
Η δική μου «Ιθάκη» 

Από τον Όμηρο στον Καβάφη. Μια συνάντηση ανάμεσα σε δύο 

διαχρονικούς  οικουμενικούς. 

Σκέψεις μαθητών από τα τμήματα Α1 και Α3 γυμνασίου. 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιδίωξη του σχολείου είναι  ο Λόγος, γραπτός και προφορικός, η πνευματική 

αφύπνιση των μαθητών του. Η Λογοτεχνία, είναι ο πλέον προνομιακός χώρος 

έκφρασης λόγου και συναισθημάτων, διότι, πέρα από την αισθητική συγκίνηση που 

προσφέρει, συμβάλλει σημαντικά στη δημιουργία χαρακτήρων και αντιλήψεων που 

επιδρούν στην αρμονική και ενδεδειγμένη κοινωνική συμπεριφορά. Ολοκληρώνοντας 

ο φιλόλογος τη διδασκαλία του έπους « Οδύσσεια» του Ομήρου στην Α΄τάξη του 

Γυμνασίου, έχει τη δυνατότητα να προσεγγίσει ένα από τα «ιερά» κείμενα του 

Αλεξανδρινού ποιητή, την «Ιθάκη» του Κ.Π. Καβάφη.  

 Συνοδοιπόροι στην πορεία αυτή συναντηθήκαμε στην καλή ώρα του πνεύματος με 

τους μαθητές και τις μαθήτριες  των τμημάτων Α1 και Α3 Γυμνασίου του Μουσικού 

Σχολείου, συζητήσαμε, προσεγγίσαμε τη γνώση και επιχειρήσαμε το δικό μας ταξίδι 

στα υπόρρητα νοήματα, στους συμβολισμούς, στην αλήθεια των πραγμάτων και των 

ιδεών. Με αυτές τις γλυκιές έγνοιες και φροντίδες το ταξίδι της γνώσης  έγινε για 

όλους πορεία αναζήτησης όχι μόνο προς τα έξω, τον κόσμο, αλλά κυρίως προς τα 

μέσα μας, προς τον εαυτό μας και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε εμάς 

τους ίδιους και όσα μας περιβάλλουν ή και μας ξεπερνούν!   Η «Ιθάκη» πάντα εδώ, 

αγέρωχη, να μας εμπνέει, να μας δείχνει τον δρόμο. (Κάθε φορά που διδάσκω το 

ποίημα εκείνο με διδάσκει πρώτο).  

     Οι μαθητές, μυημένοι και αρχάριοι στην τέχνη της ποιήσεως, άνοιξαν πανιά για 

νέες διαδρομές, νέες οδούς προσέγγισης του καβαφικού ποιήματος και ήρθαν με 



χαρά σε θέση να κάνουν «διάλογο»  μαζί του αποκρυπτογραφώντας το. Το ομηρικό 

κείμενο συναντήθηκε με το καβαφικό αμφίδρομα και εποικοδομητικά. 

 Η συνάντηση αυτή φόρεσε τα καλά της και υποδέχτηκε τα κείμενα των μαθητών με 

τίτλο  «Η δική μου ¨Ιθάκη¨». Δημιουργικοί έφηβοι, μέσα από δημιουργική 

έμπνευση και δημιουργική ανάγνωση, δημιουργική ψυχή, πνοή, προσωπικότητα, 

διάθεση, πρωτοβουλία, πορεία και σκέψη, δούλεψαν και απέδωσαν. Νομίζω ότι δεν 

χρειάζεται να προσθέσω κάτι άλλο  εκτός από τα θερμά μου συγχαρητήρια στους 

μαθητές μας  κάθε φορά που καταφέρνουν  με τρόπο ιδιαίτερο να μας διδάσκουν… τη 

δική τους  αριθμητική των ιδεών! 

Μαρία Αγναντή, φιλόλογος  

  


