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Προτού προχωρήσει κανείς στην κατάθεση των δικών του σκέψεων στο 

πλαίσιο ενός ερμηνευτικού πειραματισμού για τον τρόπο δουλειάς και 

γραφής του Ανδρέα Γεωργαλλίδη, θα πρέπει να υπερβεί τις δυσκολίες που 

θέτει ο ιδιαίτερος χαρακτήρας της ποίησής του, ακριβέστερα ο ιδιαίτερος 

τρόπος γραφής του που, αποστασιοποιούμενος βαθμηδόν από τη 

συμβατική ποιητική γραφή, καταλήγει στην έβδομη στη σειρά ποιητική 

συλλογή του, το Ελάχιστα περισσότερο άδειο. 

 

Η ποιητική δουλειά του Ανδρέα Γεωργαλλίδη δεν είναι άγνωστη στο 

αναγνωστικό κοινό. Έχει παρουσιαστεί στο εξωτερικό, έχει μεταφραστεί 

σε δεκαέξι γλώσσες, ανθολογείται σε βιβλία, διδάσκεται και έχει 

συγκεντρώσει γύρω της πλούσια αρθρογραφία από έγκριτους 



2 
 

ακαδημαϊκούς, λογοτέχνες και κριτικούς. Η πρόσληψη της προηγούμενης 

ποιητικής παραγωγής του Ανδρέα Γεωργαλλίδη1 οδήγησε την κριτική σε 

μίαν κοινή παραδοχή που του αποδίδει τον χαρακτηρισμό «ποιητής του 

κενού».  

 

Το περιεχόμενο του συγκεκριμένου χαρακτηρισμού αίρεται - εν μέρει - 

εάν η κριτική λάβει υπόψη την ακαδημαϊκή ενασχόληση του ποιητή με τη 

Φιλοσοφία2 - ακριβέστερα με τη Φιλοσοφία της Γλώσσας – και εντρυφήσει 

ταυτόχρονα στο περιεχόμενο της τελευταίας συλλογής, που φέρει τον 

τίτλο Ελάχιστα περισσότερο άδειο. Τα φιλοσοφικά αναγνώσματα που 

«μοιραία» επηρεάζουν – όχι βέβαια υπό το φάσμα μίας άγονης επίδρασης 

– την ποίησή του, μετατρέπουν τον «ποιητή του κενού» σε «ποιητή της 

σιωπής και της ακέραιας λέξης», αφού μέσα από μίαν κενο-φανή πορεία 

φαίνεται να αναζητεί το Υψηλό και το Απόλυτο αντιμετωπίζοντάς τα με 

δέος και σιωπή και υποχωρώντας, καταθέτοντας Απόλυτες λέξεις που 

φέρουν Υψηλά νοήματα, λέξεις-σκέψεις και λέξεις-εικόνες.  

 

O ίδιος ο ποιητής επισκιάζει με το προλογικό σημείωμά του κάθε 

ερμηνευτική απόπειρα, οδηγώντας στην πράξη μίας υπό όρους 

παρουσίασης - και όχι ερμηνείας - του περιεχομένου της συλλογής: 

 

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. 

 

Με μίαν τόσο πυκνή σε περιεχόμενο εισαγωγή, αντιλαμβάνεται κανείς 

ότι η “ασφαλέστερη” οδός για την εξέταση της εν λόγω ποιητικής 

συλλογής είναι τα βήματα που δίνει ο ίδιος ο ποιητής, εάν βέβαια γίνει 

δεκτό ότι τα όσα καταθέτει δεν έχουν ως στόχο να συσκοτίσουν 

παραπλανητικά την ερμηνευτική προσπάθεια.  

 

Είναι προφανές ότι η ανάγνωση οφείλει να έχει ως οδηγό κάποιες 

συγκεκριμένες αλήθειες που αναδύονται μέσα από το εισαγωγικό 

σημείωμα. Πρόκειται για «μετρημένες λέξεις»  - ακριβέστερα 

 
1 Αντικείμενες ημιευθείες (1998), Παγωμένο κενό στους 5160C (2001), Κλειδωμένες θάλασσες (2003), Όταν βυθίζεται 
το πιάνο (2004), Χρώματα απέναντι (2007, 2008, 2016), Το πιάνο κόπασε (2011). 
2 (α) Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, (εισ.-μτφρ.-σχόλ.: Ανδρέας Γεωργαλλίδης / επιμ. 
μτφρ.: Ναταλία Κυριακίδη / γλωσ. επιμ.: Ανδρέας Αντζουλής), Αθήνα, εκδ. Ίαμβος 2016. (β) Andreas 
Georgallides, From Theory to Mystycism. The Unclarity of the Notion ‘Object’ in Wittgenstein’s Tractatus, United 
Kingdom, Cambridge Scholars Publishing, 2018. 
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βυθομετρημένες και υψομετρημένες λέξεις - που ενώ συνθέτουν (τις 

