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Αφιερωμένο στους μαθητές μου. 

Καλά ταξίδια  στο δρόμο για τις Ιθάκες σας 
αγαπητοί  μου μαθητές. 

Να εύχεστε να είναι μακρύς ο δρόμος.                               

Dedicated to my students .

Godspeed on the road to your Ithacas 
my dear students.

Hope the road is long. 



«...Τι θα πει φως; Να κοιτάς με αθόλωτο μάτι όλα τα σκοτάδια.
 Είμαστε ένα γράμμα ταπεινό, μια συλλαβή, μια λέξη από τη 
γιγάντεια Οδύσσεια.
Είμαστε βυθισμένοι σ΄ένα γιγάντειο τραγούδι  και λάμπουμε όπως 
λάμπουν τα ταπεινά  χοχλάκια όσο είναι βυθισμένα στη θάλασσα.
Ποιο είναι το χρέος μας; Ν’ ανασηκώσουμε το κεφάλι από το κείμενο, 
μια στιγμή, όσο αντέχουν τα σπλάγχνα μας και ν’ αναπνεύσουμε το 
υπερπόντιο τραγούδι.
Να σμίξουμε τις περιπέτειες, να δώσουμε νόημα στο ταξίδι, να 
παλεύουμε ακατάλυτα με τους ανθρώπους, με τους θεούς και με τα ζώα 
και αργά , υπομονετικά, να μολώνουμε μέσα στα φρένα μας, μελούδι απ’ 
το μελούδι μας, την Ιθάκη....»

Νίκος Καζαντζάκης, Ασκητική, σελ.63

“What does light mean? To gaze with undimmed eyes on all darkness.
 We are a humble letter, a single syllable, one word out of a gigan-
tic Odyssey.
We are immersed in an enormous song and we shine like humble pebbles 
as long as they remain immersed in the sea.
What is our duty? To raise our heads from the text a moment, as long as 
our lungs can bear it and to breathe in the transoceanic song.
To bring together all our adventures, to give meaning to our voyage, to 
battle undauntedly with men, with gods, with animals, and then slowly, 
patiently to dock in our minds, marrow of our marrow, our Ithaca…”
                                 

Nikos Kazantzakis, Salvatores Dei, pg.63
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7.2.8. Göran Schildt and Ithaca through his eyes 147
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ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ

Είμαι αρκετά μεγάλη για να καταφεύγω στα παραμύθια για να 
βρω παρηγοριά   στα πολλά προβλήματα που καθημερινά ταλαιπωρούν 
τον άνθρωπο, για να πιστεύω σε νεράιδες που με το μαγικό ραβδάκι θα 
αλλάξουν ως δια μαγείας την ασχήμια του κόσμου και θα τον κάνουν 
παραμυθένιο. Είμαι όμως αρκετά ώριμη για να πιστεύω στον άνθρωπο και 
στη δύναμή του να αλλάζει το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει. Κι αυτό 
γιατί πιστεύω ότι ο καθένας μας  κρατάει στα χέρια του τη χρυσόσκονη 
του παραμυθιού και μπορεί μ΄αυτή να  ζωγραφίσει το κόσμο γύρω του και 
να γίνει η καλή νεράιδα του παραμυθιού.

Ποια είναι άραγε η χρυσόσκονη που κρατάει ο καθε άνθρωπος 
στα χέρια του, θα αναρωτηθείτε και δεν θα έχετε άδικο. Η χρυσόσκονη 
είναι η αγάπη, το μεράκι, ο ζήλος,  το χαμόγελο, η προσφορά στον άλλον,ο 
σεβασμός, η συνεργασία, η αλληλλεγγύη. Ξεκινήστε με την αγάπη για 
αυτό που κάνετε, με την αγάπη για τον άνθρωπο,   βάλτε μεράκι, ζήλο, 
συνεργαστείτε με σεβασμό, χαμογελάστε κι έχετε γίνει η καλή νεράιδα του 
παραμυθιού, έχετε ζωγραφίσει έναν όμορφο κόσμο γύρω σας.

Ήμουνα πραγματικά τυχερή γιατί όταν ανέλαβα τη διεύθυνση του 
Γενικού Λυκείου Λέρου με επισκέφτηκε  μια καλή νεράιδα, η κα Χριστίνα 
Σίλντ. Χαμογελαστή, γεμάτη αγάπη δημιούργησε με τη χρυσόσκονη που 
κρατούσε στα χέρια της μια γέφυρα φιλίας και συνεργασίας ανάμεσα στο 
σχολείο μας, στο Ekenas Gymnasium της Φινλανδίας και στο ίδρυμα 
Σίλντ. Η συνεργασία μας ξεκίνησε με  το πρόγραμμα  Comenius  με τίτλο 
«ΔΑΦΝΗ Η θάλασσα ως γέφυρα και όριο» που μας πρόσφερε αξέχαστες 
εμπειρίες και συνεχίστηκε με την ερευνητική εργασία «Ταξίδι στην Ιθάκη 
της πραγματικότητας και του συμβόλου» που μας άνοιξε καινούριους 
δρόμους γνώσης, εμπειριών και συνεργασίας. 

