


 

 

  Τα μαθηματικά στην ποίηση  

 
 Γράμματα και αριθμοί. Γραφή και αρίθμηση. Τα πρώτα 

πράγματα που μαθαίνει το παιδί. Στην αρχή τόσο η γραφή με 
την ανάγνωση όσο και η αρίθμηση με τις αριθμητικές πράξεις 
εξυπηρετούν πρακτικές καθημερινές ανάγκες. Σιγά-σιγά σε 
μερικούς ανθρώπους ξεπερνούν τις πρακτικές ανάγκες, 
ανεβαίνουν σ’ άλλο πνευματικό επίπεδο και γίνονται 
πνευματικές δημιουργίες. Κορυφή της γραφής είναι η Ποίηση 
και της αρίθμησης τα Μαθηματικά.                                                                      
Τι είναι Ποίηση και τι Μαθηματικά;                                                   
Υπάρχουν πολλές απαντήσεις τόσες όσοι και οι δημιουργοί τους 
ή ακόμα και όσοι οι αποδέκτες τους. Όποιος διαβάζει και 
αγαπάει την ποίηση καταλαβαίνει τι είναι ποίηση έστω κι αν δεν 
μπορεί να το διατυπώσει και να το εκφράσει. Το ίδιο, όποιος 
ασχολείται με τα μαθηματικά αντιλαμβάνεται ότι τα μαθηματικά 
δεν είναι μόνο ένα χρήσιμο εργαλείο που βοηθούν στην επίλυση 
πρακτικών προβλημάτων και στην κατανόηση άλλων επιστημών. 
Νοιώθουν ότι είναι και κάτι άλλο, έστω κι αν δεν μπορούν να το 
ορίσουν με ακρίβεια. Εκείνο που είναι σίγουρο είναι τόσο τα 
Μαθηματικά όσο και η Ποίηση είναι δύο πανάρχαιες 
πνευματικές και δημιουργικές δραστηριότητες του ανθρώπου, 
αυτόνομες και αυτοδύναμες, που βοηθούν στην κατανόηση του 
κόσμου και ομορφαίνουν την ζωή. 





       Ο  Μαθηματικός  -  Ποιητής  
    Ο μαθηματικόσ:  

     Ο ποιητήσ δε με αφήνει ήςυχο                                                                                            
με τα αιςθήματα και τουσ έρωτέσ του                                                                                          
να  ςκεφτώ. 

     Ο ποιητήσ : 

     Ο μαθηματικόσ δε με αφήνει                                                                                                 
με τη λογική και την τάξη του                                                                                       
Να νιώςω όπωσ μου έρχεται.                                                                                           
Και ο αγώνασ αυτόσ γίνεται  

     ΕΠΙΘΥΜΙΑ 

     Μεσ ςτο κεφάλι μου:                                                                                                       
Ένα ξυπνητήρι                                                                                                                  
μια Άλγεβρα                                                                                                                         
ένα πρόβλημα                                                                                                                                                        
μια λύςη.                                                                                                                      
Πωσ θα ήθελα να ξεβιδώςω                                                                                               
το κεφάλι αυτό                                                                                                                        
να το απιθώςω  πλάι                                                                                                               
να φορέςω το άλλο:                                                                                                                                            
Φωσ λουλούδια ςύννεφα. 



Απόρεηξ επηζηεμόκςκ θαη πμηεηώκ γηα ηε ζπέζε  
μαζεμαηηθώκ – πμίεζεξ  

Ο ζεόξ πάκηα γεςμεηνεί, (Πιάηςκ) 

«Σμ μεγάιμ βηβιίμ ηεξ θύζεξ είκαη  
γναμμέκμ με μαζεμαηηθά ζύμβμια» , (Γαιηιαίμξ).  

«Η μαζεμαηηθή μμμνθηά δεκ μπμνεί κα μνηζηεί πενηζζόηενμ από 
ό,ηη μπμνεί κα μνηζηεί ε μμμνθηά ζηεκ ηέπκε, αιιά εθείκμη πμο 
μειεημύκ ηα μαζεμαηηθά δεκ έπμοκ ζοκήζςξ θαμία δοζθμιία ζημ 
κα ηεκ εθηημμύκ» , (Dirac)  



Απόρεηξ επηζηεμόκςκ θαη πμηεηώκ γηα ηε ζπέζε  
μαζεμαηηθώκ – πμίεζεξ  

Μόκμ δύμ γιώζζεξ έπεη μ άκζνςπμξ γηα κα ακηημεηςπίζεη  
ηεκ πναγμαηηθόηεηα,ηα μαζεμαηηθά θαη ηεκ πμίεζε» 
(Χάσδεκμπενγθ, βναβείμ Νόμπει 1932) 

