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Κάθε φορά που ταξιδεύεις  στους λειμώνες της ποιητικής έμπνευσης του Ιωσήφ 
Ιωσηφίδη έχεις την αίσθηση πως κάνεις ένα ταξίδι μαγικό στον κόσμο της Ιστορίας, 
της Τέχνης και του Πολιτισμού. Μάς δίνει  ποιήματα εμπνευσμένα από όλο το φάσμα 
της διαχρονικής ανθρώπινης πνευματικής δημιουργίας και της  σύγχρονης ζωής... 
προϊδεάζει  τον αναγνώστη για τις ασύνορες διαστάσεις του έρωτα και της ποίησης… 
Από τους αρχαίους, τους μεσαιωνικούς και τους σύγχρονους καιρούς αντλεί ο ποιητής 
τις ιδέες και την έμπνευσή του, για να εκφραστεί ποιητικά με τη δική του φωνή, που 
άλλοτε κραυγάζει, άλλοτε σαρκάζει κι άλλοτε πάλι εκπέμπει σε χαμηλούς τόνους 
σκέψεις, ιδέες, συναισθήματα για τον κόσμο που χάνεται, για τον έρωτα, τη ζωή,  τον 
άνθρωπο, το μέλλον.   
 
Τόσο με την κυριολεκτική όσο και με τη μεταφορική της σημασία η λέξη «επιπλέον», 
για την Ποίηση, καθορίζει πολύ συμπυκνωμένα και περιεκτικά τη βαθύτερη ουσία της, 
που ομορφαίνει τη ζωή των ανθρώπων, επιπλέει πάνω από την καθημερινότητα και 
ό,τι αρνητικό τη συνεπικουρεί, και βαδίζει το δικό της το δρόμο ως εξωτερίκευση της 
ευαισθησίας και του συναισθήματος, αλλά και παράλληλα ως συμπλήρωμα της 
ανάγκης του ανθρώπου να θεάται τα πράγματα μέσα από τη χαρά και τη δροσιά του  
ποιητικού λόγου, που είναι «το επιπλέον» αλλά και το συμπλήρωμα της αληθινής 
ζωής, που τη γεμίζει με την  ομορφιά της η ποίηση και η τέχνη γενικότερα…  
 
Ο ποιητής σε κρατάει από το χέρι και ξεδιπλώνει  μπροστά σου,  με το μαγικό ραβδί 
της ποιητικής του τέχνης, έναν κόσμο πρωτόγνωρο που εκτείνεται από τις αμμουδιές 
του Ομήρου.. ως τους ήρωες του κυπριακού απελευθερωτικού Αγώνα.…. μ’ έναν 
έντονα εξομολογητικό τόνο ο ποιητής καταγράφει την πίκρα και τον καημό του για το 
συνεχιζόμενο δράμα της μοιρασμένης πατρίδας μας.   
 
Ο Ιωσήφ Ιωσηφίδης στοιχειοθετεί με τον ποιητικό του λόγο τη σύγχρονη 
πραγματικότητα, στέλνοντας στον αναγνώστη ποιητικά μηνύματα για τη ζωή και για 
το αύριο… τους μεγάλους κινδύνους που απειλούν τον πλανήτη μας εξαιτίας της 
αλόγιστης  καταστροφής του φυσικού περιβάλλοντος, για την οποία δεν είναι αμέτοχη 
ευθύνης η σύγχρονη υπέρμετρη τεχνολογική πρόοδος των πλούσιων και οικονομικά 
αναπτυγμένων χωρών.  
 
Παρά το γεγονός ότι καταγράφουν με το νυστέρι της ποίησης την αθλιότητα της 
σύγχρονης εποχής, καθώς συγκρίνεται με τα επιτεύγματα του πολιτισμού αλλοτινών 
εποχών, τελειώνουν συνήθως με ένα αισιόδοξο μήνυμα για τον άνθρωπο και για τη 
ζωή. …Ακόμη, είναι ενδεικτικά των προθέσεων του ποιητή όσα αναφέρονται στο 
ποίημα  «Μεγάλη Ψυχή,  Γκάντι», όπου με πολύ όμορφο και πετυχημένο ποιητικό 
τρόπο διαγράφονται η προσωπικότητα και   ο αγώνας του  Γκάντι για την ελευθερία 
της Ινδίας αλλά και για την προάσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της ειρήνης... 
η αισιόδοξη ενατένιση της ζωής, είναι κομβικό σημείο της όλης  ποιητικής  του 
διαδρομής.  
 