περισσότερες φορές και όχι πάντοτε) λιτούς στίχους, αυτοί λειτουργούν 

ως αντι-στίχοι, αφού αδυνατούν να συνυπάρξουν σε ένα τέτοιο σύνολο 

που να συνθέτει ένα ενιαίο ποίημα και να φιλοξενεί ένα συγκεκριμένο 

και ολοκληρωμένο νόημα, με τους όρους μίας κοινά αποδεκτής ποίησης. 

 

Αν όντως είναι έτσι, τότε πώς οι μετρημένες αυτές λέξεις μπορούν να 

λειτουργούν σε άμεση συνάφεια με τον προσδιορισμό και τον 

επαναπροσδιορισμό του Είναι, όπως υπονοεί το πιο πάνω εισαγωγικό 

σημείωμα; Αυτή είναι μία εκτίμηση του ίδιου του ποιητή, ο οποίος 

ομολογεί, στο πιο πάνω σημείωμα, ότι  «οι αντι-στίχοι του βιβλίου αυτού 

δεν φιλοδοξούν την κατανόησή τους και δεν διεκδικούν καμιά φιλοξενία 

στον χώρο του νοήματος».  

 

Έχει έμμεσα αναφερθεί η πιθανότητα παραπλάνησής από το 

περιεχόμενο του εισαγωγικού σημειώματος. Είναι, ωστόσο, βέβαιο ότι ο 

ποιητής δεν παραπλανεί εσκεμμένα και δεν αποπροσανατολίζει εκούσια 

τον απλό αναγνώστη. Ο κρυφός αυτός αποπροσανατολισμός έχει να 

κάνει με τις προσπάθειες μίας βαθύτερης ερμηνείας που καλείται να 

ερμηνεύσει ποιητικά μία μορφή αντι-ποίησης και να εντοπίσει το 

κρυμμένο νόημα σε στίχους που αρνούνται την ταυτότητά τους, ως αντι-

στίχοι, και συνεπώς το ίδιο το φορτίο τους, δηλαδή το νόημα.  

 

Ωστόσο,  αυτό που εγγυάται την επίδραση των λέξεων (των στίχων ή των 

αντι-στίχων) της ποιητικής συλλογής στον αναγνώστη και στον 

μηχανισμό της αναγνωστικής πρόσληψης είναι ακριβώς το γεγονός ότι 

από τη στιγμή που η συλλογή Ελάχιστα περισσότερο άδειο  έχει 

κυκλοφορήσει, δεν ανήκει στον Ανδρέα Γεωργαλλίδη, αλλά στον 

αναγνώστη ο οποίος εγγυάται σε κάθε ανάγνωση την αναγέννηση των 

ποιημάτων. Ισχύει λοιπόν και εδώ η θέση που ο μεγάλος φιλόσοφος και 

κριτικός Roland Barthes καταθέτει στο θεμελιακό δοκίμιό του με τίτλο «Ο 

θάνατος του συγγραφέα»3 και σύμφωνα με την οποία  ο θάνατος αυτός 

τίθεται αφενός ως προϋπόθεση για τη «γέννηση του αναγνώστη», 

αφετέρου ως εγγύηση για την αέναη αναδημιουργία και αναγέννηση του 

κειμένου που υπόσχεται η δημιουργική ανάγνωσή του. 

 

Το εισαγωγικό σημείωμα προστατεύει τον αναγνώστη από τη βάσανο 

μίας λογικής ερμηνείας που, παραδοσιακώ τω τρόπω, θα έψαχνε εντός 

ενός ολοκληρωμένου ποιήματος ένα, επίσης, ολοκληρωμένο νόημα. Ο 

αναγνώστης θα πρέπει, λοιπόν, να εστιάσει στις μετρημένες λέξεις που 

 
3 Roland Barthes, «Ο θάνατος του συγγραφέα»: Εικόνα-Μουσική-Κείμενο (μτφρ.: Γιώργος Σπανός / επιμ.: 
Λουκάς Ρινόπουλος), Αθήνα, εκδ. Πλέθρον 1988, 137-143. 
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απαρτίζουν τη συλλογή, να αναγνωρίσει την πραγματικότητα μίας 