Το πρόγραμμα Δάφνη -«Δάφνη» ήταν το όνομα του ιστιοφόρου 
του Γιόραν Σίλντ- ένωσε τη Λέρο και το Έκενας, που ο Γιόραν Σίλντ έζησε. 
Η ερευνητική εργασία «Ταξίδι στην Ιθάκη της πραγματικότητας και του 
συμβόλου» ένωσε την Ιθάκη, τη Λέρο και το Έκενας. Με το καράβι μας 
την Ιθάκη» ταξιδέψαμε  σε κόσμους μαγικούς, όμορφους κι ονειρεμένους.

Δεν σας κρύβω βέβαια πως όταν, εκ των πραγμάτων, ανέλαβα 



10

την ερευνητική εργασία για την κάλυψη του υποχρεωτικού μου ωραρίου  
ανησύχησα  λιγάκι, γιατί οι υποχρεώσεις μου, στη θέση της Διευθύντριας 
του Γενικού Λυκείου, είναι πολλές και η διευθέτηση όλων των θεμάτων 
που απορρέουν από τη θέση αυτή είναι ιδιαίτερα πιεστική, καθώς απαιτεί 
μια συνεχή εγρήγορση και ετοιμότητα. Η ερευνητική εργασία, όπως και 
κάθε άλλο μάθημα, απαιτούσε από μένα προετοιμασία η οποία ήταν 
απαραίτητη, τόσο για να ωφεληθούν οι μαθητές, όσο και για να πράξω 
το σωστό ως εκπαιδευτικός και ως διευθύντρια. Είμαι της άποψης ότι 
οι παιδαγωγοί καθοδηγούν με την πράξη, και όχι με τα λόγια. Και εγώ 
καθοδηγούσα όχι μόνο τους μαθητές μα και τους εκπαιδευτικούς. Έτσι το 
φορτίο βάρυνε περισσότερο και γι’ αυτό και η ανησυχία..

Αυτό το πρώτο ανησυχητικό συναίσθημα γρήγορα άλλαξε και 
έγινε ευχαρίστηση και ευδιαθεσία  που εκφράζονταν κάθε φορά που είχα 
ερευνητική εργασία.

Τι ήταν αυτό που αντέστρεψε τα συναισθήματα, θα αναρωτηθείτε 
ευλόγως. 

Πρώτα πρώτα η αγάπη μου για τους μαθητές. Οι νέοι άνθρωποι 
είναι ζωντανοί, φέρνουν το καινούργιο, είναι χαρούμενοι, αυθόρμητοι, 
είναι η ίδια η ζωή. Όταν τους προσπερνάς, χάνεις τη ζωή.

Δεύτερον, η συναίσθηση του παιδαγωγικού ρόλου του δασκάλου.
Όσο λιγότερο έμπαινα στην τάξη τόσο απομακρυνόμουν από τους 
μαθητές, δεν τους γνώριζα και το παιδαγωγικό μου έργο ως διευθύντρια 
και εκπαιδευτικός γινόταν δυσχερέστερο.Για να διοικείς ένα σχολείο ,για 
να είσαι παιδαγωγός, πρέπει να αφουγκράζεσαι τον παλμό των μαθητών, 
να γνωρίζεις τις σκέψεις τους, τις ανησυχίες τους, να είσαι δίπλα τους.

 Ύστερα το μεράκι μου για την διδασκαλία με οδήγησε να ψάξω, 
να αναζητήσω, να μάθω για να διδάξω τους μαθητές μου. Με έβγαζε από 
την καθημερινότητα της σκοτούρας της διοίκησης και με έβαζε στον 
ουσιαστικό κόσμο των νέων, αντλούσα απ’ την ζωντάνια τους.

Επίσης το θέμα που επέλεξα ακουμπούσε στο Ιόνιο, όπου βρίσκεται 
η ιδιαίτερη πατρίδα μου, η Λευκάδα. Έτσι δημιούργησα μια γέφυρα με όσα 
έχω αγαπήσει. Και ήθελα να γνωρίσουν οι μαθητές μου την κουλτούρα 
των Επτανήσων.

 Τέλος, η αναμονή στα μάτια των μαθητών μου να μάθουν από 
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μένα, να τους οδηγήσω σε λιμάνια πρωτόγνωρα, ήταν δεσμευτική και 
προκλητική.

Η αγάπη λοιπόν και το χρέος έκαναν τη ανησυχία χαρά. Και 
η χαρά έγινε δημιουργικότητα. Στη δημιουργικότητα συνετέλεσαν 
αποτελεσματικά τα  τριάντα χρόνια πείρας ως εκπαιδευτικός, η αγάπη 
μου για διαρκή ανανέωση για να είμαι ,όσο το δυνατόν περισσότερο, μέσα 
στην εποχή  και στις απαιτήσεις της, η συμμετοχή  μου για λίγο στο Θερινό 
Πανεπιστήμιο της Ιθάκης πριν από τρία χρόνια και η πείρα που αποκόμισα, 
καθώς και η προσωπική μελέτη σε νέα παιδαγωγικά δεδομένα.

