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Το analphabet δεν είναι όνομα εκδοτικού οίκου ή εταιρείας, αλλά λογότυπο του συγ-

γραφέα. 

 

Στο εξώφυλλο: σκίτσο του Χάινριχ Χάινε το 1829 σε ηλικία 31 χρόνων. 

 

Το σχέδιο του τοξότη στο λογότυπο της τελευταίας σελίδας είναι του ζωγράφου, χαρά-

κτη και σχεδιαστή αρχαιολογικών ευρημάτων Ανδρέα Κοντονή: 

www.andreaskontonis.com/home.html 
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και τις κατά καιρούς τροποποιήσεις του. Δεν πωλείται, αλλά παρέχεται δωρεάν. Απαγορεύεται 
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Die schlesischen Weber 

 

Οι υφαντουργοί της Σιλεσίας 
 
 
Στα σκοτεινά μάτια δάκρυα δεν αναβρύζουν, 

κάθονται στον αργαλειό, τα δόντια τρίζουν: 

«Το σάβανό σου υφαίνουμε, Γερμανία, 

κι υφαίνουμε μέσα κατάρα τριπλή με μανία — 

υφαίνουμε, υφαίνουμε! 

 

»Κατάρα στον Θεό, που τον παρακαλάμε 

στο κρύο του χειμώνα κι όταν πεινάμε, 

μάταια έχουμε ελπίσει και καρτερέψει, 

μας έχει εμπαίξει και ξεγελάσει και κοροϊδέψει — 
υφαίνουμε, υφαίνουμε! 

 

»Κατάρα στον βασιλιά των πλούσιων, κατάρα, 

που μας στίβει για ν’ αρπάξει τη στερνή μας δεκάρα, 

για τη δυστυχία μας δεν βγάζει μιλιά, 

και προστάζει να μας τουφεκίζουν σαν τα σκυλιά — 

υφαίνουμε, υφαίνουμε! 

 

»Κατάρα στην ψεύτικη πατρίδα, που αντί προκοπή, 

μας χαρίζει μονάχα χαλασμό και ντροπή, 

όπου πρόωρα κάθε λουλούδι θα μαραθεί και θα σκύψει,  

όπου παχαίνουν σκουλήκι και μούχλα και σήψη — 

υφαίνουμε, υφαίνουμε! 

 

»Πετά η σαΐτα, βογγά ο αργαλειός στα εργαστήρια, 

υφαίνουμε μέρα και νύχτα δραστήρια — 

το σάβανό σου υφαίνουμε, γριά Γερμανία, 

κι υφαίνουμε μέσα κατάρα τριπλή με μανία — 

υφαίνουμε, υφαίνουμε!» 
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Maria Antoianette 

 

Μαρία Αντουανέτα 
 

 

Στων Τυιλερί τ’ ανάκτορα, τα κρυστάλλινα τζάμια 

ω! πόσο εύθυμα απ’ το ηλιόφως σπινθηρίζουν 

κι όμως, εκεί, μες στη λαμπρήν αυγή 

τα παλαιά φαντάσματα βγαίνουν και τριγυρίζουν. 

 

Στοιχειώνει μες στο Παπιγιόν ντε Φλορ 

η Μαρία Αντουανέτα 

και κάνει την πρωινή της ένδυση 

με άτεγκτη ετικέτα. 

 

Καλλωπισμένες αυλικές. Όρθιες οι πιο πολλές, 

άλλες σε ταμπουρέτα καθισμένες, 

με ατλάζινα φορέματα κι ολόχρυσα μπροκάρ, 

με δαντέλες και διαμάντια φορτωμένες. 

 

Οι κορσέδες στενοί, φουσκώνουν τα κρινολίνα 

κι από κάτω τα φίνα ποδαράκια 

παραμονεύουν μες από τα ψηλοτάκουνα, πονηρά! 

Αχ, αν είχαν οι κυρίες επίσης κεφαλάκια! 

 

Λείπουν απ’ όλες τις αυλικές οι κεφαλές, 

μα και της Άνασσας η κεφαλή είναι απωλεσμένη, 

εξ ου και η Μεγαλειότης Της 

δεν είναι χτενισμένη. 