ιδιαίτερης επιλογής και ενός ιδιαίτερου συνδυασμού τους, που ενώ 

ακυρώνει τη νοηματική λειτουργία της συν-παρουσίας τους, αποκαλύπτει 

την ποιητική τους λειτουργία, οδηγώντας τον αναγνώστη σε μία γενέθλια 

στιγμή αυτογνωσίας και επαναπροσδιορισμού του Είναι του. σε μία 

στιγμή όπου οι εικόνες και οι αναπαραστάσεις που κρύβει μέσα του 

γκρεμίζονται, γιατί αδυνατούν να ανασύρουν προηγούμενες παραστάσεις 

ελεγχόμενες από τη διάνοια και τον Λόγο. 

 

Αυτό που συνέχει λοιπόν τη συλλογή, είτε ανθολογεί στίχους είτε φράσεις 

(π.χ. «μετά το μετά;»), είτε λέξεις (π.χ. «πέτρες», «πιάνο») είναι ακριβώς η 

ποιητική λειτουργία των μετρημένων αυτών λέξεων, όπως ακριβώς την 

εννοεί ο Roman Jakobson4, ως μελετημένη ισοδυναμία ανάμεσα στον 

άξονα επιλογής και τον άξονα συνδυασμού των λέξεων. Εκεί ακριβώς θα 

πρέπει να αναζητηθούν τα κρυμμένα νοήματα που επιδρούν στο Είναι 

του αναγνώστη. Οι στίχοι ή αντι-στίχοι αυτής της συλλογής είναι 

ποιήματα επειδή οι λέξεις που τους συνθέτουν λειτουργούν ποιητικά.  

 

Θα μπορούσε να ειπωθεί ότι στη μάχη ανάμεσα στη Φιλοσοφία και την 

Ποίηση, ο Ανδρέας Γεωργαλλίδης επιλέγει την ανάδειξη της πρώτης 

απογυμνώνοντας - αλλά όχι ακυρώνοντας - τη δεύτερη. Ακολουθεί, 

σύμφωνα με τον Lev Jakubinsky ένα συγκεκριμένο γλωσσικό σύστημα 

εντός του οποίου «ο πρακτικός σκοπός υποχωρεί στο βάθος της εικόνας 

(μολονότι δεν μπορεί να εξαφανιστεί εντελώς) και οι γλωσσικές 

παραστάσεις αποκτούν αυτόνομη αξία»5. Η αποκωδικοποίηση της 

συλλογής μάς αναγκάζει - ήδη με τον τίτλο της -  να αντιμετωπίσουμε την 

ποιητική γλώσσα ως «αυτόνομη αξία». 

 

Για παράδειγμα, αξίζει να σταθεί κανείς στους συνειρμούς στους οποίους 

οδηγεί ο τίτλος Ελάχιστα  περισσότερο άδειο με τη σιωπηλή συμπαράθεση 

τριών αυτόνομων όρων που αιτιολογούν τη συνύπαρξή τους μέσα από τον 

αλληλοαναιρούμενο συσχετισμό τους. «Λίγο», «πολύ» και «τίποτα» 

συνυπάρχουν σε έναν τίτλο οικοδομώντας - κατά έναν περίεργο τρόπο - 

τη φασματική διαύγεια μίας ορατής απουσίας και αποκαλύπτοντας, στον 

υποψιασμένο αναγνώστη, κάτι από αυτό που θα ακολουθήσει με την 

ποιητική λειτουργία των μετρημένων λέξεων της συλλογής.  

 

 Στίχοι όπως «λίγο αδιατίμητο χάος», «το σκοτάδι αυτού του άμετρου 

φεγγαριού», «έξω από το ‘είναι’ του  ε ί ν α ι  ένα άλλο είναι», «δεν φεύγεις 

 
4 Roman Jakobson, «Γλωσσολογία και Ποιητική»: Δοκίμια για τη γλώσσα της λογοτεχνίας (εισ.-μτφρ.: Άρης 
Μπερλής), Αθήνα, Εστία 1998, 55-98. 
5 Tzvetan Todorov, Η κριτική της Κριτικής, (μετφρ.: Γιάννης Κιουρτσάκης / προλεγ.: Παναγιώτης Μουλλάς), 
Αθήνα, Πόλις 1994, 32-33. 
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περισσότερο από το λίγο – αυτό το πρόσεξα πολύ», «οι αντι-στιγμές του 

δήθεν χρόνου», «μια συνάρτηση του τίποτα και του αντι-τίποτα», «λίγο 

περισσότερο λίγο, σας παρακαλώ» αποκαλύπτουν τα ίχνη ενός 

διαλεκτικού μονισμού ανάμεσα στο όλο και στο τίποτα, ανάμεσα στο 

είναι και στο μη είναι, όπου ο ποιητής συναντά το «άπειρο δάσος των 

θολών σκιών του  Είναι», για το οποίο προειδοποιεί τον αναγνώστη το 

εισαγωγικό σημείωμά του.  

