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γράμμα ντροπήσ,  ποιητική αδεία 

 

ντροπι ςε όλουσ μασ 

αυτό δεν μπορεί πια να είναι ζνα ποίθμα 

ζγραψα για τα βαςανιςτιρια τθσ χοφντασ 

για πολζμουσ    για το κακθμερινό τίποτα    για τθν τρζλα 

αυτό δεν μπορεί πια να είναι ζνα ποίθμα 

πιάςτθκε θ ψυχι μου πια   ντροπι μασ 

χτεσ ςτθ Λζςβο και ςιμερα ςτθ Σάμο 

ςτο Φαρμακονιςι και ςτθν Λαμπεντοφηα 

παντόσ   καιροφ   πνιγμόσ 

ναυάγιο κάκε μζρα 

αυτι δεν είναι κάλαςςα αλλά κάνατοσ 

τεράςτιο νεκροταφείο ψυχϊν 

ποφ κα κολυμπιςουν φζτοσ οι τουρίςτεσ; 

πϊσ κα αγιάςετε τα νερά των Φϊτων; 

 

αυτό δεν μπορεί πια να είναι κάλαςςα 

τζτοιο κφμα που ζρχεται ςφαγι 

κι αν ο βυκόσ δεν τουσ τραβιξει 

με περιδίνθςθ ςτο βάκοσ να τουσ κρφψει 

ρουφιχτρα ψυχϊν το νζο  κφμα που ζρχεται 

αυτό  δεν  μπορεί  πια 



τι  να  πει  το  ποίθμα! 

ςε ποια γλϊςςα το ποίθμά του! 

ςε ποια περαςτικι φευγαλζα ςκιά 

που διαςχίηει τρζχοντασ  ςτον ορίηοντα 

 για να πάει ςϋάλλθ γειτονιά 

δεν προλαβαίνεισ τα πνιγμζνα ποιιματα! 

από τθν μιαν όχκθ ςτθν άλλθ  πνιγμζνα 

αναπάντθτα ερωτιματα ςτο ςαρκοφάγο βυκό 

 

το ελαφρφ κφμα τουσ  ξεβράηει 

πνιγμζνα    πνιγμζνεσ    πνιγμζνουσ 

γιατί δεν ξζρουν κολφμπι 

δεν ξζρουν ποφ να πάνε   παντοφ πνιγμόσ   δεν ξζρουν 

 και προςπακοφν   κι επιμζνουν να ζρχονται 

πρόςφυγασ κόςμοσ 

του πολζμου    κι επιμζνουν 

τθσ  φτϊχειασ μετανάςτεσ  τθσ ξθραςίασ  τθσ πείνασ 

  πρόςφυγεσ  άνκρωποι ψάχνοντασ το αφριο 

κι άλλο ναυάγιο    ςφαγι αμάχων 

εν ψυχρϊ δολοφονία παιδιϊν εκ προμελζτθσ 

κι ζτςι ο βυκόσ βρικε καινοφρια 

τροφι για νζα ανκρωπόμορφα κτινθ ςαρκοβόρα 

 



βία είναι κι ζνα ποίθμα που δε μιλάει ςτθ ψυχι μασ 

 

κι όμωσ είναι θ κάλαςςά μασ  κι θ κάλαςςά τουσ 

είναι θ ηωι μασ κι θ ηωι τουσ 

κι είναι αυτι θ ηωι που ηοφμε πολιτιςμόσ ντροπισ 

ζνασ ξεφτιλιςμζνοσ αιϊνασ ξεκινάει     να μασ ηιςει! 

κι αυτοί κι εμείσ και τα παιδιά μασ περαςτικοί 

από αυτι τθ γειτονιά    τθ γλϊςςα μασ    και τθ ηωι μασ 

εικόνεσ φευγαλζεσ      αποδθμθτικζσ 

από τα πζρατα του κόςμου με τα πόδια  ωτοςτόπ ςτον κεό! 

μακριά από του πολζμου τθν οχλοβοι  

μζςα ςτθ ςκόνθ και τα ςκουπίδια του πολιτιςμοφ 

για να καταλιξουν ςτον άςπλαχνο βυκό 

 

αυτό δεν είναι ζνα ποίθμα 

αλλά μια ςκζτθ ντροπι 

αυτό δεν μπορεί πια να ςυνεχιςτεί 

 

 

Αυτό δεν μπορεί να είναι ζνα ποίημα αλλά γράμμα ςε ζναν πνιγμζνο 

 που δεν μπορεί να το διαβάςει. Από αυτι τθν όχκθ, αρχζσ του 2016. 
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