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{Στο παράρτημα επισυνάπτεται το κείμενο στη γερμανική γλώσσα} 

 

 

 
 

 
Κυκλοφόρησε πρόσφατα στο Μόναχο από τον εκδοτικό οίκο Literareon το έργο kaum 

leerer, μετάφραση του έργου ελάχιστα περισσότερο άδειο του Ανδρέα Γεωργαλλίδη1. 

 
1 O Ανδρέας Γεωργαλλίδης σπούδασε Παιδαγωγικά, Ιστορία-Αρχαιολογία και Φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο της 

Κύπρου. Aκολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στη Φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο Paris Ι-Panthéon-Sorbonne και 

έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα στη Φιλοσοφία από το Πανεπιστήμιο του Sussex (UK).  
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Η ποιητική συλλογή έχει μεταφραστεί στα γερμανικά από τον έγκριτο μεταφραστή 

Χριστάκη Πουμπουρή. Στο οπισθόφυλλο παρατίθεται σύντομο σημείωμα από την 

Ελένη Γεωργοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και 

Φιλολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μεταξύ των άλλων η 

κ. Γεωργοπούλου αναφέρει: «Στη συλλογή συμπυκνώνονται σκέψεις περί κόσμου 

και γλώσσας σε στίχους, οι οποίοι με την πρώτη ματιά φαίνονται να απεκδύονται 

παντός νοήματος. Πρόκειται για αντι-στίχους, όπως ο ίδιος ο Γεωργαλλίδης έχει 

διατυπώσει, για στίχους, οι οποίοι έρχονται ως συνέχεια της ακαδημαϊκής 

ενασχόλησης του ποιητή και οριοθετούν τη σχέση μεταξύ γλώσσας και κόσμου. Ήδη 

μέσα στον τίτλο είναι εγγεγραμμένη η προγραμματική της ποιητικής συλλογής: 

δίνεται λιγότερη έμφαση στο νόημα, πολύ περισσότερη στη σιωπή των λέξεων, σε 

αλήθειες ανεπίδεκτες να διατυπωθούν σε προτάσεις. Το πασίγνωστο απόφθεγμα 

του Βίτγκενσταϊν «Για όσα δεν μπορεί κάποιος να μιλά, θα πρέπει να σωπαίνει» 

ισχύει και για τον κύπριο ποιητή – μόνο που η δική του σιωπή αρθρώνεται στους 

στίχους της συλλογής. Εδώ ακριβώς έγκειται το επίτευγμα του Γεωργαλλίδη· με 

μαεστρία παντρεύει Φιλοσοφία και Λογοτεχνία και παρουσιάζει σε ύφος 

μινιμαλιστικό φιλοσοφικές αλήθειες σε στίχους ποιητικούς. Με τη βοήθεια του 

ταλαντούχου μεταφραστή, το έργο είναι τώρα προσβάσιμο και στη γερμανική 

γλώσσα». 

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

αγγλικά, γαλλικά και ιταλικά και πρόκειται να εκδοθεί σύντομα στα ισπανικά, 

ρωσικά και περσικά. Ο ποιητής, στο εισαγωγικό του σημείωμα, μεταξύ 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». Κάποιες από τις στιγμές 

της συλλογής είναι οι ακόλουθες: 

 

Ich kehre kaum ein wenig zurück 

und trage voll fleischlich 

das Attribut des Fremden 

 

ξανάρχομαι ελάχιστα λίγο, φορώντας κατάσαρκα.  

την ιδιότητα του ξένου 
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[…] 

 

ein bisschen Chaos ohne festgesetzten Preis 

ein Grundstück in der Luft 

das verkehrt herum brennt 

 

λίγο αδιατίμητο χάος.  

ένα οικόπεδο στον αέρα να καίγεται ανάποδα  

 

[…] 

 

im Raum der Subtraktionen 

subtrahiere ich mich selbst im Voraus – 

ein Fischer eines trockenen Meeres 

ich grabe im sauberen Wasser wieder aus 

 

στον χώρο των αφαιρέσεων αυτοπροαφαιρούμαι –  

ψαράς μιας στεγνής θάλασσας.  

ξανασκάβω το καθαρό νερό  

 

[…] 

 

die Idee einer Wahrheit 

im Bau – später kein Ende in Aussicht, 

ein du 

 

υπό ανέγερση η ιδέα μιας αλήθειας – ύστερα.  