Μέσα από την ερευνητική εργασία με τίτλο «Ταξίδι στην Ιθάκη 
της πραγματικότητας και του συμβόλου» έκανα και γω το δικό μου 
ταξίδι παρέα με τους μαθητές μου. Μοιραστήκαμε γνώσεις, αναζητήσαμε 
γνώσεις, αποκτήσαμε εμπειρίες, γνωριστήκαμε, γίναμε λίγο καλύτεροι. 
Καλύτεροι άνθρωποι. 

Στο ταξίδι μας αυτό  όμως δεν είμασταν μόνοι μας. Μας 
συντρόφευσαν, μας βοήθησαν και μας ενθάρρυναν άνθρωποι του άμεσου 
και έμμεσου περιβάλλοντός μας. Στάθηκαν δίπλα μας με ευχαρίστηση, με 
χαρά, με μεράκι και αγάπη και έκαναν το ταξίδι μας ομορφότερο.

Έτσι μετά το τέλος της ερευνητικής εργασίας μπορώ να πω 
πραγματικά πως η Ιθάκη δε μας γέλασε. Η Ιθάκη μας έδωσε  ένα ωραίο 
ταξίδι. Τόσο ωραίο που αποφάσισα να το μοιραστούμε μαζί σας με αυτό το 
βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς  

•	 στους μαθητές μου για τις όμορφες εμπειρίες που περάσαμε 
μαζί, 

•	 στους συνεργάτες μου εκπαιδευτικούς κο Χατζημιχάλη 
Γεώργιο, κα Χατζή Μαριάνθη, κα Παπαδοπούλου Δάφνη για 
την πολύτιμη βοήθειά τους,  

•	 στον Πρέσβη της Φινλανδικής Πρεσβείας για την ευκαιρία των 
εμπειριών που πρόσφερε στους μαθητές μας με την πρόσκλησή 
του στην Πρεσβεία για την παρουσίαση της εργασίας μας ,

•	 στην κα Χριστίνα Σίλντ για την αγάπη της ,για τη στήριξή της, 
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την παρουσίαση της σε όλες τις εκδηλώσεις μας ,τη βοήθειά 
της για την έκδοση αυτού του βιβλίου, 

•	 στην Πρόεδρο του Ιδρύματος Γιοραν Σίντ για τη συμμετοχή 
της στις εκδηλώσεις μας στο ίδρυμα Σίλντ για τα βιβλία που 
μας πρόσφερε και για  την έκδοση αυτού του βιβλίου, 

•	 στον νεαρό από την Κέρκυρα που εμπνεύστηκε απ’ την εργασία 
μας και έγραψε στίχους και μουσική και τραγούδησε για μας, 
δίνοντας χρώμα στην εργασία μας,

•	 Και σε όλους όσους παρακολούθησαν τις εκδηλώσεις που 
παρουσιάσαμε την εργασία μας, που με το χειροκρότημά 
τους και τα καλά τους λόγια μας εμψύχωσαν και μας έδωσαν 
κουράγιο για να συνεχίσουμε.

Η στήριξη και η βοήθεια όλων ήταν πολύτιμη για την επίτευξη 
του ταξιδιού μας και την πραγματοποίηση των στόχων μας. Οι πολύτιμοι 
συνεργάτες μας και βοηθοί μας σ’ αυτό το ταξίδι μας έδειξαν διαφορετικές 
οπτικές γωνίες, μας άνοιξαν καινούργιους δρόμους, μας έκαναν 
περισσότερο υπεύθυνους, μας έδειξαν  καινούργιες εμπειρίες, μας έδωσαν 
τη δυνατότητα να γνωρίσουμε νέους ανθρώπους και μας απέδειξαν πως 
με τη συνεργασία, τη στήριξη, την καλή θέληση, την ομαδική προσπάθεια, 
τη γνώση ,το μεράκι και την αγάπη ακόμη και αυτά που φαντάζουν 
ακατόρθωτα μπορούν να επιτευχθούν.
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ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Στο βιβλίο  αυτό θα σας παρουσιάσουμε το ταξίδι μας στη «Ιθάκη 
της πραγματικότητας και του συμβόλου».  Θα σας παρουσιάσουμε τον 
τρόπο με τον οποίο εργαστήκαμε ξεκινώντας από την επιλογή του θέματος  
και τελειώνοντας με την αξιολόγηση . Θα παρουσιάσουμε τα κείμενα των 
παρουσιάσεών μας στις  εκδηλώσεις, κείμενα από τα τελικά προϊόντα που 
παρέδωσαν οι ομάδες των μαθητών, εργασίες των μαθητών, καθώς και 
φωτογραφικό υλικό από τις εκδηλώσεις μας.

