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Ποίηση

 Οι αρχαίοι Έλληνες στέγασαν στην ποίηση τον πολιτισμό τους. 

 Ο Αριστοτέλης μάς λέει πως η ποίηση έχει την ρίζα της σε ενστικτώδεις τάσεις της 

ανθρώπινης ψυχής. Γιατί ποιητής είναι αυτός που μιλάει έτσι: «Άστρο μου, που 

βλέπεις τ’ άστρα, αχ και να ΄μουν ο ουρανός να μπορώ να σε βλέπω με χίλια 

μάτια» (Wilamowitz-Moellendorff, 1920/2005:509).

 Το ποίημα είναι ένα «οργανικό δέσιμο επιμέρους ζωντανών μελών, κυβερνούμενο

από ένα και μόνον πνεύμα. Τα ζωντανά μέρη είναι οι λέξεις, οι εικόνες, οι ρυθμοί. Και 

πνεύμα είναι η ζωή που κατοικεί μέσα τους, ώστε να μπορούν να συλλειτουργούν. 

Δεν είναι εύκολο να ορίσει κανείς ποιο προηγείται, τα μέλη ή το πνεύμα. Αλλά αν 

κάποιο από τα μέρη είναι νεκρό, αν κάποιες λέξεις, ή εικόνες ή ρυθμοί δεν 

ζωντανεύουν όπως πρέπει όταν τα διαβάζεις, τότε το πλάσμα είναι ακρωτηριασμένο 

και το πνεύμα νοσεί. Αν όλες μας οι αισθήσεις είναι συγκεντρωμένες σ’ αυτό που 

θέλουμε να πούμε, τότε οι λέξεις ξέρουν και φροντίζουν τον εαυτό τους, αλλιώς 

σκοτώνουν η μια την άλλη» (Hughes, 1967:17).



Ποίηση και μαθηματικά

 Ως «Μαθηματική Ποίηση» ορίζεται η κατηγορία εκείνων των ποιημάτων 

στα οποία τα Μαθηματικά, γενικά και με οποιοδήποτε τρόπο, παίζουν 

καθοριστικό ρόλο. 

 Σχέση/ σύνδεση Μαθηματικών και Ποίησης: αναφορά σε μαθηματικές 

προσωπικότητες, σε γεγονότα, στην ιστορία των Μαθηματικών, στη 

διαπραγμάτευση θεμάτων των Μαθηματικών, όπως φιλοσοφίας, 

επιστημολογίας, έρευνας, εφαρμογών και διδακτικής, δομής, 

αφηγηματικής τεχνικής και πλοκής. 

 Μαθηματικά και Λογοτεχνία μοιράζονται κοινά χαρακτηριστικά ως προς 

τη δομή, το ύφος, την αισθητική και την προσφορά τους στην 

ανθρώπινη σκέψη και φαντασία. Έτσι, ένα είδος ομοιότητας 

Μαθηματικών και Λογοτεχνίας αφορά τη συμβολή τους στη νοητική 

υπέρβαση, στην ανάπτυξη της αισθητικής, της φαντασίας και της 

κριτικής σκέψης.



Ποίηση και μαθηματικά (παραλληλισμοί)
 Μορφές συμβολικής δημιουργικής δραστηριότητας που βασίζονται στη δύναμη του 

ανθρώπινου νου να εντοπίζει κρυφές αναλογίες. Η άποψη πως τα μαθηματικά είναι μια 

συλλογή από ακλόνητες αλήθειες, όπως η βίβλος για τον θρησκόληπτο, είναι μια 
πλάνη που άργησε να ξεριζωθεί. Η δημιουργία των «μη Ευκλείδιων γεωμετριών» 

κατέρριψε αυτή την πλάνη.

 Συνυπάρχουν και έχουν αναλογική σχέση:

1. Ποίηση: η κατανόηση της φύσης μέσω διαισθητικών διεργασιών

2. Μαθηματικά: τα Μαθηματικά (βλ. αριθμός) ως ανήκοντα κληρονομικά στο σύμπαν

 Ποιητές και μαθηματικοί επιδιώκουν την κομψότητα: 

1. Ποίηση: Δεν υπάρχει περιεχόμενο χωρίς μορφή, αποτελούν ένα ενιαίο και αδιαίρετο 

σύνολο. Με τη μορφή γίνεται προσιτό και αποκτά αξία το έργο. Η μορφή δίνει νόημα 

και προκαλεί την αισθητική συγκίνηση του έργου.

2. Μαθηματικά: εάν μια απόδειξη είναι μακρά και ακατάστατη, τότε, ανεξάρτητα από το 
πόσο ορθή είναι η λογική της, πρέπει να υπάρχει μια καλύτερη απόδειξη -πιο σύντομη, 

πιο κομψή- που περιμένει να αποκαλυφθεί.