 

Ναι, εκείνη με το πυργωτό τουπέ, 

η αλαζονική τόσο που έλεγες δεν υπάρχουν πόνοι, 

η θυγατέρα της Μαρίας Θηρεσίας, 

των Γερμανών αυτοκρατόρων το εγγόνι, 

 

είναι υποχρεωμένη να στοιχειώνει δίχως κόμμωση, 

δίχως κεφάλι, και να δέχεται τις περιποιήσεις 

ευγενών κυριών δίχως ωραία χτενίσματα, 

που είναι κι αυτές ακέφαλες επίσης. 
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Ιδού λοιπόν οι επιπτώσεις της Επανάστασης 

και των μοιραίων της δογμάτων! Και ιδιαιτέρως 

ευθύνονται για όλα τούτα ο Ζαν Ζακ Ρουσό, 

η γκιλοτίνα και ο κύριος Βολταίρος. 

 

Πλην όμως! Όλα τούτα τα φτωχά πλάσματα 

—έτσι μου φαίνεται εμένα πάλι— 

σαν να μην έχουν καταλάβει πόσο είναι νεκρά, 

πως έχουν πλέον απωλέσει το κεφάλι. 

 

Άνοστη κολακεία, εντελώς όπως τότε, 

ω, πόσο κενές οι προσποιήσεις — 

πόσο κωμικές, πόσο φρικαλέες 

οι ακέφαλες υποκλίσεις! 

 

Υποκλίνεται η πρώτη κυρία των Τιμών 

και φέρνει ένα υποκάμισο απ’ άσπιλο λινάρι, 

η δεύτερη το προσφέρει στη βασίλισσα 

κι οι δυο μαζί υποκλίνονται με χάρη. 

 

Η τρίτη και η τέταρτη κατά την τάξη 

γονατίζουν με βαθιές ρεβεράντσες 

ενώπιον της Μεγαλειότητάς Της 

για να της φορέσουν τις κάλτσες. 

 

Φέρνει ένα πρωινό ζακετάκι 

μια δεσποινίς των Τιμών υποκλινομένη, 

μια άλλη προτείνει ένα μεσοφόρι 

στη βασίλισσα, με σεβασμό σκυμμένη. 

 

Η Μεγάλη Αυλάρχισσα εγγύτατα στέκει 

βενταλίζοντας τ’ άσπρα της στήθια 

και, λόγω ελλείψεως κεφαλής, 

χαμογελά με τα οπίσθια. 

 

Ο ήλιος, μες απ’ τ’ ανοιχτά παραθυρόφυλλα, 

ρίχνει ματιές όλο περιέργεια απ’ τον δρόμο, 

μα μόλις παίρνει χαμπάρι τα παλαιά στοιχειά, 

οπισθοχωρεί με τρόμο. 

 

Romancero 

1846-1851 
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Weltlauf 

 

Η πορεία του κόσμου 
 

 

Έχεις μπόλικα — θα λάβεις 

κι άλλ’ ακόμα πιο πολλά. 

Έχεις λίγα — θα σου πάρουν 

και τα λίγα τα καλά. 

 

Όμως, τίποτ’ αν δεν έχεις, 

θάψου, ας μη σε βλέπει μάτι! 

Να ζουν, να χαίρονται είναι δίκιο 

μόνο εκείνοι που έχουν κάτι. 

 

Lazarus
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Zur Beruhigung 

 

Προς καθησυχασμόν 
 

 

Κοιμόμαστε, εκοιμόταν κι ο Βρούτος παρομοίως, 

πλην αφυπνίσθη όλως αιφνιδίως 

και την μάχαιραν εις το στήθος του Καίσαρος άγει. 

— Οι Ρωμαίοι ήτανε τυραννοφάγοι. 

 

Δεν είμαστε Ρωμαίοι, φουμάρουμε τσιγαράκι, 

κάθε λαός έχει άλλη γεύση, άλλο μεράκι, 

η μεγαλοσύνη στους λαούς δεν είναι η ίδια. 

— Στο Σβάμπεν μαγειρεύουνε καλά κρεατοσφαιρίδια. 

 

Είμαστε εύθυμοι Γερμανοί, γενναίοι γιοι ιπποτών, 

κοιμόμαστε με υγιεινό ύπνο φυτών, 

ξυπνώντας μάς κόβει μια δίψα που δεν είναι ψέμα, 

μα για μπίρα, όχι για των ηγετών μας το αίμα. 

 

Είμαστε ντούροι στην πίστη σαν ξύλο από δρυ, 

σαν φιλυρόξυλο αγέρωχους καθένας θα μας βρει. 

Στη χώρα όπου ανθεί φαιδρά βαλανιδέα, 

μάταια θα ’ψαχνες για έναν Βρούτο στην παρέα. 

