
ΤΛΛΟΓΘ ΧΘΜΙΚΩΝ ΠΟΙΘΜΑΣΩΝ 

 

1) Σου William Blake (1757-1827) 

 

Nα δείσ ζναν Κόςμο ςϋζναν κόκκο άμμου 

και τα Ουράνια ςϋζνα αγριολοφλουδο 

να κρατιςει ςτο χζρι του το Άπειρο 

και τθν Αιωνιότθτα ςε μια ϊρα. 

 

2) Από τθ ςυλλογι ποιθμάτων του οργανικοφ χθμικοφ Carl 

Djerassi 

 

Πϊσ ζνασ χθμικόσ  

    μεταμορφϊνεται ςε ποιθτι; 

    υνκζτει ζνα Ποίθμα; 

   Αποςτάηει τθν Ουςία του; 

    Φιλτράρει τισ προςμίξεισ; 

   Σο εξατμίηει μζχρι ξθροφ;   

   ταμάτα τισ ςοφιςτείεσ ! 

    Γράψε το ποίθμα! 

 

 

3) Σου Hugh MacDiarmid (1892-1978) 

Από το ‘’Είδοσ τθσ Ποίθςθσ που Προτιμϊ’’ 

….οι όμορφεσ ςχζςεισ  

Που μασ δείχνει μόνο θ βιοχθμεία  

Αντικακιςτοφν μια ναρκωμζνθ αίςκθςθ καφματοσ  

Με κάτι πιο καυμαςτό  

Επειδι είναι φυςικό και κατανοθτό  

Θ φφςθ είναι πιο καυμαςτι 

Όταν είναι τουλάχιςτον μερικϊσ καταλθπτι 

………………………………………………………….. 

Χωρίσ λίγθ χθμεία είναι κανείσ αναγκαςμζνοσ να μείνει 

Για πάντα ζνασ άλαλοσ άγριοσ….  



 

4) Σου χθμικοφ – ποιθτι Deric Bolton ‘’ O Χθμικόσ ‘’ 

 

Μπορεί να φτιάξει πράγματα 

Μπορεί να κάνει να ςυμβοφν πράγματα. 

Δϊσϋτου ζνα νζφοσ 

που αιωρείται άςκοπα 

γφρω από ζνα πρϊθν διαυγζσ υγρό, 

μπορεί να το λεπτφνει 

ςε μια κλωςτι κόλλασ  

και να το ςυνδζςει με πυρίτιο 

ςε μια ςχιςμάδα τθσ φιάλθσ, 

αβλαβζσ, ακίνθτο. 

Μπορεί να μετακινιςει 

ζν αςτζρι απϋτον ουρανό, 

Μπορεί νϋαποςπάςει 

από ζνα καρποφόρο δζνδρο 

ζνα αικζριο ζλαιο 

τόςο δυνατό, τόςο ιςχυρό  

τόςο γεμάτο αρετζσ 

που να δίνει ηωι  

ςϋεκατομμφρια  

Ελπίδα 

ςτισ πζντε θπείρουσ.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5) Σου χθμικοφ Roald Hoffman ‘’ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑ’’ 

Προεξζχουςεσ μεκυλ-ομάδεσ  

χτυπιοφνται ςε ατελείωτεσ τυχαίεσ κινιςεισ. 

Ζνα μόριο κολυμπάει 

εξαπλϊνοντασ τθ λειτουργικότθτά του, 

ςκορπίηοντασ τα ενεργά του κζντρα. 

Κάκε ςφγκρουςθ  

κάκε λεπτολόγα τροχιά 

με τθν οποία ςφμπλοκα ςαν τισ μπάλεσ του μπιλιάρδου 

φτάνουν ςτισ υπολογιςμζνεσ κζςεισ ςυνάντθςθσ   

δεν οδθγεί ςε αντίδραςθ 

Οι περιςςότερεσ ςυναντιςεισ τελειϊνουν  

με ζνα ανϊδυνο πλάγιο χτφπθμα. 

……. 