Αυτό βιώσαμε στις μέχρι σήμερα Ποιητικές του Διαδρομές,  τη συνέχεια των οποίων 
αποτελεί η πιο πρόσφατη ποιητική του συλλογή Διαδρομή Γ΄ Έρως απείρως, που 
παρουσιάζουμε σήμερα., όπου και πάλι ο ποιητής μάς δίνει  ποιήματα εμπνευσμένα 
από όλο το φάσμα της διαχρονικής ανθρώπινης πνευματικής δημιουργίας και της  
σύγχρονης ζωής.  
 
Ο Ιωσήφ Σ. Ιωσηφίδης, που μας έδωσε το 2001 την ποιητική συλλογή ‘Διαδρομή Α΄- 
Ες πόθ’ έρπες’,  και το 2003  τη ‘Διαδρομή Β΄- Σι βόλε’, επανέρχεται τέσσερα χρόνια 
μετά, για να μας δώσει τη Διαδρομή Γ΄, με το χαρακτηριστικό υπότιτλο Έρως απείρως, 
που προϊδεάζει   τον αναγνώστη για τις ασύνορες διαστάσεις του έρωτα και της 
ποίησης, όπως αποτυπώνονται στη συνέχεια μέσα από τα περιεχόμενα της συλλογής.  
 
Το βιβλίο, που εκδόθηκε στη Λευκωσία το 2007 σε μια καλαίσθητη έκδοση από τις 
Εκδόσεις «Εν τύποις», κοσμείται στο εξώφυλλό του μ’ έναν πίνακα του Αντρέα 
Κάρογιαν με τον τίτλο «Έρως» και διανθίζεται με μικρό αριθμό φωτογραφιών (πέντε 
συνολικά) του Ζήνωνα Σιερεπεκλή, του David Soren, του Πέτρου Πετρίδη, της Βούλας 
Παπαϊωάννου κι ένα έργο του Άγγελου Μακρίδη.  
 
Ο Ιωσήφ Ιωσηφίδης, που κατάγεται από τη Λάρνακα και  προέρχεται επαγγελματικά 
από το χώρο της μαθηματικής και  οικονομικής επιστήμης, έχει στο ενεργητικό του 
μεγάλο αριθμό συγγραμμάτων στατιστικής και οικονομικών για την κυπριακή, ελλαδική 
και ευρωπαϊκή οικονομία, ενώ  παράλληλα υπηρετεί την ποίηση, με εκδομένες ίσαμε 
σήμερα τις τρεις ποιητικές συλλογές που έχουμε προαναφέρει, ένα θεατρικό έργο, μια 
ιστορικο-φιλοσοφική μελέτη για τον Ζήνωνα τον Κιτιέα, μια έρευνα για τη Λατινική 
Κοινότητα της Κύπρου, στην οποία ανήκει,  και πλούσιο μεταφραστικό έργο. Στο 
ποιητικό μεταφραστικό του έργο περιλαμβάνονται η  Ποιητική Συλλογή «Ανεμόεσσα 
Κύπρος-24 Τουρκοκύπριοι ποιητές», που  κυκλοφόρησε πολύ πρόσφατα με ποιήματα 
24 Τουρκοκύπριων ποιητών μεταφρασμένων από τον ίδιο, όπως επίσης και δύο υπό 
έκδοση  έργα με μεταφρασμένα στα ελληνικά ποιήματα του Πάμπλο Νερούδα  
(Πάμπλο Νερούδα-Καρδιά του Νότου) και ποιήματα  Κινέζων ποιητών (Κινέζοι ποιητές 
150-1350μ.Χ.). 
 
 Αξίζει επίσης να αναφέρουμε ότι η μετάφραση των Κινέζων ποιητών από τον Ιωσήφ 
Ιωσηφίδη, που αναμένεται σύντομα η έκδοσή της,  αποτελεί συμβολή στην Πολιτιστική 
Συνεργασία Κύπρου-Κίνας, με την ευκαιρία των Ολυμπιακών Αγώνων του Πεκίνου, 
που θα γίνουν τον προσεχή Αύγουστο.  
 
