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Δύο χρόνια μετά την έκδοση της Συλλογής “Διαδρομή Α’ – ‘Ες πόθ’ έρπες” ο 
Δρ. Ιωσήφ Ιωσηφίδης παρέχει στους επαρκείς αναγνώστες, στους εκλεκτούς 
φίλους της ποίησης, την ευκαιρία να απολαύσουν το δεύτερο βιβλίο του – τη 
Συλλογή “Διαδρομή Β’ – Σί βόλε” που εκδόθηκε κι’ αυτή στην Αθήνα, από τη 
Σμίλη. Χρόνος έκδοσης το 2003. 
 
Οι στίχοι του εκλεκτού επιστήμονα και ποιητή, του οποίου η δραστηριότητα 
στην επιστήμη, στη λογοτεχνία και στη μουσική είναι αξιοθαύμαστη, δεν 
διαβάζονται απλώς. Ο αναγνώστης οφείλει να τους μελετά με πολλή προσοχή 
για να μπορέσει να παρακολουθήσει τη σκέψη του ποιητή. 
 
Στ δεύτερο βιβλίο ο Δρ. Ιωσήφ Ιωσηφίδης κάνει ένα γοητευτικό συνδυασμό 
του λυρικού και του εγκεφαλικού στοιχείου, για να καλέσει τον αναγνώστη να 
περιπλανηθεί στους κόσμους του πνεύματος, της τέχνης, της ιστορίας αλλά 
και της σύγχρονης κοινωνίας.  
 
Αυστηρός και τρυφερός μαζί εξετάζει όσα συμβαίνουν γύρω του, και όσα έχει 
μελετήσει και ερευνήσει για να τα μετουσιώσει σε ποίηση υψηλών 
προδιαγραφών. 
 
Δεσπόζουσα θέση έχουν – όπως και στην πρώτη συλλογή – ο ελληνικός 
πολιτισμός και η ελληνική ιστορία. Αλλά ο ποιητής απλώνεται πια όλο και 
περισσότερο εκτός Ελλάδος, κρατώντας την όμως στην ψυχή καις την καρδιά 
του. Γίνεται ώρα πιο οικουμενικός. 
 
Θα ήταν παράλειψη να μην αναφέρουμε το διαλογικό στοιχείο στη συλλογή. 
Πολύ πρωτότυπο είναι, οφείλουμε να πούμε εδώ, το ποίημα “Το παράθυρο”, 
που διαλέγεται με το ποίημα “Η πόρτα” του Τσέχου ποιητή Μιροσλάβ 
Χόλουμπ. 
 
Κάτι ακόμα, που οφείλουμε να τονίσουμε, είναι η ψιλοδουλεμένη δουλειά του 
ποιητή και η επιμονή στη λεπτομέρεια. ‘Όπως δείχνουν οι στίχοι, τα ποιήματα 
είναι προσεγμένα ως την πιο μικρή λεπτομέρεια και ούτε μια λέξη δεν είναι 
τοποθετημένη τυχαία. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι στίχοι έχουν χάσει τον 
αυθορμητισμό και τη γνησιότητα της έμπνευσης. 
 
Ο Δρ. Ιωσήφ Ιωσηφίδης είναι ένας τεχνίτης της ποίησης και κατέχει τα 
μυστικά και τις ιδιαιτερότητές της. Καλύτερα όμως από μας μιλούν τα ίδια τα 
ποιήματα.  
 
Διαβάζουμε το ποίημα “Αριστείδης” που γράφτηκε το Δεκέμβρη του 1997 στην 
Ακρόπολη της Αθήνας. 
 



 
 
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
 
                             "O όμορφος είν' όμορφος όσο μπροστά σου στέκει 
                              Μα ο ενάρετος είν' όμορφος κι αργότερα και πάντα" 
                                        

                                                                                            Σαπφώ 
    
“Πώς να χαράξω στο όστρακο το “Αριστείδης”,  
να τον εξορίσω κι εγώ στον αγύριστο;” ικετεύει  
τον περαστικό ο αγράμματος γέρο-Αθηναίος. 
   
“Έτσι”, του απαντά εκείνος πρόθυμα ο Αριστείδης, 
 
και στέκει πλάι και τον αφήνει αυτόνομο 
να ασκήσει ο πολίτης το δικαίωμα της ψήφου του. 
Kι ας ήξερε πως έτσι επαυξάνει τη δική του καταδίκη 
 
(όπως έστριψε το πρόσωπο, δεν είδα το δάκρυ του   
για τη Γνώση που εκτοπίζει πέρα ) η άγνοια.  
 
Δε ζηλεύω εκείνους που κερδίζουν αδικώντας. 
Ζηλεύω εσένα που ζημιώνεις μη αδικώντας, 
αφού στήριξες το δικαίωμα ακόμα και του αδαούς,  
εκείνου που θα μπορούσες εύκολα να είχες ξεγελάσει. 
 
Σταφύλι μου, στα πατητήρια δεν εξαφανίζεσαι,  
κρασάκι θα’ρθείς, γεύση κι άρωμα για τον οποιονένα. 
             
Η εξορία σου είναι εκκρεμές σε ανυψωμένη θέση,  
η απομάκρυνσή σου στιγμιαία. Μα έχεις ενέργεια, 
η βαρύτητά σου γίνεται κίνηση κι επιστρέφεις ευθύς 
και ισορροπείς στο κέντρο του εκκρεμούς, αρετή. 
  
Ιωσήφ Σ. Ιωσηφίδης 
           
Από την Ποιητική Συλλογή “Διαδρομή Β’ – ‘Σί βόλε”, Εκδόσεις ΣΜΙΛΗ, Αθήνα, 
2003.  
 
 
 
 
 
 
    
 