 

Τα ποιήματα της συλλογής και οι αντι-στίχοι που τα συνθέτουν μοιάζουν 

με ψηφίδες που φιλοδοξούν να αναπαραστήσουν το άμετρο της 

ανθρώπινης σκέψης, το οποίο ο ποιητής συναντά στην απειρότητα του 

Είναι. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο οι ψηφίδες αυτές, αν και μένουν 

εφιαλτικά λίγες και μόνες είναι σε θέση να αποκαλύψουν ένα 

αντιστρόφως ανάλογο περιεχόμενο, ωθώντας την ανθρώπινη σκέψη 

πέραν του κοινού καταληπτικού. 

 

 Πέραν της ποιητικής λειτουργίας - και σε άμεση συνάφεια με αυτήν - η 

ποιητική συλλογή του Ανδρέα Γεωργαλλίδη, αξιοποιεί σε μεγάλο βαθμό 

την τεχνική της ανοικείωσης, όπως την εννοεί η φορμαλιστική θεωρία του 

Viktor Shklovsky, ως «απελευθέρωση του αντικειμένου από τον 

αυτοματισμό της πρόσληψης»6. Η υπέρβαση του κοινού καταληπτικού, 

δηλαδή της κοινής γλώσσας και σκέψης, στην αρμονική σχέση των 

οποίων βασίζεται η εξαγωγή των κοινών νοημάτων, συναντά ακόμη έναν 

εχθρό: την ανοικείωση.   

 

Συγκεκριμένοι συνδυασμοί λέξεων λειτουργούν ανοικειωτικά για τον 

αναγνώστη, αναγκάζοντάς τον να σταματήσει και να σκεφτεί επί των 

στίχων, επιτάσσοντας την κοινή λογική, για να διαπιστώσει ότι είναι 

αδύνατο να συλλάβει τα κρυμμένα νοήματα, εάν πρώτα δεν 

αυτοπροσδιοριστεί σε καινούρια συμφραζόμενα. Στίχοι όπως «ένα 

οικόπεδο στον αέρα να καίγεται ανάποδα», «ο λευκός καμβάς 

χρωματισμένος ολόκληρος / με εξαντλημένο άσπρο χρώμα», «ψαράς μιας 

στεγνής θάλασσας. / ξανασκάβω το καθαρό νερό», «ένας υπόγειος ουρανός – 

μια θάλασσα βρεγμένη / να επιπλέει σε κουρασμένο νερό», «ο απόηχος του 

χρώματος», «ακούγοντας το φως να γλιστρά», δημιουργούν 

αναπαραστάσεις οι οποίες, όπως θα έλεγε ο Paul de Man διατηρούν 

προβληματική την ένταση ανάμεσα σε δύο πολικότητες7, εν προκειμένω 

ανάμεσα στον Λόγο και τη δημιουργική Φαντασία, με άλλα λόγια 

ανάμεσα στη Λογική και την αντι-Λογική, καθώς η αναζήτηση του 

 
6 Viktor Shklovsky, «Η τέχνη ως τεχνική»: Θεωρία Λογοτεχνίας. Κείμενα ρώσων φορμαλιστών, (πρόλ.: Roman 
Jakobson  - Επιλογή/Παρουσίαση.: Tzvetan Todorov), Αθήνα, εκδ. Οδυσσέας 1995, 98. 
7 Paul de Man, «Η ρητορική του ρομαντισμού: η εμπρόθετη δομή της ρομαντικής εικόνας», (μτφρ.: Μαρία 
Αθανασοπούλου), Ποίηση 4 (Φθινόπωρο 1994) 118. 
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Απόλυτου και του Υψηλού – όπως την πραγματεύεται  ο Ανδρέας 

Γεωργαλλίδης στους στίχους «το Υψηλό του Kant δεν κοιτάζει μόνο / αλλά 

βλέπει τα χαμηλά και τα μικρά» - έχει πάντοτε ως αφετηρία το φυσικό 

αντικείμενο, αλλά ξεκινώντας, σύμφωνα και πάλι με τον Paul de Man, 

από το «ελάχιστο συγκεκριμένο» οδηγείται «αναγωγικά προς μίαν 

υπερβατική ουσία»8. 

