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Κυκλοφόρησε πρόσφατα στην Ιταλία από τον εκδοτικό οίκο Kimerik το έργο Poco più 

vuoto μετάφραση του έργου ελάχιστα περισσότερο άδειο του Ανδρέα Γεωργαλλίδη. 

Η ποιητική συλλογή έχει μεταφραστεί στα ιταλικά από την έγκριτη μεταφράστρια 

Ειρήνη Χαρή. Στο οπισθόφυλλο παρατίθεται σύντομο σημείωμα από τη Μαρία 

Σγουρίδου, καθηγήτρια Συγκριτικής Λογοτεχνίας στο Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και 

Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.  

 

Η γραφή του ποιητή παραπέμπει σε μία αισθητικά ανώτερη πραγματικότητα με 

ύφος λιτό και πυκνό – με καινοτομίες στη μορφή – με ιδιόρρυθμη σύνταξη και 

απρόσμενους συνδυασμούς λέξεων – με υπαινικτικό περιεχόμενο, κάνοντας χρήση 

μιας χαλαρής στίξης ή αστιξίας. Ο ποιητής στο εισαγωγικό του σημείωμα μεταξύ 
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άλλων αναφέρει: «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». Εφόσον λοιπόν ο ποιητής 

δεν προσβλέπει σε μία νοηματοδοτημένη ποίηση, σε αρκετές περιπτώσεις οι αντι-

στίχοι του (οι οποίοι είναι προτάσεις είτε ελλειπτικές είτε αποσπασματικές) δεν 

έχουν καμία νοηματική σχέση μεταξύ τους, ενθαρρύνοντας έτσι εικόνες ή 

αντιεικόνες οι οποίες διαδέχονται η μία την άλλη με τον µηχανισμό του ελεύθερου 

συνειρμού. 

 

Η Μαρία Σγουρίδου αναφέρει: «Η ποιητική μαρτυρία του Α. Γεωργαλλίδη 

αποδεικνύεται άξια ενδιαφέροντος και προσοχής. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερο 

ποιητικό λόγο, ο οποίος επιβεβαιώνει τη βαθιά σχέση ανάμεσα στη λογοτεχνία και 

τη φιλοσοφία […]. Η αφαίρεση, ένα κρίσιμο στοιχείο των αντι-στίχων, αναφέρεται 

στην επίπονη, υπομονετική αλλά πάνω απ' όλα ουσιαστική εργασία του δημιουργού, 

ο οποίος, αναζητώντας τις δυνατότητες και τα όρια του γλωσσικού εργαλείου, ορίζει 

επίσης τα δικά του. Το αποτέλεσμα είναι μάλλον συναρπαστικό: ένα λιτό, σχεδόν 

αυστηρό αλλά πυκνό ποιητικό τοπίο, γεμάτο με μεγάλο σημασιολογικό βάρος, το 

οποίο βρίσκεται σε ισορροπία ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι, την κραυγή και τη 

σιωπή, το έντονο χρώμα και την απόλυτη έλλειψή του. Ένα ποιητικό τοπίο που θα 

μπορούσε να συνδεθεί στενά με τη σύγχρονη μεταφυσική ζωγραφική, αυτή των 

αφηρημένων καλλιτεχνών ή με την έρευνα του Giorgio Morandi: Ο καλλιτέχνης 

καθορίζει και ορίζει το νόημα, την αξία και, παράλληλα, διεξάγει μια καταλυτική 

διαδικασία, η οποία είναι ταυτόχρονα εποικοδομητική γιατί αποδεικνύει την 

επιβίωση του χώρου πέρα από τα όρια και δίνει το χώρο της συνείδησης ως μια 

συγκεκριμένη, υπάρχουσα πραγματικότητα». 

