειότητας που ο
χάρτης μιας και μόνο επαρχίας έπιανε μια πόλη ολό-

κληρη και ο χάρτης της αυτοκρα-
τορίας μια ολόκληρη επαρχία. Με
τον καιρό, οι εκτεταμένοι αυτοί
χάρτες θεωρήθηκαν ανεπαρκείς κι
έτσι, το κολέγιο των χαρτογράφων
σχεδίασε έναν χάρτη της αυτοκρα-
τορίας στην ίδια κλίμακα με την
αυτοκρατορία και που αντιστοι-
χούσε μ' αυτήν σημείο προς ση-

μείο. Με λιγότερο πάθος για την μελέτη της
χαρτογραφίας, οι επόμενες γενεές θεώρησαν ότι χάρ-
της τέτοιου μεγέθους ήταν άχρηστος και, με ασέβεια,
τον άφησαν έρμαιο του ήλιου καί της βροχής. Στις
έρημους της δύσεως, σώζονται ακόμα κουρελιασμένα
λείψανα του χάρτη, καταφύγιο που και που κανενός
θηρίου ή κανενός ζητιάνου. Σ’ ολόκληρη τη χώρα δεν
έχει μείνει άλλο κατάλοιπο του κλάδου της γεωγρα-
φίας.

ενώ μόλις δυο χρόνια πριν, το 1933, ο μαρκονίστας ποι-

ητής Νίκος Καββαδίας, θυμάται τρυφερά τον χάρτη και

τη μάνα, στο Πούσι του,

......
Θυμάσαι, που ταξίδια ονειρευόμουνα
κ’ είχα ένα διaβήτη κ’ ένα χάρτη
και πάντα για να φύγω ετοιμαζόμουνα
κι όλο η μητέρα μού ’λεγε: Το Μάρτη...
......

Ο χάρτης είναι και μαγεία, υποβολή, πίστη και δύναμη,

στην ανθρώπινη περιπέτεια, ανάμεσα κι ο πόλεμος όπως

Οι χάρτες στα ποιήματα
Για την παγκόσμια ημέρα Ποίησης, 21 Μαρτίου 2009...
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