 

Με λίγα λόγια το ενδιαφέρον ευρίσκεται στις νοητικές διεργασίες που 

ενεργοποιούνται με την ανάγνωση των συγκεκριμένων στίχων. Γι’ αυτό 

και ο ίδιος ο αναγνώστης βιώνει - σε συγκεκριμένα σημεία, όπου οι στίχοι 

λειτουργούν ανοικειωτικά - μία δική του δοκιμασία καθώς αδυνατεί να 

αποκρυπτογραφήσει τους μεταφορικούς όρους σύστασης των ποιητικών 

εικόνων, οι οποίες εκπηγάζουν από μία γραμματική του κόσμου, ανάλογη 

με αυτήν της γλώσσας, όπου αυτό που μπορεί να ειπωθεί συστεγάζεται 

με το άρρητο και αυτό που έχει νόημα με το α-νόητο. 

 

Κινούμενος ανάμεσα σε αυτές τις δύο πολικότητες ο ποιητής αναπαριστά 

μέσω των στίχων του εικόνες που κινούνται στα όρια της απόλυτης 

αυθυπαρξίας, εικόνες ανοικειωτικές που ελάχιστοι μπορούν να 

αποκρυπτογραφήσουν για να διαπιστώσουν εν συνεχεία ότι εξερχόμενοι 

από τα όρια της γλώσσας και του κόσμου, οδηγούνται περισσότερο στο 

άδειο και συνάμα δημιουργό κενό της ώρας μηδέν της ανθρώπινης 

σκέψης. εκεί  όπου οι λέξεις συναντούν τη σιωπή: «κομμάτια  σ ι ω π ή ς,  

μιας βαθιάς ανείπωτης γραμματικής». Μιας γραμματικής του κόσμου με 

οντολογικές προεκτάσεις, όπως ακριβώς την πραγματεύεται ο Ludwig 

Wittgenstein στο Tractatus Logico-Philosophicus. Μίας «ανεξάλειπτη[ς] 

γραμματική[ς]», που, όπως ομολογεί, ο ποιητής «δεν ακυρώνει τη μορφή.». 

 

 Με τις ανοικειωτικές αυτές εικόνες (και την αποσπασματική – πλην όμως 

όχι ελλειμματική - μορφή των στίχων του) ο ποιητής φαίνεται, λοιπόν, να 

αναπαριστά τη διεργασία μίας ομολογουμένως απαιτητικής ποιητικής 

σύνθεσης, που αγγίζει τα όρια του Είναι και του μη Είναι, μίας ποιητικής 

σύνθεσης που - παραδόξως – φαίνεται να καταδιώκει τις λέξεις και να 

πριμοδοτεί μία σιωπή πλαισιωμένη από ακέραιες εικόνες, που ικανοποιεί 

τις φιλοσοφικές απαιτήσεις ενός ποιητικού νου αλλά και τις ποιητικές 

απαιτήσεις ενός φιλοσοφικού νου. 

 

Ό,τι ασύλληπτο μπορεί να συλλάβει ο ποιητής στην απόλυτη στιγμή της 

σιωπής, μπορεί να ειπωθεί μόνο με μίαν ομιλούσα σιωπή που αρνείται τις 

λέξεις και υποσκάπτει - φαινομενικά - τον κόσμο του νοήματος. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις προηγούμενες έξι συλλογές, που όντως 

 
8 Ό.π., 122. 



7 
 

αποτυπώνουν μίαν πορεία προς την κατάκτηση της ελάχιστης φωνής και 

της απόλυτης σιωπής, ο αναγνώστης προσλαμβάνει το περιεχόμενο της 

νέας αυτής συλλογής ως μίαν προσπάθεια του ποιητή να αναπαραστήσει 

με λέξεις αυτήν ακριβώς την αδυναμία αναπαράστασης της 

υπερβατολογικής γραμματικής του κόσμου.  