Σε θνάζε ημο Χάσδεκμπενγθ πνμηημώ κα ηε δηαβάζς ιίγμ 
δηαθμνεηηθά: Μαζεμαηηθά θαη πμίεζε είκαη ηα δύμ πανάζονά μαξ 
πνμξ ημκ θόζμμ. Η ζέα πμο ημ θαζέκα ημοξ πνμζθένεη είκαη 
πμιύ δηαθμνεηηθή από ημ άιιμ, όμςξ θαηά έκακ πανάδμλμ 
ηνόπμ, είκαη ζομπιενςμαηηθέξ μεηαλύ ημοξ, γεγμκόξ πμο 
ακηακαθιά θαη ηε δηθή μαξ δίδομε θύζε: Λμγηθή – οκαίζζεμα  
(Ν. Σαμπάθεξ) 



Απόρεηξ επηζηεμόκςκ θαη πμηεηώκ γηα ηε ζπέζε  
μαζεμαηηθώκ – πμίεζεξ  

«Ο μαζεμαηηθόξ όπςξ έκαξ δςγνάθμξ ή έκαξ πμηεηήξ, 
είκαη έκαξ ζπεδηαζηήξ. Σα ζπεδηάζμαηα ημο είκαη θηηαγμέκα 
με ηδέεξ. Ο δςγνάθμξ θηηάπκεη ζπέδηα με ζπήμαηα 
θαη πνώμαηα, μ πμηεηήξ με ιέλεηξ». 
(Hardy, «Η απμιμγία εκόξ μαζεμαηηθμύ»). 

«Μία θμπηώδεξ, αιιόθμηε μαζεμαηηθή ακαθάιορε μεηνάεη ιίγμ. 
Μόκμ ε θμμρόηεηα είκαη πνήζημε, γόκημε, βαζηά, αθμύ δίπςξ αοηήκ ηα 
μαζεμαηηθά είκαη ζπαδμθεθαιηέξ θαη μ’ αοηήκ μμκηέια. 
Η θμμρόηεηα είκαη μοζηαζηηθή» . (Paul Valery) 
 Έκαξ μαζεμαηηθόξ ακηιεί από ηεκ ενγαζία ημο ηεκ ίδηα ζογθίκεζε πμο 
αηζζάκεηαη θαη έκαξ θαιιηηέπκεξ, ε πανά ημο είκαη ημ ίδημ μεγάιε θαη 
ηεξ ίδηαξ πμηόηεηαξ . (Poincare) 



Απόρεηξ επηζηεμόκςκ θαη πμηεηώκ γηα ηε ζπέζε  
μαζεμαηηθώκ – πμίεζεξ  

Σόζμ ζηα μαζεμαηηθά όζμ θαη ζηεκ ηέπκε, μ δνόμμξ είκαη ημ 
απόιοημ ζθμηάδη, ηα μαζεμαηηθά  οπάνπμοκ, γηα κα 
επηβεβαηώκμοκ ηεκ ακαγθαηόηεηα εκόξ θακηαζηηθμύ θόζμμο. 
Χςνίξ μαζεμαηηθά, ηα όκεηνα θαη ε θακηαζία ζα ήηακ ζημ θεκό  
(Ιάκκεξ Ξεκάθεξ) 

«Γηαηί θαη ζηεκ πμίεζε όπςξ ζ’ όιεξ ηηξ εθδειώζεηξ ηεξ ακζνώπηκεξ 
δναζηενηόηεηαξ εθείκμ πμο έπεη ζεμαζία είκαη ε γκεζηόηεηα, 
ε απόδεηλε θαη όπη ε θηιμιμγία, ε επίδεηλε». (Μ. Ακαγκςζηάθεξ).  

«Η πμίεζε είκαη ε μόκε δύκαμε πμο ακηέπεη ζημκ πνόκμ. Γηαηί ε 
πμίεζε θαηάγεηαη από ηεκ θακηαζία θαη ζηεκ θακηαζία θαηανγείηαη μ 
πνόκμξ. Καη ζηεκ επηζηήμε γίκεηαη αοηό πμιύ ζοπκά. Καη μαξ θαίκεηαη 
πενίενγμ, γηαηί ζεςνμύμε όηη ε επηζηήμε δεκ έπεη ζπέζε με ηεκ 
πμηεηηθή πνάλε. Κη όμςξ, ε επηζηεμμκηθή ακαδήηεζε ζηενίδεηαη ζε 
μεγάιμ βαζμό ζηε θακηαζία». (Θ. Αγγειόπμοιμξ). 



Παναιιειηζμμί μαζεμαηηθώκ - πμίεζεξ 

1. ηεκ επμπή ημο Πιάηςκα, μη ιέλεηξ πμίεζε θαη μαζεμαηηθά 
μοζηαζηηθά ακαθένμκηακ ζημ ίδημ πνάγμα 

2. Σόζμ ηα μαζεμαηηθά όζμ θαη ε πμίεζε μηθμδμμμύκηαη με ιέλεηξ θαη 
ηδέεξ 

3. Σα μαζεμαηηθά πενηγνάθμοκ θαη ενμεκεύμοκ ημκ θόζμμ μέζα από ηα 
θίιηνα ηεξ ιμγηθήξ ημο μαζεμαηηθμύ. Η πμίεζε πενηγνάθεη θαη 
ενμεκεύεη ημκ θόζμμ μέζα από ηα θίιηνα ηεξ εοαηζζεζίαξ ημο 
πμηεηή 