Ας έρθουμε όμως στο βιβλίο Διαδρομή Γ΄. Έρως απείρως, που αποτελεί και το 
αντικείμενο αυτής της παρουσίασης.  
 
Η συλλογή περιλαμβάνει συνολικά 40 ποιήματα, ενώ στο τέλος του βιβλίου ο ποιητής 
παραθέτει σημειώσεις με επεξήγηση όρων και ονομάτων που περιλαμβάνονται στα 
ποιήματα. Οι σημειώσεις αυτές είναι αρκετά χρήσιμες για την καλύτερη κατανόηση 
κάποιων ποιημάτων, όπου γίνεται αναφορά σε διάφορα ιστορικά και μυθικά 
πρόσωπα. Να πούμε ακόμα εισαγωγικά ότι το βιβλίο αφιερώνεται, όπως αναφέρεται 
χαρακτηριστικά σε μια από τις πρώτες του σελίδες, «στους νέους που μας ξανακτίζουν 
το αύριο», μια αφιέρωση και μια αναφορά που εκπέμπει αισιοδοξία για τη ζωή και για 
τον άνθρωπο. 
 



Η αντίληψη που έχει ο Ιωσηφίδης για την ποίηση δίνεται πολύ παραστατικά  στο 
τελευταίο ποίημα της συλλογής, το οποίο μάλιστα παρατίθεται χειρόγραφο και έχει τον 
τίτλο Επιπλέον. « Η ποίηση είναι το επιπλέον», γράφει καταληκτικά ο ποιητής, όπως 
«επιπλέον είναι το ρίγος/του Δάντη σαν μύρισε το Ρόδο στην Κόλαση/, του Ομήρου 
σαν γεύτηκε το μέλι των Μουσών».  Τόσο με την κυριολεκτική όσο και με τη 
μεταφορική της σημασία η λέξη «επιπλέον» καθορίζει πολύ συμπυκνωμένα και 
περιεκτικά τη βαθύτερη ουσία της ποίησης, που ομορφαίνει τη ζωή των ανθρώπων, 
επιπλέει πάνω από την καθημερινότητα και ό,τι αρνητικό τη συνεπικουρεί, και βαδίζει 
το δικό της το δρόμο ως εξωτερίκευση της ευαισθησίας και του συναισθήματος, αλλά 
και παράλληλα ως συμπλήρωμα της ανάγκης του ανθρώπου να θεάται τα πράγματα 
μέσα από τη χαρά και τη δροσιά του  ποιητικού λόγου, που είναι «το επιπλέον» αλλά 
και το συμπλήρωμα της αληθινής ζωής, που τη γεμίζει με την  ομορφιά της η ποίηση 
και η τέχνη γενικότερα.   
 
Κάνοντας μια  πρώτη περιδιάβαση στη νέα  ποιητική δημιουργία του Ιωσήφ Ιωσηφίδη, 
αντιλαμβάνεσαι από τα πρώτα κιόλας ποιήματα τη διάθεση του ποιητή να σε ταξιδέψει 
σ’ έναν κόσμο δικό του ποιητικό, ο  οποίος  φέρει τη σφραγίδα των βιωμάτων του από 
ταξίδια, διαβάσματα, εμπειρίες ζωής. Ο ποιητής σε κρατάει από το χέρι και ξεδιπλώνει  
μπροστά σου,  με το μαγικό ραβδί της ποιητικής του τέχνης, έναν κόσμο πρωτόγνωρο 
που εκτείνεται από τις αμμουδιές του Ομήρου, τους Πινδαρικούς παιάνες και τη στωική 
φιλοσοφία του Ζήνωνα ίσαμε το Λούβρο  και την Τζιοκόντα, τον Νεόφυτο τον 
Έγκλειστο, τον Μαχάτμα  Γκάντι και τον Μακάριο, την  Ζιαν Ντ’ Αρκ και τους ήρωες 
του κυπριακού απελευθερωτικού Αγώνα.  
 
