
Αγγελίνα Γκόλια α1  Μουσικό  Γυμνάσιο 

Ι Θ Α Κ Η 

Ένα από τα διασημότερα ποιήματα του  Κωνσταντίνου Καβάφη, η «Ιθάκη» που

θεωρείται διδακτικό-φιλοσοφικό ποίημα, απευθύνεται  στον αναγνώστη άμεσα με σκο-

πό τις εμπειρίες της ζωής και την σοφία. 

Ο άνθρωπος στη ζωή του επιδιώκει ένα σκοπό, μια “Ιθάκη” που για τον καθένα εί-

ναι διαφορετική.  Έτσι ο στόχος ή σκοπός είναι ένα ταξίδι, μια πορεία που κάποιες φο-

ρές διαρκεί λιγότερο και άλλες περισσότερο. Είναι ένας στόχος υψηλός, που στην προ-

σπάθειά του να τον εκπληρώσει αποκτά συναρπαστικές εμπειρίες και άφθονες γνώσεις

οι οποίες είναι πιο σημαντικές και από τον ίδιο το στόχο, με αποτέλεσμα το ταξίδι να

καταλήγει το πιο σημαντικό μέρος όλης της ενέργειάς του. Η Ιθάκη είναι απλά ο τερμα-

τικός σταθμός της ζωής και δεν έχει να δώσει κάτι άλλο. Έδωσε το κίνητρο και την

αφορμή  της αναζήτησής για την κατάκτηση όλων των  πνευματικών αγαθών. 

 Σ' αυτό το ταξίδι, ο άνθρωπος,  σύμφωνα με τον ποιητή,  οφείλει να κρατήσει μια

στάση ζωής. Θα πρέπει να αγνοήσει όλους τους κινδύνους γιατί εκεί  δε θα υπάρξουν

εμπόδια όπως αυτά που συνάντησε ο Οδυσσέας στο δικό του ταξίδι και δε θα έχει ανυπέρ-

βλητες δυσκολίες.  Θα πρέπει να κρατά τη σκέψη του σε υψηλό επίπεδο. Κατά τη διάρκεια

του ταξιδιού να προσφέρει στο πνεύμα του, όπως και στο σώμα του, συγκινήσεις υψηλής

ποιότητας και όχι να ασχολείται με ανούσιες απολαύσεις.  Το ταξίδι του  θα είναι ήρεμο

και ευχάριστο, αν μάθει να ελέγχει τους φόβους του, προκειμένου να φτάσει στον υψη-

λό στόχο. Θα πρέπει επίσης να γευτεί όλες τις χαρές του ταξιδιού, όλες τις ευχάριστες

στιγμές και εμπειρίες.   



Θέλοντας λοιπόν κι εγώ να κάνω πράξη τα λόγια του ποιητή, θα προσπαθήσω να

ακολουθήσω τις συμβουλές του. Ως τώρα δεν μπορώ να πω ότι είχα πολύ σημαντικούς

στόχους ή σκοπούς. Ιθάκη μου είναι η οικογένειά μου και τα αγαπημένα μου πρόσωπα.

Ιθάκη μου είναι να γίνω σημαντική και χρήσιμη, να αποκτήσω γνώσεις , να κάνω ταξί-

δια, να έχω μια όμορφη ζωή, να αγαπώ και να με αγαπούν. Ο μόνος τρόπος όμως να

κατακτώ κάθε φορά  μια από αυτές τις “Ιθάκες”, είναι να σκέφτομαι  τα λόγια του

ποιητή που συμβουλεύουν... Συμβουλεύουν να απολαμβάνω το ταξίδι μου, τη διαδρομή

μου ώσπου να φτάσω στον προορισμό μου, να μην φοβάμαι τίποτα, να ελπίζω και να

έχω επιμονή και πείσμα στο στόχο, να μην τα παρατάω ποτέ. Να μάθω, να μάθω...

επειδή τίποτα δεν πάει χαμένο. Να προσπαθώ αυτό το ταξίδι να κρατάει όσο το δυνατό

περισσότερο. Και όταν πια φτάσω στον πολυπόθητο στόχο και τον κατακτήσω, να μην

απογοητευτώ από αυτό που περίμενα να συναντήσω, γιατί έτσι κι αλλιώς τίποτα δεν

συγκρίνεται με όλα αυτά που είχα την ευκαιρία να ζήσω και να γνωρίσω. 

Προβλήματα και δυσκολίες όλων των ειδών θα παρουσιάζονται διαρκώς μπροστά

μας. Η στάση μας όμως προς τη ζωή και τις προκλήσεις πρέπει να συμβαδίζει με τα

λόγια του Καβάφη, γιατί είναι ο μόνος τρόπος για να μην χαθούμε αλλά ταυτόχρονα να

πλουτίσουμε πνευματικά, ηθικά και εμπειρικά. 

