
1 

 

Παναγιώτης Νικολαΐδης 
(Φιλόλογος – Ποιητής - Κριτικός) 

 

Το κενό-καινό σκοτάδι της ποίησης  
 

[Ανδρέας Γεωργαλλίδης, ελάχιστα περισσότερο άδειο, (μτφρ.: Άγγελος 

Ευαγγέλου), Αθήνα, εκδ. Ίαμβος 2018 | Υποκεφάλαιο βιβλίου | Παναγιώτης 

Νικολαϊδης, Η γενιά της Κατοχής και της Αφθονίας εκδ. Διόραμα, 2018, σ. 133-

140] 

 

 

Με την έβδομη κατά σειρά, ποιητική κατάθεσή του, που φέρει τον τίτλο ελάχιστα 

περισσότερο άδειο (Ίαμβος 2018),1 ο Ανδρέας Γεωργαλλίδης συγκροτεί έναν 

πολυσήμαντο και βαθύ ποιητικό, αλλά και φιλοσοφικό, εσωτερικό χώρο. Η ανά 

χείρας καλαίσθητη και δίγλωσση έκδοση αποτελεί, κατά την άποψή μου, μια 

σύνοψη ιδεών που αναπηδούν τόσο από ιδιαίτερα, προσωπικά βιώματα όσο και από 

τις θεωρητικές δεσπόζουσες της φιλοσοφίας και των θετικών επιστημών, που 

αποτελούν υπόβαθρο της ποιητικής του.2 Η αρμονική, μάλιστα, στη συγκεκριμένη 
 

1 Προηγήθηκαν οι συλλογές Αντικείμενες Ημιευθείες (Κύπρος 1998), Παγωμένο Κενό στους 516 ֯ C (Κύπρος 2001), 
Κλειδωμένες Θάλασσες (Κύπρος 2003), Όταν Βυθίζεται το Πιάνο (Power Publishing, Λεκωσία 2004), Χρώματα 
Απέναντι (Troubador, Leicester 2007) και Το Πιάνο Κόπασε (TGA, Αθήνα 2011). 
2 Έχει πάρει το διδακτορικό του δίπλωμα στη φιλοσοφία από το Πανεπιστήμιο του Sussex (UK) και είναι 
συγγραφέας του έργου From Theory to Mysticism: the Unclarity of the notion ‘Object’ in Wittgenstein’s Tractatus 



2 

 

περίπτωση συνύφανση των δύο αυτών σημαντικών, για την ποιητική του 

Γεωργαλλίδη, στοιχείων οδηγεί σε ακαριαία, αφαιρετικά και επιγραμματικά 

ποιήματα που συμπυκνώνουν αισθητικά όχι μόνο τη συναισθηματική και 

καλλιτεχνική ωρίμανση του ποιητή, αλλά και μια γενικότερη φιλοσοφική θέαση, 

δηλωτική της ανθρώπινης περιπέτειας.   

 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο παιγνιώδης, οξύμωρος και πολύσημος τίτλος ελάχιστα 

περισσότερο άδειο υποδεικνύει πλαγίως και εξαρχής την ορίζουσα της συλλογής 

και μετατρέπεται ξεκάθαρα σε σημαντικό ερμηνευτικό κλειδί ολόκληρου του 

βιβλίου. Κι αυτό γιατί ο πρώτος όρος του τίτλου, το επίρρημα, δηλαδή, «ελάχιστα» 