Τα 40 ποιήματα είναι χωρισμένα σε τέσσερις  ενότητες, με τίτλους  :  Μυθοκύπρια, 
Μύθος και Πτώσις, Μύθος και Πτήσις, Μύθος και Έρως. Είναι προφανές από τους 
τίτλους που δίνονται στις ενότητες ότι ο μύθος είναι το κυρίαρχο στοιχείο στη νέα 
ποιητική έμπνευση του Ιωσηφίδη. Κι αυτό διαφαίνεται από το γεγονός ότι κυριαρχούν 
στα ποιήματα πληθώρα μυθικών και ιστορικών  προσώπων, που σχετίζονται με τον 
έρωτα, με την ποίηση, την επιστήμη και την ιστορία.  
 
Γαλάτεια και Πυγμαλίων, Αφροδίτη και Άδωνης, Έρως, Πειθώ, Κινύρας, Δίρκη, Κάτων, 
Ηράκλειτος, Ζήνων, Πλάτωνας, Αριστοτέλης, Βασίλειος, Γρηγόριος,  Αυγουστίνος, 
Νεύτων, Κίτιο, Δελφοί,  είναι μόνο μερικά ονόματα που σταχυολογούμε στην πρώτη 
ενότητα της συλλογής «Μυθοκύπρια», που περιλαμβάνει 13 ποιήματα με επίκεντρο 
στα περισσότερα  την Κύπρο, την ιστορική της παράδοση και τη σκληρή της μοίρα. Η 
παράθεση και μόνο των ονομάτων καταδεικνύει το πεδίο της ποιητικής έμπνευσης,  το 
οποίο διακινείται από την ελληνική μυθολογία ίσαμε τους κλασικούς χρόνους του 5ου 
π.Χ. αιώνα που καταξίωσαν την αρχαία ελληνική σκέψη ως την κοιτίδα του 
ευρωπαϊκού και του παγκόσμιου πολιτισμού, για ν’ακολουθήσει μετά η Ρωμαϊκή 
εποχή, το Βυζάντιο, η Αναγέννηση, ο Διαφωτισμός και η αλματώδης ανάπτυξη των 
τεχνών και των επιστημών της νεότερης και σύγχρονης εποχής 
 
Στο πρώτο ποίημα του βιβλίου, που δίνει και το όνομα στη συλλογή διαβάζουμε έναν 
ύμνο για τον έρωτα. « Ο έρωτάς μου σμίλη του κορμιού σου/ τη μέρα εύφορος,  τη 
νύκτα φώσφορος /στο αθέατο του φεγγαριού παράφορος /γέρνει το οκτώ μου στο 
σώμα σου άπειρο. Με λογοπαικτική και υπαινικτική διάθεση ο ποιητής ζωντανεύει 
ποιητικά γνωστούς ερωτικούς μύθους,  ενώ στη συνέχεια αφιερώνει  το επόμενο 
ποίημα στον Πίνδαρο, απευθύνοντάς του θερμή ικεσία: « Παίζε τη λύρα της ειρήνης: 
όναρ φωτός  ο άνθρωπος».  



 
Ζήνωνος πολιτεία τιτλοφορείται το επόμενο ποίημα, όπου αναδεικνύεται η διαχρονική 
αξία της στωικής φιλοσοφίας, για ν’ ακολουθήσουν άλλα δέκα ποιήματα, ανάμεσα στα 
οποία ξεχωρίζουν το ποίημα για τη Σοφία, «που δεν είναι μονοπώλιό σας Αθηναίοι», 
καθώς λέει ο ποιητής,  και τα ποιήματα  για την  Οριάνα Φαλάτσι και τον Μακάριο, για 
τον Νεόφυτο τον Έγκλειστο, για τον Έρωτα προς τον ήλιο από ένα στίχο της  Σαπφούς 
και για τους εννιά απαγχονισθέντες του απελευθερωτικού Αγώνα της ΕΟΚΑ 19555-
59, που βάδιζαν προς την αγχόνη ακούοντας την Ηρωική Συμφωνία του Μπετόβεν.  
 
Από την ενότητα αυτή, στην  οποία περιλαμβάνεται και το  ποίημα «Επιτάφιος», 
αφιερωμένο στη μητέρα του Ερνεστίνα, ξεχωρίζει επίσης το ποίημα «Ενοποίηση»,  
όπου μ’ έναν έντονα εξομολογητικό τόνο ο ποιητής καταγράφει την πίκρα και τον 
καημό του για το συνεχιζόμενο δράμα της μοιρασμένης πατρίδας μας.  Διαβάζω ένα 
απόσπασμα (σ. 22).  
 