Τα λόγια του Καβάφη έρχεται να επιβεβαιώσει και ένας πιο σύγχρονος τραγουδο-

ποιός, ο Μιλτιάδης Πασχαλίδης, που γράφει...

“Κι εγώ που γύρισα τον κόσμο δίχως χάρτη

άκου τι έμαθα δεμένος στο κατάρτι.

Όλους τους ξέμπαρκους τους τρώει το σαράκι

μα όσοι ταξίδεψαν ζηλεύουν την Ιθάκη”... 



Η δική μου  «Ιθάκη» 
 

 

 

Αγαπητή κυρία Αγναντή Μαρία, 

 

  σας αποστέλλω την εργασία μου στα πλαίσια του μαθήματος 

της Οδύσσειας, με θέμα  

«Η δική μου Ιθάκη». 

  Με σεβασμό, 

  Αργυροπούλου Ηλιάνα, α1 

Γυμνασίου 

 

 

 

 

    Πρόσφατα στα πλαίσια του μαθήματος 

της Οδύσσειας, αναλύσαμε ένα ποίημα 

του Κωνσταντίνου Καβάφη ''Η Ιθάκη''. 

    (Ο Κωνσταντίνος Καβάφης είναι ένας 

από τους σημαντικότερους Έλληνες 



Η δική μου  «Ιθάκη» 
 

ποιητές της σύγχρονης εποχής. Γεννήθηκε 

(στις 29 Απριλίου 1863) και έζησε στην 

Αλεξάνδρεια και σε ποιήματα του μιλά 

για αυτή. Τα σημαντικότερα έργα του τα 

δημιούργησε μετά την ηλικία των 40 

ετών. Το 1932, ο Καβάφης, πάσχει από 

την σοβαρή ασθένεια του καρκίνου του 

λάρυγγα, η οποία ένα χρόνο αργότερα 

γίνεται αιτία του θανάτου του. 

Μεταφέρθηκε στην Αθήνα για θεραπεία, 

όπου παρέμεινε για αρκετό χρονικό 

διάστημα. Επιστρέφοντας στην 

Κωνσταντινούπολη, όμως ,η κατάστασή 

του χειροτερεύει. Εισήχθη στο νοσοκομείο 

Ελληνικής Κοινότητας, όπου απεβίωσε 

στις 29 Απριλίου 1933 ημέρα την οποία 

συμπλήρωνε τα 70 χρόνια ζωής του, 

αφήνοντας πίσω του το μεγάλο έργο του.) 



Η δική μου  «Ιθάκη» 
 

    «Ιθάκη» ονομάζεται ένα από τα 

διασημότερα ποιήματα του Καβάφη. 

Δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά στην 

Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου το 1911 και 

θεωρείται φιλοσοφικό-διδακτικό ποίημα. 

Πηγή έμπνευσης του ποιητή αποτέλεσε 

το μεγάλο έργο του Ομήρου ''Οδύσσεια''. Ο 

ποιητής μας παροτρύνει να βάζουμε 

πολλές « Ιθάκες»  στην ζωή μας και να 

προσπαθούμε να τις πετύχουμε, χωρίς να 

σκεφτόμαστε τα εμπόδια και  τα 

προβλήματα που θα προκύψουν, διότι αν 

τον νου μας τον κυριεύει εξυπνάδα δεν θα 

υπάρξει τίποτα που θα σταθεί εμπόδιο 

απέναντι στην δική μας» Ιθάκη». Μέσα 

από την διαδρομή μας και στην πορεία 

μας προς την Ιθάκη θα κερδίσουμε 

καινούριες εμπειρίες, ευχάριστες στιγμές, 



Η δική μου  «Ιθάκη» 
 

υλικά αγαθά και την απόλαυση του 

έρωτα. Εκείνο που θα μας προσφέρει όλα 

αυτά είναι η προσπάθεια. Επίσης ο 

Καβάφης μέσα από το ποίημα του μας 

συμβουλεύει να μην σταματήσουμε ποτέ 

να αναζητούμε την γνώση. Πάντα πρέπει 

να έχουμε στο νου μας την «Ιθάκη», αλλά 

να μην βιάζουμε το τέλος της διότι όσο 

πιο γρήγορα τελειώσει τόσες λιγότερες 

εμπειρίες θα έχουμε βιώσει. Η «Ιθάκη» 

όμως πότε δεν πρόκειται να μας γελάσει 

διότι η προσπάθεια ενός σκληρού αγώνα 

πάντα ανταμείβεται. Και για όσους 

δυσκολεύονται ακόμη να καταλάβουν τι 

αντιπροσωπεύει η Ιθάκη...    Η «Ιθάκη»  

είναι ο στόχος στην ζωή ενός ανθρώπου... 

