
Παρουσίαση και κριτική της Ποιητικής Συλλογής του Ιωσήφ Ιωσηφίδη, 
«ΕΝΤΟΣ, ΕΚΤΟΣ» (Εκδόσεις Σοκόλη, Αθήνα 2019) 

 
από τον φιλόλογο-συγγραφέα και κριτικό Δρα Κώστα Κατσώνη 

 
«Ο Ιωσήφ Ιωσηφίδης, που κατάγεται από τη Λάρνακα και έχει στο ενεργητικό του ένα 
πλούσιο συγγραφικό έργο, το οποίο  περιλαμβάνει επιστημονικές εκδόσεις, θεατρικά 
έργα, δοκίμια και κριτικές μελέτες, μεταφράσεις και φιλοσοφικά έργα, 
πρωτοπαρουσιάστηκε στον χώρο της ποίησης το 2001 με την ποιητική συλλογή 
«Διαδρομή 1», που εκδόθηκε στην Αθήνα, από τις Εκδόσεις Σμίλη. Ακολούθησαν  
άλλες τρεις ποιητικές συλλογές ίσαμε το 2010, ενώ ιδιαίτερα  παραγωγική υπήρξε για 
τον Ιωσηφίδη η φετινή χρονιά (2019), στη διάρκεια της οποίας εξέδωσε τρία ποιητικά 
βιβλία, με τίτλους εξίσου ποιητικούς:  «Έρως, Μύθος, Βάθος - 200 χαϊκού» (Εκδόσεις 
«Ρώμη», Θεσσαλονίκη, 2019) και «Εντός, εκτός» (Εκδόσεις Σοκόλη, Αθήνα, 2019). 
  
Η πιο πρόσφατη ποιητική του συλλογή «Εντός, εκτός»,  που αποτελεί και το 
αντικείμενο αυτής της αναφοράς, είναι, στατιστικά, το 7ο ποιητικό του βιβλίο, το οποίο 
μάλιστα, όπως διαβάζουμε στις πρώτες σελίδες, αφιερώνεται στον «εθνικό ποιητή της 
Κύπρου Βασίλη Μιχαηλίδη για τα 170 χρόνια από τη γέννησή του το 1849)» και στον 
«μεγάλο Κύπριο ποιητή Παντελή Μηχανικό (40 χρόνια από την αποδημία του, το 
1979)». Ο τίτλος της συλλογής «Εντός, εκτός», πιθανόν να  παραπέμπει στο λατινικό 
ubi et urbi (στην πόλη και στον κόσμο), προφανώς εξαιτίας της θεματικής των 
ποιημάτων, που είναι εμπνευσμένα τόσο από το τοπικό όσο και το παγκόσμιο 
γίγνεσθαι.   
 
Πριν αρχίσουμε το σεριάνι μας στον ποιητικό κόσμο που ξεδιπλώνει με τον δικό του 
ευφάνταστο ποιητικό τρόπο ο Ιωσήφ Ιωσηφίδης, αξίζει επίσης να αναφέρουμε ότι το 
βιβλίο είναι μια καλαίσθητη και προσεγμένη έκδοση, την οποία κοσμεί  πίνακας της 
Helen Παυλοπούλου, ενώ στο οπισθόφυλλο ο συγγραφέας παραθέτει διάφορες 
απόψεις  για το ποιητικό του έργο από Ελλαδίτες και Κύπριους λογοτέχνες, κριτικούς 
και μελετητές του έργου του. Από τις αναφορές αυτές καταθέτουμε την άποψη του 
Βασίλη Βασιλικού, γνωστού και καταξιωμένου Ελλαδίτη συγγραφέα,  ο οποίος 
αναφέρει τα εξής για την ποίηση του Ιωσηφίδη: «Τα ποιήματα του Ιωσήφ Ιωσηφίδη μ’ 
άγγιξαν βαθιά. Υπάρχει σ’ αυτά μια ποιητική και ανθρώπινη ωριμότητα βιωμένη. Είναι 
αρχαιοελληνική και νεοελληνικά – τα καλύτερα,  θα μπορούσα να πω. Αυτό το λέμε 
μόνο για τον Καβάφη, και μπράβο του».   
 
Η άποψη του Βασιλικού, την οποία παρέθεσα πιο πάνω, όχι τυχαία, ισχύει σε μεγάλο 
βαθμό και σε σχέση με τη νέα του ποιητική συλλογή, όσον αφορά το θεματικό 
περιεχόμενο των ποιημάτων και τις αρχέγονες  πηγές της έμπνευσής του. Ο 
Ιωσηφίδης αντλεί ιδέες, και τις μετουσιώνει ποιητικά,  από το θησαυροφυλάκιο της 
αρχαίας ελληνικής γραμματείας αλλά και από τη σύγχρονη ευρωπαϊκή σκέψη, την 
ιστορία του πολύπαθου νησιού μας, τον κόσμο της τέχνης, της επιστήμης και της 
φιλοσοφικής ενατένισης της ζωής. Ενδεικτικοί της ποιητικής στόχευσης και του 
ευρύτερου ιδεολογικού εποικοδομήματος που διατρέχει την ποιητική του έμπνευση 
είναι οι τίτλοι αρκετών ποιημάτων, αλλά και το γεγονός ότι ανάμεσα στον πολυποίκιλο 
πληθυσμό που διακινείται στην ποίησή του περιλαμβάνονται αρκετά ονόματα από τον 
αρχαιοελληνικό κόσμο και από τον κόσμο της τέχνης και της ιστορίας, όπως είναι  ο 
Αίσωπος, ο Όμηρος, ο Οδυσσέας, η Κασσάνδρα, ο Λαοκόντας, η θεά Αθηνά, η 
Κύπριδα Αφροδίτη, ο Προμηθέας, ο Ηρακλής,  η Λερναία Ύδρα, ο Κύκλωπας,  ο 