Συγχώρα την οργή μου, πάτερ: μάζεψα τις ψηφίδες  
μα βρίζω που δε βοηθούν να τις κάνουμε ψηφιδωτό 
για μια  νέα Αναγέννηση της χώρας και μια Ευρώπη 
μια Στωά του δίκαιου, του αδελφού και του ουρανού, 
ως τα τείχη της Λευκωσίας. Εκεί τα μάτια να υψώνω 
ψηλά, στο αδιαίρετο του ουρανού που καθρεφτίζει 
σε πρόσωπα ανθρώπων, φιλικά και ξέγνοιαστα,  
χωρίς σκοπιές, χωρίς γραμμές χωρίς τείχη, πάτερ.  
Ακούω “Gloria” και «Δόξα», εκεί σ’έναν ερείπιο ναό 
να ψάλλουν μαζί λατίνοι και ορθόδοξοι και αγαλλιώ  
τις ρίζες μου νιώθω  να ενώνουν τους κόκκους της γης.  
 
Στη δεύτερη ενότητα, που τιτλοφορείται Μύθος και Πτώσις περιλαμβάνονται εννιά 
ποιήματα. Αρχίζοντας από την «Περσική εποποιία» και συνεχίζοντας με το ταξίδι των 
μπαχαρικών, μας οδηγεί με το ποιητικό του καλοτάξιδο καράβι στα Ηλύσια Πεδία (« 
Champs Elysees) κι ύστερα στο μοιραίο ταξίδι του Τιτανικού, και στη  Vanitas 
Vanitatum (ματαιότης ματαιοτήτων) με τον Αδόλφο Χίτλερ και την πτώση του, για να 
καταλήξει στους G8,  στα «Εις εαυτόν» του Μάρκου Αυρήλιου, στην  Τζιοκόντα και 
σ΄ένα ποίημα αφιερωμένο στον Πάμπλο Νερούντα. 
 
Όπως και σε αρκετά άλλα ποιήματα της συλλογής, τα οποία ο ποιητής εμπνέεται 
κυρίως κατά τις επισκέψεις του σε διάφορα  μουσεία, μνημεία και ιστορικούς χώρους  
της Ευρώπης και άλλων χωρών, το κυρίαρχο στοιχείο της ποιητικής του έμπνευσης 
είναι σημαντικά ιστορικά γεγονότα που σημάδεψαν την πορεία της ανθρωπότητας, 
όπως επίσης και διάφορες    ιστορικές φυσιογνωμίες που διαδραμάτισαν καθοριστικό 
ρόλο στο ιστορικό γίγνεσθαι. Από τα ιστορικά αυτά  γεγονότα και τις περιπέτειες των 
πρωταγωνιστών τους ο Ιωσήφ Ιωσηφίδης στοιχειοθετεί με τον ποιητικό του λόγο τη 
σύγχρονη πραγματικότητα, στέλνοντας στον αναγνώστη ποιητικά μηνύματα για τη 
ζωή και για το αύριο. ` 
 
Για παράδειγμα, στο ποίημα Champs Elysee, αφού δίνει παραστατικά μέσα από το 
στίχο του την τραγική κατάληψη του Λουδοβίκου του ΙΔ΄, ολοκληρώνει το ποίημα με 
τους εξής στίχους, που γνωμοδοτούν ότι τη μοίρα του θα έχουν και όποιοι άλλοι 
ηγεμόνες  περιφρονήσουν το λαό και τα δικαιώματά του. Γράφει χαρακτηριστικά:  
 



Ομολογήστε, ίσως τελικά η ψυχή σας σωθεί,  
πριν σας δαγκώσει η βασιλική σαλαμάνδρα σας, 
πριν ο ίδιος εσείς αλώσατε τη δική σας Τροία 
με το δούρειο ίππο του ελαφρού εγώ σας, λαλώ 
σήμερον εσού, αύριον ετέρου και ουδέποτε τινός.  
 