   Η δική μου « Ιθάκη»   είναι να 

καταφέρω να ζήσω πολλά χρόνια και μέσα 



Η δική μου  «Ιθάκη» 
 

σε αυτά να αποκτήσω όσες περισσότερες 

γνώσεις γίνεται. Θέλω να ταξιδέψω σε 

ολόκληρο τον κόσμο και να μάθω τον 

τρόπο σκέψης και πράξης πολλών 

ανθρώπων, όπως ο Οδυσσέας. Και κάποια 

μέρα ηλικιωμένη πλέον να απολαύσω όλες 

αυτές τις ευχάριστες στιγμές, τις 

καινούριες εμπειρίες και γνώσεις που θα 

έχω αποκτήσει... 

 Δεν θα σταματήσω πότε να αναζητώ 

καινούριες πηγές γνώσης... 

 

 

 



                          Η Ιθάκη μου 

 

Με αφορμή το ποίημα του Κων.Καβάφη, «Η Ιθάκη», η 

καθηγήτρια της Οδύσσειας μας ανέθεσε να γράψουμε κι 

εμείς για τον δικό μας στόχο, καθώς η  Ιθάκη στο ποίημα 

είναι ο στόχος του ποιητή. 

    Σύμφωνα με τον Καβάφη ,οι στόχοι που βάζεις πρέπει 

να είναι δύσκολοι να τους κατορθώσεις. Έτσι το «ταξίδι» 

που  θα κάνεις μέχρι να φτάσεις τον στόχο σου θα είναι 

μεγάλο και δύσκολο  ,όμως θα σου προσφέρει καινούριες 

γνώσεις και εμπειρίες.     

 

                   Ο ΣΤΟΧΟΣ ΜΟΥ                                                  

 

Παλιότερα δεν ήξερα τι στόχο να βάλω στη ζωή μου. 
Τώρα όμως είμαι σίγουρη. Ο στόχος που έχω βάλει και 
είμαι πεπεισμένη να τον φτάσω είναι να γίνω μέλος 
στους γιατρούς χωρίς σύνορα.  



   

 
    
 
  Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Médecins Sans Frontières/MSF) 
είναι μια διεθνής, ανεξάρτητη, ιατρική ανθρωπιστική 
οργάνωση που παρέχει ιατρική φροντίδα σε ανθρώπους 
αποκλεισμένους από την υγειονομική περίθαλψη, σε θύματα 
βίας, φυσικών καταστροφών ή ενόπλων συγκρούσεων. Δρα με 
μοναδικό κριτήριο τις ιατρικές ανάγκες, ανεξάρτητα από 
φυλετικά, θρησκευτικά ή πολιτικά κριτήρια με στόχο την 
ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου αλλά και την 
ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για τις ανθρωπιστικές 
κρίσεις που μαίνονται στον πλανήτη.    
 
Εμένα στόχος μου δεν είναι να γίνω μόνο γιατρός. Θέλω να 
βοηθήσω τους ανθρώπους και τα παιδιά  που υπάρχουν σε 
κάθε γωνία αυτού του πλανήτη, οι οποίοι είναι ανήμποροι και 
έχουν ανάγκη από ιατρική περίθαλψη και αγάπη.    
 
   Γνωρίζω αρκετά καλά ότι αυτό που έχω βάλει ως στόχο είναι 
αρκετά δύσκολο. Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι είναι 
ακατόρθωτο ή ακόμα και τρελό. Εγώ όμως είμαι της άποψης 
ότι τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Αρκεί να το ποθείς με όλη 
σου την καρδιά και να κάνεις μεγάλες προσπάθειες για να το 
κατακτήσεις. 
                                      
 



 

 
 
 
 
Το να σώζω ζωές και να δίνω χαρά σε άτομα και μικρά παιδιά 
τα οποία ζουν μέσα στον φόβο είναι κάτι που επιθυμώ 
περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στη ζωή μου. Η συμμετοχή 
μου στην ανθρωπιστική αυτή οργάνωση θα μου χαρίσει 
πρωτόγνωρες και συγκλονιστικές εμπειρίες οι οποίες θα 
χαραχτούν για πάντα μέσα στη μνήμη μου. 
   
   
   Για να συνεχίσουν οι άνθρωποι αυτοί να σώζουν ζωές, 
χρειάζονται τη βοήθειά μας .Γι αυτό το λόγο θα ήταν καλό ο 
καθένας από εμάς να κάνει ότι μπορεί για να βοηθήσει αυτή 
την ιατρική ανθρωπιστική οργάνωση, που κάνει τα πάντα για 
να μπορούν όλοι οι άνθρωποι να είναι υγιείς και ευτυχείς.  
 