 

Πρόκειται για ένα παρόμοιο φαινόμενο με αυτό που παρατηρεί ο Gilles 

Deleuze στην Κριτική φιλοσοφία του Kant και σε άμεση συνάφεια με την 

περί Υψηλού θεωρία του γερμανού φιλοσόφου9. Ο ποιητής μεταφέρει 

αυτούσια τον δικό του κόσμο, το δικό του ανήσυχο πνεύμα και τη διαρκή 

πάλη του με τον επαναπροσδιορισμό και το άνοιγμα προς μίαν - κατά τον 

Friedrich Schiller10 -  άπειρη προσδιορισιμότητα. Και η προσπάθεια αυτή 

στηρίζει την επιτυχία της στην ικανότητα του ποιητή να αναπαραστήσει 

την αδυναμία αναπαράστασης του οριακού αυτού κόσμου με στίχους 

αντι-στίχους, οι οποίοι, ενώ φαινομενικά δεν φιλοξενούν ένα πλήρες 

νόημα, διανοίγουν το πνεύμα του υποψιασμένου αναγνώστη προς την 

απειρότητα των νοημάτων, μέσω των στιγμιαίων αποδράσεων από το 

«άπειρο δάσος των θολών σκιών του Είναι». 

 

Είναι γι’ αυτόν τον λόγο που ο αναγνώστης δεν μπορεί να αντιμετωπίσει 

την ποιητική συλλογή με τους όρους της κοινής λογικής, δηλαδή ως 

ομιλούσα ποίηση αλλά ως ομιλούσα σιωπή. ως ένα περιεχόμενο που τον 

ωθεί πέρα από τα όρια της κοινής λογικής και της κοινής ερμηνευτικής, 

ως ένα περιεχόμενο που δεν απομονώνει το Συναίσθημα και τη Φαντασία 

από τον Λόγο, αλλά που οδηγεί τον υποψιασμένο αναγνώστη σε έναν 

εσωτερικό μετεωρισμό και σε μίαν υπερβατολογικής τάξεως θέαση της 

πραγματικότητας και του κόσμου που τον περιβάλλει. Είναι για τον ίδιο 

λόγο που ο αναγνώστης θα πρέπει να μεταβεί από την ποίηση των 

λέξεων στην ποίηση των εικόνων, που φαίνεται να υλοποιεί την 

 
9 «Στο Υψηλό η φαντασία επιδίδεται σε μια λειτουργία εντελώς διάφορη αυτής του μορφικού αναλογισμού. Το 
αίσθημα του υψηλού το αισθανόμαστε απέναντι στο άμορφο ή στο δύσμορφο (απεραντοσύνη ή δύναμη). Τότε 
είναι σαν η φαντασία να αντιμετωπίζει τα όριά της, σαν να είναι αναγκασμένη να φτάσει στο μέγιστο των 
δυνατοτήτων της επειδή υφίσταται μία βία που την οδηγεί στο έσχατο σημείο της δύναμής της. [...]. Συνεπώς 
το Υψηλό μας θέτει ενώπιον μίας άμεσης υποκειμενικής σχέσης μεταξύ της φαντασίας και του λόγου. Αλλά 
αντί για συμφωνία η εν λόγω σχέση αποτελεί κατ’ αρχάς μία διαφωνία, μίαν αντίφαση που βιώνεται μεταξύ της 
απαίτησης του λόγου και της δύναμης της φαντασίας. Γι’ αυτό η φαντασία φαίνεται να  χάνει την ελευθερία της 
και το αίσθημα του υψηλού φαίνεται να είναι μάλλον λύπη παρά ηδονή. Όμως, η συμφωνία εμφανίζεται στο 
βάθος της διαφωνίας. η λύπη καθιστά μίαν ηδονή δυνατή. Όταν η φαντασία τίθεται ενώπιον των ορίων της από 
κάτι που την υπερβαίνει ολοσχερώς, τότε υπερβαίνει και η ίδια τα όριά της, με αρνητικό τρόπο, είναι αλήθεια, 
με το να παριστά το μη προσβάσιμο της ορθολογικής Ιδέας και με το να καθιστά παρόν στη φύση το άφθαστο 
αυτό καθ’ αυτό»: G. Deleuze, Η Κριτική Φιλοσοφία του Καντ. Η θεωρία των ικανοτήτων (1963), (μτφρ.: Ελένη 
Περδικούρη), Αθήνα, Εστία 2000, 85-86.  Πβ.: «[...] Διότι εδώ φανερώνεται ένα συναίσθημα της 
ακαταλληλότητας της φαντασίας του να αναπαραστήσει την Ιδέα του όλου, στο οποίο η φαντασία κατορθώνει 
το μέγιστο όριό της, και κατά την προσπάθειά της να το διευρύνει, επαναβυθίζεται στον εαυτό της αλλά με τον 
τρόπο αυτόν περιέρχεται σε μια συγκινημένη αρέσκεια»: Immanuel Kant, Κριτική της Κριτικής Δύναμης, (εισ.-
μτφρ.-σχόλ.: Κώστας Ανδρουλιδάκης), Αθήνα, Ιδεόγραμμα 2002,  ό.π., 172 (§26). 
10 Friedrich Schiller, Περί αφελούς και συναισθηματικής ποιήσεως, (μτφρ.: Παναγιώτης Κονδύλης), Αθήνα, Στιγμή 
1985, 12-13. 
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παράδοξη επιθυμία του Heinrich von Kleist, που εντοπίζεται στα 