Είναι επίσης χαρακτηριστική η οργή του ποιητή και η αφοριστική αναφορά του  καθώς 
αναφέρεται ποιητικά στην G8, που περιλαμβάνει, όπως είναι γνωστό τις οκτώ 
μεγαλύτερες οικονομικά δυνάμεις του σύγχρονου κόσμου, που οι εκπρόσωποί τους 
συσκέπτονται τακτικά, σαν μια καινούρια Ιερά Συμμαχία και αποφασίζουν κατά το 
δοκούν και με κριτήριο πάντοτε τα δικά τους οικονομικά και γεωστρατηγικά 
συμφέροντα, αγνοώντας πολλές φορές τους μεγάλους κινδύνους που απειλούν τον 
πλανήτη μας εξαιτίας της αλόγιστης  καταστροφής του φυσικού περιβάλλοντος, για 
την οποία δεν είναι αμέτοχη ευθύνης η σύγχρονη υπέρμετρη τεχνολογική πρόοδος 
των πλούσιων και οικονομικά αναπτυγμένων χωρών. 
 
Πόθεν έσχες G8, ρωτά με εμφανή την οργή του  ο ποιητής. Και συνεχίζει.  
 
Ο πλανήτης δε σου ανήκει 
Μόνο  η οργή της Λευκής Βροντής των πόλων .  
Βρες γωνιά το σώμα σου να κρύψεις διπλωμένο  
μη σε πλακώσουν οι πάγοι σαν πέφτουν γοερά 
μη σε σβήσουν τα δάση μας σαν σβήνουν  όρθια.  
Πόθεν έσχες G8 τα χρυσάνθεμα, τα ηλιοτρόπια,  
τις ίριδες; Ο Βαν Γκογκ το αυτί σου ήθελε  να κόψει! 
 
Τελευταίο ποίημα της ενότητας αυτής, η  Gioconda, Mona Lisa, για το χαμόγελο της 
οποίας, όπως μας πληροφορεί ο ποιητής στις Σημειώσεις του στο τέλος του βιβλίου, 
μια στατιστική έρευνα του Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ έδειξε μεγάλες αποκλίσεις 
ως προς την άποψη του κοινού (άλλοι τη θεωρούν ευτυχισμένη ή αδιάφορη, άλλοι 
οκνηρή, ειρωνική, επιπόλαιη, φοβισμένη,  θυμωμένη). Με εμφανή σαρκαστική διάθεση 
ο ποιητής ρωτά : 
 
Gioconda , γιατί μειδιάς μπερδεύοντας ειδικούς και τον κοσμάκη; ... 
Μειδιάς που πια δεν ξεχωρίζουμε το λευκό απ’ το άσπρο,  
αλεύρι από ηρωίνη, στάχτη τζακιού από τέφρα πολέμου;  
Ή που το άστρο εκεί είναι νεκρό με λάμψη παρελθούσα; 
Μειδιάς που βλέπεις το ουράνιο τόξο ενώ εγώ από δω όχι; 
‘Η γιατί τα αγκάθια δεν αφήνουν  να αποκεφαλίσω το ρόδο;  
Ή που ο μεταξοσκώληκας δε φυλάει μετάξι να ντυθεί ο ίδιος;  
 
Τα ερωτήματα προς την Τζιοκόντα, καίρια ερωτήματα του καιρού μας, επισημαίνουν 
τα προβλήματα και τις δυσκολίες που ταλανίζουν το σύγχρονο κόσμο,  
αποτυπώνοντας  έναν έντονο ποιητικό προβληματισμό.  
 
Στην τρίτη ενότητα της συλλογής, που έχει το χαρακτηριστικό τίτλο, όπως έχουμε ήδη 
πει, «Μύθος και πτήσις», παρατίθενται άλλα εννιά ποιήματα, τα περισσότερα  από τα 
οποία είναι και πάλι εμπνευσμένα από τις επισκέψεις του ποιητή σε διάφορα Μουσεία 
και ιστορικούς χώρους, όπως είναι το Μουσείου του Λούβρου, το Βατικανό, η Κρήτη, 
η Ορλεάνη, η Εθνική Πινακοθήκη της Μπολόνια,το Αρκάδι, η Ουάσιγκτον, ο Δούναβις 



κ.ά.  Οι τίτλοι των ποιημάτων είναι εξίσου ενδεικτικοί των προθέσεων του ποιητή και 
του περιεχομένου της ποιητικής του γραφίδας :  
 
Louvre-Nίκη, Ο Φτωχούλης του Θεού, ο Ορφανός, Όραμα Jean D’ Arc, H μεγάλη ψυχή 
–Γκάντι, Αμαζόνιος κτλ.  
 
