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spyros.karydakis@gmail.com 

Προσωπική ιστοσελίδα του συγγραφέα: www.analphabet.gr 

 

Η φωτογραφία του εξωφύλλου είναι του Σ. Καρυδάκη. 

 

Το analphabet δεν είναι όνομα εκδοτικού οίκου ή επιχείρησης, αλλά λογότυπο της 

ιστοσελίδας του συγγραφέα. 

 

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 

 

Σχεδιασμός εξωφύλλου και βιβλίου — σελιδοποίηση: analphabet 

 

 

© για το σχέδιο του τοξότη: Ανδρέας Κοντονής 

© για το βιβλίο: Σπύρος Καρυδάκης 
 

 

Το έργο αυτό αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του συγγραφέα του, σύμφωνα με τον Ν. 2121/93 

και τις κατά καιρούς τροποποιήσεις του. Κατά τη θέληση του συγγραφέα δεν πωλείται, αλλά 

παρέχεται δωρεάν. Απαγορεύεται να πωληθεί απ’ οποιονδήποτε. 

http://www.analphabet.gr/
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Αναδάσωση 
 

 

Σαν έβαλα στον νού μου το δάσος μες στην πόλη 
διαμελισμένο από πουλιά που κουβαλούν ανέμους 
σκοτεινιασμένο από την πτώση των ανθρώπων, 
κυρία της οδού Ακανθών, βγήκα να σε ζητήσω. 
Ορίζων από ξύλο κυμβαλίζει τώρα εδώ 
όπου η πόρτα σου του αλουμινίου 
αντιφάσκει όλο σπατάλη. 
Πνεύμα που ανήκεις στην εσπέρα 
μίλησέ μου! 
Αυτές οι ανοίξεις, γυρισμένες από τον χρόνο των νεκρών 
πώς με αντιστρέφουν! 
Γιατί όσο μού παλιώνουν τα ρούχα πάνω στο κορμί, 
τόσο αναθάλλω ευωδιαστόν ιδρώτα 
και η ψυχή μου τόσο νηπιώνεται. 
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Τον Αύγουστο ο κήπος 
 
 
Με τα ίδια μου τα μάτια είδα τον άνθρωπο: κρατούσε στην αγκαλιά 
του τη ζυγαριά κι έτρεχε σαν τρελός. Η γέρικη αμυγδαλιά βρόνταγε 
κι απειλούσε. Τι να ’ναι τάχα αυτό το δεντρο που καλεί με μουγκρητά 
τους ανθρώπους. 
 

Χαίρου λοιπόν αληθινή Μαρία, κόρη του νυχτερινού ουρανού, θυ-
μάρι των χάλκινων σωμάτων που με περιστρέφουν. 

 
Μα τη Δευτέρα ο ιερομόναχος Διονύσιος πάει περίπατο κάτω από τους 
πλοκάμους των δέντρων, φοράει φτέρες για στεφάνι, φοράει τ’ αγκα-
θερό στεφάνι — τι τύψεις! 
 
Σπάστε τις πόρτες, λένε οι νικημένοι, σπάστε — 

Κάρα περνούν 
και τ’ αυτοκίνητα μ’ αρέσουν. 

«Αυτά τα βέλη που τινάζονται από τις φυλλωσιές θα με ξεσκίσουν», 
φωνάζει ο ιερομόναχος Διονύσιος. Δεν ακούει, δεν ξέρει τίποτε, δεν 
βλέπει τ’ αποτσίγαρο στο στόμα, τους εμπτυσμούς, το σαγόνι αξύρι-
στο για τα χαστούκια, τα άνθη των δαιμόνων. 
 
Το σταφύλι έχει ρώγες βυσσινιές. 
Ο κήπος ανοίγει με τ’ αεράκι. 
Αυτός ο κουρεμένος αρχάγγελος έχει ωραίο στήθος. 
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Πορνεία σε μπλε φόντο 
 
 
Έχω δεσπότη μου τη θάλασσα. Είμαι ερωμένος της. 
Από τους χρόνους της κακής χαράς, της έχω ανοίξει 
όλους τους σύρτες μου. 
Εκείνη φτύνει από μέσα μου όταν σ’ αγκαλιάζω: 
μήτρα της πρώιμης μορφής, 
ο δαίμονας πολλών κυμάτων σαλαγάει την πονηριά μου. 
 
Έτσι μου έχει στύσει το σαλεμένο κράτος, 
όλο πλάσματα, ανείπωτες μουτσούνες, 
όλο χιτώνες κρασωμένους. 
Κι έχω αντικρίσει μαύρα μέχρι το μπλέ τα κόκκαλά μου, 
το ανθρώπινο κρέας να στάζει μαύρο μέχρι το μπλε 
αίμα και γάλα. 
Όψεις του τραγικού μεσημεριού με πέτρα 
τη μια πάνω στην άλλη απ’ άκρου σ’ άκρο, οἴνοψ πόντος. 
 