4. Σα μαζεμαηηθά είκαη μηα θαηαβύζηζε ημο μαζεμαηηθμύ ζηα βαζύηενα 
ζηνώμαηα ημο μοαιμύ ημο. Η πμίεζε είκαη μηα θαηαβύζηζε ημο πμηεηή 
ζηα βαζύηενα ζηνώμαηα ηεξ ροπήξ ημο 



Παναιιειηζμμί μαζεμαηηθώκ - πμίεζεξ 

5. Σα μαζεμαηηθά είκαη αιήζεηα εκζανθςμέκε με ιέλεηξ θαη ηδέεξ. Η 
πμίεζε είκαη ζοκαίζζεμα εκζανθςμέκμ με ιέλεηξ θαη ηδέεξ                                                             

6. Σα μαζεμαηηθά είκαη μ θανπόξ ημο ζογθεθνημέκμο. Η πμίεζε είκαη 
ημ άκζμξ ημο ζογθεθνημέκμο.  Άκζμξ θαη θανπόξ είκαη ζοζηαηηθά 
ηεξ δςήξ 

7. Κακέκαξ ζηίπμξ δεκ ακαηνέπεη θαζεζηώηα, μπμνεί όμςξ, κα 
ακαηνέρεη ηε ιμγηθή πμο ηα ζηενίδεη ( «Θμύνημξ» ημο Ρήγα 
Φεναίμο, Μαζζαιηώηηδα). Κακέκα ζεώνεμα δεκ μπμνεί κα ακαηνέρεη 
θαζεζηώηα, μπμνεί όμςξ, κα ακαηνέρεη ηηξ δοκάμεηξ πμο ηα 
ζηενίδμοκ ( Ανπημήδεξ, Einstein ) 



Παναιιειηζμμί μαζεμαηηθώκ - πμίεζεξ 

8. Σα μαζεμαηηθά είκαη μία απμθάιορε, έκα θαηκμύνημ θςξ πμο θςηίδεη 
ηεκ αζέαηε όρε ημο θόζμμο. Η πμίεζε είκαη μηα απμθάιορε, έκα 
θαηκμύνημ θςξ πάκς ζε αιήζεηεξ γκςζηέξ. 

9. Όηακ ε εοαηζζεζία θαη ε ιμγηθή ζομπμνεύμκηαη, ηόηε ηα 
μαζεμαηηθά θαη ε πμίεζε βμεζμύκ κα θαηακμήζμομε ημκ θόζμμ θαη 
ε εηθόκα ημο θόζμμο μμμνθαίκεη 



Πμηεηέξ πμο  «παίδμοκ» με ημοξ ανηζμμύξ 

• Γ. Βαθόπμοιμξ: «Ο μεγάιμξ Κώκμξ», «Σα εδμμήκηα ηνία ζθαιμπάηηα», 
«Σμ μγδόκηα»  θ.α.  
 

• Κ.Π.Καβάθεξ: «Η δημνία ημο Νένςκμξ», «Πνόζζεζηξ».  
 

• Γ. Ρίηζμξ:  
 
 

«Άιιμηε δηαβάδαμε ηα μαζήμαηά μαξ                                                                                   
θάκαμε ηεκ πνμζεοπή μαξ                                                                                    

θαη ιέγαμε πςξ δύμ θαη δύμ                                                               
θάκμοκ ηέζζενα.                                                                              

Σώνα δύμ ιμοιμύδηα θαη δύμ αθηίκεξ 
δεκ θάκμοκ ηέζζενα,                                                                                        

θάκμοκ ηεκ ροπή μαξ.                                                                                 
Σμ δηαβάζαμε ζήμενα                                                                                    

ζημ ακμηθηό βηβιίμ ημο ήιημο                                                                    
ζήμενα πμο λεπάζαμε                                                                              

όια ηα βηβιία». 



Σα μαζεμαηηθά ζηεκ πμίεζε ημο Οδοζζέα Γιύηε 
 Ο πμηεηήξ όπη μόκμ θαηαιάβαηκε ηα 
μαζεμαηηθά, αιιά είπε θαηακμήζεη ηε 
βαζύηενε ζεμαζία ημοξ θαη είπε ηεκ 
πνόζεζε κα ζομβάιεη ζηε δεμημονγία ηςκ 
αιιηώξ αοζηενώκ θαη ηςκ αιιηώξ 
απμδεηθηέςκ μαζεμαηηθώκ 
 
 «Λονηθά μαζεμαηηθά».                             
 
 
 

Ένγμ με ηίηιμ «Η μέζμδμξ ημο άνα» (ζημ πενημδηθό Χάνηεξ ημο 1986). 
 