προσδιορίζει αντιθετικά τον δεύτερο όρο, το επίρρημα «περισσότερο», ενώ 

παράλληλα ο συνδυασμός και των δύο, αλλά ειδικότερα του δεύτερου επιρρήματος 

ακυρώνουν και απονευρώνουν νοηματικά το καταληκτικό επίθετο «άδειο», 

αφήνοντας στο στόμα μια λεπτή και μετέωρη γεύση θλίψης και ειρωνείας. Με άλλα 

λόγια, ο τίτλος αποτελεί ένα ειρωνικό, αυτοσαρκαστικό, ίσως, μα κατά βάθος 

τραγικό μεταμοντέρνο σχόλιο τόσο απέναντι σε έναν ορθολογιστικό, τεχνοκρατικό, 

υλιστικό κόσμο που αγκυλώνει το βλέμμα στον ψεύτικο ορίζοντα του όλου, του 

πλήρους και του συνεχούς όσο και απέναντι στον ίδιό μας τον εαυτό που με τις 

στερεότυπες σκέψεις ή τις ψεύτικες ορθολογιστικές βεβαιότητες απώλεσε το 

ενδεχόμενο και απροσδόκητο κενό-καινό και οπισθοχώρησε. Κι είναι γι’ αυτό που 

στην ανά χείρας συλλογή η λεπτή ειρωνεία, το αιφνιδιαστικό παράλογο, η σιωπή, 

το αθέατο, το θραύσμα και οι αντιστροφές αντιμάχονται τον στείρο ορθολογισμό, 

το βέβαιο, το συγκεκριμένο και το προφανές, αποκαλύπτοντας, εν τέλει, ένα 

ποιητικό σύμπαν που αποσκοπεί να καταλύσει τα θεμέλια των παραδεδεγμένων 

τρόπων σκέψεις και εμπειρίας, έτσι ώστε να αποκαλυφθεί στο βάθος η ανοησία της 

ύπαρξης και η υποκείμενη άβυσσος, το κενό ή το τίποτα επί του οποίου κάθε 

υποτιθέμενη βεβαιότητα βρίσκεται σε επισφαλή και συνεχή μετεωρισμό. 

 

Λίγο αδιάτμητο χάος· 

Ένα οικόπεδο στον αέρα να καίγεται ανάποδα 

 

αντι-λέξεις και αντι-ύλη – ένα περιορισμένο όλο- 

λίγο χάος, ένα συγύρισμα βουβό 

 

η α-νοητότητα των λέξεων – 

η κραυγή μιας υπερκάθαρης λογικής ασάφειας 

 

 
(υπό έκδοση: Cambridge Scholars Publishing 2018). Για τη γοητεία που ασκούν πάνω του οι θετικές επιστήμες και 
ιδιαίτερα τα μαθηματικά και η φυσική βλ. ενδεικτικά τους τίτλους των δύο πρώτων του συλλογών. 
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κρατάω το νόημα της α-νοησίας 

εκείνων των δήθεν μεγάλων πραγμάτων 

 

ο νόμος της μη-πληρότητας υφίσταται· 

υποκλίνομαι στην απόδειξη του Godel 

 

Ενδεικτικό της πιο πάνω μεταμοντέρνας προβληματικής, αλλά και της 

συστηματικής ενασχόλησης του ποιητή με το φιλοσοφικό έργο του αυστριακού 

φιλόσοφου Wittgenstein αποτελεί, βέβαια, το σύντομο αυτοαναφορικό εισαγωγικό 

σημείωμα του ποιητή, το οποίο και θεωρώ αναγκαίο να  παραθέσω στη συνέχεια, 

καθώς συμπυκνώνει καίρια το αισθητικό και φιλοσοφικό υπόβαθρο του όλου 

εγχειρήματος: «Αυτό το βιβλίο αποτελείται από μετρημένες λέξεις, οι οποίες δεν 

κατόρθωσαν να συναντηθούν σε στίχους ενός ποιήματος, στίχους που να μιλούν 

αληθινά για τον εαυτό τους. Συνεπώς, οι αντι-στίχοι του βιβλίου αυτού, δεν 

φιλοδοξούν την κατανόησή τους και δεν διεκδικούν καμιά φιλοξενία στον χώρο του 

νοήματος. Αφού, λοιπόν ο αναγνώστης αναγνωρίσει αυτήν την ανυποχώρητη 

ιδιαιτερότητα, είναι δυνατό να υποψιαστεί πως μπορεί να δραπετεύσει αμετανόητα 

από εκείνο το άπειρο δάσος των θολών σκιών του Είναι. Ξαναστέκομαι για λίγο· 

έξω από τη σιωπή μου, για να σιωπήσω πολύ…». 