 



  

 
 

          

 

                                                           Κατερίνα Βασδέκη 

                                             Α1 Γυμνασίου 



Η δική μου «Ιθάκη» 
 

 

 

Από μικρό με θυμάμαι να ταξιδεύω. Με την οικογένειά μου μέσα 

στο τροχόσπιτο έχουμε γυρίσει ήδη πολλά μέρη, το ταξίδι είναι 

μέρος της ζωής μας. Έτσι γεννήθηκε και η δικιά μου «Ιθάκη», να 

γυρίσω όλο τον κόσμο. 

Παίρνοντας εικόνες και εμπειρίες, άρχισα να γίνομαι όλο και πιο 

περίεργος για τον έξω κόσμο, από την Ευρώπη στην Ασία μέχρι 

και την Αμερική. Έχω ταξιδέψει σε πολλά μέρη και θέλω να 

ταξιδέψω σε ακόμα περισσότερα. 

Κάνοντας ταξίδια, κερδίζω ευχάριστες εμπειρίες και γνώσεις οι 

οποίες θα με βοηθήσουν στην υλοποίηση του στόχου μου. Βέβαια, 

θα υπάρξουν και εμπόδια ή προβλήματα που ίσως μας 

απογοητεύσουν και σταματήσουμε για λίγο. Με την επιμονή όμως, 

και τον έρωτα για τη προσπάθεια, δεν θα λείψουν ποτέ οι ευκαιρίες 

και οι δυνατότητες να υλοποιήσουμε τον στόχο μας. Τίποτα δεν 

πάει χαμένο. 

Σημασία πάντα έχει η διαδρομή, γιατί μέσα από αυτή θα ζήσουμε 

χαρές, θα γεμίσουμε εικόνες, θα πάρουμε υλικά αγαθά. Με αυτόν 

τον τρόπο κερδίζεται η δια βίου μάθηση. Πρέπει να σκεφτόμαστε 

τον στόχο μας, αλλά πρέπει και να απολαμβάνουμε τον δρόμο 

προς αυτόν και όχι μόνο το τι θα γίνει όταν ολοκληρωθεί. 



Η δική μου «Ιθάκη» 
 

 

 

 

Αργύρης Βουτσάς 

 α1 Γυμνασίου 
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Ο κάθε άνθρωπος από εμάς αν δεν έχει στόχους και 

όνειρα είναι λες και βρίσκεται πάνω σε ένα καράβι χωρίς 

πυξίδα, χωρίς ευθύνες, χωρίς προορισμό. Είναι ένας 

ανήμπορος άνθρωπος χαμένος στον ωκεανό. Πάει όπου 

τον πάει η θάλασσα χωρίς να προβληματίζεται, να 

αναλαμβάνει ευθύνες και χωρίς να ξέρει που θα καταλήξει. 

Γενικότερα, οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν μια «Ιθάκη», 

έναν στόχο. Είναι αυτό το κάτι που θέλουμε να κάνουμε 

στη ζωή μας για να πούμε πως είμαστε ευτυχισμένοι, 

ολοκληρωμένοι. Ο κάθε άνθρωπος μπορεί να θέσει 

πολλούς στόχους, αλλά πάντα θα υπάρχει ένας που θα 

είναι ο πιο δύσκολος, ο πιο σημαντικός. 

Ο δικός μου μεγάλος στόχος είναι να γίνω ένας 

πετυχημένος κα άξιος άνθρωπος. Να έχω επιτυχίες όχι 

μόνο στον επαγγελματικό τομέα, αλλά και στην 

προσωπική μου ζωή. Να γίνω δίκαιος, καλός και όχι 

μίζερος. 



2 

 

Δεν θέλω όμως να φτάσω γρήγορα στο τέλος αυτού 

του στόχου, γιατί συμφωνώ με τον ποιητή. Τονίζει πως το 

ταξίδι θα πρέπει να ευχόμαστε να διαρκέσει πολύ και να 

είναι γεμάτο με περιπέτειες και γνώσεις. 

Αυτό που με φοβίζει στο ταξίδι μου προς την «Ιθάκη» 

είναι τα εμπόδια που θα συναντήσω. Πιστεύω πως κι αλλά 

άτομα φοβούνται, γι’ αυτό στο σημείο αυτό θα αναφέρω τα 

λόγια του ποιητή: « Δεν πρέπει να φοβόμαστε τα εμπόδια 

που θα συναντήσουμε. Άμα το πνεύμα και το σώμα είναι 

«καθαρό», τίποτα δεν μπορεί να μας κάνει κακό». 