τέλος να μην υπάρχει, ένα εσύ  

 

[…] 

 

herrschender Wert: 

ein Vogel 

eines endlosen Waldes 

auf der Flucht 

 

επικρατούσα τιμή: ένα πουλί δραπέτης 

ενός άπειρου δάσους  

 

[…] 
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der schwierige Kontrapunkt  

zweier vereinbarter stiller Schweigen 

 

η δύσκολη αντίστιξη  

δύο συμφωνημένων σιωπηρών σιωπών  

 

[…] 

 

die Un-Denkbarkeit der Wörter –  

der Schrei einer überreinen logischen Wagheit 

 

η α-νοητότητα των λέξεων –  

η κραυγή μιας υπερκαθαρής λογικής ασάφειας 

 

[…] 

 

der teure Mantel 

und der indiskrete Regen – 

ein stummes Gehen 

in dem lärmenden Zug – 

die Ungeklärtheiten eines echten Verweigerers 

 

η ακριβή καπαρντίνα και η αδιάκριτη βροχή –  

ένα περπάτημα βουβό μέσα στο θορυβώδες τρένο –  

τα αδιασάφητα ενός αληθινού αντιρρησία  

 

[…] 

 

die Pseudofragen und die vermeintlich Denkenden – 

eine schlechte Interpretation eines Violinisten 

 

τα ψευδοερωτήματα και οι δήθεν σκεπτόμενοι –  

μια κακή εκτέλεση βιολιστή     

 

[…] 

 

die anikonische Isolation – wie lautet die Frage? 

ich schwebe  

den Schatten der Leere entgegen 
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η ανεικονική απομόνωση – ποιο είναι το ερώτημα;  

Αντιπλέω των σκιών του άδειου 

 

[…] 

 

eine g e n a u e  Un-Buchstäblichkeit 

achte auf Verzierungen und unterirdische Berge 

 

μια α κ ρ ι β ή ς ακυρολεξία.  

να προσέχεις τα στολίδια και τα υπόγεια βουνά  

 

[…] 

 

die Umverteilung des Leeren 

und die Fülle des Begriffs des Begriffs 

des schwachen Nichts 

 

η ανακατανομή του άδειου  

και ο πλούτος της έννοιας της έννοιας  

του ασθενούς τίποτα  

 

[…] 

 

ich halte fest den Sinn des Un-Sinns 

jener angeblich 

großen Sachen 

 

κρατάω το νόημα της α-νοησίας  

εκείνων των δήθεν μεγάλων πραγμάτων 

 

[…] 

 

auf der Suche 

nach dem Bild des Anti-Bildes 

lernte ich meinen Kaffee nicht zu süßen 

 

ψάχνοντας την εικόνα της αντι-εικόνας  

έμαθα να μην βάζω ζάχαρη στο καφέ  

 



6 

 

[…] 

 

ich gehe kaum wenig wieder ab 

in meiner Eigenschaft 

als wahrhaftig wahrer Fremder 

 

ξαναφεύγω ελάχιστα λίγο  

με την ιδιότητα του αληθινά αληθινού ξένου  

 

 

 

 

* * * 
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Dr Andreas Antzoulis 
 

Deutsche Übersetzung der Gedichtsammlung ελάχιστα περισσότερο 

άδειο, des Werkes von Andreas Georgallides 
 

Das Werk kaum leerer wurde kürzlich in München von Literareon veröffentlicht, einer 

Übersetzung des Werkes ελάχιστα περισσότερο άδειο von Andreas Georgallides2. Die 

Gedichtsammlung wurde vom renommierten Übersetzer Christakis Poumbouris ins 

Deutsche übersetzt. Auf der Rückseite befindet sich eine kurze Notiz von Eleni 

Georgopoulou, Assistenzprofessorin am Institut für deutsche Sprache und Literatur der 

Aristoteles-Universität von Thessaloniki. Frau Georgopoulou erklärt unter anderem: „Im 

vorliegenden Band verdichten sich Gedanken über Welt und Sprache zu Versen, die sich 

auf den ersten Blick jeglichem Sinn zu entziehen scheinen. Es handelt sich um „Anti-

Verse“, wie Andreas Georgallides es selbst in seinem Prolog formuliert hat, um Verse, 

welche die akademische Beschäftigung des Autors mit Ludwig Wittgensteins 

Sprachphilosophie weiterführen und die Beziehung zwischen Sprache und Welt 

ausloten. Schon dem Titel ist die Programmatik des Lyrik-Bandes eingeschrieben: Es geht 

weniger um den Sinn als vielmehr um das Schweigen der Wörter, um Wahrheiten, die 

sich nicht zu Sätzen gestalten lassen. Wittgensteins berühmtes Dictum „Wovon man 

nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen“, gilt auch für den zyprischen Autor 

– nur, dass sein Schweigen sich genau in diesen Versen des vorliegenden Lyrik-Bandes 

artikuliert. Darin besteht die große Leistung von Andreas Georgallides; gekonnt bringt 

er Philosophie und Literatur zusammen und präsentiert in minimalistischem Stil 

philosophische Wahrheiten in lyrischen Versen. Mit Hilfe des talentierten Übersetzers 

nun auch in deutscher Sprache zugänglich“.      