Η ποίηση των μαθηματικών ή τα μαθηματικά της ποίησης

 «Αν δεν έχεις κάνει έρωτα ποτέ σου με τα μαθηματικά, δεν θα μπορέσεις να 

αποδείξεις ότι τα γραφτά σου τους μοιάζουν» (Ελύτης, Εκ του πλησίον)

 «Μια τέτοιου είδους καθαρότητα δε γίνεται ποτέ να πραγματωθεί ενόσω το 

σχέδιο συγχέεται με το χρώμα, η μια σκιά μπαίνει μέσα στην άλλη, το τρίγωνο 

γίνεται σκαληνό και ο κώνος κόλουρος, για να χρησιμοποιήσω εξεπίτηδες 

μερικούς όρους της γεωμετρίας. Επειδή και το πιο παράφορο παραμιλητό έχει, 

οφείλει να έχει, την αφανή γεωμετρία του" (Ο. Ελύτης, , Εν λευκώ,)

 Κοιμάμαι κι ονειρεύομαι προβλήματα

όλα τα πυθαγόρεια θεωρήματα

Τα θαύματα της τριγωνομετρίας

μέσα στο μπλε (Ο. Ελύτης, Το «Τετράδιον της Μαθητρίας»)



Μαθηματικός-Ποιητής-Φιλόσοφος

 Στη σύγχρονη εποχή, οι αριθμοί είναι τα εργαλεία που μας βοηθούν να μετράμε, να 

υπολογίζουμε και να χειριζόμαστε τον κόσμο γύρω μας. Τα μαθηματικά όμως δεν 

είναι μόνο μία μέθοδος, είναι και ένα πεδίο δημιουργικού αγώνα. Με την 

ενεργοποίηση της διαίσθησης και της φαντασίας μαντεύει ο μαθηματικός ό,τι μπορεί 

να αποδειχτεί και ύστερα επινοεί διάφορες μεθόδους για να το αποδείξει. 

 Ο ποιητής κατασκευάζει την απεικόνιση μιας υπαρκτής ή φαντασιακής στιγμής, μιας 

σκέψης, ενός συναισθήματος. Ως καλλιτέχνης έχει στα χέρια του υλικό, τις λέξεις, 

μόνο που πρέπει να ανασυρθούν οι κατάλληλες και να διευθετηθούν στη σωστή 

σειρά.

 Οι αρχαίοι φιλόσοφοι προσεγγίζουν την έννοια «αριθμός» με μεγαλύτερο πλάτος και 

βάθος. Για τον Πυθαγόρα, είναι κάτι πολύ ανώτερο, μυστήριο και ιερό. Οι αριθμοί γι’ 

αυτόν έχουν μεταφυσικές, θεϊκές ιδιότητες και ο ρόλος τους στο πλαίσιο της 
Δημιουργίας είναι καθοριστικός. Για τον Πλάτωνα υπάρχει και ο «καθαρός αριθμός» 

ως πρότυπο του υλικού αριθμού και απόλυτη ιδέα του νοητού κόσμου.



H ποίηση της φύσης και η ποιητικότητα της φυσικής
 ΜΠΛΕ ΦΕΓΓΑΡΙ. Το τελευταίο φεγγάρι του καλοκαιριού, το οποίο τυχαίνει πολλές 

φορές να βρίσκεται μέσα στον Αύγουστο, μαζί με το προηγούμενό του, αποκαλείται 

"μπλε φεγγάρι" (blue moon). Είναι όμως πραγματικά μπλε;

Νυν της Σελήνης το μελάγχρωμα το ανίατο

Αιέν το χρυσοκύανο του Γαλαξία

σελάγισμα (Οδυσσέας Ελύτης, Άξιον Εστί)

 ΚΟΚΚΙΝΟ ΦΕΓΓΑΡΙ. Το φαινόμενο του κόκκινου φεγγαριού παρουσιάζεται όταν η γη 

τοποθετείται μεταξύ ήλιου και σελήνης, οπότε η σκιά της εμποδίζει την σελήνη να 

ανακλάσει ηλιακό φως. Το λεπτό στρώμα της σκόνης που περιβάλλει τον πλανήτη 

μας κοκκινίζει, κάνει το σκοτάδι της σελήνης να φαίνεται κόκκινο ή λαμπερό 

χάλκινο, και αυτήν σαν ματωμένη.

«… Μια νύχτα η μητέρα μου αγρυπνούσε μ’ ένα κομμάτι φεγγαριού στα χέρια της.

Ήταν κόκκινο, πελώριο, μυτερό στην κόψη του καθώς πριόνι, κι έβγανε καπνούς.

Εκείνη, καθισμένη σ’ ένα βράχο, δε μιλούσε, μόνο κοιτούσε μακριά κατά το Λιγονέρι.

