
Μικρά κριτικά σχόλια  
για ποιητικές συλλογές Ιωσήφ Σ. Ιωσηφίδη  

 
 

Κική Δημουλά, ποιήτρια, Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών  
 
«Χαίρομαι που αν και γεμάτο το στάχυ σας δεν γέρνει κάτω το κεφάλι και ακόμα που 
με τη ‘Διαδρομή Β’ πάτε όλο και πιο ανοιχτά προς το αέναο…Να σας ευχαριστήσω 
για την άκρως σοβαρή και γενναία συντροφιά που μου κράτησαν τα ποιήματά σας σε 
πολύ δειλές στιγμές μου». 
 
 
Κλαίρη Αγγελίδου, Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου, Ποιήτρια.  
 
«Χάρηκα τις αρχαιότροπες εκφράσεις, την παραστατικότητα του στίχου  
και την πολύπλευρη έμπνευση».  

 
Ευάγγελος Κωνσταντίνου, Καθηγητής Ελληνικών στο Πανεπιστήμιο Würzburg 
Γερμανίας, Κριτικός, Εκδότης του Περιοδικού FILIA. 
 
«Θαυμάζω τον στίχο σας και την αγάπη σας για την ποίηση και σας συγχαίρω για το 
λυρικό σας έργο». 
 
 
Γεώργιος Ν. Χατζηκωστής, Κρατικό Βραβείο Γραμμάτων, φιλόλογος, 
δοκιμιογράφος, κριτικός.  
  
«Τα ποιήματά σας αποτελούν για μένα μια ευχάριστη έκπληξη, για την ποιότητά τους 
και μια πνοή αισιοδοξίας ότι η καλή ποίηση εξακολουθεί να υπάρχει ακόμη. Μέσα 
στη θάλασσα των ποιητικών ψελλισμάτων η δική σας ποίηση, πυκνή, ουσιώδης και 
δραστική, με θεματολογία που ξεπερνά το ατομικό και αγγίζει το ‘καθόλου’ αποτελεί 
σημαντική προσφορά στην ελληνική κυπριακή λογοτεχνία». 
 
 
 
Γιόλα Αργυροπούλου-Παπαδοπούλου, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών 
Νεοελληνικής Φιλολογίας, ποιήτρια, ερευνήτρια, δοκιμιογράφος. 
 
«Υπέροχοι και τόσο βαθυστόχαστοι οι στίχοι. Εξαιρετικοί, ειλικρινά τους 
απόλαυσα. Είναι ίχνη πνευματικού αναστήματος και ψυχικού μεγαλείου. 
Ξεχωρίζουν ολόφωτα. Είναι ξεχωριστός και ποιοτικός ο λόγος και προξενεί 
βαθιά συγκίνηση. Τα θεωρώ δώρα». 
  
 
 
Βασίλης Βασιλικός, Πρόεδρος Εταιρείας Ελλήνων Συγγραφέων, Πρέσβης της 
Ελλάδας στην ΟΥΝΕΣΚΟ (1996- )  Κρατικό Βραβείο 2017 Συνολικής Προσφοράς 
στη Λογοτεχνία 
 



«Τα ποιήματα του Ιωσήφ Ιωσηφίδη μ’ άγγιξαν βαθιά. Υπάρχει σ’ αυτά μια 
ποιητική και ανθρώπινη ωριμότητα, βιωμένη. Είναι αρχαιοελληνικά και 
ταυτόχρονα νεοελληνικά – τα καλύτερα θα μπορούσα να πω. Αυτό το λέμε 
μόνο για τον Καβάφη, και μπράβο του κ.Ιωσηφίδη».  
 
 
 
Μόνα Σαββίδου-Θεοδούλου, βραβευμένη λογοτέχνις, κριτικός και ανθολόγος 
 
«…ο Ιωσήφ Σ. Ιωσηφίδης, πλην των άλλων, ξεχωρίσει για τον πλούτο ιδεών και 
γνώσεων που τις αξιοποιεί, ως ποιητής, όντας και κάτοχος της Ελληνικής γλώσσας 
ικανότατος, με πλούτο λεξιλογικό που δείχνει την αγάπη του γι’ αυτήν…Τα ποιήματά 
του αναφέρονται σε διαχρονικές αξίες και ιδανικά ακατάλυτα του Ελληνισμού… »  
 
 

****** 
 
 
Σχόλιο της σοπράνο Κατερίνας Μηνά για το ποίημα ΝΕΚΥΙΑ και τη σύνθεσή του από 
τον Δρα Κωνσταντίνο Στυλιανού –που ερμηνεύει η ίδια σε Μουσικές Αίθουσες της Ε.Ε. 
 