Ζτςι είναι και για μασ  

το ςκλθρό χτφπθμα πρζπει να είναι ςωςτό 

τα μάτια πρζπει να βροφν το ταίρι τουσ  

ςε αναλαμπζσ ζντονθσ διείςδυςθσ. 

Οι άνκρωποι δεν είναι  

τόςο διαφορετικοί από τα μόρια 

όςο νομίηουν. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6) Σου Rene Sully-Prudhomme (1839-1907) Ο Γυμνόσ Κόςμοσ 

Σριγυριςμζνοσ από χθμικά ποτιρια, παράξενα ςπειράματα, 

φοφρνουσ και φιάλεσ με ςτριφτοφσ λαιμοφσ, 

ο χθμικόσ εμβακφνοντασ ςτα καπρίτςια των ζλξεων, 

τουσ κακορίηει επιδζξια τισ ακριβείσ τουσ ςυναντιςεισ  

ελζγχει τισ αγάπεσ τουσ ωσ τϊρα κρυμμζνεσ  

ανακαλφπτει και κατευκφνει τισ κρυφζσ τουσ ςυγγζνειεσ  

τισ ενϊνει και προκαλεί απότομα διαηφγια  

και αποφαςιςτικά οδθγεί τα τυφλά πεπρωμζνα τουσ… 

……. 

Δίδαξζ με λοιπόν να διαβάηω ωσ τον πάτο του αποςταχτιρα 

ςου, 

οφζ εςφ που κατανοείσ αυτζσ τισ ιςχυρζσ δυνάμεισ, 

και το εςωτερικό του κόςμου, πζρα από όλα τα χρϊματα…….  

 

 

 

 

 

 

7) Σου Βλαντιμίρ Μαγιακόβςκι ‘’υηιτθςθ περί Ποιιςεωσ με 

Ζναν Φοροειςπράκτορα’’ 

 

Θ ποίθςθ είναι ζνα ταξίδι ςϋ άγνωςτθ χϊρα 

Θ ποίθςθ – είναι ταυτόςθμθ  

με τθν παραγωγι ραδίου. 

για μια μόνο λζξθ 

λειϊνεισ χιλιάδεσ τόνουσ  

γλωςςικό μετάλλευμα.    

 

 

 

 



 

 

8) Ανϊνυμου για το νερό  (Θ2Ο) 

 

Όταν το υδρογόνο ζπαιηε με το οξυγόνο, 

Και μόλισ άρχιηε ο αγϊνασ  

Σο υδρογόνο πζτυχε δυο γριγορα γκολ 

Αλλά το οξυγόνο κανζνα. 

Υςτερα το οξυγόνο πζτυχε ζνα μοναδικό γκολ 

Και ζτςι παρζμεινε το ςκορ  

Τδρογόνο 2 και οξυγόνο 1. 

Αναβολι λόγω βροχισ ………  Θ2Ο 

 

 

 

 

 

 

9) Σου Μάικλ άλιβαν ‘’ Σα Αςτζρια και τα Άτομα δεν Ζχουν 

μζγεκοσ’’ 

 

Ατομικι Αρχιτεκτονικι 

 

…..κεφτείτε λοιπόν τον άνκρακα 

Σι καλοφτιαγμζνουσ πφργουσ που φτιάχνει 

Για να ςτεγάςει τισ ελπίδεσ μασ ! 

Πόςα ςφμβολα δθμιουργεί 

Για δφναμθ και ομορφιά ςτον κόςμο 

Με δακτφλιουσ και εξάγωνα  

χθματίηοντασ χιλιάδεσ πράγματα 

Από γθ αζρα και νερό!  

 

 

 

 



10) Σου Σάςςου Βζλλιου ‘’κρφλοι’’  1956 

ΣΑ ΕΝΔΟΑΣΟΜΙΚΑ 

Α.   Μια μζρα ςϋζνα άτομο 

μικρό και πολφ άτολμο 

μεγάλθ παρεξιγθςθ  

ςυνζβθ ξαφνικι. 

όρμθςαν τα θλεκτρόνια  

να ςφάξουν τα νετρόνια  

κι ζγινε μζςα ςτο άτομο 

ςφρραξθ φονικι. 