 

Διαβάζοντας προσεκτικά αυτό το σύντομο εισαγωγικό σημείωμα του ποιητή 

αντιλαμβανόμαστε πλέον ξεκάθαρα ότι τα θραύσματα=αντι-στίχοι της παρούσας 

συλλογής δεν κατόρθωσαν από τη μια να συγκολληθούν και να γίνουν ποίημα 

ούτε από την άλλη διεκδικούν οποιαδήποτε φιλοδοξία στον χώρο του οριστικού 

νοήματος. Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία, μάλιστα, είναι ότι η πιο πάνω 

θεωρητική δήλωση υποστηρίζεται και μορφολογικά σε όλο το μήκος και πλάτος της 

συλλογής τόσο με την αδύναμη παρουσία της στίξης (χρησιμοποιείται κυρίως η 

άνω τελεία και η παύλα, σχεδόν καμία τελεία), όσο κυρίως με την παντελή απουσία 

κεφαλαίων γραμμάτων ή τίτλων στην αρχή του κάθε ποιήματος· στοιχεία που 

δημιουργούν, εν τέλει, την αντιφατική εντύπωση μιας οργανωμένης διάσπασης 

που αποτελείται από περισσότερη σιωπή-παύση παρά λόγο. Οι αντι-στίχοι, 

επομένως, της εν λόγω συλλογής μοιάζουν ουσιαστικά με άτομα αντι-ύλης που δεν 

κατάφεραν να ενωθούν με άλλα άτομα και να δημιουργήσουν, εν τέλει, 

συγκροτημένα και πλήρη μόρια και για αυτό πλανώνται χωρίς νόημα, 

ασυγκόλλητα, μοναχικά και αθέατα στο σύμπαν. Κάτι που μας οδηγεί αλληγορικά 

κατευθείαν στην καρδιά της αποσπασματικής μοναξιάς και της οριστικής 

απώλειας του νοήματος του αθέατου μέσα στο πλήθος μεταμοντέρνου ανθρώπου. 

ένα κομμάτι χιόνι -  ξαναμαζεύω δύσκολα 

αυτά που πέταξες 
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ο ανακόλουθος ανάστειος αχυράνθρωπος εκεί· 

να περιμένει τον πεθαμένο άνεμό του 

 

αυτοεξόριστος 

με ένα αντίδοξο ποίημα για αποσκευές 

 

Κάτω από αυτό το πρίσμα, η δεσπόζουσα, για την ποίηση του Ανδρέα Γεωργαλλίδη 

έννοια, αλλά και πραγμάτωση της σιωπής, που συνδέεται άρρηκτα με μια έντονη 

αφαιρετικότητα και με εκκωφαντικές παύσεις, παρουσιάζει μια βασική αντίφαση. 