Δήιςζε πμηεηή: «με ηεκ θαηάιιειε πνήζε ηςκ μαζεμαηηθώκ ηα παηδηά 
ζα μπμνέζμοκ κα δηαπεηνηζημύκ ηεκ πναγμαηηθόηεηα» 
Αοημηειή πμηήμαηα ζπεηίδμκηαη με ηα μαζεμαηηθά. 
ηίπμη πμο ζπεηίδμκηαη με ηα μαζεμαηηθά εκζςμαηώκμκηαη ζηα πμηήμαηά 
ημο. 
ηίπμη πμηεμάηςκ ημο έπμοκ ηε δμμή μαζεμαηηθμύ αληώμαημξ ή 
ζεςνήμαημξ. 
Γκδεηθηηθά ένγα: «Ο μηθνόξ Ναοηίιμξ», «Μανία Νεθέιε», «Γθ ημο 
πιεζίμκ», «Άλημκ εζηί», «Σα Ρς ημο ένςηα», «Σα ακμηπηά πανηηά» 

 



Σα μαζεμαηηθά ζηεκ πμίεζε ημο Οδοζζέα Γιύηε 

 «Μήπςξ πνεηάδεηαη έκα δηαθμνεηηθό 
<<άνα>>, πμο κα είκαη απμηέιεζμα 
θάπμηςκ αιιηώξ αοζηενώκ θαη αιιηώξ 
απμδεηθηέςκ μαζεμαηηθώκ; Μήπςξ είκαη 
ακάγθε ζηα παηδηά μαξ κα δηδάζθμομε, μαδί 
με ηα μαζεμαηηθά πμο μδήγεζακ ζημ 
<<άνα>> ηεξ ηεπκμιμγίαξ, θαη θάπμηα   
‘ιονηθά μαζεμαηηθά ‘ πμο κα μδεγμύκ θαη 
ζημ <<άνα>> ηεξ εοαηζζεζίαξ πμο 
δηπιαζηάδεη ηεκ ηθακόηεηα ζμο κ’ 
ακηηιαμβάκεζαη ηε δςή θαη πμο απμηειεί 
μηα πνόζβαζε ζημ πναγμαηηθό κόεμα ηεξ 
ειεοζενίαξ;» ( Χάνηεξ 21-23, ζει. 286)                    
 
 
 



Σα «ιονηθά μαζεμαηηθά» ημο Οδοζζέα Γιύηε 

1. Γάκ απμζοκδέζεηξ ηεκ Γιιάδα, ζημ ηέιμξ ζα δείξ κα ζμο απμμέκμοκ 
μία ειηά, έκα αμπέιη θη έκα θανάβη. Πμύ ζεμαίκεη με άιια ηόζα ηεκ 
λακαθηηάπκεηξ.  

 
 
 
 

Σμ πανάδεηγμα είκαη έκα πνόβιεμα ακάιοζεξ θαη ζύκζεζεξ. 
Ακάιοζε: ακ έπμομε ηεκ Γιιάδα, ηόηε έπμομε μία ειηά, έκα αμπέιη θη έκα 
θανάβη.                                                                                                              
ύκζεζε: μία ειηά, έκα αμπέιη θη έκα θανάβη είκαη ηθακά κα θηηάλμοκ ηεκ 
Γιιάδα. 
ηα θιαζηθά μαζεμαηηθά, δμμηθά ζημηπεία είκαη μη ανηζμμί θαη ηα ζπήμαηα 
θαη πώνμξ ηεξ δηδαζθαιίαξ ημοξ ημ ζπμιείμ θαη μ μαονμπίκαθαξ. ηα 
<<ιονηθά μαζεμαηηθά>>, δμμηθά ζημηπεία είκαη ε ειηά, ημ αμπέιη, ημ 
θανάβη, ηα ζοκαηζζήμαηα. Χώνμξ δηδαζθαιίαξ, ε ζάιαζζα θαη μ θοζηθόξ 
πενίγονμξ. Η μέζμδμξ μειέηεξ θαη ε μνμιμγία είκαη μαζεμαηηθή.                            



Σα «ιονηθά μαζεμαηηθά» ημο Οδοζζέα Γιύηε 

1. Γάκ απμζοκδέζεηξ ηεκ Γιιάδα, ζημ ηέιμξ ζα δείξ κα ζμο απμμέκμοκ 
μία ειηά, έκα αμπέιη θη έκα θανάβη. Πμύ ζεμαίκεη με άιια ηόζα ηεκ 
λακαθηηάπκεηξ.  

 
 
 
 

Σμ πανάδεηγμα είκαη έκα πνόβιεμα ακάιοζεξ θαη ζύκζεζεξ. 
Ακάιοζε: ακ έπμομε ηεκ Γιιάδα, ηόηε έπμομε μία ειηά, έκα αμπέιη θη έκα 
θανάβη.                                                                                                              
ύκζεζε: μία ειηά, έκα αμπέιη θη έκα θανάβη είκαη ηθακά κα θηηάλμοκ ηεκ 
Γιιάδα. 
ηα θιαζηθά μαζεμαηηθά, δμμηθά ζημηπεία είκαη μη ανηζμμί θαη ηα ζπήμαηα 
θαη πώνμξ ηεξ δηδαζθαιίαξ ημοξ ημ ζπμιείμ θαη μ μαονμπίκαθαξ. ηα 
<<ιονηθά μαζεμαηηθά>>, δμμηθά ζημηπεία είκαη ε ειηά, ημ αμπέιη, ημ 
θανάβη, ηα ζοκαηζζήμαηα. Χώνμξ δηδαζθαιίαξ, ε ζάιαζζα θαη μ θοζηθόξ 
πενίγονμξ. Η μέζμδμξ μειέηεξ θαη ε μνμιμγία είκαη μαζεμαηηθή.                            