 

Erwähnenswert ist, dass dieses Werk bereits in Griechisch, Englisch, Französisch und 

Italienisch veröffentlicht wurde und in Kürze in Spanisch, Russisch und Persisch 

veröffentlicht wird. Der Dichter erwähnt in seiner Einleitung unter anderem: „Dieses 

Buch besteht aus aufgezählten Wörtern, denen das Zusammentreffen in den Versen eines 

Gedichtes nicht gelungen war, nämlich Versen, die wahrhaftig über sich selbst sprechen 

könnten. Folglich beharren die Anti-verse dieses Buches nicht auf das Verständnis des 

Lesers und beanspruchen keine Akkomodation im Bereich des Inhalts. Da nun mal der 

Leser diese unnachgiebige Besonderheit erkennt, kann er auf den Gedanken kommen, 

 
2 Andreas Georgallides studierte Pädagogik, Geschichte-Archäologie und Philosophie an der Universität von Zypern. 

Er absolvierte ein Aufbaustudium in Philosophie an der Universität von Paris I-Panthéon-Sorbonne und promovierte 

in Philosophie an der Universität von Sussex (GB).   
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jenem endlosen Wald der verschwommenen Schatten des Seins reuelos zu entfliehen“. 

Einige der schönen Stellen der Sammlung sind Folgende: 

 

Ich kehre kaum ein wenig zurück 

und trage voll fleischlich 

das Attribut des Fremden 

 

ξανάρχομαι ελάχιστα λίγο, φορώντας κατάσαρκα.  

την ιδιότητα του ξένου 

 

[…] 

 

ein bisschen Chaos ohne festgesetzten Preis 

ein Grundstück in der Luft 

das verkehrt herum brennt 

 

λίγο αδιατίμητο χάος.  

ένα οικόπεδο στον αέρα να καίγεται ανάποδα  

 

[…] 

 

im Raum der Subtraktionen 

subtrahiere ich mich selbst im Voraus – 

ein Fischer eines trockenen Meeres 

ich grabe im sauberen Wasser wieder aus 

 

στον χώρο των αφαιρέσεων αυτοπροαφαιρούμαι –  

ψαράς μιας στεγνής θάλασσας.  

ξανασκάβω το καθαρό νερό  

 

[…] 

 

die Idee einer Wahrheit 

im Bau – später kein Ende in Aussicht, 

ein du 

 

υπό ανέγερση η ιδέα μιας αλήθειας – ύστερα.  

τέλος να μην υπάρχει, ένα εσύ  

 

[…] 
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herrschender Wert: 

ein Vogel 

eines endlosen Waldes 

auf der Flucht 

 

επικρατούσα τιμή: ένα πουλί δραπέτης 

ενός άπειρου δάσους  

 

[…] 

 

der schwierige Kontrapunkt  

zweier vereinbarter stiller Schweigen 

 

η δύσκολη αντίστιξη  

δύο συμφωνημένων σιωπηρών σιωπών  

 

[…] 

 

die Un-Denkbarkeit der Wörter –  

der Schrei einer überreinen logischen Wagheit 

 

η α-νοητότητα των λέξεων –  

η κραυγή μιας υπερκαθαρής λογικής ασάφειας 

 

[…] 

 

der teure Mantel 

und der indiskrete Regen – 

ein stummes Gehen 

in dem lärmenden Zug – 

die Ungeklärtheiten eines echten Verweigerers 

 

η ακριβή καπαρντίνα και η αδιάκριτη βροχή –  

ένα περπάτημα βουβό μέσα στο θορυβώδες τρένο –  

τα αδιασάφητα ενός αληθινού αντιρρησία  

 

[…] 
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die Pseudofragen und die vermeintlich Denkenden – 

eine schlechte Interpretation eines Violinisten 

 

τα ψευδοερωτήματα και οι δήθεν σκεπτόμενοι –  

μια κακή εκτέλεση βιολιστή     

 

[…] 

 

die anikonische Isolation – wie lautet die Frage? 

ich schwebe  

den Schatten der Leere entgegen 

 

η ανεικονική απομόνωση – ποιο είναι το ερώτημα;  

Αντιπλέω των σκιών του άδειου 

 

[…] 

 

eine g e n a u e  Un-Buchstäblichkeit 

achte auf Verzierungen und unterirdische Berge 

 

μια α κ ρ ι β ή ς ακυρολεξία.  

να προσέχεις τα στολίδια και τα υπόγεια βουνά  

 

[…] 

 

die Umverteilung des Leeren 

und die Fülle des Begriffs des Begriffs 

des schwachen Nichts 

 

η ανακατανομή του άδειου  

και ο πλούτος της έννοιας της έννοιας  

του ασθενούς τίποτα  

 

[…] 

 

ich halte fest den Sinn des Un-Sinns 

jener angeblich 

großen Sachen 
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κρατάω το νόημα της α-νοησίας  

εκείνων των δήθεν μεγάλων πραγμάτων 

 

[…] 

 

auf der Suche 

nach dem Bild des Anti-Bildes 

lernte ich meinen Kaffee nicht zu süßen 

 

ψάχνοντας την εικόνα της αντι-εικόνας  

έμαθα να μην βάζω ζάχαρη στο καφέ  

 

[…] 

 

ich gehe kaum wenig wieder ab 

in meiner Eigenschaft 

als wahrhaftig wahrer Fremder 

ξαναφεύγω ελάχιστα λίγο  

με την ιδιότητα του αληθινά αληθινού ξένου  

 

 

                                                                                                                  
 

 
 
 
 

 