Κι αυτό γιατί η σιωπή εδράζεται στο γεγονός ότι η ποιητική δημιουργία τόσο στο 

επίπεδο της γραφής, όσο και στο επίπεδο της ανάγνωσης προϋποθέτει τη σιωπή και 

ταυτόχρονα την αντιμάχεται. Αποτελεί, με άλλα λόγια, μια αντιφατική εμπειρία 

μνήμης και λήθης, θησαυρίσματος και απώλειας. Πέρα, λοιπόν, από τις 

οποιεσδήποτε απόλυτες εννοιολογικές σχηματοποιήσεις ή ορθολογιστικές 

εκλογικεύσεις, η αγαπημένη σιωπή του Γεωργαλλίδη κυοφορεί ένα ζωτικό, 

οντολογικό κενό, που τροφοδοτεί έναν καινό ανθρώπινο, φιλοσοφικό και ποιητικό 

χώρο. Έναν δυναμικό χώρο ποιητικής κβαντικής, που αποκαλύπτει, εν τέλει, μια 

βαθιά ποιητική ηθική άρρηκτα συνδεδεμένη με το καταγωγικό σκοτάδι της 

γλώσσας, το κενό, το σημείο μηδέν, εκεί όπου εκκινεί και τερματίζει η ποιητική 

δημιουργία. Δεν είναι τυχαίο, βέβαια, ότι αυτός ο φιλοσοφικός και ποιητικός 

προβληματισμός των επιγραμματικών αντι-στίχων του Γεωργαλλίδη διαλέγεται 

δημιουργικά με το χαϊκού, κάτι που διαφαίνεται ξεκάθαρα τόσο με την επιλογή της 

μικρής φόρμας και την ευρεία χρήση της γνωστής, για τα χαϊκού, τεχνικής της 

συναισθησίας («ακούγοντας το φως να γλιστρά», «ο απόηχος του χρώματος») όσο 

και με τη συνειδητή ποιητική προσπάθεια αναδημιουργίας της σιωπής, στοιχείο 

σύνηθες στο ιαπωνικό είδος. Πιο συγκεκριμένα, όπως και στα χαϊκού μέσα από την 

τεχνική της συμπαράθεσης-αντιπαραβολής μιας εικόνας σιωπής με κάτι αντίθετο 

τονίζεται η άσπιλη και αδιατάρακτη σιωπή, μέσα στην οποία οποιοσδήποτε ήχος ή 

κίνηση παραμένουν στην ουσία παροδικά και φευγαλέα.  

 

Στην παλιά δεξαμενή 

ο βάτραχος βουτάει 

Ο ήχος του νερού (γνωστό χαϊκού του Μπασό) 

 

η πρώτη ασύμμετρη σιωπή σχεδόν ειπώθηκε 

ενδιάμεσα μια αξέχαστη ανεμώνη 

 

κομμάτια σ ι ω π ή ς, μιας βαθιάς ανείπωτης γραμματικής 
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αυτός ο χορός δεν έχει βήματα – 

μια αδυνατότητα – 

η μοναξιά της κίνησης 

 

επικρατούσα τιμή: ένα πουλί δραπέτης 

ενός άπειρου δάσους 

 

η αποστολή ενός ανεπίδοτου σημειώματος  - εσύ ξέρεις 

 

Μέσα σε αυτό το ερμηνευτικό πλαίσιο, αντιλαμβανόμαστε πως η σιωπή και η 

ποίηση όπως και η ίδια η ζωή, εξάλλου, είναι μια ακροβασία, ένας διαρκώς 

μεταβαλλόμενος διάλογος με τον εκάστοτε ενδεχόμενο και αναδυόμενο κόσμο, μια 

αέναη μεταφορά του κενού από όπου ξεπηδούν δυνατότητες ανύπαρκτες και 

αδιανόητες. Είναι ένα παράθυρο που ανοίγει στο χάος, ένας πόλεμος, ένας έρως 

που κυοφορεί το καινούριο και την ετερότητα. Ένα καινούριο που η ανάδυσή του 

προϋποθέτει την άνευ όρων αποδοχή της αδυναμίας του λόγου και της θνητότητάς 

μας και που η δεξίωσή του οδηγεί, εντέλει, στην υπέρβαση, στην κάθαρση, στην 

ταπείνωση (ατομική και ποιητική), στην έκσταση και στην εντέλεια της απορίας. Ο 

ποιητής, λοιπόν, κατά τον Ανδρέα Γεωργαλλίδη, βουτηγμένος στη σιωπή επιχειρεί 

συνεχώς και συνειδητά την αναδιατύπωση του αρρήτου. Επιχειρεί, με άλλα λόγια, 

να καταγράψει μια εύθραυστη  αλήθεια που βρίσκεται πάντα πίσω από το σιωπηρό 

μυστήριο ή το κενό αίνιγμα που κανείς δεν έλυσε και η οποία καταλήγει να γίνει η 

δημιουργική πνοή, το έναυσμα για να ανακαλύψουμε την ουσία της ύπαρξης μας· 

αυτή την ουσία που διαρκώς διαφεύγει, μεταλλάσσεται και παραμένει τελικά το 

ζητούμενο.  

 

Οι αντι-στίχοι, λοιπόν, του Ανδρέα Γεωργαλλίδη είναι πρωτίστως αντι-σώμα, αντι-

σώμα του λόγου καταρχάς, κομμάτι του αποσπασμένο από τη συλλογική του 

οργάνωση μέσα στην ιστορία· είναι, επίσης, αντι-σώμα του ομιλούντος 

υποκειμένου, του ποιητή, ο οποίος αναδέχεται τον άλλο λόγο, τις άλλες φωνές 

μέσα στον ίδιο λόγο. Αποτελούν, παράλληλα, αντι-σώμα σπαρασσόμενο σε κάθε 

του διάσταση από τη βαθιά επίγνωση της αδυναμίας του να αποτελέσει, τελικά, 

σώμα όλον, ενιαίο και απαράλλαχτο, όπως κι ο άνθρωπος. Αντι-σώμα και αντι-

ποίημα, λοιπόν, νοούνται στην ανά χείρας συλλογή ως ανοιχτότητα, ως μέρος και 

θραύσμα που τείνει αναπόφευκτα μέσω της σιωπής προς τη συνάντηση του ξένου, 

της άλλης φωνής, του άλλου προσώπου. 