Πλάτωνας, ο Ζήνων ο Κιτιέας, ο Λεωνίδας, ο Εφιάλτης, οι  Θερμοπύλες, οι Πέρσες, ο 
Ονήσιλος, ο Μαρκαντώνιος Βραγαδίνος αλλά και ο Καραβάτσιο, ο Μπετόβεν, ο 
Σιοπέν, ο Βέρντι κτλ.   Ιδού και μερικοί χαρακτηριστικοί τίτλοι ποιημάτων: «Τι είναι 
αλήθεια;» «Μετά-Αλήθεια», «Το παράλογο και η τέχνη», «Ερωτευμένος Πλάτων», 
«Αίσωπος σκεπτόμενος και παλιμπαιδίζων», «Ο Λεωνίδας ανακρίνει τον Εφιάλτη», 
«Ομήρου ευαισθησία», «Ιπτάμενος Προμηθέας», «Κοινωνική Θεωρία της 
σχετικότητας», «Βραβείο Νόμπελ ειρήνης»,  «Από τον Ονήσιλο στον Βραγαδίνο», «Ο 
Ζήνων επιστρέφει στο Κίτιο» και άλλα.  
 
Προϊδεασμό για τις  ποιητικές-ιδεολογικές του στοχεύσεις και ενδεικτικό της άρρηκτης 
σχέσης και της αγάπης τού Ιωσηφίδη για το αθάνατο αρχαιοελληνικό πνεύμα-που 
αποτελεί τη βάση του σύγχρονου ευρωπαϊκού μας πολιτισμού, αλλά και για την 
οικουμενικότητα, τη διαχρονικότητα και την εμβέλεια, γενικότερα,  του ελληνικού 
λόγου, αποτελεί το πρώτο ποίημα της συλλογής, στο οποίο ο Ιωσηφίδης, κατά το 
Ζολώτειο πρότυπο, γράφει ένα ποίημα στ’ αγγλικά χρησιμοοιώντας ελληνικές λέξεις 
που εδώ και αιώνες έχουν  παρεισφρήσει στο αγγλικό αλλά και στο ευρύτερο 
ευρωπαϊκό λεξιλόγιο όλων των επιστημών και των τεχνών. 
 
https://www.news247.gr/mixani-tou-xronou/michani-toy-chronoy-oi-thrylikes-omilies-
toy-zolota-sta-agglika-me-ellinikes-lexeis.6282625.html  
 
Για την ιστορία, αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Ξενοφών Ζολώτας (1904-2004), 
διαπρεπής οικονομολόγος και  ακαδημαϊκός, ο οποίος διετέλεσε πρωθυπουργός της 
Ελλάδας  επί οικουμενικής κυβέρνησης την περίοδο 1989 – 1990, έγραψε ιστορία όταν 
ως  Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος,  στην Ουάσιγκτον, στις 26 Σεπτεμβρίου 
1957 και στις 2 Οκτωβρίου 1959, εκφώνησε δύο ιστορικούς λόγους στην αγγλική μεν 
γλώσσα, αλλά με όλες τις λέξεις που χρησιμοποίησε να έχουν ελληνική προέλευση.  
Κατά παρόμοιο τρόπο και ο Ιωσήφ γράφει ένα ποίημα 53 ελληνικών λέξεων που είναι 
ενσωματωμένες στο αγγλικό λεξιλόγιο, με τίτλο Ecumenical Basis (Oικουμενική βάση), 
από το οποίο δίνουμε ένα ενδεικτικό απόσπασμα:  Dialoque of Alpha and Omega./ 
You are Mythology, History’s analysis, synthesis, metron,/metropolis of magic rhyme, 
thythm,/melody against planet’s abyss. (Διάλογος του Άλφα με  το Ωμέγα. Μυθολογία, 
Ιστορία, Ανάλυσις ,Σύνθεσις, Μέτρον, Μητρόπολις, Μαγικός ρυθμός, ρύμα, μελωδία, 
πλανητική άβυσσος κτλ. 
 
Αν επιχειρήσουμε μια κάποια ομαδοποίηση των 53 ποιημάτων που περιλαμβάνονται 
στις 62 σελίδες του βιβλίου, για σκοπούς εξέτασης και αναφοράς, όπως έχει ήδη 
αναφερθεί, μπορούμε να τα διακρίνουμε σε ποιήματα φιλοσοφικής αναζήτησης, 
σύγχρονου κοινωνικού προβληματισμού, ποιήματα με ερωτικούς απόηχους, αλλά και 
ποιήματα εμφανώς εμπνευσμένα  από το δράμα της μοιρασμένης πατρίδας, την 
κλιματική αλλαγή, τον κόσμο της τέχνης, της μουσικής, της θρησκείας, της επιστήμης 
κτλ.   
 