 Η  δομή του βιβλίου είναι η ακόλουθη :

Α. ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΘΕΜΑ 
•	 Κατηγορία θέματος
•	 Κριτήριο επιλογής του θέματος
•	 Η  διατύπωση του θέματος

 ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΠΩΣ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΣΑΝ 
ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
•	 Πολλαπλοί τύποι νοημοσύνης
•	 Πηγές    
•	 Μέθοδοι διδασκαλίας 
•	 Βασικές διδακτικές αρχές 

ΦΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
•	 Συλλογικός προγραμματισμός
•	 Ενδοομαδικός προγραμματισμός 
•	 Συλλογική διεξαγωγή του έργου
•	 Παρουσίαση του έργου των ομάδων
•	 Αξιολόγηση έργου και λειτουργικότητας της ομάδας 
•	 Αξιολόγηση ερευνητικής έργασίας.
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Β.  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 

•	 στη Φινλανδική πρεσβεία στην Αθήνα,
•	 στην συνδιοργάνωση με το ίδρυμα Σίλντ στο κινηματοθέατρο της 

Λέρου, στο σχολείο

Γ. ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΜΑΔΩΝ

Δ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

Ε. ΕΡΓΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
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1. Τρόπος Εργασίας

«Ταξίδι στη Ιθάκη της πραγματικότητας και του Συμβόλου»

Η ερευνητική εργασία απευθύνεται σε μαθήτριες και μαθητές της Α 
Λυκείου, ηλικίας 16 ετών.

Διάρκεια της ευρενητικής εργασίας το Β τετράμηνο του σχολικού 
έτους 2013 – 2014. από 21 Ιανουαρίου έως τη λήξη του σχολικού έτους,

1.1. Κατηγορία 

Το θέμα ανήκει στην κατηγορία των θεμάτων καθολικής αναφοράς, 
καθολικού ενδιαφέροντος, Κάνει αναφορά στην παγκόσμια εμπειρία και 
εξασφαλίζει τη διαθεματικότητα. Είναι θέμα διαχρονικό και πάντα επίκαιρο. 
Αφορά σε διαφορετικούς χρόνους και διαφορετικά πολιτιστικο-κοινωνικά 
στάδια ανάπτυξης της ανθρωπότητας και εξυπηρετεί τους σκοπούς οι 
οποίοι επιδιώκονται μέσα από αυτό και οι οποίοι θα αναπτυχθούν στη 
συνέχεια..

(Ηλιάς Ματσαγγούρας, Η διαθεματικότητα στη σχολική γνώση, 
Αθήνα 2009, σελ. 231,232.)

1.2. Κριτήρια επιλογής θέματος

Στην επιλογή του θέματος τον πρώτο ρόλο έπαιξαν οι 
ανάγκες της ηλικίας των εφήβων:
•	 Η  ανάγκη να οδηγηθεί η σκέψη των μαθητών από το συγκεκριμένο 

στο αφηρημένο, από το ειδικό στο γενικό, από το πραγματικό 
στο συμβολικό και να αντιλαμβάνεται τις αφηρημένες έννοιες.

•	 Η ανάγκη των εφήβων για υγιή Σύμβολα και ιδιαίτερα για στόχους 
που θα τους βοηθήσουν  να προχωρήσουν και να βγούν νικητές στη 
ζωή. Η κρισιμότητα της εποχής  –οικονομική κρίση,  ανεργία, ηθική 
κρίση, κρίση αξιών-δεν βοηθάει τους νέους να προσανατολιστούν 
εύκολα σε στόχους και συχνά νιώθουν να χάνονται καθώς και οι 
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όποιες προσπάθειές τους νομίζουν ότι είναι ανώφελες. Επίσης έχει 
κλονιστεί η πίστη στον άνθρωπο και αυτό κάνει τους εφήβους 
να αισθάνονται έρμαια των καιρών, ενώ  η κατάσταση που 
επικρατεί στην Ελλάδα, εξαιτίας όλων των προαναφερόμενων, 
δεν τους κάνει να νιώθουν ιδιαίτερα περήφανοι για τον τόπο τους. 

Επίσης στην επιλογή του θέματος συνέβαλε  το γεγονός ότι 
κατάγομαι από τα Επτάνησα και συγκεκριμένα από τη Λευκάδα.   Ήθελα 
οι μαθητές να γνωρίσουν την φύση και την κουλτούρα των Επτανήσων. 

Μετά  βέβαια και από την  συμμετοχή μου στο  «ΘΕΡΙΝΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2011»  στη Θεματική Ενότητα « Κατασκευή 
ιστοσελίδων και εκπαιδευτική αξιοποίηση του διαδικτύου για την ανάπτυξη 
της πολλαπλής νοημοσύνης» που πραγματοποιήθηκε από το κέντρο Δια 
βίου Μάθησης και Αειφόρου Ανάπτυξης, στην Ιθάκη,  από 4 έως 8 Ιουλίου 
2011, τις εμπειρίες μου και όλα όσα αποκόμισα από την Ιθάκη, ήθελα 
οι μαθητές μου να γνωρίσουν την Ιθάκη της πραγματικότητας και του 
συμβόλου και να ζήσουν,   μέσα από την ερευνητική εργασία,  ένα ταξίδι  
νοερό που θα τους δώσει   τη  συγκίνηση και τη   γνώση   της   Καβαφικής 
Ιθάκης.                                                                                                                             

1.3. Στόχοι της ερευνητικής εργασίας 

Μέσα από το συγκεκριμένο θέμα στόχος ήταν οι μαθητές 
•	 Να κατανοήσουν πως η σκέψη οδηγείται από το πραγματικό στο 

μεταφορικό και στο συμβολικό και να μάθουν να βλέπουν πέρα 
από την επιφάνεια των πραγμάτων.

