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Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Κ. Π. Καβάφη «Ιθάκη» 
 
Σα βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη,                               1 
να εύχεσαι να ΄ναι μακρύς ο δρόμος, 
γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις. 
Τους Λαιστρυγόνας και τους Κύκλωπας, 
τον θυμωμένο Ποσειδώνα μη φοβάσαι,                             5 
τέτοια στο δρόμο σου ποτέ σου δεν θα βρεις, 
αν μεν’ η σκέψις σου υψηλή, αν εκλεκτή 
συγκίνησις το πνεύμα και το σώμα σου αγγίζει. 
Τους Λαιστρυγόνας και τους Κύκλωπας, 
τον άγριο Ποσειδώνα δεν θα συναντήσεις,                         10 
αν δεν τους κουβανείς μες στην ψυχή σου, 
αν η ψυχή σου δεν τους στήνει εμπρός σου. 
 
Να εύχεσαι να ΄ναι μακρύς ο δρόμος. 
Πολλά τα καλοκαιρινά πρωιά να είναι 
που με τι ευχαρίστηση, με τι χαρά                                    15 
θα μπαίνεις σε λιμένας πρωτοϊδωμένους· 
να σταματήσεις σ’ εμπορεία Φοινικικά, 
και τες καλές πραμάτειες ν’ αποκτήσεις, 
σεντέφια και κοράλλια, κεχριμπάρια κι έβενους, 
και ηδονικά μυρωδικά κάθε λογής,                                     20 
όσο μπορείς πιο άφθονα ηδονικά μυρωδικά· 
σε πόλεις Αιγυπτιακές πολλές να πας, 
να μάθεις και να μάθεις απ’ τους σπουδασμένους. 
 
Πάντα στο νου σου να ΄χεις την Ιθάκη. 
Το φθάσιμον εκεί είν’ ο προορισμός σου.                            25 
Αλλά μη βιάζεις το ταξίδι διόλου. 
Καλύτερα χρόνια πολλά να διαρκέσει· 
και γέρος πια ν’ αράξεις στο νησί, 
πλούσιος με όσα κέρδισες στο δρόμο, 
Μη προσδοκώντας πλούτη να σε δώσει η Ιθάκη.                 30 
 
Η Ιθάκη σ’ έδωσε τα’ ωραίο ταξίδι.  
Χωρίς αυτήν δε θα ΄βγαινες στο δρόμο. 
Άλλα δεν έχει να σε δώσει πια. 
Κι αν πτωχική την βρεις, η Ιθάκη δεν σε γέλασε. 
Έτσι σοφός που έγινες, με τόση πείρα,                              35 



 

 

ήδη θα το κατάλαβες οι Ιθάκες τι σημαίνουν. 
 
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
1. Σε ποιες κατηγορίες χωρίζονται τα ποιήματα του Καβάφη; Σε ποια 
εντάσσεται το συγκεκριμένο ποίημα; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

Μονάδες 15 
 
2 α) Ο ποιητής χρησιμοποιεί β΄ ενικό πρόσωπο στο ποίημα. Σε ποιον νομίζετε 
ότι απευθύνεται; Τι πετυχαίνει με αυτή την επιλογή του; 

Μονάδες 20 
 
β) Να σχολιάσετε τη γλώσσα του ποιήματος. 

Μονάδες 20 
 
3. Τι συμβολίζει η Ιθάκη στο ποίημα; Γιατί στο στίχο 36 χρησιμοποιεί τη λέξη 
σε πληθυντικό αριθμό ο Καβάφης; 

Μονάδες 25 
 
4. ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
 
Κ. Π. Καβάφης: «Όσο μπορείς» 
 
Κι αν δεν μπορείς να κάμεις την ζωή σου όπως την θέλεις, 
τούτο προσπάθησε τουλάχιστον 
όσο μπορείς μην την εξευτελίζεις 
μες στην πολλή συνάφεια του κόσμου, 
μες στες πολλές κινήσεις κι ομιλίες. 
 
Μην την εξευτελίζεις πιαίνοντάς την, 
γυρίζοντας συχνά κ’ εκθέτοντάς την 
στων σχέσεων και των συναναστροφών 
την καθημερινήν ανοησία, 
ως που να γίνει σα μια ξένη φορτική. 
 
Ποιος τρόπος ζωής προβάλλεται στο ποίημα του Καβάφη «Όσο Μπορείς»; Να 
τον συγκρίνετε με τον τρόπο ζωής που προβάλλεται στο ποίημα «Ιθάκη». 

Μονάδες 20 
 

Καλή επιτυχία! 


