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Γιάννης Θεοχαράκης 
[Μεταφραστής] 

 

Ο ποιητής του κενού μέσα από την αντισυμβατική 

αφαίρεση 
 

[Ανδρέας Γεωργαλλίδης, Χρώματα απέναντι (μτφρ: αγγλική, γαλλική, 

γερμανική, ισπανική, ιταλική, ρωσική, τουρκική), Leicester, Troubador 

Publishing 2007 | Κριτικό Σημείωμα | Προσβάσιμο στο διαδίκτυο: 

http://www.kypriwnerga.com/site-artist-9-gr.php (10.04.2012)] 
 

 
 

Πολλοί γράφουν – αλλά αυτοί οι οποίοι γράφουν και δεν αντιγράφουν 

είναι ελάχιστοι. Η κατάρα του σύγχρονου καλλιτέχνη δεν είναι άλλη  από 

το να προσπαθεί να καταστήσει το έργο του και συνάμα το όνομα του στο 

ύψος των μεγάλων και  καταξιωμένων ομοτέχνων του. Αυτό τον 

υποβάλλει σε ένα πόλεμο χωρίς φως να τρέχει πίσω από σκουριασμένες 

ιδέες, φτηνές πολιτικές, σάπιες ιδεολογίες και κουρασμένα πρόσωπα.  

 

Ως μεταφραστής στο επάγγελμα και μελετητής για χρόνια της ελληνικής 

λογοτεχνίας παλεύω να εντοπίσω έργα που να αυτοσυστήνονται και να 

έχουν την ικανότητα  να δηλώνουν μια αξιοπρεπή παρουσία στο χώρο της 

Τέχνης. Ένα τέτοιο έργο υποστηρίζεται από τον ποιητή του κενού (όπως 

ορθά χαρακτηρίστηκε) Ανδρέα Γεωργαλλίδη με τίτλο Χρώματα Απέναντι.  

http://www.kypriwnerga.com/site-artist-9-gr.php


2 

 

Ο ποιητής τόλμησε να αφήσει ελάχιστο μελάνι στο χαρτί χωρίς να το 

καταχραστεί δείχνοντας με μαεστρία τη συνάντηση του λόγου και της 

σιωπής σε μερικές μόνο σελίδες. Κλειδώνει και ξεκλειδώνει με την ποίηση 

τις θύρες της σκέψης αλλά αρνείται μέσα από το έργο του να συμφιλιωθεί 

με τον διδακτισμό και τον θόρυβο της εποχής. Ατάραχο το έργο του δεν 

φιλοδοξεί, αλλά προϋποθέτει τα κρίσιμα συστατικά τα οποία θα 

συνθέσουν το χρώμα της απόδρασης από ψευδολογισμούς και «δηλαδή». 

Μοιραία αγγίζεται από κριτικούς αφού το έργο του έχει ως 

προαπαιτούμενα την αληθινή εμβάθυνση των εννοιών μέσα από το 

πρίσμα μίας φιλοσοφικής διάθεσης. Υπάρχουν σοβαροί λόγοι να μην 

προσπεράσουμε την περίπτωση και να εγκύψουμε στο έργο αυτό. Την ίδια 

άποψη εξέφρασε και ο Dr Samuel Thomas (καθηγητής του Πανεπιστημίου 

Durham) καθώς επίσης και ο Dr Ali Rahimi (καθηγητής του 

Πανεπιστημίου Kashan).  

 

Τι αναμένω από ένα ποίημα; 

 

Ο ποιητής μέσα από το έργο Χρώματα Απέναντι απαντά αυτό το ερώτημα 

μέσα από την αντισυμβατική αφαίρεση και τη δομημένη 

νοηματοδοτημένη σιωπή του. Δεν θα επεκταθώ περισσότερο επί τούτου, 

αφού σε άρθρο το οποίο ετοιμάζω με τίτλο Η αντισυμβατική αφαίρεση και 

σιωπή στην ποίηση επιχειρώ μια λεπτομερή ανάλυση.  

 