 

Κι αν ξάφνου κάποιος Βρούτου τάσεις δείχνει, 

δεν θα κατάφερνε να βρει του Καίσαρος τα ίχνη, 

τον Καίσαρα ματαίως θα ζητούσε τ’ οπλισμένο χέρι· 

— έχουμε κι ωραία κουλουράκια με πιπέρι. 

 

Έχουμε τριάντα τρεις υπουργούς, σινάφι διάσημο, 

(όχι δα πολλοί!) και φέρει ο καθένας ως παράσημο 

έν’ άστρο στην καρδιά, ένδειξη στόχου αρτίου, 

μα δεν είν’ ανάγκη να φοβούνται τις Ειδούς του Μαρτίου. 
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Τους λέμε Πατέρες του Έθνους περιούσιους, 

κι αυτήν τη χώρα που ανήκει κληρονομικά στους πλούσιους 

τη λέμε πατρίδα μας, όνομα κλεινό· 

— μας αρέσουν και τα λουκάνικα με λάχανο ξινό. 

 

Κι όταν ο Πατέρας της Πατρίδας πάει περίπατο, 

όλοι του βγάζουμε το καπέλο με σέβας ύπατο… 

Η Γερμανία, παιδικό δωμάτιο ταχτοποιημένο πάντα, 

δεν είναι δα Ρωμαίων φονιάδων μπάντα! 

 

Zeitgedichte 

1839-1846 
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Ο Χάινριχ Χάινε σύγχρονος 
 
 

Ο μεγάλος Γερμανός ποιητής Χάινριχ Χάινε (1797-1856) υπήρξε εχθρός των θρη-

σκειών και κάθε πολιτικής τυραννίας. Δημοσίευε έργα του μεταξύ άλλων στην 

εφημερίδα Vorwärts! (Εμπρός!) που εξέδιδε στο Παρίσι ο Καρλ Μαρξ, με τον 

οποίο και συνεργάστηκε στενά. Πίστευε, όμως, ότι η θεωρία του «ιστορικού 

υλισμού», ανάγοντας τα πάντα στην οικονομία, παραβλέπει οικτρά τον υπο-

κειμενικό παράγοντα και διαστρεβλώνει τις αιτίες παραγωγής και ανάπτυξης 

του πολιτισμού, ιδέα που, φιλοσοφικά επεξεργασμένη κατά τον 20ό αιώνα, 

αποτέλεσε ένα από τα κυριότερα θεωρητικά πεδία της κριτικής του μαρξισμού 

από την πλευρά της ελευθεριακής Αριστεράς. Έγραψε αριστουργηματική πο-

λιτικοσατιρική ποίηση με ειρωνεία που σπάει κόκκαλα και τέλειο στίχο, όπως τα 

μεταφραζόμενα εδώ Μαρία Αντουανέτα και Προς καθησυχασμόν. Κυνηγή-

θηκε για χρόνια από το γερμανικό κράτος, εξορίστηκε, τα έργα του απαγο-

ρεύτηκαν και καταστράφηκαν. Πέθανε πάμφτωχος, παράλυτος από αρρώστια 

που του γέννησαν οι κακουχίες. Στα χρόνια του Ναζισμού, δεδομένου μάλι-

στα ότι ήταν και Εβραίος, τα βιβλία του απαγορεύτηκαν ξανά και κάηκαν, παρ’ 

Το φύλλο της εφημερίδας του Κ. Μαρξ Vorwärts, 
10 Ιουλίου 1844, με το ποίημα του Χάινριχ Χάινε 
«Οι φτωχοί υφαντουργοί». 



11 
 

ότι λάτρεψε την πατρίδα του Γερμανία και ύμνησε κάθε καλό της με συγκλο-

νιστική ευαισθησία. 

Για τη σύγχρονη Γερμανία αποτελεί μεγάλο πρόβλημα. Από τη μια είναι 

ένας από τους κορυφαίους ποιητές και στυλίστες της γερμανικής γλώσσας, 

μαζί με τον Γκέτε, τον Νίτσε και τον Ρίλκε· ο Νίτσε έγραψε στο Ecce Homo: «θα 

ειπωθεί κάποτε ότι ο Χάινε κι εγώ είμαστε, μακράν, οι πρώτοι δεξιοτέχνες της 

γερμανικής γλώσσας». Από την άλλη, όμως, οι επαναστατικές του ιδέες και 

τα πάμπολλα ποιήματα και κείμενά του που χτυπούν στην ίδια την ουσία του 

κάθε ολοκληρωτισμό, και ειδικά τη διαχρονική γερμανική αντίληψη για το α-

διακύβευτο της κρατικής και οικονομικής εξουσίας επάνω στον πολίτη, τον 

καθιστούν διηνεκώς εχθρό κάθε απολυταρχίας και βέβαια κάθε καθεστωτικής 

διανόησης. Δεν είναι τυχαίο ότι για το έργο του και την πολιτική του δράση 

βρίσκει κανείς σήμερα στο διαδίκτυο εκτενέστερα και πολύ πιο εμπεριστα-

τωμένα κείμενα στα Αγγλικά, παρά στα Γερμανικά. 

