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Το Ελάχιστα Περισσότερο Άδειο του Ανδρέα Γεωργαλλίδη  
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δημοσίευση: Περιοδικό Άνευ, τχ. 71 (2019)] 

 

 
 

Συχνά προϋποθέτουμε ότι ένα ποίημα είναι γραμμένο σε στίχους, σε σειρές 

λέξεων που έχουν ρυθμό και μέτρο. Αυτό όμως δεν συμβαίνει στην περίπτωσή 

του έργου του Α. Γεωργαλλίδη με τίτλο ελάχιστα περισσότερο άδειο. Όπως 

αναφέρει ο Γεωργαλλίδης στην πολύ σύντομη εισαγωγή του, η ποιητική αυτή 

συλλογή ‘αποτελείται από μετρημένες λέξεις, οι οποίες δεν κατόρθωσαν να 

συναντηθούν σε στίχους ενός ποιήματος, στίχους που να μιλούν πραγματικά 

για τον εαυτό τους.’ Σαφέστερα, η ποιητική αυτή συλλογή αποτελείται από 

μετρημένες λέξεις οι οποίες δεν αποδίδουν στίχους, συνθέσεις λέξεων που 

προσδιορίζονται από ρυθμό και μέτρο.  

 

Γράφει επίσης ο ποιητής στην εισαγωγή: ‘Συνεπώς, οι αντι-στίχοι του βιβλίου 

αυτού, δεν φιλοδοξούν την κατανόησή τους και δεν διεκδικούν καμιά 

φιλοξενία στον χώρο του νοήματος.’ Με άλλα λόγια, το μέτρο των 
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μετρημένων λέξεων της ποιητικής συλλογής του Γεωργαλλίδη είναι μη 

μετρήσιμο, μη υπολογίσιμο, μη αποφασίσιμο, ή αναποκρίσιμο.  

 

Το απολύτως απορητικό και αμφίβολο αυτό μέτρο των μετρημένων λέξεων 

διεκπεραιώνεται στο σχήμα που ο ποιητής ονομάζει ως αντι-στίχος. Το 

πρόθεμα ‘αντι-’ εδώ δηλώνει άρνηση, συγκεκριμένα, την άρνηση του αντι-

στίχου να συμπεριφερθεί όπως ένας στίχος και να προσποιηθεί ότι μπορεί να 

φιλοξενηθεί στον χώρο του νοήματος. Ο αντι-στίχος, αντιθέτως, δεν 

προσποιείται ότι υπόκειται σε μέτρο και ρυθμό αλλά παραμένει πιστός στην 

αποστολή του, η οποία όπως λέει και ο ποιητής στην σελίδα 48, είναι ‘η 

αποστολή ενός ανεπίδοτου σημειώματος.’ Αυτό το ανεπίδοτο σημείωμα που 

προβάλλει ο αντι-στίχος είναι ακριβώς αυτό που σημειώνει η ίδια η ποίηση.  

 

Άρα, όπως θα ήθελα να εισηγηθώ, η ποίηση του Γεωργαλλίδη εκφράζει την 

σημασία της ίδιας της ποίησης, η οποία εκφράζεται όχι με ρυθμό και μέτρο 

αλλά με σπασμωδική αμετρία και υπέρμετρη σιωπή. Γράφει ο ποιητής στην 

εισαγωγή: ‘Ξαναστέκομαι για λίγο· έξω από τη σιωπή μου, για να σιωπήσω 

πολύ…’ Η σιωπή που σημειώνει η ποίηση είναι σιωπή υπερβατική, έξω από τα 

όρια της οποιαδήποτε σημειωτέας σιωπής. Η σιωπή που σημειώνει η ποίηση 

είναι επίσης σιωπή επαναλαμβανόμενη, σιωπή διάχυτη σε κάθε πιθανό 

ποιητικό στίχο ο οποίος, ούτως ή άλλως, δια μέσο σιωπής διαμηνύει το νόημά 

του. 

 

Πράγματι, ο Γεωργαλλίδης, ως ποιητής, ενσαρκώνει το αφιλόξενο μυστικό της 

ανείπωτης σιωπής του ποιητικού λόγου όταν γράφει στην σελίδα 16, 

‘ξανάρχομαι ελάχιστα λίγο, φορώντας κατάσαρκα· την ιδιότητα του ξένου.’ 

Πράγματι, ο ποιητής μόνο σαν ξένος και παράξενος ταξιδιώτης μπορεί να 

πλοηγήσει εκείνο το οποίο πραγματεύεται η ποίηση, εκείνο που ο ποιητής 

περιγράφει στην σελίδα 22 ως ‘λίγο αδιατίμητο χάος.’ Ο ποιητής δεν έχει άλλη 

επιλογή παρά να παραδοθεί ξανά και ξανά, κάθε φορά, στην ανελέητη και 

αμείλικτη σιωπή της ποίησης. Ο Γεωργαλλίδης γράφει στην σελίδα 54, ‘το 

έλεος αυτής της μη-άδειας σιωπής / δεν έχει έφεση . . . οι αντι-στιγμές του 

δήθεν χρόνου.’  

 

Η ποιητική στιγμή, η οποία αμείλικτα αιχμαλωτίζει το ποιητικό στίγμα, δεν 

υποκρίνεται ότι παρουσιάζει εν τω παρόντι χρόνω οτιδήποτε 

παρουσιαζόμενο. Απεναντίας, η ποιητική χρονική αμεσότητα όχι μόνο 

εκθέτει αλλά επίσης εκθειάζει την μη-άδεια και ξεκάθαρη απουσία που 

περιβάλλει και οριοθετεί το καθετί που υποτίθεται είναι παρουσιαζόμενο και 

νοητό. Άρα, η ποιητική στιγμή, όπως υποδεικνύει και ο ποιητής, ισχύει ως 
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‘αντι-στιγμή’ του δήθεν χρόνου που τάχα φέρνει στο παρόν το οτιδήποτε 

νοητό. 