Σα «ιονηθά μαζεμαηηθά» ημο Οδοζζέα Γιύηε 

2. Σμ γηκόμεκμ ηςκ μονηζηηθώκ πόνηςκ επί ηεκ αζςόηεηα δίκεη πάκημηε 
ημ ζπήμα θάπμημο Ιεζμύ Χνηζημύ.  

 
Σμ πανάδεηγμα είκαη μία ηδηόηεηα πμο παναθηενίδεη ηα ζημηπεία ημο 
μαζεμαηηθμύ- πμηεηηθμύ πώνμο. 
  
3. Η εοηοπία είκαη ε μνζή ζπέζε ακάμεζα ζηηξ πνάλεηξ ( ζπήμαηα) θαη 

ζηα αηζζήμαηα (πνώμαηα ). Η δςή μαξ θόβεηαη, θαη μθείιεη κα 
θόβεηαη, ζηα μέηνα πμο έθμρε ηα πνςμαηηζηά πανηηά ημο μ Matisse. 

 
Σμ πανάδεηγμα είκαη έκα αλίςμα πμο ζοκδέεη ηα ζημηπεία ημο πμηεηηθμύ 
πώνμο με ημκ πώνμ ηεξ δςγναθηθήξ ημο Matisse. 
 
 
 
 



Σα «ιονηθά μαζεμαηηθά» ημο Οδοζζέα Γιύηε 

4. Όπμο οπάνπμοκ ζοθηέξ οπάνπεη Γιιάδα. Όπμο πνμελέπεη ημ βμοκό 
απ’ ηε ιέλε ημο οπάνπεη πμηεηήξ. Η εδμκή δεκ είκαη αθαηνεηέα.  

Σμ πανάδεηγμα είκαη έκα πνόβιεμα ακάιοζεξ. 
  
5. Έκα δεηιηκό ζημ Αηγαίμ πενηιαμβάκεη ηε πανά θαη ηε ιύπε ζε ηόζμ 

ίζεξ δόζεηξ πμο δεκ μέκεη ζημ ηέιμξ πανά ε αιήζεηα.  
Σμ πανάδεηγμα είκαη έκα ζεώνεμα πμο ε απόδεηλή ημο είκαη πνμθακήξ. 
 
6. Έκαξ «Ακαπςνεηήξ» γηα ημοξ μηζμύξ, είκαη, ακαγθαζηηθά, γηα ημοξ 

άιιμοξ μηζμύξ έκαξ «Γνπόμεκμξ».  
Σμ πανάδεηγμα είκαη έκαξ μνηζμόξ μίαξ θαηκμύνγηαξ έκκμηαξ, πμο ε 
ζεμαζία ηεξ ελανηάηαη από ημ ακ είκαη μέζα ή έλς από ημκ πμηεηηθό 
πώνμ. Αιιηώξ είκαη έκα μαζεμαηηθό πανάδμλμ. 
 



Σα «ιονηθά μαζεμαηηθά» ημο Οδοζζέα Γιύηε 

 
7. Κάζε πνόμδμξ ζημ εζηθό επίπεδμ δεκ μπμνεί πανά κα είκαη 

ακηηζηνόθςξ ακάιμγε πνμξ ηεκ ηθακόηεηα πμο έπμοκ ε δύκαμε θη μ 
ανηζμόξ κα θαζμνίδμοκ ηα πεπνςμέκα μαξ.  

Σμ πανάδεηγμα με ηα ακηηζηνόθςξ ακάιμγα πμζά είκαη έκα ζήμα 
θηκδύκμο. Πνέπεη κα βνμύμε έκακ ηνόπμ, ώζηε ηα ακηηζηνόθςξ ακάιμγα 
πμζά κα γίκμοκ ακάιμγα, γηαηί αιιηώξ μδεγμύμαζηε ζε μία θμηκςκία όπμο: 
Μονηάδεξ άκζνςπμη δμύκε μαδί θαη δμύκε πςνηζηά, όπςξ μη ογηείξ με ηα 
μηθνόβηα. Όμςξ όηακ μήηε μ έκαξ πνμζβάιιεη μήηε μ άιιμξ αμύκεηαη, 
μνγακηζμόξ δςκηακόξ δεκ οπάνπεη. 
 