Κυβερνημένος από το σώμα σου, γλυκαμένος, 
γουργουρίζω γλείφοντας έναν-έναν τους φθόγγους. 
Πληρώνομαι για όλ’ αυτά καλά. Είναι μια γεύση ακρασίας, 
το κάθε τι μονάχο του και τα φρέατα του αέρος 
γιομάτα μέταλλο 
 
ως το φιλιατρό. Κι όπως σκυλιάζω από πάγο του πόθου, 
κι όπως σαστίζω, 
ο φόβος μη με μασήσουν οι μακαρισμοί σου με ψυχώνει. 
Σε είδα, εξάλλου, λιμασμένη από έρωτα 
να μου σπας την πόρτα. 
 
Πορνευόμουν σε κείνο το σπίτι 
με ωραία φωτιά στο στήθος. 
Ό,τι έχω συνάξει, 
είναι όλο δόντια.
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Φυσική 
 
 
Από τη χώρα με τους κάμπους 
πηγαίνω προς τους αφρούς των βουνοκορφών· 
φραχτή όψη 
που συντηρεί ο βυθός απλανών πνευμάτων. 
Γιατί έτσι το δάσος: 
χιτώνες εμψυχωμένοι Θεών 
που υπήρξαν άλλοτε ισχυροί 
και τώρα πάλι βρέφη· 
ποταμοί αδιάλυτοι νημάτων 
αθανασίας κι όλου θανάτου. 
 
Κι όταν εκεί σου πορφυρίσει ο νους 
και βέλη φωτός σε καθηλώσουν, 
μην το πεις 
πως έτσι λαθεύει η φύση. 
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Το πέτσινο ψάρι 
 
 
Κίτρο μεγέθυνση. Κίτρο λιποψυχία. Κίτρο ανελέητο. 
Κίτρινο έναυσμα μάχης. 
 
Τ’ βουνά του ασημιού, η αγιοσύνη, 
ο αδόκητος Άδωνις που οδηγεί την άνοιξη, 
άραγε βλέπουν το λάθος; Βλέπουν 
οι επαύλεις πως πλέει στον κήπο τους πελιδνή πλώρη; 
Αυτό το νησί θ’ αποδημήσει. 
 
Υπάρχουν τρύπες απ’ όπου προβάλλει ένα πέτσινο ψάρι. 
Υπάρχει ένα βατράχι μες στη λάσπη 
που διαλαλεί το μέλλον: 
Ισοστασία. 
 
Αυτό ερμηνεύει τα φύλλα, το αβροχαρές ψιθύρισμα 
πάνω από τους ψόγους της μιας και μόνης βροχής. 
Συλλαβισμός κι ανάβρα. 
Στροβιλισμός των λέξεων από ξύλο. 
 
Όλες οι ώρες ήταν εντέλει μία: Άδης τριπύρινος 
όπως καρδιά κούρου Θεού ανθρωποκτόνου. 
Γιατί η φύση δεν έχει μαθητές 
αλλά μονάχα ελλείψεις.
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Ο Ραμσής στο Καντές 
 
 

...ας θυμηθώ τ’ όνομά μου στον Οίκο του Πυρός, 

τη νύχτα που τα χρόνια υπολογίζονται 

και οι μήνες μετριώνται! 

                  

Αιγυπτιακή Βίβλος των Νεκρών 

 
 
Να πολεμάς για τον σαφρά και το λιβάνι, 
να πολεμάς για τον αθέρα της λαυδανιάς, 
για τον χαλκό, τον λαζουρίτη. 
Για το χρυσάφι, που όλα τα ξεπληρώνει. 
 
Σ’ αυτό τον τόπο από κούφιο λινό, είδα το κέντρος: 
γκρεμόν όλο κελύφη σπειρωτά και σ’ όλα το ένα, 
το ίδιο ζώο, 
που εσάρκωσε τους ίσκιους και πού πάλι 
θα σπάσει τα μάνδαλα της πύλης προς το φως. 
 
Μονάχος εσκότωσα μυριάδες. 
Τα εκμαγεία 
σχηματώναν φθόγγους όμοιους με τα χέρια 
ή το πρόσωπο ενός αγαπημένου, 
οι φωνές ιδρύαν χώρες και βασιλείες οξειδωμένες. 
Σχάρες γυαλιού ανεβαίναν μέσα στη σκόνη 
κρατώντας με αλαφράδα τους νεκρούς. 
Μυριάδες μυρηκάζαν τα ονόματα 
φωτοπασαλειμμένων δαιμόνων, 
όμως τώρα τα οστά τους αλατίζουν το χώμα. 
 