•	 Να κατανοήσουν το συμβολισμό της Ιθάκης. Να καταλάβουν 
ότι δεν υπάρχουν ποτέ ιδανικές συνθήκες για την αναζήτηση της 
“Ιθάκης” και πως στους δύσκολους καιρούς είναι περισσότερο 
αναγκαία η “Ιθάκη”.

•	 Να μάθουν για τα εσωτερικά χαρακτηριστικά που πρέπει να 
διαθέτουν για να πραγματοποιήσουν τους στόχους τους. 

•	 Να κατανοήσουν την σημασία του ταξιδιού για την επίτευξη των 
στόχων. 
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•	 Να αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις και μέσα από 
τις μαθησιακές εμπειρίες, την σύγκριση, την αιτιολόγηση να 
οδηγηθούν στην ανάπτυξη αυτοαντίληψης και αυτοεκτίμησης.

Η αυτοαντίληψη, δηλαδή η υποκειμενική αντίληψη που έχει *το 
άτομο για τον εαυτό του και τις ικανότητες του, καθώς και η αυτοεκτίμηση, 
δηλαδή η θετική ή αρνητική διαβάθμιση που κάνει ο μαθητής στον 
εαυτό του όταν τον συγκρίνει με την εικόνα του,  όπως αυτός την 
αντιλαμβάνεται, με την ιδανική εικόνα που θα ήθελε για τον εαυτό του, 
παίζουν ρόλο στην μαθησιακή διαδικασία και επηρεάζουν τη γενικότερη 
συμπεριφορά του μαθητή, καθώς ανάλογα με το είδος της αυτοεκτίμησης, 
το άτομο αποδέχεται ή απορρίπτει τον εαυτό του. Η αυτοαντίληψη  και η 
αυτοεκτίμησή  του διαμορφώνεται σταδιακά από τις εμπειρίες που  αποκτά 
από τις μαθητικές του επιδόσεις και από τις διαπροσωπικές σχέσεις που 
αναπτύσσει στην τάξη και καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη μαθησιακή του 
και την κοινωνική του συμπεριφορά. Και όπως αναφέρει ο πανεπιστημιακός 
δάσκαλος Ηλίας Ματσαγγούρας, (Θεωρία της Διδασκαλίας,  Αθήνα 
2006, σελ. 172)  «Οι μαθητές που έχουν αναπτύξει θετική αυτοεκτίμηση 
και αυτοαντίληψη τολμούν να ανοιχτούν κατά τη μαθησιακή διαδικασία 
στο άγνωστο και διαφορετικό, το οποίο σε αντίθετη περίπτωση φαντάζει 
απειλητικό  και περιορίζει το μαθητή στα γνωστά και στα οικεία. Με  τον 
τρόπο αυτό η θετική αυτοαντίληψη εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις της 
παραγωγικής και δημιουργικής μάθησης.» 

Παράλληλα μέσα από την ερευνητική εργασία ήθελα οι μαθητές 
να γνωρίσουν την πνευματική τους και πολιτιστική τους κληρονομιά, να 
γνωρίσουν ένα κομμάτι της  πατρίδα τους,  να την εκτιμήσουν,  να την 
αγαπήσουν και να νιώσουν περήφανοι.

1.4. Η διατύπωση του θέματος

Η διατύπωση του θέματος  παίζει σημαντικό ρόλο καθώς μέσα από 
αυτή θα προβληματιστεί ο μαθητής και θα κάνει την επιλογή του.

Η  συγκεκριμένη διατύπωση του θέματος είχε μια δυναμική και 
έκρυβε ένα μυστήριο.
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Το «Ταξίδι» ήταν μια πρόκληση και πρόσκληση, γεννούσε την 
περιέργεια και υποσχόταν εκπλήξεις.  Η «Ιθάκη» έκρυβε ένα μυστήριο. 
Συνδυασμένη με την «Πραγματικότητα»  και το «σύμβολο» κέντριζε το 
μαθητή. Ταυτόχρονα ήταν διατυπωμένη με τρόπο ποιητικό  που παρέπεμπε 
στην πραγματικότητα και στο όνειρο και έδωσε την δυνατότητα για την 
εξέλιξη της ερευνητικής εργασίας, καθώς καθόρισε και τον ποιητικό τρόπο 
του «ταξιδιού» μας και της τελικής αποτύπωσης των συμπερασμάτων και 
βοήθησε στην ενεργοποίηση όλο και περισσότερων τύπων νοημοσύνης.

1.5. Πως επιτεύχθηκαν οι παραπάνω στόχοι

Οι παραπάνω στόχοι  επιτεύχθηκαν  με την ενεργοποίηση 
των πολλαπλών τύπων νοημοσύνης  κατά τον H. Gardner., με τις 
μεθόδους διδασκαλίας, τις  πηγές και τις βασικές διδακτικές αρχές που 
χρησιμοποιήθηκαν.
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2. Πολλαπλοί τύποι νοημοσύνης

Όπως αναφέρει ο Πανεπιστημιακός δάσκαλος Ηλίας 
Ματσαγγούρας στο βιβλίο του

 « Η Διαθεματικότητα στη Σχολική Γνώση» (σελ. 288-295) ο  
H.Cardner  αναγνώρισε οκτώ τύπους νοημοσύνης «που υπάρχουν, σε 
διαφορετικό βαθμό ανάπτυξης,  σε όλα τα φυσιολογικά άτομα και καθώς 
συμπράττουν στην περίπτωση του κάθε ατόμου, μας δίνουν την ταυτότητα 
της νοημοσύνης του.» 