ξανάρχομαι ελάχιστα λίγο, φορώντας κατάσαρκα· 

την ιδιότητα του ξένου  
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η δεύτερη αποχρωματισμένη σιωπή παραμένει 

ανείπωτη· αποδεσμεύω το ασυμπλήρωτο χρώμα. 

Μπορώ να έχω τον λογαριασμό; 

 

δεν φεύγεις περισσότερο από το λίγο -  αυτό το  

πρόσεξα πολύ – μια ασταθής μετατόπιση, 

ένα ασήκωτο τίποτα 

 

κομμάτια του είναι – 

ποτέ νοούμενα – ως απόθεμα 

η ραγισμένη μορφή των πραγμάτων να στάζει 

 

Συνοψίζοντας, η τελευταία ποιητική συλλογή του Ανδρέα Γεωργαλλίδη ελάχιστα 

περισσότερο άδειο αποτελεί την ωριμότερή του ποιητική κατάθεση. Κι αυτό γιατί σε 

αντίθεση  με τα προηγούμενα του βιβλία, όπου η συμφόρηση αφηρημένων εννοιών, 

η φιλοσοφική ροπή του στοχασμού προς τη γενικότητα και η χρησιμοποίηση 

επιστημονικής ορολογίας από το πεδίο των θετικών επιστημών προκαλούσαν 

συχνά ρήγμα στην υλικότητα της ποιητικής εικόνας, στην παρούσα συλλογή τα πιο 

πάνω στοιχεία περιορίζονται, αλλά και ενορχηστρώνονται λειτουργικά σε ένα 

αισθητικό αντι-όλον, το οποίο επιτυγχάνει σε αρκετές περιπτώσεις να πυροδοτήσει 

τη συγκίνησή μας. Με άλλα λόγια, οι επιγραμματικοί αντι-στίχοι της ανά χείρας 

συλλογής μέστωσαν στη σιωπή και στον χρόνο.3 Πέραν τούτου η βαθιά πεποίθηση 

του Ανδρέα Γεωργαλλίδη ότι η  ποιητική γλώσσα μάς ελέγχει, δεν την ελέγχουμε, 

και ακόμα ότι η γλώσσα πρέπει να μας καταδεχτεί για να δημιουργήσουμε το αντι-

ποίημα-θραύσμα, τον προφυλάσσει, τελικά, εδώ από τις παγίδες του ποιητικού 

ναρκισσισμού και του μανιερισμού, στοιχεία που διακρίνονται από το προσεκτικό 

μάτι στα πρώτα του βιβλία. Ο ποιητής, ώριμος πια και ταπεινός μπροστά στο 

σκοτάδι της γλώσσας,4 αντιλαμβάνεται ότι η δοκιμασία της σιωπής και του 

αθέατου συνάδει με τη δοκιμασία της ποίησης, του κενού, και της ελευθερίας. Του 

κενού-καινού ως συνεχούς κίνησης που ξεσηκώνει και ανατρέπει τον συμπαγή και 

κλειστό ορίζοντα των θεσμικών σημασιών, και της ελευθερίας, ως πόρο της 

πολυκύμαντης πύλης των παθών και των ονείρων προς τον απύθμενο ωκεανό της 

αυτογνωσίας, της αυτονομίας, της ταυτότητας και της ποίησης. 
                                                                                                  

 
3 Η παρούσα συλλογή προϋποθέτει μια εκδοτική σιωπή επτά ετών, τη μεγαλύτερη σε σχέση με τα προηγούμενα 
βιβλία του ποιητή. 
4 Για τούτο ίσως ο τίτλος, σε αντίθεση μάλιστα με τις προηγούμενές του συλλογές, γράφεται με μικρά μόνο 
γράμματα. 
  