Είναι εμφανής στα πλείστα ποιήματα της συλλογής μια διάθεση καταγγελτική, για όσα 
παράλογα τεκταίνονται καθημερινά γύρω μας, στον αντιφατικό και ανάλγητο  
σύγχρονο κόσμο του 21ου αιώνα, όπου περισσεύουν, από τη μια η υπέρμετρη 
τεχνολογική ανάπτυξη και από την άλλη η αναίσχυντη και προκλητική παραβίαση και 
καταπάτηση στοιχειωδών ανθρώπινων δικαιωμάτων, με γκαιμπελικού τύπου 
μεθοδεύσεις, αθλιότητες και ψευδολογίες, που δεν μπορούν  να αφήσουν ασυγκίνητο 
τον ποιητή. Οι σύγχρονες πρακτικές των δυνατών της γης, που διαχρονικά, από τα 



πανάρχαια χρόνια ίσαμε σήμερα, κατά τεκμήριο,  ενεργούν και πράττουν με 
ασύγγνωστη  καταστροφική μανία και αμοραλισμό,  ωραιοποιώντας μάλιστα με 
απύθμενη υποκρισία και θράσος απροσμέτρητο τα εγκλήματά τους ενάντια στον 
άνθρωπο, το περιβάλλον και τη ζωή, δονούν την ψυχή, τον λογισμό και την έμπνευση 
του Ιωσηφίδη, ο οποίος, όντας ένας ενεργός πολίτης του τόπου και του  κόσμου, 
ταξιδευτής και θηρευτής της αλήθειας, αρκούντως ενημερωμένος αλλά και 
ευαισθητοποιημένος για όσα δραματικά και εν πολλοίς εγκληματικά και τραγικά 
τεκταίνονται γύρω μας,  εκφράζει   τη διαμαρτυρία του με το μόνο όπλο που διαθέτει: 
την ποιητική του έμπνευση και γραφίδα.   
 
Γράφει,  για παράδειγμα,  στο ποίημα, «Ράβε, ξήλωνε, δουλειά να μη σου λείπει», που 
είναι ένα ποίημα έντονα καταγγελτικό αλλά και ποίημα ποιητικής συνάμα, που 
παραπέμπει στο γνωστό ομότιτλο τραγούδι του Νίκου Ξυλούρη, σε στίχους Βασίλη 
Ανδρεόπουλου και μουσική Σταύρου Ξαρχάκου. 
 
Πώς κι εξαίρεις τη γενναιότητα, δειλέ;  
Γιατί εκθειάζεις την ευγένεια, αγενή;  
Η μάσκα δεν κρύβει το πλατύ σου κεφάλι.  
Σε είδε ο ποιητής ντυμένο πολυπράγμονα 
ν’ αραδιάζεις όξινη βροχή πάνω στα δάση 
για να μας πουλάς αλχημείες να τα σώσουμε,  
ή να μολύνεις τον αέρα με ρυπογόνα σου 
για να πουλάς όργανα ελέγχου των ρύπων, 
αποτεφρωτές για τ’ απόβλητα που εμβάλλεις. 
Όσο για τη ραδιενέργεια, το παράκανες πια, 
μαζί θα την υποστούμε με χάπια και στολές. 
Ράβε, ξήλωνε, δουλειά να μου σου λείπει,  
μα ράψε τον υμένα της βιασμένης σου ψυχής  
και μη συγχέεις τη μεμβράνη με το παχύδερμο.  
Αχ, ανελεήμων, βουλιάζεις με τα σύνεργα 
στον πάτο του μελανοδοχείου του ποιητή.  
 
Η κλιματική αλλαγή, που δεν είναι πια μια φαντασίωση ή απλά μια επερχόμενη απειλή, 
αλλά  μια υπαρκτή ανελέητη πραγματικότητα, που τη βιώνουμε καθημερινά σ’ 
ολόκληρο τον κόσμο-και στον  δικό μας τον τόπο, με τα ακραία, όπως τα αποκαλούμε 
καιρικά φαινόμενα, με ολέθριες και τραγικές ενίοτε στις διαστάσεις τους συνέπειες, 
είναι  θέμα που συγκινεί και εξοργίζει τον ποιητή, ο οποίος, με την αμεσότητα της 
δευτεροπρόσωπης διαλογικής ποιητικής έκφρασης, αναδεικνύει το φλέγον αυτό 
πρόβλημα του σύγχρονου κόσμου πολύ παραστατικά, μέσα από πληθώρα ποιητικών 
εικόνων, την ίδια ώρα που στηλιτεύει και καυτηριάζει,  με προφανή σαρκαστική 
διάθεση, τους πολυπράγμονες ηγέτες που σφυρίζουν αδιάφορα και πολιτεύονται με 
μοναδικό κριτήριο το κέρδος, που απροσχημάτιστα πια και αναίσχυντα τίθεται πάνω 
από τον άνθρωπο.  Δεν γράφει απλά ένα ποίημα, κάποιες ποιητικές σκέψεις  ο 
Ιωσηφίδης, αλλά απευθυνόμενος, σε δεύτερο πρόσωπο στους όπου γης 
μεγαλόσχημους ηγέτες της απραξίας και της διαφθοράς, τους θέτει ενώπιον των 
ευθυνών τους, με τον δικό του ποιητικό καταγγελτικό τρόπο.  
 
«Τι είναι αλήθεια, τι μη- αλήθεια και τι τ’ ανάμεσό τους», διερωτάται ο ποιητής στο 
ποίημα «Τι είναι αλήθεια», παραφράζοντας τον γνωστό στίχο του Σεφέρη στο ποίημα 
«Ελένη», «Τι είναι Θεός, τι μη Θεός και τι το ανάμεσό τους», που  αποτελεί την 



ποιητική μετάφραση από τον Νομπελίστα ποιητή, του στίχου του Ευριπίδη στην  
τραγωδία «Ελένη»(1137): «ὅ,τι θεός ἤ μή θεός ἤ τό μέσον, τίς φησ' ἐρευνήσας 
βροτῶν;» (δηλαδή ποιος άνθρωπος μπορεί να βρει και να πει τι είναι θεός). Πρόκειται 
για   ένα εναγώνιο ερώτημα που θα ταλανίζει διαχρονικά τον κάθε σκεπτόμενο 
άνθρωπο, το οποίο ο Ιωσηφίδης παραφράζει θέτοντας ένα άλλο το ίδιο εναγώνιο και 
συνήθως αναπάντητο ερώτημα για το τι εστί αλήθεια, σε μια κοινωνία κι έναν κόσμο 
όπου πλεονάζουν ο λαϊκισμός, η δημαγωγία, η παραπληροφόρηση και η μαύρη 
προπαγάνδα ( την ίδια ώρα που  βιώνουμε ακόμα στον τόπο μας καθημερινά και την 
παραχάραξη  και πλαστογράφηση της σύγχρονης ιστορίας μας και όσων τραγικών 
μάς ταλανίζουν εδώ και 45 χρόνια).   
 