Τα ποιήματα αυτά, όπως και τα πλείστα ποιήματα της συλλογής, παρά το γεγονός ότι 
καταγράφουν με το νυστέρι της ποίησης την αθλιότητα της σύγχρονης εποχής, καθώς 
συγκρίνεται με τα επιτεύγματα του πολιτισμού αλλοτινών εποχών, τελειώνουν 
συνήθως με ένα αισιόδοξο μήνυμα για τον άνθρωπο και για τη ζωή. Στο ποίημα 
Louvre-Νίκη γράφει, για παράδειγμα, καταληκτικά ο ποιητής :  
 
Έλα να πετάξουε στον Πολιτισμό με τη Νίκη στο Χρόνο 
τον άχρονο, από ύψος σε  βάθος, από σκότος σε φως,  
να αποκλείσουμε τον αποκλεισμό μας, σαν τον υπηρέτη  
που στη μούμια του γράφτηκε «υπηρετώ μετά θάνατον».  
 
Αλλά και στο ποίημα «Ο Φτωχούλης του Θεού», αφού δίνει ποιητικά το στίγμα του  
Αγίου της Ασίζης, κλείνει το ποίημα με τους πιο κάτω στίχους:  
 
Έλα στη μήτρα να ξαναγεννηθούμε αθώοι 
με το θάνατό μας να πατήσουμε το θάνατο,  
το κρανίο κρατώντας με παλάμες τρυπημένες,  
δυνατοί ποιητές με αδύναμα πόδια και δάκτυλα 
να κηρύττουμε σε ζώα, πουλιά, να συνάδουμε. 
Μπορείς χωρίς χρυσάφι ; Θα επιπλέεις.  
Μπορείς με κουρέλια; Φτερά θα’ χεις να πετάς. 
Συγχωρώντας κέρδισες κιόλας τη συγχώρεση,  
κουρελής θα βασιλεύεις κραταιά  
στην εποχή που δε βασιλεύει ο χρυσός. 
 
Στο ποίημα για τη Ζιαν Ντ’ Αρκ, με το οποίο καταθέτει ο ποιητής το δικό του μήνυμα 
για την αναγκαιότητα της αγωνιστικότητας, της τόλμης και της αυτοθυσίας για τη 
λευτεριά και τη δικαιοσύνη, διαβάζουμε στίχους  - λόγια βγαλμένα απ’ την ψυχή της 
μεγάλης Γαλλίδας  ηρωίδας :  
 
Ξοδεύομαι, μα όχι για εστεμμένους και διαδόχους  
το Χρυσόμαλλο για τη Γαλλία μου πάω να φέρω,  
η  Ιφιγένεια μού το φυλάει στην Κολχίδα σύμβολο.  
Προσεύχομαι στην πυρά, το κερί μου να διαρκεί,  
όρθιο κυπαρίσσι της πατρίδας προς τον ουρανό 
 
Η ευαισθησία του ποιητή στο θέμα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της ελευθερίας 
διαφαίνεται επίσης και στο ποίημα «Ακούνε», που αναφέρεται στον Μπετόβεν, στο  
ποίημα «Λεπτομέρεια», που έχει ως θέμα το ολοκαύτωμα του Αρκαδίου και στο 
ποίημα ΑΒ, που είναι αφιερωμένο στον Αβραάμ Λίνκολ. Τέλος, είναι ενδεικτικά των 
προθέσεων του ποιητή όσα αναφέρονται στο ποίημα  «Μεγάλη Ψυχή,  Γκάντι», όπου 
με πολύ όμορφο και πετυχημένο ποιητικό τρόπο διαγράφονται η προσωπικότητα και   
ο αγώνας του  Γκάντι για την ελευθερία της Ινδίας αλλά και για την προάσπιση της 



ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της ειρήνης. Δίνουμε τους τελευταίους στίχους του 
ποιήματος :  
 
Μία η Ινδία, ένας ο Θεός της με ονόματα πολλά.  
Ας ανηφορίσουμε με τον αργαλειό και την αγελάδα. 
Ο εισβολέας σωτηρίαν ουκ έχει, αφού στο τέλος νικά  
η  Αγάπη, Προμηθέας πυροδότης, με σώμα διάτρητο.  
 