Φυσικά, στο ταξίδι, θα υπάρχει και ο έρωτας. 

Σταθείτε λάθος έκανα ! Υπάρχει και θα υπάρχει ο έρωτας, 

γιατί ζωή χωρίς έρωτα δεν υπάρχει. Είναι το μικρό 

συστατικό που κάνει τη ζωή καλύτερη. 

Κλείνοντας, θα ήθελα να πω πως για μένα 

αξία έχει το ταξίδι κι όχι ο προορισμός. Θέλω το 

ταξίδι μου να είναι ευτυχές, γεμάτο περιπέτειες. 

Θέλω να γνωρίσω καινούριους ανθρώπους και 

να παραδειγματιστώ από αυτούς. 

 

 

 

Χρήστος Βραζιώτης,  α’1 



3 

 

 

      

 
 



Μόλις ξεκινήσεις τον αγώνα για τον στόχο 

να εύχεσαι να είναι μεγάλη η προσπάθεια, 

γεμάτη γνώσεις και περιπέτειες. 

Εμπόδια, προβλήματα στον δρόμο δεν θα βρεις 

αν η σκέψη σου είναι εκλεκτή, αν υψηλή 

χαρά το σώμα και το πνεύμα σου αγγίζει. 

 

Να εύχεσαι να είναι μεγάλη η προσπάθεια. 

Πολλές θα είναι οι ευχάριστες στιγμές 

με τις οποίες θα αποκτάς καινούριες εμπειρίες, 

μη δίνεις σημασία στα υλικά που θα αποκτήσεις, 

αλλά συγκεντρώσου στην προσπάθεια. 

Να πας σε ξένες πόλεις να μάθεις και να πάρεις  

χρήσιμες πληροφορίες για τον αγώνα. 

 

Μη σε πλανήσει η Καλυψώ και σε μαγέψουν οι 

Σειρήνες,  πρόσεχε πάλι την Σκύλα κα τη Χάρυβδη 

μη σε καταπιούν όπως τους συντρόφους του 

Οδυσσέα. 



 

Πάντα να έχεις στο μυαλό σου τον στόχο. 

Και όταν πια φτάσεις στον στόχο μετά από πολλή 

κούραση, να θυμάσαι πως η «Ιθάκη» σου χάρισε 

αυτή τη δυνατότητα . 

 

Γιώργος Καλούτσας,  

α1 γυμνασίου 

Μουσικό Σχολείο Τρικάλων 

2017 

 

 



Η δική μου «ΙΘΑΚΗ» 

 

 Οδυσσέας στο τέλος της Οδύσσειας κατάφερε να 

πετύχει τον στόχο και να φτάσει στην πατρίδα του, την 

Ιθάκη. Προσπαθώντας να τον πετύχει  πέρασε πολλές 

δυσκολίες, οι οποίες  άξιζαν τον κόπο καθώς ξαναείδε  την οικογένεια 

του και μπορούσε πλέον να απολαύσει τους καρπούς των κόπων του 

διοικώντας την χώρα  που τόσο αγαπούσε. 

Η δική μου «Οδύσσεια» είναι το σχολείο και τα φροντιστήρια 

όπως  και για κάθε παιδί σήμερα, που αναζητά  τη δική  του «Ιθάκη».  

 δική μου «Ιθάκη» είναι να κάνω τα όνειρα μου 

πραγματικότητα. Ποια είναι αυτά?  Να καταφέρω να 

σταθώ στα πόδια μου, να μην χρειάζομαι κάποιον να με 

στηρίζει, αλλά να μπορώ να στηρίζω εγώ τους άλλους.  Δεν είναι κάτι 

πάρα πολύ δύσκολο, αρκετοί άνθρωποι το έχουν κατορθώσει. Για να το 

κάνω πράξη  πρέπει να πάρω υψηλούς βαθμούς για να μπορώ να έχω 

μια καλή δουλειά. Ένας άλλος στόχος είναι να μπορέσω να τα πάω καλά 

στο σχολείο και στις διάφορες δραστηριότητες όπου πηγαίνω. Ένα 

ακόμα όνειρο είναι να γνωρίσω πολλούς πολιτισμούς ταξιδεύοντας σε 

όλο τον κόσμο και γνωρίζοντας καινούριες γλώσσες. Αυτό μπορεί να 

είναι δύσκολο, αλλά καταφέρνοντάς το, η μελλοντική μου ζωή θα 

μπορεί να είναι πιο περιπετειώδης, πράγμα που αποτελεί έναν από 

τους βασικούς μου στόχους.   