Φιλοσοφώντας ποιητικά πάνω στο  θέμα της αλήθειας, γράφει, χαρακτηριστικά, στο 
ποίημά του «Μετα-Αλήθεια»: Στο εργαστήρι του ο τρισέγγονος του Γκέμπελς/ 
μεταλλάσσει τη Λερναία σε αράχνη αβυσσαλέα,/με μάτια σφηνοειδή ψηφιακά, δίχτυ 
να γαντζώνει,/ότι ακούς είναι πια η ταλάντωση του ιστού της, /σε τυφλώνει με χάλκινο 
είδωλο στη θέση του ήλιου./...Καλεί τον δόλο αλήθεια, μα σαν δεν μπορεί να την εξηγεί/ 
του αλλάζει χρώμα από χαμαιλέοντα, δέρμα από φίδι./Αιώνες με το δίχτυ του ο 
τύραννος γυρίζει πιο δριμύς», κι έχει ποικίλες όψεις και ονόματα, θα προσθέταμε ‘μείς, 
αφού εκτός από Πεισίστρατος και Κρέοντας,  Αττίλας, Χίτλερ και Μουσολίνι, μπορεί να 
ονομάζεται ακόμα και Ταγίπ Ερτογάν και οτιδήποτε άλλο αντίστοιχο, στον τραγικά 
ταλανιζόμενο σύγχρονο κόσμο μας.  
 
Ο Ιωσηφίδης στην ποίησή του διαλέγεται με άλλους ποιητές, ενώ παραφράζει τον πιο 
πάνω σεφερικό στίχο-ερώτημα για τον Θεό και στο ποίημα «Ερωτευμένος Πλάτων», 
όπου συνομιλεί με  τον Πλάτωνα με θεματικό επίκεντρο τον έρωτα, θέτοντας το εξής 
ερώτημα:  «Τι είναι φάρμακο, τι φαρμάκι και τι η σύμμειξή τους;/ Τι σου’φερε να πιεις 
ο δαίμων Έρως και σκέφτεσαι;», για να δώσει την απάντηση στον τελευταίο γνωμικό 
υπαινιχτικό στίχο του ποιήματος:  «η θεραπεία της αγάπης είναι ν’ αγαπάς 
περισσότερο», ένας στίχος βαθιά στοχαστικός και αληθινός.  
 
Ένας ύμνος για τον έρωτα είναι και το ποίημα «Στην αθάνατη αγαπημένη», που είναι 
εμπνευσμένο από έναν μεγάλο έρωτα τού μεγάλου μουσουργού Λούτβιχ Βαν 
Μπετόβεν, ο οποίος, όπως μας πληροφορεί ο ποιητής σε σχετική υποσημείωσή του,  
έγραφε ερωτικές επιστολές σε μια άγνωστη ίσαμε σήμερα αγαπημένη του, ενώ 
βρισκόταν για θεραπεία σε ιαματικά λουτρά στη Βοημία. Παραθέτουμε ένα ενδεικτικό 
απόσπασμα από το ποίημα του Ιωσηφίδη, με τον Μπετόβεν να απευθύνεται στην 
αγαπημένη του και να της γράφει:  Άγγελέ μου, τα πάντα μου εσύ, εαυτέ μου, /πάρε 
δυο λέξεις μου με το μολύβι σου. Αντέχει/ η αγάπη μας δίχως θυσίες και να τα θέλει 
όλα;/ Μπορείς-μα όχι- την αγάπη να την αλλάξεις/ώστε να μην είναι δικιά μου, ούτε 
εγώ δικός σου; ...Λάμψε, παράμεινε ο μοναδικός μου θησαυρός,/τα πάντα μου, όπως 
εγώ παραμένω για σένα./ Οι Θεοί ας μας στείλουν ό,τι άλλο πρέπει.  
 
Ανάλογο σκηνικό στήνει για μας ο Ιωσηφίδης  και στο ποίημα «Ερωτική 
εξομολόγηση», όπου αποτυπώνει ποιητικά τον έρωτα του ποιητή Πωλ Ελυάρ, ο 
οποίος, τεχνηέντως ετεροχρονισμένα,  poetica licentia ( ποιητική αδεία), συνομιλεί με 
την αγαπημένη του στο διαδίκτυο και της γράφει: «Τα μαλλιά σου μπλέκονται μέσα 
στα μαλλιά μου,/ έχεις σχήμα  των χεριών μου, χρώμα των ματιών μου,/ζεις στη σκιά 
μου. Σου μιλώ χωρίς να έχω κάτι να σου πω». Κι εκείνη τού απαντά, με έκδηλο το 
ερωτικό πάθος: «Αύρα εσύ στην ακτή μου, είσαι η βροχή μες στη γη μου, /ήλιος και 



φεγγάρι οι δυο μας αγκαλιά σαν δίσκος διπλός». Για τον έρωτα μιλούν επίσης τα 
ποιήματα «Έρως, ψωμί και μύθος» και «Αν να».  
 