τιβάδεσ παρατιςανε 

και τθ ςφαγι αρχίςανε  

κι αψιφθςαν του Πάολι 

το νόμο ςτθ ςτιγμι. 

Αχτίνεσ φεφγουν κι ζρχονται 

κι οι μάηεσ δεν ξεμπλζκονται 

κι ασ ζχουν τόςθ διαφορά 

ςε μπόι και ορμι.  

 

Β.   Βρε ςεισ παλιονετρόνια  

που ςτζκεςτε αιϊνια  

τεμπζλικα ςτθ κζςθ ςασ  

δεν ζχετε ντροπι; 

Εμείσ που τςακιηόμαςτε  

κι οφτε ςτιγμι ςτεκόμαςτε  

κι όλο γυροφζρνουμε  

δεν ζχουμε ψυχι; 

 

 

 

 

 

Α.  Αυτά τα θλεκτρόνια  

λζγανε ςτα νετρόνια 

με πάκοσ κι αγανάκτθςθ 



μζςα ςτο χαλαςμό   

και κάκε λίγο αλλάλαηαν 

και όλο το spin τουσ άλλαηαν 

για να χουνε ευχζρεια  

 

ςϋαυτό τον καλπαςμό 

και τα άλλα τα ουδζτερα  

πράα και ευγενζςτερα  

με κάρροσ τοφτα είπανε  

με βροντερι φωνι. 

 

Γ.  Καλά , παραδεχόμαςτε 

το κζντρο πωσ κακόμαςτε 

και ςασ τι ςασ βλάπτουμε 

μιπωσ και ςασ πονεί; 

αν είμαςτε μονάχοι μασ  

ασ κάνουμε τθ μάχθ μασ 

μα τόςο κόςμο ςζρνουμε  

ςτθ ςφρραξθ αυτι: 

- πρωτόνια , ποηιτρόνια 

- ςωμάτια, δευτερόνια 

- κοινότθτα απαρτίηουμε  

- και γίνεται ο πυριν. 

Δεν βλζπετε κι κείνα 

τα δφςτυχα νετρίνα 

ςτθν άκρθ πωσ ηαρϊςανε  

και χάςανε τθ μιλιά; 

κι αν κζτε να ςασ ποφμε 

και ςασ,  ςασ ςυγκρατοφμε   

ςτϋΆπειρο μιπωσ φφγετε 

Αδζςποτα ςκυλιά…. 

 

 

 

 



 

Δ.   Πεντϋζξι λόγια αλλάξανε  

κι εν τζλει τα μονίαςανε 

κι θ ςφρραξθ ςταμάτθςε 

θ τόςθ ξαφνικι 

και τα ϋάτομο θςφχαςε 

αφοφ θ μάχθ εςίγαςε 

και όπωσ ιταν ζμεινε 

προςμζνοντασ εκεί. 

Κι αυτό να το διαςπάςουνε 

βόμβα να ετοιμάςουνε 

κι όμοιο κεριό ανιμερο 

να χάψει όλθ τθ Γθ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11) Σου Κ.Παλαμά 1929 γλυκόπικρο τετράςτοιχο 

 

‘’Κορϊνα των επιςτθμϊν, καυματουργι Χθμεία, 

που μεσϋαπό τα ςκφβαλα ςτολίδια βγάηεισ και πετράδια. 

Μπορείσ τα τίμια να τα πλάςεισ με τθν ατιμία; 

Να βρεισ παλμοφσ ερωτικοφσ και μζςα ςτθν καρδιά  τθν  

 

 

 

 

 

 



Aπαγγζλκθκαν από  μακθτζσ/τριεσ του Γ.οφδασ ςτθν 

εκδιλωςθ απονομισ των βραβείων του μακθτικοφ 

Διαγωνιςμοφ ηωγραφικισ με κζμα: 

 ϋϋΧΘΜΕΙΑ Θ ΗΩΘ ΣΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑϋϋ  

14 Οκτωβρίου 2011. 

 

 

 

 

 