χειρόγραφα του Wittgenstein και την οποία με θαυμασμό παραθέτει ο 

αυστριακός φιλόσοφος: «Ο Kleist έγραψε κάπου ότι αυτό που ο ποιητής θα 

ήθελε περισσότερο να είναι ικανός να κάνει, θα ήταν να μεταδίδει τις 

σκέψεις του χωρίς λέξεις (τι παράξενη παραδοχή)»11.  

 

Στη βάση αυτής της παραδοχής αίρεται και η παραδοξότητα που “δίκαια” 

παρατηρεί ο αναγνώστης στα τρία διαδοχικά “ποιήματα” με τους εξής 

“στίχους”: «πέτρες», «πιάνο», «πέτρες και πιάνο μαζί», όπου αντί της 

εικονοποιίας των λέξεων, ο αναγνώστης συναντά μία γλωσσοποιία των 

εικόνων όμοια με την τεχνική της εγκατάστασης (installation) που 

απαντάται στις εικαστικές τέχνες, δηλαδή ως χώρου που ακινητοποιεί τη 

στιγμή έμπνευσης του καλλιτέχνη και ενεργοποιεί τη βιωματική 

συμμετοχή του αναγνώστη – παρατηρητή. 

 

Έχοντας υπόψη τη θητεία του Ανδρέα Γεωργαλλίδη στους 

διασταυρούμενους χώρους της Φιλοσοφίας και της Ποίησης  είναι βέβαιο 

ότι το Ελάχιστα περισσότερο άδειο δεν ανθολογεί στίχους που 

προκύπτουν σε μία κλασική στιγμή ποιητικής έμπνευσης και που οδηγούν 

στη γαλήνη και την ονειροπόληση, αλλά στίχους που - μέσα από μίαν 

ανεξάλειπτη μεταφορικότητα - κρατούν τη διάνοια και τον στοχασμό σε 

ένταση. Στίχους που κρατούν το Είναι σε μία θολή αιώρηση εντός του 

εαυτού, μακριά από την καθημερινότητα και κοντά στο ακατάληπτο 

εσωτερικό βλέμμα της νόησης. Κοντά στην Ουσία όπως την εννοεί ο 

Ludwig Wittgenstein: «ως αυτό που υπάρχει ανεξάρτητα από αυτό που 

συμβαίνει» (TLP 2.024)12. 

 

Το ποίημα που συνθέτουν οι στίχοι: «ο σχεδόν υποσχόμενος ποιητής, ο 

γκρίζος ποταμός, / οι αδιάκριτοι γλάροι, το σκοτάδι του Rembrandt, / η 

Τρακταριανή σκάλα κ.ά.», αναπαριστά με αιτιατή συνάφεια στιγμές από 

«το άπειρο δάσος των θολών σκιών του Είναι» που καταθέτει στο 

εισαγωγικό σημείωμά του ο ποιητής. Το περιεχόμενο αυτού ακριβώς του 

εισαγωγικού και καθοδηγητικού σημειώματος φαίνεται να 

συμπληρώνουν οι καταληκτικές παρατηρήσεις του Wittgenstein στο 

Tractatus Logico-Philosophicus, το οποίο και κυκλοφορεί σε μετάφραση του 

ίδιου του ποιητή: 

 
Οι προτάσεις μου αποτελούν διασαφηνίσεις με τον ακόλουθο τρόπο: όποιος με 

καταλαβαίνει, τελικά τις αναγνωρίζει ως α-νόητες, αφού τις έχει χρησιμοποιήσει 

- ως βήματα - για να ανεβεί πέρα από αυτές (πρέπει, δηλαδή, να πετάξει μακριά 

 
11 Ludwing Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, (μτφρ.: Ανδρέας Γεωργαλλίδης / επιμ. μτφρ.: Ναταλία 
Κυριακίδη / γλωσ. επιμ.: Ανδρέας Αντζουλής), Αθήνα, εκδ. Ίαμβος 2016, 26. 
12 Ό.π., 54. 
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την σκάλα, αφού θα την έχει ανεβεί). Πρέπει να υπερβεί αυτές τις προτάσεις και 

