
Χαιρετισμοί με κριτικό σχόλιο Ιθυνόντων του Πολιτείας για την  Ανθολογία 
‘ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ ΚΥΠΡΟΣ’ με 99 ποιήματα 24 Τουρκοκυπρίων ποιητών που τα 
ανθολόγησε και μετέφρασε από τα Αγγλικά στα Ελληνικά ο Ιωσήφ Σ. Ιωσηφίδης  
 

(2007, Εκδόσεις Τάσος Αριστοτέλους, Λεμεσός) 
 
 
Εισαγωγή με συνοπτική κριτική του Προέδρου της Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου 
Χρίστου Χατζήπαπα για την Ανθολογία ‘ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ ΚΥΠΡΟΣ’ με 99 ποιήματα 24 
Τουρκοκυπρίων ποιητών που τα ανθολόγησε και τα μετέφρασε από τα Αγγλικά στα 
Ελληνικά ο Ιωσήφ Σ. Ιωσηφίδης (2007, Εκδόσεις Τάσος Αριστοτέλους, Λεμεσός) 
 
«Η Ένωση Λογοτεχνών Κύπρου από πολύ νωρίς, όταν το τείχος της κατοχής ήταν 
ακόμη αδιαπέραστο, μαζί με τους τουρκοκύπριους συναδέλφους ανοίγαμε μικρές 
ρωγμές σ’ αυτό για να περάσουν οι στίχοι μας. Γύρω στο ’90, σαν ήρθε ως 
προσκεκλημένος μας στην Κύπρο ο Αζίζ Νεσίν, η ρωγμή έγινε πολύ μεγάλη και 
χώρεσε να περάσουν μέσα από αυτήν άνθρωποι. Πολλοί άνθρωποι, μ’ ένα κοινό 
πόνο, μια κοινή χαρά. Ο Ντεκτάς, έξω φρενών, εγκατέλειψε τότε την Κύπρο, για να μη 
συναντηθεί με το μεγάλο τούρκο συγγραφέα που του χάλαγε τη μανέστρα. Στις 
τωρινές συνθήκες υπάρχουν βέβαια μεγαλύτερες δυνατότητες. Οι δημιουργοί, μέσα 
από το καθαρτήριο έργο τους, την ειλικρίνεια και τη συνεργασία, μπορούν να 
κρατήσουν τη φλόγα της επανένωσης ζωντανή. Κόντρα στους πολιτικούς, μεγάλη 
μερίδα των οποίων κόμισαν όλεθρο σ’ αυτόν τον τόπο. Συγχαίρουμε τον ποιητή και 
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου Ιωσήφ  
Ιωσηφίδη που μέσα από τη δουλειά του αυτή στήνει ένα ανάχωμα στην γενικευμένη 
κατρακύλα μας, χαρίζει στην ελπίδα μια ευκαιρία». 
 
 
Απόσπασμα του Χαιρετισμού για την Ανθολογία ‘ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ ΚΥΠΡΟΣ’ από τον 
κ.Michael Møller, Ειδικό Αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ και Αρχηγού 
της Ειρηνευτικής Αποστολής στην Κύπρο 
 
«….Η ποίηση σ’ αυτήν την Ανθολογία απεικονίζει την κληρονομιά του νησιού που είναι 
πλούσια σε κοινές παραδόσεις. Στην ποίηση υπάρχει διάχυτη η αγάπη των λέξεων και 
του τόπου. Μερικά από τα ποιήματα είναι εμποτισμένα με τον πόθο για αυτό που 
υπήρξε στο παρελθόν. Άλλα κοιτούν προς το μέλλον της συμφιλίωσης, όπου η λέξη 
Κύπριος δεν απαιτεί κανένα πρόθεμα και όπου ο πολιτισμός ακμάζει ανεξάρτητα από 
τις θρησκευτικές πεποιθήσεις του καθενός.  
 
Η ανθολογία αυτή, που μετέφρασε ο ποιητής Δρ. Ιωσήφ Ιωσηφίδης, αποτελεί   μια 
πολύ ευπρόσδεκτη προσθήκη στην πολιτιστική κληρονομιά της θαυμάσιας χώρας που 
καλείται Κύπρος».  
 
 
 
Απόσπασμα του Χαιρετισμού για την Ανθολογία ‘ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ ΚΥΠΡΟΣ’ από τη Δρα 
Ελένη Νικήτα, Διευθύντρια των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και 
Πολιτισμού, Κύπρου. 
 
«Χαιρετίζω την έκδοση της Ανθολογίας «Ανεμόεσσα Κύπρος» που μετάφρασε ο 
ποιητής Ιωσήφ Ιωσηφίδης. Η μαζική κυκλοφορία της Ανθολογίας – την οποία το 



Υπουργείο επιχορηγεί - ευχόμαστε και αναμένουμε να αποτελέσει ένα σημαντικό μέσο 
σπουδής και εκτίμησης των 99 αξιόλογων ποιημάτων των 24 συμπατριωτών 
τουρκοκυπρίων ποιητών. Η θεματολογία των ποιημάτων ομολογεί τη φιλοπατρία των 
συμπατριωτών μας και την προσήλωσή τους σε κοινές αρχές και αξίες (αγάπη, 
οικογένεια, φιλία, αντοχή στον πόνο, ελπίδα).  
 
Ας σημειωθεί ότι ορισμένοι από τους συντελεστές ποιητές (όπως και ο ποιητής-
μεταφραστής) με χορηγία του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού έχουν 
αντιπροσωπεύσει την Κύπρο σε ευρωπαϊκές πολυπολιτισμικές Διοργανώσεις π.χ. ο 
Φικρέτ Ντεμιράγ, η Νεσιέ Γιασίν και ο φωτογράφος του εξώφυλλου Βειζί Σογιέρ (FIAP) 
κ.ά. 
  
Η υπόθεση της ενοποίησης της κοινής και αγαπημένης πατρίδας Κύπρου είναι 
υπόθεση όλων. Και ο πολιτισμός είναι η σίγουρη και κοινή και καλοδεχούμενη γλώσσα 
που πιστεύουμε ότι συμβάλλει στην ενοποίηση της κοινής ευρωπαϊκής πατρίδας 
Κύπρου».  
 
 
 
Κριτικό Σχόλιο σε ΜΜΕ των Τουρκοκυπρίων από τον Ταμέρ Οντσιούλ, - Προέδρου 
από το 2018 της Ένωσης Καλλιτεχνών και (τουρκοκυπρίων) Συγγραφέων Κύπρου. 
Το κριτικό σχόλιο αφορούσε τη συμμετοχή του Ιωσήφ Σ. Ιωσηφίδη σε 
Μουσικοποιητική Βραδιά Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων στην κατεχόμενη 
Λευκωσία 
 
«Etkinliğin sunuculuğunu üstlenen “European Movement-Cyprus Council” başkan 
yardımcısı Dr. Joseph Josephides’in heyecanlı hazırlık çalışmaları ve katılımın 
yoğunluğu, organizasyona verilen önemin birer göstergesiydi...»  
 
«O αντιπρόεδρος του European Movement-Cyprus Council, Δρ Ιωσήφ Σ. Ιωσηφίδης 
έλαβε μέρος στην Ποιητική Εκδήλωση με το συναρπαστικό προπαρασκευαστικό 
ποιητικό έργο του και η ένταση της συμμετοχής ήταν δείκτης της σημασίας που 
δόθηκε στον οργανισμό ...» 
 