Ο διάλογος του ποιητή με άλλους ποιητές, στον οποίο πιο πάνω έχουμε αναφερθεί,  
αποτελεί προσφιλή τεχνική ποιητικής γραφής για τον Ιωσηφίδη, μια τεχνική που του 
παρέχει την ευκαιρία να ξεδιπλώσει το ποιητικό του ταλέντο και να μας δώσει 
ποιήματα που αφορμώνται μεν από γνωστά, εμβληματικά συνήθως ποιήματα ή 
θεατρικά έργα, αλλά αποτελούν μια διαφορετική εκδοχή και θέαση  των πραγμάτων 
και μια προέκταση, κατά κάποιο τρόπο,  όσων ο Καβάφης, για παράδειγμα,   συνέλαβε 
στο ποίημα «Περιμένοντας τους βαρβάρους», ο Μπρεχτ στο θεατρικό έργο «Ο Κύκλος 
με  την κιμωλία» και ο Ιονέσκο στον «Ρινόκερό» του.   
 
Είναι επίσης σημαντικό να αναφέρουμε ότι ο Ιωσηφίδης υπομνηματίζει αρκετά από τα 
ποιήματά του με διευκρινιστικές σημειώσεις και αναφορές, που διευκολύνουν τον 
αναγνώστη να κατανοήσει καλύτερα τις ποιητικές του σκέψεις και αναζητήσεις, ενώ 
παραθέτει και κάποιες επεξηγηματικές σημειώσεις στο τέλος του βιβλίου.  Έτσι λοιπόν 
στο ποίημά του «Οι  βάρβαροι επανακάμπτουν», που όπως υποσημειώνει στην ίδια 
σελίδα, αποτελεί έναν «διαποιητικό διάλογο με το «Περιμένοντας τους  βαρβάρους» 
του Κωνσταντίνου Καβάφη, γράφει: Πολίτες, ακούσατε την αγγελία του Αυλάρχη; / Οι 
βάρβαροι επανακάμπτουν. Εγρήγορση...,για να μεταφέρει στη συνέχεια το σκηνικό, 
με εμφανείς καβαφικούς απόηχους,  στη δική μας πραγματικότητα, της τουρκικής 
εισβολής και κατοχής, αλλά και της επικρεμάμενης δαμόκλειας σπάθης μιας νέας 
τουρκικής προέλασης, όπως ήδη μας απειλεί ο Ερτογάν: Πολύς κονιορτός στον 
ορίζοντα, διαβάζουμε στη συνέχεια του ποιήματος.  Ας μην αδρανεί η Γερουσία, η 
Βουλή,/ο Ηγέτης ας φορεί ενδυμασία απέριττη/, περιστέρι ας κρατά, ας τους κεράσει 
ελιές.../Θα φορούν όσα μας λήστεψαν τις προάλλες.../Δικά μας, άλλα δεν έχουμε να 
μας πάρουν/ούτε η γη μάς ανήκει, η ψυχή της μόνο/κι οι ασβεστόπετρες σαν λευκές 
ελπίδες. /Αυτό ας πουν οι ρήτορές μας, χωρίς ευφράδειες: ο πολιτισμός βάλλει με 
λέξεις αντί με τόξα ή βόλια,/(μα ξενυχτάμε μην τυχόν αυτοπυρποληθεί». Ποιητική 
υπόμνηση της σκληρής αυταπόδεικτης πραγματικότητας, ότι ενάντια στη σύγχρονη 
βαρβαρότητα της επιβουλής, της βίας και της αρπαγής με γνώμονα το δίκαιο της 
πυγμής, εμείς τα μόνα όπλα που διαθέτουμε και το μόνο που έχουμε να προτάξουμε 
είναι ο πολιτισμός μας, οι λέξεις, η λογοτεχνία δηλαδή και η τέχνη γενικότερα.  
 
Στον ποιητικό διάλογό του με το θεατρικό έργο του  Μπρεχτ, στο ομότιτλο ποίημά του 
«Ο Κύκλος με την κιμωλία», ο Ιωσηφίδης μάς δίνει περίτεχνα, ποιητικά και 
εικονοπλαστικά, μέσα σε δέκα στίχους το θεματικό επίκεντρο του Κύκλου με την 
Κιμωλία, που παραπέμπει στη γνωστή  Σολομώντεια κρίση:  Ορεγόταν ό έμπορος την 
εργάτριά του./Με ικετεύει ο αγαπητικός της να δικάσω/ με χέρι διαβήτη, με κέντρο την 
καρδιά./Σε κύκλο με κιμωλία τη στήνω στο κέντρο:/ «Τραβήξτε ο καθένας από ένα χέρι 
της./Κερδίζει όποιος τη βγάλει έξω», προδιαγράφω./ Ο εργάτης αποφεύγει, μην της 
εξαρθρώσει το χέρι./Ο έμπορος με βία. Δεν ξέρει από μαύρες τρύπες..../Ενώνω τότε 
τα χέρια των δύο νέων,/η κιμωλία ανεβαίνει σκόνη, γίνεται νέφος, /νιφάδα πέφτει 
απαλά στα κεφάλια τους. Και συμπληρώνει καταληκτικά, με το δικό του ποιητικό 
επιμύθιο μήνυμα: Τι ζητά ένας έμπορος στα πόδια του έρωτα;/Μάταια έφερες 
σαμπάνιες πως θα νικούσες/, τις καταπίνουν οι επίγειες μαύρες τρύπες./ Θεία Δίκη! Η 
ουράνια σφαίρα/μόνο αγαπημένους περικλείει... 
 