 
 «Αχ, αυτό το ‘Νέκυια’ !!! Τί μας έχει κάνει! ! Πολύ όμορφο κομμάτι του Κωνσταντίνου 
Στυλιανού σε ποίηση του Ιωσήφ Σ. Ιωσηφίδη (Joseph S. Josephides) που ξεσηκώνει 
τον κόσμο κάθε φορά που το εκτελώ!! …»  
 
 
Κριτικό σχόλιο Χρυσάνθης Λεβεντάκη Κοντέα, αναγνώστρια και ‘κριτικός’  
 
Ως Ποιητής και Ευαίσθητος Καλλιτέχνης πλην των άλλων, κύριε Ιωσηφίδη, έχεις 
εκείνη τη μοναδική διαίσθηση να διακρίνεις, να περιγράφεις όσα βλέπεις σε μια 
φωτογραφία, με την απλότητα της σοφίας σου. Και γνωρίζεις πολύ καλά ότι μέσα σ’ 
ένα φωτογραφικό «καρέ» κυκλοφορεί η εκάστοτε αύρα της ψυχής μας..» τα χρώματα 
και η κίνησή της»... και τελικά είναι εκείνη που καθορίζει το αποτέλεσμα της εικόνας 
μας...Δανείζομαι τους δικούς σου χαρακτηριστικούς στίχους σαν απάντηση στο 
ερώτημά σου... για «τα παράθυρα της ψυχής μας», που ανοίγονται σε όσους 
μπορούν να δουν μέσα απ’ ‘ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ’ σου... : 
 
Άπλωσε το χέρι κι άνοιξε το παράθυρο, / ίσως το δρασκελίσει μια αχτίδα, / 
τεθλασμένη, από αντανάκλαση, / ένα άστρο που υπόσχεται αλλαγή. 
 
Άνοιξε το παράθυρο, / ίσως κοιτάξει μέσα ένας βιαστικός, / μια ωραία που τη ραίνει η 
βροχή, / μια χελιδόνα που ‘χασε το μικρό της. … 
 
 
 
Κριτική του λόγιου Σπύρου Παπουτσή για το ποίημα του Ι.Σ.Ι. ‘ΔΑΚΤΥΛΑ ΤΥΦΛΑ’  
 
«Στο ποίημα αυτό συμπυκνώθηκαν, με αρμονικό τρόπο και ποιητικό ρυθμό, τα 
καλύτερα χαρακτηριστικά του ανθρώπου, με έναν λόγο κύρους και σαφήνειας. Και το 
πρώτο μέρος δεν αναδεικνύει μόνο την ειλικρίνεια των ανθρώπων, αλλά προϊδεάζει 
και για το μεγαλείο της εσωτερικότητας... Και η κατάληξη εξαιρετική με το 



ανικανοποίητο, όταν η ποιότητα των προσώπων είναι ανεξάντλητη!!! --- Το ποίημα 
έτσι το είδα και το ένιωσα, μα και οι συντελεστές της μουσικής (της μελοποίησής του 
από τον Κώστα Ρεκλείτη), μας παρουσιάζουν εργασία που μας σαγηνεύει!!!  
(01.01.2019)  
 
 
Κριτικό σχόλιο Σταυρούλας Κουγιουμτσιάδη, λογίας ερευνήτριας, για τα Χαϊκού 
 
Κρίνοντας τα Χαϊκού που διάβασα απαντώ με δυο λέξεις. ‘Είναι ουσία!’ Κάποια  δίνουν 
την αίσθηση της θεϊκής παρουσίας, άλλα λυρικά, άλλα μαγικά! Η μαγεία πηγάζει από 
τη λυρική τους απλότητα και έτσι όλοι είμαστε κοινωνοί του θαύματος. Υπάρχει και μία 
εκρηκτική απόδειξη θεότητας μέσα στον άνθρωπο, από τον άνθρωπο και για τον 
άνθρωπο. Καθοδηγούν τη σκέψη μου να δώσω απαντήσεις στις εσωτερικές μου 
ερωτήσεις, πέρα από την καθαρά επιστημονική αντίληψη που αποδέχεται ο 
διαλεκτικός και ιστορικός υλισμός, στρέφοντας το βλέμμα μου στα απλά, καθημερινά 
πράγματα, εκεί όπου η θεϊκή παρουσία γεννά το θαύμα της ζωής μου και του 
"μοιράσματός" της με το συνάνθρωπο... Αχ! Ποιητά μου και πόσα σου χρωστάω!!  
 
 