Λονηθά αληώμαηα 
 
Σμ θεκό οπάνπεη, όζμ δεκ πέθηεηξ μέζα ημο. 
Κείκμ πμο ζμο πνμζάπημοκε ηα πειηδόκηα είκαη ε άκμηλε πμο δεκ έθενεξ. 
Δίκε δςνεάκ ημκ πνόκμ ακ ζεξ κα ζμο μείκεη ιίγε αλημπνέπεηα. 
Κη έκα ηέηανημ μεηέναξ ανθεί γηα δέθα δςέξ, θαη πάιη θάηη ζα 
πενηζζέρεη. Πμο κα ημ ακαθνάλεηξ ζε ζηηγμή μεγάιμο θηκδύκμο. 
Σμ θαηά ιάζμξ ιάζμξ  μπμνεί κα ζε μδεγήζεη                                                           
θαη ζε άιια επόμεκα, δεκ ζε επακαθένεη όμςξ ζημ ζςζηό πμηέ.  
Η απόζηαζε ακάμεζα ζημ ηίπμηε θαη ημ ειάπηζημ                                                                         
είκαη θαηά πμιύ μεγαιύηενε απ’ όηη ακάμεζα ζημ ειάπηζημ θαη ημ πμιύ. 
Σμ πιεκ ημο εκόξ με αγγίδεη. Πμο ζα ’ιεγε ηηκάξ ηηξ Ποζαγόνεημξ. 
Σμ ειάπηζημ ζέιεζα θαη με ηημώνεζακ με ημ πμιύ. 
Σα βέιε πνμξ ηα θάης θαη ηα βέιε πνμξ ηα πάκς δε ζοκακηήζεθακ 
πμηέ.  
Έπεη ηε μέζε ηεξ θαη ε άθνε – άθνε. («Μανία Νεθέιε») 
ημ ζεμείμ μεδέκ όπμο εοςδηάδεη  απ’ ανπήξ πάιη έκα πμοιί. («Άλημκ 
εζηί») 
Μία θαηαπιεθηηθή ηεπκηθή πνόμδμξ αγςκίδεηαη κα ζεναπεύζεη ηα δεηκά 
πμο πνμθαιεί ζημκ άκζνςπμ μία θαηαπιεθηηθή ηεπκηθή πνόμδμξ. 
(«Ακμηπηά πανηηά») 
 



Η «ιονηθή γεςμεηνία» ημο Οδοζζέα Γιύηε 

 
 «…πνεζημμπμηώ ελεπίηεδεξ μενηθμύξ όνμοξ ηεξ γεςμεηνίαξ. Γπεηδή θαη 
ημ πημ πανάθμνμ παναμηιεηό έπεη – μθείιεη κα έπεη- ηεκ αθακή 
γεςμεηνία ημο» («Χάνηεξ») .  
 «Κη εθείκμ ημ θοηό ακηίθνο ζμο πμο δηαηνεί άκηζα, πιεκ ζςζηά, ημκ 
πώνμ, είκαη ε αόναηε Γεςμεηνία πμο δηέπεη ζημ βάζμξ μιάθενε ηεκ 
μηθμομέκε» («Χάνηεξ»).  
 «…επακαημπμζεημύζε ηεκ έθθναζε ζηεκ θαζανή βάζε ηεξ Γεςμεηνίαξ. 
Ακηηθαζηζηώκηαξ ηεκ ύιε ζημκ πώνμ ηεξ οπένμεηνεξ ηάλεξ ημο 
πκεύμαημξ». («Ακμηπηά πανηηά»).   
 «…θαη ηα ζπήμαηα όια θαζανμγναμμέκα μεζ’ ζηα θνμύηα: μ θύθιμξ, ημ 
ηεηνάγςκμ, ημ ηνίγςκμ θαη μ νόμβμξ όπςξ ηα βιέπμοκ ηα πμοιηά, κα 
γίκεη απιόξ μ θόζμμξ» . («Σα εηενμζαιή»).  
 Νμμίδς όηη ε πμίεζε πνέπεη κα’ καη μοζηενηώδεξ, ζοκάμα θαη 
δηαθακήξ, με θαζανόηεηα θαη με μημκεί γεςμεηνηθό οπόβαζνμ. 
(απόζπαζμα από ζοκέκηεολε ημο πμηεηή ζηεκ εθεμενίδα Σα Νέα 
19/3/96). 
 

 



Η επίδναζε ημο Ποζαγόνα θαη ηςκ πνμζςθναηηθώκ  
θηιμζόθςκ ζηεκ πμίεζε ημο Οδ. Γιύηε 

 
  Ο Δ. Μανςκίηεξ ζεμεηώκεη: Η πνμζςθναηηθή θηιμζμθία – θονίςξ ε 
ποζαγόνεηα – οπόθεηηαη ζ’ μιόθιενμ ημκ ηειεοηαίμ δμλαζηηθό ύμκμ ημο 
«Άλημκ εζηί».  
 Κμημάμαη θη μκεηνεύμμαη πνμβιήμαηα                                                                 
όια ηα Ποζαγόνεηα ζεςνήμαηα                                                                                                    
ηα ζαύμαηα ηεξ ηνηγςκμμεηνίαξ                                                                    
μέζα ζημ μπιε «Σεηνάδημ ηεξ Μαζεηνίαξ» («Σα Ρς ημο ένςηα») 
 «Με ιεζμμκμύμε  όηη έηζη έκαξ Ποζαγόνεημξ έθηαζε ζημ ζεμείμ κα πεη 
όηη ημ ηεηνάγςκμ είκαη ε θςηηά, μ θύβμξ ε γή, ημ μθηάεδνμ μη άκεμμη θαη 
ημ δςδεθάεδνμ μ ζύμπαξ θόζμμξ». («πέδημ γηα μία εηζαγςγή ζημκ πώνμ 
ημο Αηγαίμο»).  
 «Ανεηή με ηηξ ηέζζενεηξ μνζέξ γςκίεξ». («Άλημκ εζηί») 
 «Ονμαζόξ θαη ανηζμόξ ηςκ άθνςκ ημο ζηαονμύ ηεξ ηεηναθηίδμξ» 
(«Άλημκ εζηί»).  
 