Όσον αφορά τώρα το ποίημά του «Ρινόκερος», που είναι ένας «διακειμενικός 
διάλογος», όπως ο ίδιος τον αποκαλεί σε σχετική υποσημείωσή του, με το θεατρικό 



έργο «Ρινόκερος», του Ιονέσκο, ο Ιωσηφίδης, αξιοποιεί ποιητικά το προσωπείο-
σύμβολο του Ρινόκερου, για να αναδείξει,  με τον δικό του ποιητικό τρόπο,  σύγχρονες 
καταστάσεις αντιδημοκρατικής διακυβέρνησης και επιβολής», που δυστυχώς 
πλεονάζον στον κόσμο του 21ου αιώνα. Και τότε εισβάλλει στη χώρα ο Ρινόκερος, 
διαβάζουμε στο ποίημα. Επιβάλλει βία ωμή και υπηρέτες εθελότυφλους/να του 
στιλβώνουν το κέρας και νόμους εξουσίας: / φυλακές διά ατάκτους, ενέσεις διά 
αναισθησίας, /να βροντά έλλογους πολίτες να παραπαίουν/ μεταξύ εκμετάλλευσής 
τους και αποχαύνωσης».  Όπως και σε άλλα ποιήματα, έτσι και στον Ρινόκερο, το 
ιδεολογικό εποικοδόμημα που διατρέχει την ποιητική συλλογή, όπως έχουμε ήδη 
αναφέρει, διαπνέεται από μια έντονα οργισμένη καταγγελτική διάθεση ενάντια σε κάθε 
μορφή βίας, και καταπάτησης αρχών, αξιών και ανθρώπινων δικαιωμάτων, δηλαδή, 
με άλλα λόγια, ενάντια στον ανερχόμενο, αρρωστημένο εθνικισμό, νεοναζισμό και 
φασισμό,  τζιχαντισμό ή ακόμα και Ερτογανισμό (που είναι πλέον, αυταπόδεικτα και 
κατά τεκμήριο, συνώνυμο του  Μακιαβελισμού),  και γενικά ενάντια σε κάθε –ισμό, που 
επιτρέπει, δυστυχώς,  σήμερα,  σε λαϊκιστές και δημαγωγούς ηγέτες να διαφεντεύουν 
τις τύχες της Ευρώπης και του κόσμου, πισωγυρίζοντας την Ιστορία στις  επικίνδυνες 
και τραγικές στις διαστάσεις τους ατραπούς της πολεμικής παράνοιας, της βίας και του 
διαρκούς εξοπλιστικού και οικονομικού ανταγωνισμού, την ώρα που εκατομμύρια 
άνθρωποι πεινούν, μεταναστεύουν ή και αργοπεθαίνουν σε ξεχασμένους πολέμους 
και σε φτωχές αβοήθητες χώρες της Ασίας, της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής.   
 
Όπως έχουμε επισημάνει και σε άλλα ποιήματα, ο Ιωσηφίδης δεν μένει απλά στην 
ποιητική διαπίστωση και απεικόνιση αυτής της σκληρής και αντιανθρώπινης 
πραγματικότητας, αλλά αντλώντας από το θησαυροφυλάκιο της αρχαιοελληνικής  και 
της  σύγχρονης νεοελληνικής  σκέψης, αντιτάσσει και πάλι τον πολιτισμό ως αξία και 
ως όπλο αντίστασης.  «Απαλλαγείτε από όποιον δήθεν σωτήρα Ρίνο»,/ τους κράζειο 
Καζαντζάκης ορμώντας με το καριοφίλι, γράφει καταληκτικά στο ποίημα «Ρινόκερος» 
και συμπληρώνει: «Τηρώντας το χρέος μου σώζω και σώζομαι»,  ακούγονται απ’ το 
Μουσείο αρχαία αγάλματα/ κι αμολούν λέξεις να σφηνωθούν στα ρουθούνια/και στο 
στόμα του κτήνους, να πάθει ασφυξία. 
 
Είναι αρκετά τα ποιήματα της συλλογής, με παρόμοιο περιεχόμενο και με εμφανή τα 
στοιχεία ενός έντονου και βαθυστόχαστου κοινωνικού προβληματισμού, με κύριο 
στοιχείο αναζήτησης την ελευθερία και την αλήθεια. Γράφει, για παράδειγμα, στο 
ποίημα με τίτλο «Ελευθεροτυπία»:   Ξοδευόμαστε πολύ για την ελευθερία της 
αλήθειας,/τη χώνουν σ’ ερμάρι για ρετάλια και σκελετούς, /τη σταυρώνουν επί ξύλου, 
την παίζουν στα ζάρια/να μοιράσουν τα ιμάτια της ελευθεροτυπίας/, ενώ  διακηρύττει 
καταληκτικά τη δική του αποφασιστική  ιδεολογική στόχευση και προσήλωση: 
Τεθλασμένη γραμμή, τραγική πορεία του φωτός/, μα και κωφάλαλος θα εκφράζω την 
αλήθεια του/ με κινήσεις χεριών, με συσπάσεις προσώπου/ και τυφλός θα ψαύω 
τριγύρω τη θέρμη του. Εξάλλου, στο ποίημα «Κατηγορητήριο», όπου συνομιλεί 
ποιητικά με τον Ρασπούτιν (γνωστό έκλυτο, τυχοδιώχτη μυστικιστή της τσαρικής 
Ρωσίας) γράφει, χαρακτηριστικά: Κηρύττεις Θεό, μα τον γράφεις σε παλιά 
παπούτσια,/ποθείς ειρήνη, μέσα σου η λαγνεία κι ο πόλεμος, /ψέγεις φονιάδες, ενώ 
κρύβεις μαχαίρι στο μανίκι, /φιμώνες την αγάπη, της αφαιρείς τα φωνήεντά της.  
 