 

Το ποίημα του Χάινριχ Χάινε  Οι υφαντουργοί της Σιλεσίας, ή Tραγούδι των 

υφαντουργών (Weberlied), γράφτηκε με αφορμή την εξέγερση των υφα-

ντών που εργάζονταν στα υφαντουργεία της Σιλεσίας, κέντρο της γερμανικής 

βιομηχανίας παραγωγής υφασμάτων. Η εξέγερση κράτησε από τις 3 έως τις 6 

Ιουνίου 1844 και, μετά από άγριες οδομαχίες, πνίγηκε στο αίμα από τον στρα-

τό του Πρώσου βασιλιά Φρειδερίκου Γουλιέλμου 4ου: 11 εξεγερμένοι σκοτώ-

θηκαν, 24 τραυματίστηκαν βαριά, πάμπολλοι καταδικάστηκαν σε ποινές φυ-

λάκισης και δημόσιες μαστιγώσεις. 

Το ποίημα δημοσιεύτηκε στις 10 Ιουλίου 1844 σε μια πρώτη μορφή και με 

τον τίτλο Die armen Weber, Οι φτωχοί υφαντουργοί, στη γερμανόφωνη ε-

φημερίδα Vorwärts! (Εμπρός!) που εξέδιδε ο Καρλ Μαρξ στο Παρίσι, όπου 

ζούσε τότε εξόριστος κι ο ποιητής. Αμέσως τυπώθηκε σε 50.000 μονόφυλλα 

και μοιράστηκε στις εξεγερμένες περιοχές. 

Η εξέγερση του 1844 είναι η κορυφαία μιας μεγάλης σειράς ξεσηκωμών 

των εργαζόμενων στη γερμανική βιοτεχνία και μετέπειτα βιομηχανία παρα-

γωγής υφασμάτων και ενδυμάτων: Εξέγερση των υφαντουργών του Άουκ-

σμπουργκ το 1784/85 και το 1794/95, του Έμπερφελντ το 1783, του Κρέφελντ 

το 1828, των εργατοραφτών του Βερολίνου το 1830, του Ρόνενμπουργκ το 

1841. Κυρίως όμως σηματοδοτεί την εποχή της βιομηχανοποίησης στη Γερμα-

νία και την ανάπτυξη του γερμανικού καπιταλισμού. Μια σειρά νόμων και 

πράξεων του πρωσικού κράτους, το οποίο λίαν συντόμως θα εξελισσόταν σε 

αυτοκρατορία και θα ονομαζόταν «Δεύτερο Γερμανικό Ράιχ», υπαγορευμένων 

από τη ραγδαία αναπτυσσόμενη γερμανική κεφαλαιοκρατία, εξόντωσε οικο-

νομικά την πλειοψηφία του γερμανικού λαού, που ήταν κυρίως αγρότες, τε-

χνίτες και μικροϊδιοκτήτες, οδηγώντας κατά εκατομμύρια τους ανθρώπους 

από τα χωριά και τις μικρές πολιτείες στις μητροπόλεις Γερμανίας και εξωτε-

ρικού, όπου έλπιζαν να βρουν εργασία στα μεγάλα εργοστάσια και γενικά 

στο νέο οικονομικό πλαίσιο που προωθούσε ο καπιταλισμός. Εκεί όμως αντι-
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μετώπισαν εξουθενωτική δουλειά μέχρι και 14 ώρες τη μέρα, μεροκάματα 

λιμοκτονίας, απουσία δικαιωμάτων, κατευθυνόμενη κοινωνική, πολιτισμική και 

ανθρώπινη υποβάθμιση, καθώς και τρομακτική κρατική και κοινωνική βία. 