 

Η ποιητική αντι-στιγμή, λοιπόν, εν μέσω αγνής απουσίας, φέρει εις πέρας το 

ποιητικό μέτρο και ρυθμό έτσι όπως διαχέονται εν μέσω της ποιητικής σιωπής. 

Εδώ ακριβώς συναντούμε και τη μεγάλη αρετή του ποιητικού λόγου, την 

ταυτολογία, η οποία μπορεί να διατυπωθεί με τον ακόλουθο τρόπο: είτε εν 

σιωπή θα εκφραστεί ο ποιητικός λόγος, είτε θα παραμείνει σιωπηλός. Ο 

Γεωργαλλίδης διατυπώνει αυτό το αναπάντεχο δίλημμα με τον ακόλουθο 

αντι-στίχο στην σελίδα 40: ‘διακόπτομαι από μια ζυγισμένη ταυτολογία - / ο 

λευκός καμβάς χρωματισμένος ολόκληρος / με εξαντλημένο άσπρο χρώμα.’ 

Πράγματι, η ποιητική ταυτολογία διακόπτει την δήθεν παρουσία της λεκτικής 

μετάδοση της κάθε εικόνας και του νοήματός της, και επίσης διακόπτει τον 

ίδιο της το εαυτό, και αυτό ακριβώς θέλει να πει ο ποιητής με τους δυο αντι-

στίχους που ακολουθούν στην σελίδα 76: ‘η δύσκολη αντίστιξη / δύο 

συμφωνημένων σιωπηρών σιωπών.’ 

 

Άρα, εδώ συναντάμε μια δεύτερη αρετή του ποιητικού λόγου, τη διακοπή. 

Αυτό που διακόπτεται απρόσμενα και ασύμμετρα είναι ο ίδιος ο ποιητικός 

λόγος ως σιωπή. Άρα, ο λόγος αυτός παρατάσσει ένα νοητικό χώρο που είναι 

διπλά διακεκομμένος και ασυνεχής. Αναφέρει ο ποιητής στην σελίδα 50: ‘στον 

χώρο των αφαιρέσεων αυτοπροαφαιρούμαι –.’ Και έτσι ακριβώς εμφανίζονται 

οι αντι-στίχοι του Γεωργαλλίδη, ως απομονωμένες και αποκομμένες 

αφαιρέσεις, ως μοιράσματα χωρίς μοίρα, ως εξοστρακισμένες κατάρες 

καταδικασμένες να πορεύονται στα τυφλά, στα άγνωστα, και στα άκρως 

επικίνδυνα. Όντως, οι αντι-στίχοι του Γεωργαλλίδη πορεύονται επικίνδυνα 

αφού μας φανερώνουν την απλάνευτη πλάνη του λόγου, τη μεγάλη 

εξαπάτηση ότι το νόημα είναι βατό και απτό. Γράφει ο ποιητής στην σελίδα 

108: ‘η ασθενής αλληλεπίδραση μιας πλάνης - / όλες οι μετρήσεις αμετρούν . . 

. / όχι γιατί το θέλουν, / άλλα γιατί μόνο αυτό μπορούν.’ Αναμφίβολα, οι αντι-

στίχοι του Γεωργαλλίδη δρουν ως αλληλεπιδράσεις πλάνης, ως χαώδεις 

λαβύρινθοι οι οποίοι οδεύουν στην απόλυτη αβεβαιότητα του σκότους και 

σιωπής. Οι αντι-στίχοι του ποιητή οδηγούν στη μόνη βέβαιη αβεβαιότητα της 

λεγόμενης ζωής, τον θάνατο. 

 

Εδώ ακριβώς συναντάμε ένα τρίτο χαρακτηριστικό του ποιητικού λόγου, τον 

θάνατο. Γράφει ο ποιητής στην σελίδα 64: ‘ο ανακόλουθος ανάστειος 

αχυράνθρωπος εκεί· / να περιμένει τον πεθαμένο άνεμό του.’ Ο ποιητικός 

λόγος αφανίζει όχι μόνο την οποιαδήποτε διαδικασία αντίληψης νοημάτων 

αλλά και την οποιαδήποτε διαδικασία αυτογνωσίας. Όπως σωστά επισημαίνει 
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ο Γεωργαλλίδης, το θέμα της ποίησης δεν είναι ο άνθρωπος αλλά ο 

αχυράνθρωπος, το άψυχο ανθρωποειδές που ενσαρκώνει μια πλάνη, την 

ψευδαίσθηση ότι υπάρχει ζωή, ότι υπάρχει η ανθρώπινη ύπαρξη και είναι 

εμφανής και αισθητή, γενικώς αναλώσιμη, διαχειρίσιμη και διασώσιμη. 

Γράφει σχετικά ο Γεωργαλλίδης στην σελίδα 162: ‘αίσθηση: / υπηρετώντας το 

χάος προσευχήθηκα σε μια τρικυμία.’ Πράγματι, ο αχυράνθρωπος ξεγελάει 

αλλά πάντα ανέστια και ανακόλουθα, χωρίς να αναμένει τίποτα άλλο παρά 

τον ήδη πεθαμένο άνεμό του, που δεν είναι τίποτα άλλο από ένα καθαρό 

τίποτα, μια σιωπηλή σιωπή, το χάος. 

 

 