 



Ο ανηζμόξ 7 ζημ ένγμ ημο Οδ. Γιύηε 
 

 
• πεδόκ όιεξ μη ζοιιμγέξ ημο απμηειμύκηαη από 7 πμηήμαηα ή 
πμιιαπιάζηα ημο 7. 
• Αθόμα θαη ζημοξ ηίηιμοξ θάπμηςκ ζοιιμγώκ ημο πνεζημμπμηείηαη μ 
ανηζμόξ 7: «Γθηά κοπηενηκά εθηάζηηπα», «Έλε θαη μία ηύρεηξ γηα ημκ 
μονακό», «Σμ θςηόδεκηνμ θαη ε δεθάηε Σεηάνηε μμμνθηά» (2x7).  
• Σα πμηήμαηα «Πανάζονα πνμξ ηεκ Πέμπηε επμπή»>, «Κιερύδνεξ ημο 
αγκώζημο», «Ωνίςκ», «Γθηά μένεξ γηα ηεκ αηςκηόηεηα», όπςξ θαη ε 
«Γέκεζηξ» ζημ «Άλημκ εζηί» απμηειμύκηαη από 7 ζηνμθέξ ημ θαζέκα.  
 

 



Ο ανηζμόξ 7 ζημ ένγμ ημο Οδ. Γιύηε 
 

 
 Ο «Ακζοπμιμπαγόξ ηεξ Αιβακίαξ» πενηιαμβάκεη 14 ζηνμθέξ.  
Σα «ηνία πμηήμαηα με ζεμαία εοθαηνίαξ» απμηειμύκηαη από 7 ζηνμθέξ ημ 
θαζέκα, ανηζμεμέκεξ από ημ 1 έςξ θαη ημ 7. 
Η «Μανία Νεθέιε» απμηειείηαη από ηνείξ ζοκμμηιίεξ μεηαλύ ημο πμηεηή 
θαη ηεξ Μανίαξ, πμο θάζε ζοκμμηιία πενηιαμβάκεη 7 πμηήμαηα θαη από 
έκα πμίεμα, «Σμ αηώκημ ζημίπεμα», πμο απμηειείηαη από 7 ζηνμθέξ 
ανηζμεμέκεξ από ημ 1 έςξ θαη ημ 7. 
 

 



Ο ανηζμόξ 7 ζημ ένγμ ημο Οδ. Γιύηε 
 

 
 Ο «Ακζοπμιμπαγόξ ηεξ Αιβακίαξ» πενηιαμβάκεη 14 ζηνμθέξ.  
Σα «ηνία πμηήμαηα με ζεμαία εοθαηνίαξ» απμηειμύκηαη από 7 ζηνμθέξ ημ 
θαζέκα, ανηζμεμέκεξ από ημ 1 έςξ θαη ημ 7. 
Η «Μανία Νεθέιε» απμηειείηαη από ηνείξ ζοκμμηιίεξ μεηαλύ ημο πμηεηή 
θαη ηεξ Μανίαξ, πμο θάζε ζοκμμηιία πενηιαμβάκεη 7 πμηήμαηα θαη από 
έκα πμίεμα, «Σμ αηώκημ ζημίπεμα», πμο απμηειείηαη από 7 ζηνμθέξ 
ανηζμεμέκεξ από ημ 1 έςξ θαη ημ 7. 
 

 



Ο ανηζμόξ 7 ζημ ένγμ ημο Οδ. Γιύηε 
 

 
 Ο «Ακζοπμιμπαγόξ ηεξ Αιβακίαξ» πενηιαμβάκεη 14 ζηνμθέξ.  
Σα «ηνία πμηήμαηα με ζεμαία εοθαηνίαξ» απμηειμύκηαη από 7 ζηνμθέξ ημ 
θαζέκα, ανηζμεμέκεξ από ημ 1 έςξ θαη ημ 7. 
Η «Μανία Νεθέιε» απμηειείηαη από ηνείξ ζοκμμηιίεξ μεηαλύ ημο πμηεηή 
θαη ηεξ Μανίαξ, πμο θάζε ζοκμμηιία πενηιαμβάκεη 7 πμηήμαηα θαη από 
έκα πμίεμα, «Σμ αηώκημ ζημίπεμα», πμο απμηειείηαη από 7 ζηνμθέξ 
ανηζμεμέκεξ από ημ 1 έςξ θαη ημ 7. 
 