Μια φυσαρμόνικα έκλαιγε σ’ όλο το μάκρος της ακρογιαλιάς κι έβλεπες οι σκιές 

να Μεγαλώνουν. (Οδυσσέας Ελύτης, Παιδί, παιδάκι)



Ενδεικτικές Δραστηριότητες
 Οι μαθητές-τριες με διαθεματικές δραστηριότητες έχουν την ευκαιρία να επιχειρήσουν μία νέα 

ερμηνευτική προσέγγιση του έργου του Ο. Ελύτη ανιχνεύοντας σε αυτό μαθηματικά στοιχεία 

(δομικά, αριθμητικά, γεωμετρικά), να τεκμηριώσουν τις επιδράσεις της αρχαίας ελληνικής 

φιλοσοφίας στο έργο του καθώς και της δημοτικής και εκκλησιαστικής μας παράδοσης και 

να ανακαλύψουν με οδηγό το έργο του τους μυστικούς αριθμούς της φύσης. Ακόμη, 

καλούνται να διερευνήσουν τη συνομιλία του ποιητικού και πεζού έργου του Ο. Ελύτη με το 

εικαστικό (συνεικόνες) και να διαπιστώσουν την προτίμησή του στο έργο των κυβιστών καθώς 

και στην καθαρότητα και λιτότητα της δομής μέσα από εικαστικές συνθέσεις και εικόνες από 

την αρχαιότητα. (Ζαχάρω Κούνη)

 Να συντάξετε μία παράγραφο με σύγκριση και αντίθεση και με θεματική περίοδο: Τα 

Μαθηματικά συνομιλούν με την Ποίηση με ομοιότητες και διαφορές…(Πολύτροπη γλώσσα)

 Σε συνεργασία με τον καθηγητή των μαθηματικών να δώσετε τις μαθηματικές ερμηνείες των 

όρων που θα εντοπίσετε στα ένθετα ποιήματα του κειμένου, αφού τα διαβάσετε στο 

πρωτότυπο και στη συνέχεια συμβουλευτείτε και τη μετάφρασή τους. (Πολύτροπη γλώσσα)

 Να επιλέξετε ένα θεώρημα από τη Γεωμετρία, αφού «δεν υπάρχουν πολλά (ποιήματα) από τη 

Γεωμετρία, την Ευκλείδεια ή τις άλλες», σύμφωνα με το κείμενο, και να δοκιμάσετε να συνθέσετε 

με την ομάδα σας το δικό σας ποίημα σε ελεύθερο στίχο. (Πολύτροπη γλώσσα)



Διδακτικές προτάσεις με προτεινόμενες δραστηριότητες από την 

«Πολύτροπη γλώσσα»: Η ποίηση εμπνέεται από την Επιστήμη

 Η επιστήμη γίνεται ποίηση (αποσπάσματα)

 Σονέτο στην Επιστήμη, Ε. Α. Πόε (ποίημα)

 Αναζωπύρωση, Δ. Καϊτατζή-Χουλιούμη

 Κοσμικές ακτίνες, Κ. Παλαμάς (ποίημα – επιστημονικό κείμενο)

 Αστέρια στην ποίηση (Εαρινή συμφωνία, Θερινό Ηλιοστάσι, Αφροδίτη, Κατάφατσα στον 
ουρανό)

 Αστέρια στην ποίηση (Εαρινή συμφωνία, Θερινό Ηλιοστάσι, Αφροδίτη, Κατάφατσα στον 
ουρανό)

 Ποίηση και Μαθηματικά: Ποιο είναι το ζήτημα, Δ. Γαβαλάς

Δείτε εδώ:

http://politropi.greek-language.gr/enotita/epistimi/texni-epistimi/%ce%b7-
%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-
%ce%b5%ce%bc%cf%80%ce%bd%ce%ad%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9-
%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%b7%ce%bd-
%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%ae%ce%bc%ce%b7/



Θεωρία και Διδακτικές προτάσεις διαθεματικής προσέγγισης της 

ποίησης και της επιστήμης

 Τα μαθηματικά στην ποίηση του Οδυσσέα Ελύτη: (Από το τεύχος 26 του 

περιοδικού Ευκλείδης Γ) : http://www.hms.gr/apothema/?s=sa&i=2566

 Τα λυρικά μαθηματικά του Οδυσσέα Ελύτη (σχέδιο διδασκαλίας από την Ζαχάρω Κούνη) 

https://blogs.sch.gr/zkouni/archives/13

 Ποίηση και μαθηματικά (διαθεματική προσέγγιση) από την Ε. Παπαδοπούλου και τον Α. 

Σκουρκέα: https://eranistria.blogspot.com/2021/12/blog-post_17.html?fbclid=IwAR0CY-

dVpzC9D9VYjowBqJ4XWLEUQGc-WZr8VlTPZrV5N854-F51MKr_-ao

Βλ. και εδώ: http://politropi.greek-

language.gr/keimeno/%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-

%ce%ba%ce%b1%ce%b9-

%ce%bc%ce%b1%ce%b8%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac-

%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%bf-%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-

%cf%84%ce%bf-%ce%b6%ce%ae/

http://www.hms.gr/apothema/?s=sa&i=2566
https://blogs.sch.gr/zkouni/archives/13
https://eranistria.blogspot.com/2021/12/blog-post_17.html?fbclid=IwAR0CY-dVpzC9D9VYjowBqJ4XWLEUQGc-WZr8VlTPZrV5N854-F51MKr_-ao
http://politropi.greek-language.gr/keimeno/%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%bc%ce%b1%ce%b8%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%bf-%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%cf%84%ce%bf-%ce%b6%ce%ae/