Πάντα στο νου μου έχω την «Ιθάκη»… 

 

Ειρήνη Γραδούλα,  

α1 γυμνασίου 

 

Ο 

Η 



 













Να εύχεσαι να ‘ναι 

μακρύς ο δρόμος.



 

 

 Πριν διαβάσεις το ποίημα, αν σταθείς στον τίτλο του, πιστεύεις ότι  το ποίημα μιλάει 

για την ''Ιθάκη'' και για την νόστο του Οδυσσέα. Αφού το διαβάσεις όμως, 

καταλαβαίνεις ότι πίσω από τους στίχους κρύβονται συμβουλές για τις '' Ιθάκες'' μας, 

δηλαδή τους στόχους που βάζουμε στην ζωή μας.Από τους πρώτους στίχους ο ποιητής, 

μας συμβουλεύει σχετικά με τις ''Ιθάκες'' μας που θέλουμε να πραγματοποιήσουμε στο 

κοντινό μέλλον. Μας λέει ότι μόλις θέσουμε έναν στόχο στην ζωή μας, πρέπει να 

ευχόμαστε να είναι μακρύς ο δρόμος, γεμάτος γνώση και περιπέτειες. Δηλαδή για να 

πραγματοποιήσουμε έναν στόχο μας,  πρέπει να κάνουμε μεγάλη προσπάθεια, αλλά 

όλος αυτός ο κόπος να έχει ενδιαφέρον και μέσα από αυτόν τον κόπο, να πάρουμε και 

γνώσεις. Μας  λέει ότι στην προσπάθεια μας να πραγματοποιήσουμε τον στόχο μας, 

θα συναντήσουμε πολλά εμπόδια αλλά να μην φοβηθούμε, γιατί αν είμαστε 

αφοσιωμένοι στον στόχο μας, χωρίς να ξεχνιόμαστε με ασήμαντα πράγματα, δεν θα 

βρούμε ποτέ δυσκολία. Επίσης κατά την διάρκεια της υλοποίησης των στόχων μας δεν 

θα βρούμε ποτέ δυσκολία, αν έχουμε θετική σκέψη και χωρίς να λέμε ότι δεν 

μπορούμε να καταφέρουμε κάτι, γιατί όλοι οι άνθρωποι μπορούν να καταφέρουν τα 

πάντα, αρκεί να θελήσουν πραγματικά !Πρέπει να έχουμε ηρεμία και γαλήνη στη ζωή 

μας και μέσα από τις πράξεις μας, να παίρνουμε εμπειρίες και γνώσεις. Πρέπει να 

έχουμε άριστη ποιότητα ζωής, φτιαγμένη από σπάνια αγαθά, γεμάτη χαρά, 

ενθουσιασμό, ευτυχία και έρωτα. Σε ένα σημείο ο ποιητής ς λέει "Σε πόλεις 

Αιγυπτιακές να πάς, να μάθεις και να μάθεις από τους σπουδασμένους". Για άλλη μία 

φορά ο Καβάφης μας λέει πόσο σημαντική είναι η γνώση για τον άνθρωπο, και μας 

ξανά λέει, ότι μέσα από τις "Ιθάκες" μας, πρέπει να πάρουμε και γνώσεις. Πάντα στο 

μυαλό μας πρέπει να έχουμε τον στόχο μας. Ο προορισμός μας, είναι η υλοποίηση των 

στόχων μας. Δεν πρέπει να βιαστούμε για την υλοποίηση τους. Καλύτερα να μας πάρει 

χρόνια ώστε να πραγματοποιηθούν και γεροί πια να καθόμαστε με τα χρήσιμα υλικά 

αγαθά , όπως γνώσεις και εμπειρίες που κερδίσαμε σε όλη αυτή τη προσπάθεια. Όμως 

οι "Ιθάκες" δεν δίνουν πάντα υλικά  αγαθά, αλλά έχουμε κάνει μία ωραία διαδρομή 

και κερδίσαμε γνώσεις και εμπειρίες και μέσα από αυτές τις εμπειρίες και μέσα από 

αυτές τις γνώσεις καταλαβαίνουμε τι σημαίνει Ιθάκη, φιλομάθεια και πολυμάθεια.       

 

            Σέγγη Ραφαέλα-Χριστίνα,  α3 



 

 

       



Η «Ιθά κη» μου 

 

Η «Ιθάκη» του Καβάφη μιλάει για έναν στόχο που 

κάποιος άνθρωπος βάζει στο μυαλό του και θέλει να 

τον πετύχει. Όμως για να τον πετύχει χρειάζεται 

μεγάλη προσπάθεια. Θα αποκτήσει ενδιαφέρον, θα 

μάθει πράγματα μέσα από αυτόν τον στόχο. Θα έχει 

δυσκολίες και εμπόδια, όμως αν συνεχίσει να 

προσπαθεί θα φτάσει στον στόχο του. Όλο αυτό το 

«ταξίδι» θα φροντίσει την ψυχή και το σώμα του. 