Ξέρουμε ότι το μοντέλο αυτό της βιομηχανοποίησης και της καπιταλι-

στικής ανάπτυξης, που πρωτοδοκιμάστηκε στην Αγγλία ήδη μετά την ήττα 

της Γαλλικής Επανάστασης, εφαρμόστηκε με τον ίδιο τρόπο από τα μέσα του 

19ου αιώνα σ’ όλη την Ευρώπη — ύστερα στις Η.Π.Α. και σ’ όλο τον πλανή-

τη. Ξέρουμε επίσης ότι το αποτέλεσμα ήταν η γέννηση της κοινωνικής τάξης 

που ονομάστηκε προλεταριάτο, μα και η ανάπτυξη των θεωριών του σοσια-

λισμού και του κομμουνισμού, καθώς και των ανάλογων κοινωνικών κι επα-

ναστατικών κινημάτων. Σήμερα, που τουλάχιστον στις πιο ανεπτυγμένες χώ-

ρες οι αγώνες των εργαζόμενων, ήδη από την εποχή των υφαντουργών του 

Χάινε μέχρι πρόσφατα, είχαν σαν αποτέλεσμα μια έστω επισφαλή οικονομική 

ευμάρεια της πλειοψηφίας των ανθρώπων και την ανάπτυξη μιας έστω μονί-

μως εν κινδύνω μικρής ιδιοκτησίας, ο πλανητικός πια καπιταλισμός προωθεί 

ξανά την επαναπρολεταριοποίηση ή μάλλον την υποπρολεταριοποίηση των 

πολιτών παντού στον κόσμο, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και με τα ίδια ακρι-

βώς απότελέσματα όπως και στα 1844: 

 

Οικονομική εξόντωση· καταστροφή αγροτών, τεχνιτών και μικροεπαγ-

γελματιών· καταστροφή της μικρής ιδιοκτησίας και των μικρών επιχει-

ρήσεων· μετακινήσεις πληθυσμών μέσω της καταναγκαστικής μετανά-

στευσης και της προσφυγιάς, με σκοπό την ευκολότερη χειραγώγηση και 

τη σκλαβοποίησή τους· εξοντωτική δουλειά από 10 ώρες και πάνω· 

μεροκάματα λιμοκτονίας· απουσία δικαιωμάτων· κατευθυνόμενη κοινωνι-

κή, πολιτισμική και ανθρώπινη υποβάθμιση, καθώς και τρομακτική κρα-

τική και κοινωνική βία. 

 

Αντίθετα λοιπόν απ’ ό,τι πιστέψαμε πολλοί από μας, οι εργάτες, οι αγρότες, 

οι τεχνίτες και οι μικροϊδιοκτήτες είναι εκείνοι που ο καπιταλισμός θεωρεί 

εχθρούς του, ενώ τα υποπρολεταριοποιημένα στρώματα των μητροπόλεων, 

οι μάζες των αδιάφορων στα πάντα και παθητικών κυνηγών της επιβίωσης 

σε καιρούς καταστροφής, που ούτε μπορούν ούτε θέλουν να έχουν οποιαδή-

ποτε συμμετοχή στις κοινωνικές και πολιτισμικές διεργασίες, είναι ακριβώς 

το υλικό που η κεφαλαιοκρατία θεωρεί ιδανικό πεδίο ανάπτυξής της — αρκεί 

να ξεκάνει οποιονδήποτε προσπαθεί να τους αφυπνίσει και να τους οργανώσει, 

όπως έκαναν, ο καθένας με τον τρόπο του, ο (τότε) Μαρξ κι ο Χάινε με τα 

έργα τους και την πολιτική τους δράση. 

Έτσι, το ποίημα του Χ. Χάινε ξαναγίνεται επίκαιρο, δεδομένου μάλιστα ότι 

ο καπιταλισμός χρησιμοποιεί ξανά τη Γερμανία ως αιχμή του δόρατος για την 

καταστροφή των λαών της Ευρώπης. Η παγκοσμιοποιημένη κεφαλαιοκρατία, 

με όργανο το γερμανικό κράτος, ήδη έχει σκλαβοποιήσει ολόκληρη την πρώην 
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ψευτοκομμουνιστική Κεντρική Ευρώπη, τα Βαλκάνια, και καταστρέφει τώρα 

την Ελλάδα με το βλέμμα στις άλλες μεσογειακές χώρες. 

