
 

Ιθάκη 

Κ. Π. Καβάφης  

 
 

Θέμα:   Ο ποιητής προτρέπει τον αναγνώστη (σαν άλλος Οδυσσέας) να παρατείνει 
το ταξίδι του προς την Ιθάκη, ώστε να αποκτήσει πολλές εμπειρίες και γνώσεις πριν 
επιστρέψει. 

 
 

1η στροφή: 

Η συμβουλή προς τον «κάθε Οδυσσέα»: 
α) να είναι μακρύ το ταξίδι προς την Ιθάκη γεμάτο περιπέτειες + γνώσεις 
β) να δείξει θάρρος για να ξεπεράσει τους κινδύνους που θα αντιμετωπίσει 
(να μένει η σκέψη του υψηλή  γενναίο φρόνημα, αυτοπεποίθηση, δυναμισμός) 
 
2η στροφή: 

Οι ωφέλειες που θα αποκτήσει ο ταξιδιώτης από το ταξίδι: 

α) ευχαρίστηση + χαρά που θα γνωρίσει καινούρια λιμάνια (ψυχικά αγαθά) 

β) θα αγοράσει καλές πραμάτειες: σεντέφια, κοράλλια, κεχριμπάρια, εβένους, 

μυρωδικά (υλικά αγαθά) 

γ) θα μάθει από τους μορφωμένους - απόκτηση γνώσεων (πνευματικά αγαθά)  

  

Απολαύσεις ψυχής - σώματος - νου 

Ψυχικά + Υλικά + Πνευματικά αγαθά   

  

Η ζωή γίνεται ποιοτικά ανώτερη μέσα από τις εμπειρίες που αποκτά ο άνθρωπος 

3η στροφή: 

Συμβουλές προς τον ταξιδιώτη: 

α) να μην ξεχνά τον στόχο του (η επιστροφή στην Ιθάκη) 

β) να μην βιαστεί να φτάσει εκεί 

γ) στόχος δεν είναι τα πλούτη – τα υλικά αγαθά, αλλά οι πλούσιες 

εμπειρίες+γνώσεις 

 

4η στροφή: 

Προσφορά Ιθάκης: 

α) το ωραίο ταξίδι 

β) η αφορμή για το ταξίδι 

 

5η στροφή: 

 Σημασία Ιθάκης: Έγινε σοφότερος. 



 Η πορεία προς την Ιθάκη έχει μεγαλύτερη σημασία από ότι η φτωχική Ιθάκη. Ο 

πλούτος της Ιθάκης δεν είναι τα υλικά αγαθά, αλλά οι πλούσιες εμπειρίες των 

αισθήσεων και οι πολλές γνώσεις. 

 «Οι Ιθάκες»  Η Ιθάκη δεν είναι μια στη ζωή μας. Βάζουμε  πολλούς στόχους 

στη ζωή μας. 

Σύμβολα / υπαινιγμοί 

 Ιθάκη = το κίνητρο, το ιδανικό, ο στόχος που θέτει κάποιος στη ζωή του 

 Οδυσσέας = ο κάθε άνθρωπος που βάζει στόχους στη ζωή του 

 Λαιστρυγόνες/ Κύκλωπες/Ποσειδώνας = τα εμπόδια, οι κίνδυνοι, οι φόβοι που 

βάζουμε στον εαυτό μας και μας εμποδίζουν στην κατάκτηση του στόχου μας 

 Λιμένας πρωτοϊδωμένους  = καινούργιες εμπειρίες  

 
Πρόσωπο: β’ πληθυντικό:   
 απευθύνεται σε κάθε άνθρωπο που βάζει στόχους στη ζωή του.  
 διδακτικός χαρακτήρας – μας συμβουλεύει ( να εύχεσαι, μη φοβάσαι, να 
σταματήσεις, να μάθεις κτλ) 

 

Το ταξίδι του ομηρικού Οδυσσέα Το ταξίδι που προτείνει ο Καβάφης 

 Οδυνηρό 

 Πραγματικοί εξωτερικοί εχθροί 
(Λαιστρυγόνες/ 
Κύκλωπες/Ποσειδώνας) 

 Η Ιθάκη είναι αυτοσκοπός 

 Απολαυστικό 

 Εσωτερικοί εχθροί (φόβοι, 
ανασφάλειες, δημιουργήματα 
της ψυχής) 

 Η Ιθάκη είναι το κίνητρο για το 
ταξίδι 

 