Σε ανάλογους τόνους κινείται και το ποίημα «Πίσω μου σ’ έχω πλάνη», όπου 
διαβάζουμε: Δεν μ’ έπεισε ο μύθος της Κοκκινοσφκουφίτσας/ και του λύκου: Την 
κατάπιε σαν την πρωτοείδες, /και τη γιαγιά της φρέσκα, πριν από δεκαετίες/. Δεν θα 
με πανικοβάλεις για να με εξουσιάζεις./Πίσω μου σ’ έχω πλάνη των 



παραμυθιών.../Πίσω μου σ’ έχω πλάνη των ειδώλων.../Πίσω μου σ’ έχω πλάνη της 
τηλεόρασης,/που εκθέτεις τα κάλλη της παρουσιάστριας, /γάμπες, βαθύ ντεκολτέ, κι 
ό,τι την προστάξεις/ για να πιούμε το χάπι στου σε θρόνο ναρκωμένοι. Λυρική, 
εξάλλου, είναι η διάθεση του ποιητή στο ποίημα «Εκ βαθέων», όπου ονειροπολεί 
ποιητικά κι οραματίζεται τον κόσμο του φωτός και της αλήθειας: Τι ωραίες οι φλόγες  
σαν καίνε το σκοτάδι! Τι λαμπρή η   ζωή μας στο φως της αλήθειας/ που την περνάμε 
με πυρσούς φρυκτωρίας/από λόφο σε λόφο! Και μ΄ένα φιλί που άδει/ στα χειλη μας, 
με άγνωστες  νότες πουλιών! 
 
Δείτε την εξέλιξη και μες στην Ποίηση, Δαρβίνοι, γράφει στο ποίημά του «Με ανθρωπιά 
και όραμα η εξέλιξη», όπου διερωτάται αρχικά: Τι εννοείτε εξέλιξη «ανθρώπου» 
Δαρβίνοι;/...Ποια εξέλιξη; Ο άνθρωπος ζει στο αδιάβροχό του , /ορθές αρχές τις λυγίζει, 
τη γλώσσα του ψευδίζει, /φτιάχνει ζούγκλα να θρέφει τα θηράματά του./Η έκφρασή του 
δεν απηχεί τα όσα ρητορεύει/ γι’ αυτό και τα ζώα δεν τον αντιλαμβάνονται..../ Δείτε την 
εξέλιξη και μες στην Ποίηση, Δαρβίνοι: / με ανθρωπιά και όραμα, σε θάλασσα και 
ουρανό, /στα νέφη με πατίνι, στα νερά καβάλα σε δελφίνι/ κι από όραμα η έμπνευση 
να υπερπηδάμε τέλματα...Είναι επίσης ιδιαίτερα ενδιαφέρον και το ποίημά του «Ο 
Ζήνων επιστρέφει στο Κίτιο», όπου ο Κιτιεύς στωικός φιλόσοφος απευθύνεται στους 
νέους σε πρώτο πρόσωπο, με λόγο παραινετικό και βαθιά φιλοσοφημένο: Σκάβε τον 
μέσα κάμπο, σπέρνε, ζύμωνε/με λογική τον άρτο, πύρωνε με χέρια τίμια,/η σύνεσή 
σου να’ ναι κήπος της ομορφιάς, /η ομορφιά κήπος της σύνεσης, νερό η 
Αγάπη...Γενναίος να είσαι και δίκαιος, Σπουδαίος, /το ορθό όρθωνε, σε δόξες μη 
σκύβεις...Αυτά κι αλλά παραινεί και προτρέπει ο Ζήνων ο Κιτιεύς με την ποιητική 
γλώσσα του Ιωσηφίδη, ενώ δεν λείπουν και τα ποιήματα ποιητικής, όπως είναι τα δύο 
τελευταία ποιήματα της συλλογής «Η ζωή σε απόσταση» και «Η δύση του ποιήματος», 
αλλά και το ποίημα «Το Κύπριο πετροκάραβο του Ρεμπώ», που αναφέρεται στον 
γνωστό Γάλλο «καταραμένο ποιητή»  Αρθούρο Ρεμπώ, ο οποίος, όπως υποσημειώνει 
ο Ιωσηφίδης,  βρέθηκε στην Κύπρο κατά την περίοδο 1878-1880 με μια γαλλική 
εταιρεία και εργάστηκε ως επικεφαλής λατομείου στον ποταμό του Λιοπετρίου και ως 
επιστάτης για την ανέγερση του εξοχικού του Άγγλου Κυβερνήτη στο Τρόοδος.  
 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης και τα ποιήματά του που μιλάνε για τέχνη, 
όπως είναι το ποίημα «Το παράλογο και η τέχνη», όπου ο ποιητής ξεφεύγει από τη 
σοβαροφάνεια της ελεύθερης γραφής και με άριστη τεχνική μάς δίνει  ένα μακροσκελές 
σχετικά ποίημα 22 στίχων, με κύριο χαρακτηριστικό τα ομοιοκατάληκτα ημιστίχια και 
μια παιχνιδιάρικη, δροσερή διάθεση και ποικίλους εκφραστικούς τρόπους: Δίνουμε 
ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα: Από μικρή η ποίηση αγνή μου κάνει μύηση/με γεύση 
σταφυλιού,/με δρόσο του φιλιού...Ω τέχνη, χύσε Διάλογο, να λιώσει το παράλογο.../Ω 
Λόγε, το παράλογο, ρίξε το κάτω απ’ τ’ άλογο/ και δέξου με και δώς μου το  μερτικό το 
φως μου.   
  