Έχω εδώ τα μαλλιά μου. 
Απ’ όλα, για ένα μόνο θ’ ανεβώ τη σκάλα ως τον θρήνο: 
όχι που ανοίγεις 
την πόρτα του σπιτιού σου μετά τη μάχη 
φωνάζοντας «Ήρθα!» κι όλοι λένε «Την άνοιξε ο αέρας», 
όχι ο πόνος 
που εκκολάπτει κερατοφόρο φίδι μέσα στην ψυχή σου, 
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μα ο φόβος, 
καθώς του δίνεσαι και σε ξερνάει. 
 
Μητέρα μου, σ’ εσέ το λέω: Αν ίσως 
αν ίσως το αίμα διφορεί τον χρόνο, 
κι αν ίσως από δω πας για το λιβάδι 
με την ανθισμένη κύπερη 
κι από κει για την τυφλή βουρκοτοπιά της λησμοσύνης, 
μητέρα μου, στα εκατομμύρια χρόνια που θα ’ρθούνε, 
στα εκατομμύρια χρόνια σφαλιχτός μες στο κουκκούλι, 
μητέρα μου, όλου μαζί του χρόνου σφαιρωμένου, 
δώσε να μην ξεχάσω τ’ όνομά μου.
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Ελευθερία 
 
 
Περίλυπη είναι η ψυχή μου 
για το γλυπτό θάμβος, κι όπως 
θρασύνεται η μελανότητα των νερών. 
Ήταν μια μέρα λιτανείας 
έλλειψη στο καθρέφτισμα  
κι ένας καρπός της μοίρας. 
Οπλές καπνού δείχνουν το μέρος. 
 
Κι εσύ λοιπόν, Ελευθερία, 
που ήσουν γερόντισσα και μάνα 
πριν χιλιάδες χρόνια 
και τώρα μονάχα άγουρη παρθένα, 
άραγε ποιον θ’ ανασηκώσεις πάλι 
μέσα στον δρυ του φωτός; 
 
Εσύ ήσουν που έστεκες 
στους υψηλούς γκρεμούς; 
Και η λάσπη των ανθρώπων; 
Και το παμπάλαιο δέρμα 
που εντός του μεγαλώνεις; 
Το ελάχιστο κηρύσσει έναν λόγο διδύμων 
και το πολύ σπιθίζει 
διασπαθιζόμενο. 
 
Χείμαρρε από θειάφι 
Έντομο από χρήμα και θειάφι 
ξεπούλα τα κομμάτια! 

Άλλοτε δόλος ενός παιδιού, τώρα ψυχοστασία. 
Κι οι στρατιώτες μου 
σφαγμένοι στο βουνό. 
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Γράμμα από το νησί 
 
 
Αυτό το σκοτεινό είναι σταλμένο 
από αυτόν που μελωδεί η σάρκα του παννύχιους ύμνους. 
Στην κατοικία του στρατηγεύει ο άνεμος του Νότου, 
που φέρνει τον κόκκινο πηλό και τις ακρίδες 
 
και φέρνει το πολύ βουητό και στημονίζει 
ιστούς από βροχή κυκλοτερούς κι ανοίκειους. 
Αυτό το σκοτεινό συμπίλημα οστράκων 
γραμμένων με ονόματα που λαχταρίζουν σαν εντόσθια 
 
σφαγμένων πετεινών, ζητά μονάχα 
το χνώτο από τις ρίζες του ακηράτου 
πνεύμονα της θαλάσσης. Χρόνια τώρα 
 
γεωργός και φυτευτής: απ’ όσα δέντρα 
ξέρω με τ’ όνομά τους, έχω φτιάξει 
αυτό το δάσος, για να μπω και να χαθώ για πάντα. 
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Ο σχολιαστής 
 
 
Έλαμνα σε ύψος μέγα στα θαλασσινά κοιτάσματά σου. 
 
Έως ότου άλγος σαν επιθυμία κυριεύει το κενό σου 
και γαλανό βράδυ. 
 
Και η αρετή στο σχήμα του αφαλού σου 
τινάζει πέρα το κακό πάλι και πάλι. 
 
Πρέσπες και Δοϊράνες ανυψώνουν τις παλιές τους γαίες 
μέχρι το φως που διακονείται από τα δάση. 
 
Ο Ιούλιος στημονίζει το νερό 
απάνω στο βουνό σου. 
 
Τότε εγκολπώνεσαι τα ρυάκια, 
πλάθεις χειμάρρους και τους ξαμπολάς στον κάμπο. 
 
Προσυπογράφοντας του αποσπάσματος το εμβόλιμο. 
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Έργα που κυκλοφορούν ή που 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. 

— Ρωξάνη, ψηφιακό βιβλίο, analphabet 2019. 

— Μηχανοστάσιο, ψηφιακό βιβλίο, analphabet 2019. 

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. 

— Γυναικόκαστρο, αφήγημα, Πάπυρος 2014. 

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

— Χ.Τ. 1983 μ.Χ. μια νέκυια, Εκδόσεις Σκαρίφημα, Αθήνα 2019. 

 

 

  

http://www.analphabet.gr/
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