 



Ο ανηζμόξ 7 ζημ ένγμ ημο Οδ. Γιύηε 
 

 
 Σμ «Μμκόγναμμα απμηειείηαη από 7 μένε, πμο ημ θαζέκα πενηιαμβάκεη 
7 ή πμιιαπιάζημοξ ημο 7 ζηίπμοξ. Έηζη έπμομε ζημ πνώημ μένμξ 7 
ζηίπμοξ, ζημ δεύηενμ 21 ζηίπμοξ, ζημ ηνίημ 35 ζηίπμοξ, ζημ ηέηανημ 
(μεζαίμ ) 49 ζηίπμοξ θαη ζημ 5μ, 6μ θαη 7μ μένμξ έπμομε ακηίζημηπα πάιη 
35, 21, θαη 7 ζηίπμοξ . Αοημί μη ζοκδοαζμμί ζπεμαηίδμοκ κμενά έκακ 
ανμμκηθό νόμβμ πμο μη ανηζμμί ηςκ γναμμάηςκ ημο, είηε πνμζηεζμύκ 
μνηδόκηηα είηε θάζεηα, δίκμοκ ςξ άζνμηζμα 7, 21, 35, 49, 35, 21, 7: 
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Καη αθόμα θαζέκα από ηα 7 μένε πενηιαμβάκεη μία ιέλε ή μία θνάζε πμο 
απμηειεί ημ θεκηνηθό ζέμα ημο θάζε μένμοξ θαη πμο, ακ ημπμζεηεζμύκ ε 
μία θμκηά ζηεκ άιιε, όιεξ μαδί ζπεμαηίδμοκ ηεκ επηγναμμαηηθή νήζε όιμο 
ημο πμηήμαημξ.  
 

 



Η θηιμζμθία ηςκ Ποζαγμνείςκ 
«Ανηζμόκ είκαη ηεκ μοζίακ απάκηςκ» 

 
 

 
•Οη αθέναημη ανηζμμί νοζμίδμοκ ημ ζύμπακ πμημηηθά θαη πμζμηηθά.  
•Ο μονακόξ είκαη ανηζμόξ θαη ανμμκία θαη ημ ζύμπακ έπεη δηαηαπζεί θαηά 
ανηζμεηηθέξ ζπέζεηξ θαη ακαιμγίεξ, από ηηξ μπμίεξ ελανηάηαη ε θακμκηθή 
πενηζηνμθή θαη ιεηημονγία ημο.  
•ημοξ Ποζαγόνεημοξ απμδίδεηαη θαη ε ακαθάιορε ηςκ πέκηε θονηώκ 
θακμκηθώκ ζηενεώκ πμο ηα μκόμαζε Κμζμηθά ηενεά. 
 
 

 



Η θηιμζμθία ηςκ Ποζαγμνείςκ 
«Ανηζμόκ είκαη ηεκ μοζίακ απάκηςκ» 

 
 

 
•Ο Ποζαγόναξ οπμζηενίδεη όηη από ημκ θύβμ έγηκε ε γε, από ημ 
ηεηνάεδνμ ε θςηηά, από ημ μπηάεδνμ μ αέναξ, από ημ εηθμζάεδνμ ημ 
κενό θαη από ημ δςδεθάεδνμ ημ ζθαηνηθό ζύμπακ.  
•ε μενηθμύξ ανηζμμύξ έδηκακ μη Ποζαγόνεημη μηα εκηειώξ ηδηαίηενε 
μεηαθοζηθή ενμεκεία. Έηζη μ 4 είκαη ηενόξ ανηζμόξ πμο ζοκδεόηακ με ηεκ 
ανεηή θαη ηε δηθαημζύκε, ε Ιενά Σεηναθηύξ (Σεηναθηύξ ήηακ θαη ε 
ηεηνάδα 1,2,3,4, γηαηί έπμομε  1+2+3+4=10 ).  
•Ο 7 ιεγόηακ θαηνόκ, γηαηί ηα θοζηθά πνάγμαηα θαηά εβδμμάδα  
ηειεημπμημύκηαη, γηαηί 7 ήηακ μη γκςζημί ηόηε πιακήηεξ, γηαηί θαηά ημκ 
έβδμμμ μήκα μδμκημθομύκ μη άκζνςπμη. Σέιμξ, μ 7 ήηακ ημ ζύμβμιμ ηεξ 
ακηίιερεξ, ηεξ ογείαξ θαη ημο ήιημο.  
 
 

 



 
 "Ο άκζνςπμξ είκαη έκα θιάζμα πμο ανηζμεηή έπεη 
ηεκ πναγμαηηθή ημο αλία θαη πανμκμμαζηή ηεκ ηδέα 
πμο έπεη γηα ημκ εαοηό ημο. Ο ανηζμεηήξ παναμέκεη 

μ ίδημξ ( δειαδή ε πναγμαηηθή αλία ημο 
ακζνώπμο).Γη' αοηό όζμ μεγαιύηενμξ είκαη μ 

πανμκμμαζηήξ ( ε ηδέα γηα ημκ εαοηό ημο) ηόζμ 
μηθνόηενμ είκαη ημ θιάζμα ( δειαδή μ άκζνςπμξ). 

Λέςκ Σμιζηόη. Ρώζμξ ιμγμηέπκεξ. 
 
 