Θα ήταν παράλειψη τέλος να μην αναφερθούμε και στα ποιήματα που είναι 
εμπνευσμένα από τη σύγχρονη κυπριακή ιστορία και το δράμα της μοιρασμένης 
πατρίδας, που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο μιας άλλης μελέτης, όπως είναι 
τα ποιήματα: «Απ τον Ονήσιλο στον Βραγαδίνο», «Κύπριδος ούτος ο χώρος» (που 
αναφέρεται στον Μόδεστο Παντελή, τον πρώτο ηρωομάρτυρα του απελευθερωτικού 
Αγώνα), «Γράμμα μελλοθανάτου 1955-59 (που παραπέμπει ίσως στον Ευαγόρα 
Παλληκαρίδη), «Πρόβα κηδείας της εντιμοτάτης», «Η απόδραση του Αγίου Θαδδαίου» 
και «Η Ριμαχόνα επανενώνει την πατρίδα» και  «Το προσφυγόπουλο και η μάσκα 
μου».. 



 
Είναι πραγματικά εκπληκτικό το πόσα ονόματα, έννοιες και ιδέες διακινούνται στην 
ποίηση του Ιωσηφίδη, η οποία προσφέρεται, χωρίς υπερβολή, για την εκπόνηση 
ολόκληρης πραγματείας. Είναι ένας ατελείωτος κόσμος ιδεών και πραγματολογικών 
στοιχείων, τα οποία όμως, σε καμιά περίπτωση δεν εκτρέπουν τον ποιητικό του λόγο 
από τους βασικούς κανόνες της ποιητικής δημιουργίας, που απαιτεί  ευαισθησία,   
λυρική διάθεση, λιτή και απέριττη γραφή,  εικονοπλαστική δύναμη,  υπαινικτικότητα 
κτλ.,  στοιχεία που διακρίνουμε στην ποίηση του Ιωσηφίδη. Είναι ταυτόχρονα άριστος 
χειριστής και γνώστης της ελληνικής γλώσσας και της διαχρονίας της, που την 
αξιοποιεί περίτεχνα στην ποίησή του, όπου συνυπάρχουν οι λέξεις της κοινής 
δημοτικής με αρχαιοπρεπείς εκφράσεις, αλλά και με σύγχρονες λεκτικές επινοήσεις 
της τεχνολογίας   και του διαδικτυακού κόσμου, που διακινούνται στον ποιητικό του 
κόσμου με απόλυτη ελευθερία κινήσεων, αλλά και με την αναγκαία ποιητική χάρη. 
 
Γενικά, μπορούμε να πούμε χωρίς υπερβολή, ότι ο Ιωσηφίδης με τη νέα ποιητική του 
κατάθεση κάνει άλλο ένα σημαντικό βήμα στον ανηφορικό δρόμο της ποίησης, τον 
οποίο με συνέπεια, πάθος και αφοσίωση ακολουθεί.  Με ποιητική δεξιοτεχνία πλάθει 
στίχους, με ποικίλους εκφραστικούς τρόπους, ενώ μέσα από την ποίησή του 
παρελαύνει η διαιώνια πολιτιστική μας κληρονομιά, σε όλες της τις εκφάνσεις, κι ένας 
λόγος πολυσήμαντος, χωρίς κενολογίες και άνευ νοήματος στιχουργικές επινοήσεις. 
Με άλλα λόγια, ο Ιωσηφίδης, με την ποίησή του,  έχει κάτι να πει, κάτι πολύ σημαντικό 
για τον σύγχρονο κόσμο και για τον άνθρωπο του 21ου αιώνα, που παραπαίει 
ανάμεσα στην άγνοια, την αμάθεια, την εκμετάλλευση από ποικίλους επιτήδειους-
πολιτικούς, δημαγωγούς και σαλτιμπάγκους της πολιτικής, και όχι μόνο, και οφείλει 
επιτέλους να αφυπνιστεί. Είναι η ποίησή του, μπορούμε να πούμε,  ποίηση της 
εγρήγορσης, της αφύπνισης  και της αντίστασης ενάντια σε όσα μας κατατρύχουν και 
μας εξευτελίζουν ως ανθρώπινα όντα! 
 
 
 
Κριτικό Σχόλιο του βραβευμένου ποιητή δοκιμιογράφου και κριτικού Δρα Λεωνίδα 
Γαλάζη για τη Ποιητική Συλλογή μου ΕΝΤΟΣ, ΕΚΤΟΣ' (Εκδόσεις ΣΟΚΟΛΗ, 2019) 
 
«Κύρια γνωρίσματα της νέας ποιητικής συλλογής του Ιωσήφ Ιωσηφίδη "Εντός, εκτός" 
(Αθήνα, Εκδόσεις Σοκόλη, 2019) είναι η διακειμενική συνομιλία με έργα της αρχαίας 
ελληνικής, νεοελληνικής και παγκόσμιας λογοτεχνίας, ο διαθεματικός διάλογος με τις 
διάφορες τέχνες (κυρίως ζωγραφική και μουσική), καθώς και το άνοιγμα της ποιητικής 
γραφής στην Ιστορία και στη Φιλοσοφία. Ενδιαφέρουσες οι συναρτήσεις με την ποίηση 
του Π. Μηχανικού και, μέσω αυτού, και του Κώστα Βασιλείου. Πρόκειται για εξωστρεφή 
ποιητική γραφή, από την άποψη ότι ο ποιητής δεν περιορίζεται στην απόδοση των 
προσωπικών του βιωμάτων, εμπειριών και συναισθημάτων, αλλά επεκτείνεται σε 
αναπαράσταση του περιβάλλοντος κόσμου, στη συγχρονία και τη διαχρονία.»  
 
 
 
 
 
 