Οι οκτώ αυτοί τύποι νοημοσύνης είναι: 
1.  Γλωσσική νοημοσύνη 
2. Λογικο-μαθηματική νοημοσύνη 
3. Χωρική νοημοσύνη 
4. Κιναισθητική νοημοσύνη 
5. Μουσική νοημοσύνη
6. Ενδοπροσωπική νοημοσύνη 
7. Διαπροσωπική νοημοσύνη 
8. Νατουραλιστική νοημοσύνη

2.1. Γλωσσική νοημοσύνη

Αφορά στην ικανότητα του ατόμου να χειρίζεται αποτελεσματικά το 
λόγο και στην  επικοινωνία του με τους άλλους, να μπορεί να πληροφορεί, 
να εξηγεί, να καθοδηγεί, να συγκινεί,  να πείθει. Η ποίηση, η ρητορική, τα 
γλωσσικά παιχνίδια, η γλωσσομάθεια αποτελούν έκφρασή της. Η αγάπη 
για τη λογοτεχνία,  τις αφηγήσεις, την απομνημόνευση ρητών,  στίχων και 
φράσεων, η αγάπη για παιχνίδια με γλωσσοδέτες  δείχνουν μαθητές που 
έχουν αναπτυγμένη γλωσσική νοημοσύνη.

Οι διδακτικές δραστηριότητες, οι οποίες εμπεριέχουν αφηγήσεις, 
συζητήσεις, διαλεκτικές αντιπαραθέσεις, καθώς και οι μαθητικές 
δραστηριότητες που περιλαμβάνουν μελέτη κειμένων, σύνθεση γραπτών 
εργασιών, αναδιηγήσεις, συνόψεις, περιλήψεις,  απαγγελίες,  γλωσσοδέτες,  
ημερολογιακές καταγραφές,  έμμετρες αποδόσεις αναπτύσουν την 
γλωσσική νοημοσύνη. (Ηλίας Ματσαγγούρας,  « Η Διαθεματικότητα στη 
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Σχολική Γνώση», σελ. 289-290).
Στη συγκεκριμένη ερευνητική εργασία οι μαθητές μελέτησαν επική 

ποίηση, νεότερη ποίηση, και πεζό κείμενο. Άντλησαν πληροφορίες τις 
οποίες παρουσίασαν στους συμμαθητές τους,  άσκησαν κριτική σε απόψεις 
που διατυπώθηκαν, συνέθεσαν γραπτές εργασίες, συνόψισαν, απήγγειλαν 
ποιήματα, έλυσαν σταυρόλεξα, έγραψαν για τη δική τους Ιθάκη. Με όλα 
τα παραπάνω οι μαθητές βοηθήθηκαν στην ανάπτυξη της γλωσσικής 
νοημοσύνης.

2.2. Λογικο-μαθηματική νοημοσύνη

Αφορά στην ικανότητα του ατόμου να κατανοεί και να χρησιμοποιεί 
αφηρημένες σχέσεις  για να περιγράψει και να αποτιμήσει τον φυσικό 
και κοινωνικό κόσμο.Οι θεωρητικές και οι φυσικές επιστήμες αποτελούν 
έκφραση της λογικομαθηματικής ικανότητας. Οι υψηλές επιδόσεις στα 
φυσικομαθηματικά, η αναλυτική σκέψη, ο τεκμηριωμένος λόγος, η 
κατανόηση ποσοτικών μεγεθών και του συμβολικού τρόπου απόδοσής τους  
δείχνουν μαθητές  με αναπτυγμένη την λογικομαθηματική ικανότητα.Οι 
διαδικασίες των συλλογισμών, οι αναλύσεις, οι αποτιμήσεις, οι ερμηνείες, 
τα συμπεράσματα, οι κατηγοριοποιήσεις, οι διερευνήσεις, οι συλλογισμοί, 
οι γενικεύσεις, οι αιτιολογήσεις, οι ερμηνείες, οι αναλύσεις, οι υποθέσεις, 
οι αξιολογήσεις  βασίζονται κυρίως στη λογικομαθηματική νοημοσύνη 
και τη αναπτύσσουν.. (Ηλίας Ματσαγγούρας,  « Η Διαθεματικότητα στη 
Σχολική Γνώση»,σελ. 290).

Κατά την διάρκεια της ερευνητικής εργασίας, οι μαθητές ανέλυσαν, 
έκαναν συλλογισμούς, αποτίμησαν, αιτιολόγησαν, αξιολόγησαν τόσο 
τις πληροφορίες που συγκέντρωσαν από τις πηγές όσο και τις δικές 
τους εργασίες, τον τρόπο δουλειάς τους,  και όλόκληρη την πορεία και 
την επιτυχία της ερευνητικής εργασίας, έφτασαν σε συμπεράσματα. Έτσι 
ανέπτυξαν την λογικομαθηματική νοημοσύνη.