Το γερμανικό εθνικιστικό σύνθημα «Με τον Θεό για τον βασιλιά και την 

πατρίδα», στο οποίο απαντάει ο Χάινε με τις τρεις κατάρες του, ξαναζεί και 

πάλι σήμερα στη υπηρεσία της σύγχρονης νεοφεουδαρχικής τυραννίας, μόνο 

που τη θέση του βασιλιά έχει πάρει η «εκλεγμένη κυβέρνηση» και τη θέση της 

καταναγκαστικής «πατρίδας» η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι μεταφασιστικοί θεσμοί 

της οποίας κυβερνούν πλέον ευθέως τα μικρότερα κράτη, αναιρώντας κάθε 

έννοια εθνικής ελευθερίας και αυτοδιάθεσης. Με τη συνεργία των απανταχού 

αριστερούληδων και των υποτιθέμενων αντιεξουσιαστών, βεβαίως, που θεω-

ρούν ως «αντίθεση στον εθνικισμό και στον ρατσισμό» την προσπάθεια της 

κεφαλαιοκρατίας να διαλύσει τα μικρά έθνη-κράτη καταστρέφοντας την οι-

κονομία τους, τους τοπικούς πολιτισμούς και τις εθνικές γλώσσες, και εγκαθι-

δρύοντας παντού πανομοιότυπους ψευτοπολιτισμούς, αντίγραφα υποβαθμι-

σμένων αμερικανικών συνοικιών. 

Όσο για τον Θεό που αναφέρει ο Χάινε, στήριζε και στηρίζει πάντα την 

ιδεολογική οικονομία κάθε καταπιεστικής εξουσίας. 

 

Το 1821 ο Χάινε είχε γράψει στο θεατρικό του έργο Almansor την περίφημη 

φράση που αλήθεψε εκτότε πολλές φορές για τα έργα του ίδιου κι όσων ε-

λεύθερων ανθρώπων έχουν ανθρωπιστική πολιτική άποψη και τη διακηρύσ-

σουν θαρραλέα, όπως αλήθεψε, αλίμονο, και για το κάψιμο ανθρώπων. Φρά-

ση που πρέπει να τη θυμηθούμε πάλι σήμερα, δεδομένου ότι, με την επίθεση 

του καπιταλιστικού ολοκληρωτισμού μα επίσης του πιο πρωτόγονου φασι-

σμού και της θρησκευτικής παράνοιας, ξαναεπιχειρήται σ’ όλο τον κόσμο η 

απαγόρευση και το κυνήγι οποιωνδήποτε ιδεών έχουν τη δύναμη να αφυπνί-

ζουν και να εξεγείρουν: 

 

«Εκεί που καίει κανείς βιβλία, θα κάψει κάποιος στο τέλος και ανθρώπους». 
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Βιβλία που κυκλοφορούν ή θα κυκλοφορήσουν ψηφιακά στην ιστοσελίδα του 

Σπύρου Καρυδάκη, www.analphabet.gr: 

ΠΟΙΗΜΑΤΑ 

— Προσωπογραφίες, ψηφιακό βιβλίο, analphabet 2018. 

— Ερωτοκυνηγός, ψηφιακό βιβλίο, analphabet 2018. 

— Αυτό που σπάει, ψηφιακό βιβλίο, analphabet 2018. 

ΔΟΚΙΜΙΑ 

— Καυτό μέλι. Αρχαία ελληνικά ερωτικά ποιήματα από άντρες για άντρες· αρχαίο κεί-

μενο, μετάφραση και ερωτολογικά σχόλια, αυτοέκδοση, analphabet, Αθήνα 2013. 

— Γνωμολόγιο, συλλογή σκέψεων, αυτοέκδοση, analphabet, Αθήνα 2014. 

ΠΕΖΑ 

— Ο ένας με μαχαίρι, μυθιστόρημα, Καστανιώτης 1997, analphabet 2018. 

— Η Νύχτα των Ονομάτων, μυθιστόρημα, Καστανιώτης 2000, analphabet 2018. 

— Να δούμε ποιος θα φαγωθεί, μυθιστόρημα, Καστανιώτης 2005, analphabet 2018. 

— Thérion, μυθιστόρημα, Εμπειρία Εκδοτική 2010, analphabet 2018. 

— Η μεγάλη μετανάστευση των δέντρων, 10 αφηγήματα, ψηφιακό βιβλίο, analphabet 

2018. 

— Ελληνική Ιστορία, μυθιστορία, ψηφιακό βιβλίο, analphabet 2018. 

 

Βιβλία του Σ. Καρυδάκη από τις εκδόσεις Πάπυρος: 

— Γυναικόκαστρο, αφήγημα, Πάπυρος 2014. 

— Άσε με να σε δέρνω κάπου-κάπου, νουβέλα, Καστανιώτης 2003, Πάπυρος 2017. 
 
 
 

http://www.analphabet.gr/
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