
Συνοπτικές Κριτικές για την ποιητική συλλογή του Ιωσήφ Σ. Ιωσηφίδη 
«ΠΕΡΙ  ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» (Εκδόσεις Πάργα, 2010) 

 
1. Συνοπτικό Σχόλιο του Επίκουρου Καθηγητή Πανεπιστημίου Κύπρου και κριτικού 
Λευτέρη Παπαλεοντίου για την ποιητική συλλογή του Ιωσήφ Σ. Ιωσηφίδη 
«ΠΕΡΙ  ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» (2010) 
 
«Βρίσκω την 4η Ποιητική Συλλογή του Ιωσήφ Σ. Ιωσηφίδη με τίτλο «ΠΕΡΙ  ΟΥΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» (Εκδόσεις ΠΑΡΓΑ, 2010) πολύ προχωρημένη. Ξεχωρίζω αρκετά 
ποιήματα όπως για παράδειγμα ‘Πλάνη’ Έρως ανίκατες μάχαν’, ‘Εγκώμιον’ και άλλα. 
Η ποιητική συλλογή του Ιωσήφ Σ. Ιωσηφίδη 
«ΠΕΡΙ  ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» (Εκδόσεις ΠΑΡΓΑ, 2010) 
 
 
2. Συνοπτική Κριτική από την βραβευμένη λογοτέχνιδα και κριτικό Μαρία Πυλιώτου 
στην Εφημερίδα ΑΛΗΘΕΙΑ, 20 Μαρτίου 2011 για την Ποιητική Συλλογή του Ιωσήφ Σ. 
Ιωσηφίδη ‘ΠΕΡΙ  ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ’  
 
Ο ποιητής Ιωσήφ Ιωσηφίδης εδώ και δέκα χρόνια δίνει το ένα μετά το άλλο τα ποιητικά 
του βιβλία, όπως η ‘Διαδρομή Α’, η ‘Διαδρομή Β’, η ‘Διαδρομή Γ’, ενδιαφέρουσες 
διαδρομές στις λεωφόρους της ποίησης. Ακολουθούν το μεταφρασμένο του έργο 
‘ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ ΚΥΠΡΟΣ’ (με 24 Τουρκοκύπριους ποιητές), ‘Πάμπλο Νερούδα, 50 για 
τη Γυναίκα’ (αυτοέκδοση, μικρής κυκλοφορίας), ‘Philippos et Cogito sur Galilleo III’’ 
(νουβέλα σε τρεις γλώσσες) και άλλα ενδιαφέροντα έργα. 
 
Ο χώρος δεν μας επιτρέπει να αναφερθούμε στις ποικίλες, ενδιαφέρουσες 
δραστηριότητες του ποιητή, ούτε στα πλούσια σχόλια που έτυχε όλα αυτά τα χρόνια η 
ποίησή του. Θ’ αναφερθώ ωστόσο στα σχόλια της Μόνας Σαββίδου-Θεοδούλου για 
‘‘τον πλούτο ιδεών και γνώσεων που αξιοποιεί ο ποιητής, όντας 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.’’ Από το ποίημά του ‘Η Αριάδνη στην Κύπρο’ σας μεταφέρω τα δύο 
τελευταία τετράστιχα: 
 
Ποταμός ρέω στη θάλασσά σου, / δρόσος στη φυλλωσιά σου, / μαζί κι οι δυο ένας 
ναΐσκος, / ήλιος με φεγγάρι, ένας δίσκος.  
 
Μην κλαις. Ο φλοίσβος θωπεύει την ελπίδα, / ο νέος έρως ελαύνει νεκτάριος λυτρωτής/ 
Αν δεν μπορεί να σου χαρίσει την ευτυχία, / τουλάχιστο σε φυγαδεύει απ’ τη δυστυχία.  
 
 
 
 