2.3. Χωρική νοημοσύνη

Αφορά στην ικανότητα του ατόμου να προσλαμβάνει με 
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ακρίβεια πληροφορίες χωρικές, σχηματικές και χρωματικές και με αυτές 
να δημιουργεί νοητικές εικόνες και στη συνέχεια να τις εκφράζει με 
αρχιτεκτονικές κατασκευές και συνθέσεις εικαστικές. Όταν οι διδακτικές 
δραστηριότητες χρησιμοποιούν εννοιολογικούς χάρτες, γραφικές 
αναπαραστάσεις, τρισδιάστατα μοντέλα, εικόνες μεταφορικές εικαστικές 
συνθέσεις, απευθύνονται στη χωρική νοημοσύνη. (Ηλίας Ματσαγγούρας,  
« Η Διαθεματικότητα στη Σχολική Γνώση»,σελ. 290).

Η  χωρική νοημοσύνη αναπτύχθηκε μέσα από την παρουσίαση της 
Ιθάκης μέσα από χάρτες που άντλησαν οι ίδιοι οι μαθητές μέσα από τον 
κυβερνοχώρο,την τοποθέτηση της Ιθάκης στα Επτάνησα, την αναφορά 
στα άλλα νησιά του Ιονίου καθώς και  μέσα από χάρτη της Ελλάδας όπου 
τοποθέτησαν τον εαυτό τους και το νησί τους στο χώρο γεωγραφικά,  στο 
Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα και προσδιόρισαν τον τρόπο μετάβασης από 
το ένα νησί στο άλλο.

Επίσης ζωγράφισαν το δικό τους καράβι και τοποθέτησαν  τις 
ομάδες τους σ΄αυτό όπως αυτοί ήθελαν.

2.4. Κιναισθητική νοημοσύνη
Αφορά στην ικανότητα του ατόμου να χρησιμοποιεί το σώμα ή 

μέλη του για να εκφράσει ιδέες,, πληροφορίες  και συναισθήματα, ή να  
κατασκευάζει χρηστικά αντικείμενα. Συμβάλλει  στην αξιοποίηση της 
κατεχόμενης γνώσης και ταυτόχρονα είναι άριστο μέσο νοητικής ανάπτυξης 
και μάθησης. Οι αθλητικές δραστηριότητες, οι χορευτικοθεατρικές 
παραστάσεις, οι δραματοποιήσεις, οι κατασκευές, οι συναρμολογήσεις 
αξιοποιούν την κιναισθητική νοημοσύνη και την αναπτύσσουν. (Ηλίας 
Ματσαγγούρας,  « Η Διαθεματικότητα στη Σχολική Γνώση» (σελ. 291)

Για την ανάπτυξη της κιναισθητικής νοημοσύνης ζητήθηκε από 
τους μαθητές να δραματοποιήσουν  τους στίχους της Οδύσσειας με τον 
Οδυσσέα και την θεά Αθηνά στην Ιθάκη. Επίσης, η παρουσίαση της 
εργασίας σε κοινό στις εκδηλώσεις στην Φινλανδική Πρεσβεία στην 
Αθήνα, στο κινηματοθέατρο της Λέρου και στο σχολείο βοήθησαν τους 
μαθητές να μάθουν να τοποθετούνται στο χώρο και να απευθύνονται σε 
κοινό έστω και άγνωστο.
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2.5. Μουσική νοημοσύνη
Αφορά στην ικανότητα  του ατόμου να συλλαμβάνει, να διακρίνει 

και να  μετασχηματίζει μουσικά σχήματα. Διδακτικές δραστηριότητες που 
διαχέουν τη μουσική σε όλα τα μαθήματα,  οι μουσικές αποδόσεις εννοιών, 
καταστάσεων, οι ρυθμικές εκφράσεις προάγουν τη μουσική νοημοσύνη 
των μαθητών (Ηλίας Ματσαγγούρας,  « Η Διαθεματικότητα στη Σχολική 
Γνώση» (σελ. 292)

Η μουσική νοημοσύνη αναπτύχθηκε μέσα από την επιλογή 
μουσικής η οποία θα συνόδευε το τελικό προϊόν κάθε ομάδας. Επίσης 
μαθητές που αγαπούσαν τη μουσική ραπ έγραψαν στίχους εμπνευσμένους 
από την ερευνητική εργασία και τις παρουσίασαν  με το ρυθμό της ραπ 
στους συμμαθητές τους.