 

Αξίζει να αναφερθεί ότι το συγκεκριμένο έργο έχει ήδη εκδοθεί στα ελληνικά, 

αγγλικά και γαλλικά και έχει μεταφραστεί και πρόκειται να εκδοθεί στα Ισπανικά, 

Γερμανικά, Ρωσικά και Περσικά. Κάποιες από τις ποιητικές στιγμές της συλλογής 

είναι οι ακόλουθες: 

 

ritorno poco più poco, indosandomi sulla pelle;  

la qualità dell’estraneo  

 

ξανάρχομαι ελάχιστα λίγο, φορώντας κατάσαρκα.  

την ιδιότητα του ξένου 
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[...] 

 

poco caos inestimabile; 

un terreno all’aria a bruciarsi capovolto 

 

λίγο αδιατίμητο χάος.  

ένα οικόπεδο στον αέρα να καίγεται ανάποδα  

 

[...] 

 

nello spazio delle dettrazioni mi auto-astraggo –  

pescatore di un mare asciutto;  

riscavo l’acqua pulita  

 

στον χώρο των αφαιρέσεων αυτοπροαφαιρούμαι –  

ψαράς μιας στεγνής θάλασσας.  

ξανασκάβω το καθαρό νερό  

 

[...] 

 

l’idea di una verità in costruzione – e dopo; 

la fine che non esiste, un tu 

 

υπό ανέγερση η ιδέα μιας αλήθειας – ύστερα.  

τέλος να μην υπάρχει, ένα εσύ  

 

[…] 

 

valore predominante: un uccello fuggitivo      

di un bosco infinito 

 

επικρατούσα τιμή: ένα πουλί δραπέτης 

ενός άπειρου δάσους  

 

[…] 

 

il difficile contrappunto di 

due silenzi muti in accordo 
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η δύσκολη αντίστιξη  

δύο συμφωνημένων σιωπηρών σιωπών  

 

[...] 

 

il non-senso delle parole – 

l’urlo di una lucida logica di ambiguità 

 

η α-νοητότητα των λέξεων –  

η κραυγή μιας υπερκαθαρής λογικής ασάφειας 

 

[…] 

 

il costoso impermeabile e l’indiscreta pioggia – 

un passo muto nel treno rumoroso – 

gli indefinibili di un vero obbiettore 

 

η ακριβή καπαρντίνα και η αδιάκριτη βροχή –  

ένα περπάτημα βουβό μέσα στο θορυβώδες τρένο –  

τα αδιασάφητα ενός αληθινού αντιρρησία  

[…] 

 

le pseudo-interrogazioni e i pretenziosi scettici – 

una brutta interpretazione di un violonista 

 

τα ψευδοερωτήματα και οι δήθεν σκεπτόμενοι –  

μια κακή εκτέλεση βιολιστή     

 

[...] 

 

l’ aniconico isolamento – qual è la questione?  

Contro-fluttuo nelle ombre del vuoto 

 

η ανεικονική απομόνωση – ποιο είναι το ερώτημα;  

Αντιπλέω των σκιών του άδειου 

 

[…] 

 

una p r e c i s a denominazione impropria;  

fa’ attenzione agli abbellimenti e alle montagne sottoterra 
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μια α κ ρ ι β ή ς ακυρολεξία.  

να προσέχεις τα στολίδια και τα υπόγεια βουνά  

 

[…] 

 

la redistribuzione del vuoto 

e la ricchezza del senso del senso                  

del tenue nulla  

 

η ανακατανομή του άδειου  

και ο πλούτος της έννοιας της έννοιας  

του ασθενούς τίποτα  

 

[...] 

 

tengo il senso del non-senso    

quelli delle presunte Grandi cose 

 

κρατάω το νόημα της α-νοησίας  

εκείνων των δήθεν μεγάλων πραγμάτων 

 

[…] 

 

cercando l’immagine della anti-immagine      

ho imparato a non mettere zucchero nel caffè 

 

ψάχνοντας την εικόνα της αντι-εικόνας  

έμαθα να μην βάζω ζάχαρη στο καφέ  

 

[…] 

 

riparto poco più poco 

con la qualità di un proprio vero estraneo       

 

ξαναφεύγω ελάχιστα λίγο  

με την ιδιότητα του αληθινά αληθινού ξένου  

 
 
 


