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Ιωάννης Γκλένης 
(Κριτικός Λογοτεχνίας – Μεταφραστής) 

 

Η ποίηση του Ανδρέα Γεωργαλλίδη 
 

[Ανδρέας Γεωργαλλίδης, Όταν βυθίζεται το πιάνο, (μτφρ.: στην αγγλική, 

γαλλική , γερμανική), Κύπρος, Power Publishing 2004 |Κριτικό Σημείωμα 

| Προσβάσιμο στο διαδίκτυο: http://www.kypriwnerga.com/site-artist-9-

gr.php (2.1.2012)] 

[Στο παράρτημα επισυνάπτεται το κείμενο στην αγγλική γλώσσα] 

 

 
 

«Γράφοντας ένα βιβλίο ποίησης είναι όπως να ρίχνεις ένα ροδοπέταλο στο 

Grand Canyon και να περιμένεις τον ήχο του» δήλωσε ο Don Marquis αρχές 

του 20ου αιώνα. Σήμερα, τα πράγματα έχουν μόνο χειροτερέψει και το κενό 

έχει πάρει την μορφή μιας παμφάγου αβύσσου. Παρόλατάυτα, πρόσφατα 

ένας ‘ήχος’ του ίδιου είδους, από την Κύπρο, έφτασε τις επαγρυπνείς 

αισθήσεις και άγγιξε την απαλότητά του στην σκληρή ρουτίνα μου.  
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Όταν πρωτοπήρα αυτά τα ποιήματα στα χέρια μου, τα διάβασα με τυχαία 

σειρά μόνο για να ανακαλύψω με ευχαρίστηση, αληθινά αισθήματα πάθους, 

αγάπης και ευτυχίας, μελαγχολίας, λύπης, ακόμα και οργής, που επιπλέουν 

ανάμεσα στις γραμμές. Μακριά από λαβύρινθους άδειου στόμφου, αυτά τα 

ποιήματα μας κάνουν να αντιμετωπίσουμε τον καθρέφτη της δικής μας 

πραγματικότητας που τόσο αποτελεσματικά μάθαμε να καμουφλάρουμε 

κάτω από την δικαιολογία της πολύ απασχολημένης ζωής. Στο δεύτερο 

διάβασμα της συλλογής, δεν υπήρχε χώρος για τέτοιες παράλογες 

ευαισθησίες, αφού σχεδόν έδρασα σαν μεταφραστής επικεντρωμένος στις 

μεταφρασμένες εκδοχές παρά στα ποιήματα καθεαυτά.  

 

Όσο κι αν ικανοποίησα τα πιο βαθιά αταβιστικά ένστικτα της περιέργειας 

μου, έχασα την πεμπτουσία της αρχικής δουλείας. Μέχρι που μια από τις 

επόμενες νύχτες πήρα το βιβλίο ξανά στα χέρια μου, τελικά αυτή την φορά 

σαν ερασιτέχνης αναγνώστης, άρχισα να εξερευνώ τα βάθη του, με μόνο 

σκοπό να επισκεφτώ κάποιο άλλο κόσμο, πιο αθώο από αυτόν που ήξερα. 

Εκεί, όπου οι λέξεις σταδιακά ξεφορτώθηκαν το κόσμιο τους νόημα, 

συνέλαβα τις ίδιες οδυνηρές οικείες εμπειρίες, τα ίδια μοτίβα λαθών, και 

όντως τα αποίκιλα ίδια μονοπάτια μετάνοιας.  

 

Δεν υπάρχει ομοιοκαταληξία σε αυτά τα ποιήματα. Αντί αυτού, υπάρχει 

ένας έμφυτος λυρισμός, που δεν χρειάζεται τίποτα άλλο για να τα αποδώσει 

ως συμμετρικά. Οι λέξεις που χρησιμοποιήθηκαν κατά διαστήματα είναι 

τραχείες και πολύ ακριβείς, ακόμα και μη-φιλικές θα μπορούσε να πει 

κάποιος. Ο αναγνώστης αυτής της ποίησης μπορεί να νιώσει τη δουλειά του 

Ανδρέα Γεωργαλλίδη ως δική του ιδιοκτησία και αυτό δεν είναι τίποτε άλλο 

από τέχνη.   

 
 

* * * 
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“Writing a book of poetry is like dropping a rose petal down the Grand Canyon and 

waiting for the echo,” declared Don Marquis in the early twentieth century. Today, 

things have only deteriorated and the gap has taken the form of an omnivorous abyss; 

nevertheless, recently a certain “echo” of the same kind, from Cyprus, reached my 

vigilant senses and cast its singular smoothness upon my ruthless routine. What is more, 

I was given the distinguished honour of commenting on the very quality of this lyric 

and fragile rose petal. 

 

When I first came across this collection of poems, I run through them randomly only to 

discover with an utmost delight the innate, true feelings of passion, love and happiness, 

of melancholy, sorrow and even rage or remorse that float vaguely between the lines. 

Away from the elusive labyrinths of void pompousness, these poems make us face the 

mirror of our own reality we so effectively learned to camouflage under the pretext of a 

busy life. In my second reading, there was no space for such absurd sensitivities, since I 

merely acted in my capacity as a translator, focusing more on the translated versions 

rather than the poems per se. Much as I satisfied my most profound atavistic instincts of 

curiosity on the translations though, I lost the quintessence of the original toil. Until, one 

of the following nights, I took again the book in my hands, finally this time as an 

amateur reader and started off to explore its depths, with the sole purpose of visiting 

another, more innocent world than the one I knew. There, as the words gradually 

unburden their secular meaning, I perceived the same, painfully familiar, experiences, 

the same patterns of mistakes and, indeed, the invariably same paths of regret.  

 

There is no rhyme in these poems; instead, there is an inherit lyricism that needs not any 

other effects to render them symmetrical. The words used are from time to time harsh 

and too accurate, even unfriendly one might say, towards any poetic endeavour; yes, 

indeed they are but the outcome positively vindicates the risk taken. One can feel this 

piece of work as one’s own property and, at the bottom line, that is I think what art is all 

about.      

 

                      

Ioannis Glenis  
                                                                                   (Literature Critic and Translator)  