τότε θα δει τον κόσμο σωστά. Για όσα δεν μπορεί κάποιος να μιλά, θα πρέπει να 

σωπαίνει. (TLP 6.54)13 

 

Στο Ελάχιστα περισσότερο άδειο οι σιωπές βαθαίνουν σε τέτοιο βαθμό, 

ώστε είναι αδύνατο ο αναγνώστης να προσλάβει το βαθύ νόημα της 

ποιητικής κατάθεσης του Ανδρέα Γεωργαλλίδη, χωρίς πρώτα να 

εντρυφήσει στο αινιγματικό περιεχόμενο του Tractatus Logico-Philosophicus, 

της μετάβασης στη «σιωπηρή κατάσταση του νου» και στην προβολή του 

άρρητου14 που εγγίζει τα όρια του μυστικισμού15. 

 

Ο επίλογος του σύντομου αυτού σημειώματος θα μπορούσε να 

περιοριστεί σε δύο παραθέματα από κριτικές που έχουν κυκλοφορήσει 

στην Ελλάδα και οι οποίες αφορούν στις αμέσως προηγούμενες ποιητικές 

συλλογές του Ανδρέα Γεωργαλλίδη, με τίτλο Χρώματα απέναντι και Το 

πιάνο κόπασε. Η πρώτη κυκλοφορεί μεταφρασμένη σε δεκατρείς γλώσσες. 

Το πρώτο παράθεμα ανήκει στον Γεράσιμο Θεοδωρόπουλο και το δεύτερο 

στον Γιάννη Θεοχαράκη.  

 

Τα εν λόγω παραθέματα αφορούν, βέβαια, σε μία λιγότερη σιωπή που 

προηγείται του «ελάχιστα περισσότερου άδειου». αποτυπώνουν όμως με 

σαφήνεια την ενοποιητική αρχή του ποιητικού κόσμου του Ανδρέα 

Γεωργαλλίδη, ενός κόσμου τεκτονημένου με περίσκεψη όπου ο 

συμπυκνωμένος στοχασμός εξακτινώνεται μέσω μίας συνειδητής σιωπής 

στην έκφραση: 

 
 […] Ο κος Γεωργαλλίδης δεν επιχειρεί να μας υποδείξει τα μυστικά της ποίησης 

τα οποία βρίσκονται πίσω από κλειστές πόρτες, αλλά εάν κάνει κάτι αυτό 

περιορίζεται στην αυτονόητη υπενθύμιση πως υπάρχουν πόρτες κλειστές τις 

οποίες μπορεί κανείς να ανοίξει με κάποιο τρόπο, να εισέλθει και να 

παρατηρήσει όσα ο ίδιος μπορεί και επιθυμεί. Δεν κατεδαφίζει με τους στίχους 

του, αλλά γράφει ως εάν να συγυρίζει πράγματα με τις σκιές των λέξεων. Αυτό 

το οποίο με εντυπωσιάζει είναι πως ο ποιητής με ένα ποτήρι μελάνι καταφέρνει 

να μετρήσει τη νοηματοδοτημένη σιωπή του. […]16 

 
[…] 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 μίαν αξιοπρεπή παρουσία στον χώρο της Τέχνης. 

 
13 Ό.π., 128. 
14 Ό.π., 27-28. 
15 Andreas Georgallides, From Theory to Mystycism. The Unclarity of the Notion ‘Object’ in Wittgenstein’s Tractatus, 
United Kingdom, Cambridge Scholars Publishing, 2018. 
16 Γεράσιμος Θεοδωρόπουλος, «Το πιάνο κόπασε – Ανδρέας Γεωργαλλίδης. Μια διαφορετικού τύπου σιωπή 
από τον ‘ποιητή του κενού’», Κυπρίων Έργα [http://www.kypriwnerga.com/site-artist-9-gr.php (προσβάσιμη 
στις 10.4.2012)].  

http://www.kypriwnerga.com/site-artist-9-gr.php
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Ένα τέτοιο έργο υποστηρίζεται από τον ποιητή του κενού (όπως ορθά 

χαρακτηρίστηκε) Ανδρέα Γεωργαλλίδη με τίτλο Χρώματα Απέναντι. 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 […]17. 

 

 

 

 

 
17 Γιάννης Θεοχαράκης, Ο ποιητής του κενού μέσα από την αντισυμβατική αφαίρεση», Κυπρίων Έργα 
[http://www.kypriwnerga.com/site-artist-9-gr.php (προσβάσιμη στις 10.4.2012)]. 
 

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