Τέλος,  στην τελευταία ενότητα της συλλογής «Μύθος και Έρως» διαβάζουμε άλλα 
εννιά ποιήματα, με τα οποία ολοκληρώνεται το ταξίδι μας στη  νέα ποιητική δημιουργία 
του Ιωσήφ Ιωσηφίδη Διαδρομή Γ΄-Έρως απείρως. Οι εννιά τελευταίες ποιητικές 
ψηφίδες στο μωσαϊκό της ποίησης του Ιωσηφίδη, μας ταξιδεύουν στο Ερμιτάζ, στις 
Πλάτρες, στον Πρωταρά, στην Αγία Νάπα, στην Αθήνα, στο Τορίνο και στο Κάιρο. Με 
αφορμή τα ταξίδια του στους χώρους αυτούς ο ποιητής εμπνέεται και μας δίνει 
διάφορα ποιήματα, στα οποία και πάλι η Ιστορία έχει τον πρώτο λόγο, ενώ η αισιόδοξη 
ενατένιση της ζωής, είναι κομβικό σημείο της όλης  ποιητικής  του διαδρομής.  
 
Στο ποίημα Ερμιτάζ-Χορός γράφει για παράδειγμα ο ποιητής :  
 
Από κόκκινες πλατείες και γαλάζιες ας δεθούμε στο χορό 
γύρω απ’ την υφήλιο , σαν προσευχή να επαναπατριστούν  
το ήθος, ο πολιτισμός και τότε θα ’ρθουν να συγχορέψουν  
ο Γκογκέν, που δραπέτευσε στην αγκάλη της Πολυνησίας,  
ο Ηράκλειτος, που ξέφυγε να παίξει πεσσούς με τα παιδιά.   
 
Και στο ποίημα «Το άλλο πουλί»,  διαβάζουμε :  
Μαθαίνω πώς να ορθώνομαι σαν  πέφτω,  
Να υπερβαίνω το μονότονο και τον ίλιγγο. 
Κι αν πεινάσω, χαίρω άκρας υγείας με όσα μαθαίνω. 
Το πέταγμα έχει σημασία, πιο ψηλά, πιο βαθιά. 
Το πρόβλημα είναι άλλο. Ποιος να πιστέψει εμένα,  
το άλλο πουλί, σαν λαλώ « το στομάχι σας αποκοιμίζει;» 
...Πιστέψτε και πετάξτε: νικούν τα φτερά που τολμούν. 
Και κελαηδάτε: είναι θείος τρόπος ν’ αναπνέετε. 
 
Αλλά και στα υπόλοιπα ποιήματα της συλλογής, δύο από τα οποία ο Ιωσηφίδης ορίζει 
ως «Συμβολή στην Πολιτιστική Συνεργασία Κύπρου –Κίνας», συναντάμε την ίδια 
ποιητική έμπνευση, που τη διακρίνει η προσεγμένη γλώσσα, η δυνατή έμπνευση, η 
βαθιά γνώση της Ιστορίας και του Πολιτισμού σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, 
και κυρίως η ευαισθησία του ποιητή για τα σύγχρονα προβλήματα που ταλανίζουν τον 
κόσμο του 21ου αιώνα, τα οποία καταγράφει ποιητικά, στηλιτεύει τους ενόχους εκεί 
που χρειάζεται και ταυτόχρονα αισιοδοξεί για ένα καλύτερο αύριο και  έναν κόσμο 
ανθρωπινότερο. Κλείνοντας το βιβλίο, διαβάζουμε, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, το 
τελευταίο ποίημα, χειρόγραφο, στο οποίο δίνει ο Ιωσηφίδης το δικό του ορισμό της 
ποίησης, που είναι νομίζω και ο καλύτερος τρόπος για να κλείσουμε αυτή την 
παρουσίαση.  
                                    
Δρ Κώστας Κατσώνης 
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