Χρειάζεται θετική σκέψη και ενέργεια. Όσο πιο 

πολλή ηρεμία και γαλήνη νιώθει, τόσες πιο πολλές 

εμπειρίες και γνώσεις θα αποκτήσει. Η προσήλωσή 

του στον στόχο θα οδηγήσει κάποτε στην υλοποίηση 

του στόχου. Η βιασύνη δεν βοηθάει. Μέσα από όλο 

αυτό θα δημιουργηθούν κι άλλες γνώσεις κι άλλες 

εμπειρίες. Τίποτα δεν χάθηκε, αντιθέτως κερδήθηκε η 

φιλομάθεια και η πολυμάθεια. 

(Αυτά έμαθα από την κ. Αγναντή και θα τα θυμάμαι!) 

 

Κατερίνα Πανάγου, α3 γυμνασίου 

 



«ΙΘΑΚΗ» 
 

Το ποίημα του Καβάφη μας 

εξηγεί πως, για να 

πετύχουμε τους στόχους μας 

πρέπει να προσπαθούμε όσο 

πιο πολύ μπορούμε και αυτό 

που κάνουμε να το αγαπάμε 

και να μην το παρατήσουμε 

με την πρώτη δυσκολία. 

Επίσης αν θέλουμε κάτι τόσο 

πολύ δεν πρέπει να 

σκεφτόμαστε θετικά ακόμα 

και αν όλα γύρω μας είναι 

αρνητικά και να 

εστιάσουμε σε αυτό που 

εμείς θέλουμε να κάνουμε 

και δεν χρειάζεται να 

αγχωνόμαστε και αν δεν 

πάνε όλα όπως τα θέλουμε δεν 

θα χαλάσει και ο κόσμος, 

γιατί θα είναι και αυτό 

άλλη μία εμπειρία αλλά 

μπορούμε να ξανά 

προσπαθήσουμε και δεν 



υπάρχει κανένας λόγος η 

αποτυχία να επηρεάσει την 

καθημερινότητα μας. Για να 

πετύχουμε τους στόχους μας 

πρέπει να έχουμε θέληση 

για μάθηση και να μην 

βιαζόμαστε γιατί καλύτερα 

να μας πάρει ένα μήνα για 

μία ζωγραφιά παρά μία ώρα 

για μία πρόχειρη.. Εάν 

θέλουμε να τα καταφέρουμε 

πρέπει να ασκούμαστε στον 

στόχο μας οποίος και αν 

είναι ότι και αν απαιτεί. 

Ό,τι και αν προσπαθήσουμε 

είτε έχει επιτυχία είτε όχι 

αρκεί η προσπάθεια και 

τίποτα δεν πάει χαμένο. Για 

παράδειγμα ο Οδυσσέας που 

με τόσο κόπο, προσπάθεια, 

θέληση και τόλμη έφτασε  

στην πατρίδα του έτσι και 

εμείς πρέπει να 

πολεμήσουμε τα εμπόδια 

και να προχωρούμε μπροστά. 



Η δική μου "Ιθάκη" είναι να 

γίνω επαγγελματίας 

αθλήτρια Ρυθμικής 

Γυμναστικής κι ας απαιτεί 

καθημερινή προπόνηση, μα… 

σε αυτές τις περιπτώσεις 

δεν πρέπει να υποχωρούμε!!!     

👌❤ 

 

 

Έλενα Παπαποστόλου, 

α3 Γυμνασίου 





 

Η «Ιθάκη» στο ποίημα του Καβάφη λειτουργεί σαν τον ανώτατο 

στόχο κάθε ανθρώπου. Πρέπει ο άνθρωπος κατά τη διάρκεια της 

ζωής του να έρθει αντιμέτωπος με δύσκολες καταστάσεις και να 

υπομείνει δύσκολες συνθήκες , μέσα από τις οποίες θα γίνει 

καλύτερος, εξυπνότερος και το σημαντικότερο από όλα πιο 

έμπειρος. Έχοντας συνέχεια στο μυαλό του ο άνθρωπος την 

«Ιθάκη» προσπαθεί για το καλύτερο. Δεν πρέπει όμως όταν 

κάποιος πετυχαίνει ή φτάνει επιτέλους στον στόχο του να 

περιμένει αμοιβές . Η καλύτερη αμοιβή του είναι η ικανοποίηση 

του ιδίου όταν επιτυγχάνει επιτέλους τον στόχο του. 

Έτσι και εγώ έχω την δική μου «Ιθάκη» η οποία έχει με τη σειρά 

της τις δικές της δυσκολίες και τα δικά της εμπόδια. Όταν 

τελειώσω το σχολείο θέλω να έχω διευρύνει 

τους πνευματικούς μου ορίζοντες, να 

έχω γίνει καλύτερος άνθρωπος καθώς 

και να έχω κερδίσει το παγκόσμιο 

πρωτάθλημα στο «taekwondo»,κάτι 

που είναι όνειρο ζωής για εμένα. Ξέρω ότι 

δεν είναι εύκολο διότι η ζωή έχει τα καλά της αλλά και τα κακά 

της, αλλά επειδή είμαι αθλητής, έχω μάθει πως, όταν κάτι είναι 

πολύ δύσκολο αλλά ταυτόχρονα το θέλεις πολύ, για να το 



πετύχεις, πρέπει να προσπαθήσεις και να πιστέψεις στον εαυτό 

σου. 

 Με αυτόν τον τρόπο πιστεύω ότι θα τα καταφέρω και ότι θα 

μπορέσω  να πετύχω τους στόχους μου. 

 

 

 

 

Κυρία χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη! 

Με εκτίμηση, 

 ο μαθητής σας Δημήτρης Νίκου, α3 γυμνασίου 
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    Ο Καβάφης με το ποίημα αυτό θέλει να μας 

δείξει ότι για να πραγματοποιηθεί η «Ιθάκη» μας, 

δηλαδή ο στόχος μας, πρέπει να καταβάλουμε 

μεγάλη προσπάθεια. Πρέπει να δείξουμε 

ενδιαφέρον ξέροντας πως δεν θα πάμε χαμένοι 

γιατί στο κάθε βήμα που θα κάνουμε θα υπάρχει 

κάτι για να μάθουμε, κάτι που θα μας ωφελήσει. Το 

σίγουρο είναι ότι δυσκολίες θα υπάρξουν και τα 

εμπόδια θα προσπαθούν να μας απογοητεύσουν, 

όμως εμείς πρέπει να σταθούμε δυνατοί. Κάθε μέρα 

είναι αναγκαίο να φροντίζουμε την ψυχή και το 

σώμα μας, να κάνουμε θετικές και καλοπροαίρετες 

σκέψεις και τέλος να έχουμε ηρεμία και γαλήνη 

γιατί είναι προς συμφέρον μας και μόνο με αυτόν 

τον τρόπο μπορούμε να φτάσουμε στην «Ιθάκη». Οι 

εμπειρίες που θα έχουμε θα είναι πολλές και οι 

γνώσεις άπειρες. Πρέπει να προσέχουμε την 

ποιότητα της ζωής μας γιατί μόνο τότε τα σπάνια 

αγαθά θα εισέρχονται σ’ αυτήν. Θα ταξιδέψουμε 

τόσο που η μάθησή μας θα είναι αμφίδρομη. Αν 

προσηλωθούμε στην «Ιθάκη» μας, η υλοποίησή της 

δεν θα αργήσει να γίνει. Αλλά, προσοχή, γιατί 
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υπάρχει ένας κακός σύμβουλος η βιασύνη. Πάντα 

θα έχουμε γνώσεις και εμπειρίες. Η μάθηση ποτέ 

δεν τελειώνει ανεξάρτητα από την ηλικία του 

ανθρώπου. Μόλις ο στόχος μας πραγματοποιηθεί 

θα καταλάβουμε την αξία αυτής της διαδρομής που 

διανύσαμε. Κι αν γελαστούμε και πιστέψουμε πως 

χαράμι πήγαν οι κόποι μας, τότε να θυμηθούμε πως 

τίποτα δεν πάει χαμένο. Στο τέλος η φιλομάθεια 

και πολυμάθεια θα δίνει και θα παίρνει ανάμεσά μας 

αλλά το κυριότερο είναι ότι αυτά τα δύο θα μας 

οδηγήσουν στην υλοποίηση μιας νέας «Ιθάκης». 

    Προσωπικά η δικιά μου «Ιθάκη» δηλαδή ο 

στόχος μου είναι να μελετώ έτσι ώστε 

τελειώνοντας το Γυμνάσιο και μετά το Λύκειο να 

πετύχω σ’ ένα Ανώτερο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 

(ΑΕΙ) και να πάρω το πτυχίο της σχολής που θα 

έχω επιλέξει για να αγωνιστώ στο στίβο της ζωής.    

 

                                                                                                                                         

Μαρία Σκυλοδήμου,  

α3 Γυμνασίου 
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