2.6. Ενδοπροσωπική νοημοσύνη
Αφορά στην ικανότητα του ατόμου να συνειδητοποιεί, να 

διακρίνει, να ονοματίζει και να ελέγχει τα συναισθήματά του, να οικοδομεί 
ακριβή εικόνα για τον εαυτό του καθώς και μεταγνωστικό έλεγχο στις 
νοητικές του λειτουργίες. Η ενδοπροσωπική νοημοσύνη δίνει στο μαθητή 
αυτοπειθαρχία και τη δυνατότητα να ολοκληρώνει ατομικά έργα χωρίς 
να έχει ανάγκη τη συνεχή στήριξη και παρόρμηση του δασκάλου ή της 
μαθητικής ομάδας.  Η έκφραση  των συναισθημάτων, οι αναπολήσεις, οι 
αναστοχασμοί,  οι προσωπικές νοηματοδοτήσεις, οι προσωπικές επιλογές, 
οι ατομικές εργασίες η αυτοαξιολόγηση, οι προσωπικοί προγραμματισμοί, 
η αυτοριθμιζόμενη μάθηση αναπτύσσουν την ενδοπροσωπική νοημοσύνη.
(Ηλίας Ματσαγγούρας,  « Η Διαθεματικότητα στη Σχολική Γνώση», σελ. 
292).

Η έκφραση των συναισθημάτων,  η έκφραση των απόψεων, οι 
ατομικές εργασίες, η αυτοκριτική για τις εργασίες τους, οι προσωπικές 
νοηματοδοτήσεις όσον αφορά στην Ιθάκη βοήθησαν τους μαθητές να 
αναπτύξουν την ενδοπροσωπική νοημοσύνη.
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2.7. Διαπροσωπική νοημοσύνη

Αφορά στην ικανότητα του ατόμου να αντιλαμβάνεται τα 
συναισθήματα τις προθέσεις, τις διαθέσεις και τις επιθυμίες τρίτων, να 
κατανοεί την οπτική θεώρησης των πραγμάτων που οι άλλοι υιοθετούν, 
στην ικανότητα του να επικοινωνεί και να συνεργάζεται μαζί τους 
χωρίς προστριβές.   Η αλληλοδιδακτική και η ομαδοσυνεργατική 
διδασκαλία καθώς και οι εργασίες διαχείρισης της σχολικής ζωής και του 
συλλογικού προγραμματισμού αξιοποιούν δυνατότητες που παρέχει η 
διαπροσωπική νοημοσύνη και την αναπτύσσουν. (Ηλίας Ματσαγγούρα, « 
Η Διαθεματικότητα στη Σχολική Γνώση», σελ. 293)

Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, ο συλλογικός προγραμματισμός,  
η επικοινωνία των μελών των ομάδων, η ευθύνη και η συνυπευθυνότητα 
στην ομάδα για την καλή λειτουργία της και το καλύτερο δυνατό 
αποτέλεσμα, η ευθύνη για την παρουσίαση σε κοινό,  βοήθησαν στην 
ανάπτυξη της διαπροσωπικής νοημοσύνης.
2.8. Νατουραλιστική νοημοσύνη

Αφορά στην ικανότητα του ατόμου να αντιλαμβάνεται το 
γεωφυσικό χώρο, να κάνει διακρίσεις στη χλωρίδα και στην πανίδα, και 
να διακρίνει κυρίαρχα μοτίβα που αφορούν σε κοινωνικές και πολιτιστικές 
δραστηριότητες. Οι διδακτικές προσεγγίσεις  που ενθαρρύνουν τη 
συστηματική παρατήρηση, τις συλλογές, τις ταξινομήσεις και την 
αναζήτηση τρόπων αξιοποίησης των χαρακτηριστικών που έχουν τα 
επιμέρους φυσικά υλικά  αξιοποιούν την νατουραλιστική νοημοσύνη και 
την αναπτύσσουν..   (Ηλίας Ματσαγγούρας, « Η Διαθεματικότητα στη 
Σχολική Γνώση» (σελ. 293,295)).

Η νατουραλιστική νοημοσύνη αναπτύχθηκε μέσα από την 
παρατήρηση της χλωρίδας και της πανίδας της Ιθάκης, καθώς και μέσα από 
την εστίαση στην αναγνώριση των έργων της πολιτιστικής κληρονομιάς 
και την σημασία τους καθώς και το δέσιμό τους με το φυσικό περιβάλλον.

 Όπως αναφέρει ο πανεπιστημιακός δάσκαλος Ηλίας 
Ματσαγγούρας, στο βιβλίο του « Η Διαθεματικότητα στη Σχολική Γνώση» 
(σελ. 295) «Η δυναμική σύμπραξη των πολλαπλών τύπων νοημοσύνης 
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δίνει τη συνισταμένη της νοημοσύνης εν δράσει. Η ταυτόχρονη και 
φυσική ανάπτυξη των μαθητών στους αντίστοιχους τομείς συγκροτεί τη 
συνισταμένη μιας εκπαίδευσης που απαιτεί η μετανεωτεριστική εποχή.» 
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3. Μέθοδοι διδασκαλίας

Για την ενεργοποίηση των πολλαπλών τύπων νοημοσύνης 
χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω  μέθοδοι διδασκαλίας :

Η ομαδοσυνεργατική,  η οποία κινητοποιεί το σύνολο των 
μαθητών, δυνατών και αδυνάτων, δημιουργεί στους αδύνατους θετική 
αυτοεκτίμηση, προσφέρει ίσες δυνατότητες μάθησης στο σύνολο με 
μηδαμινές ίσως απώλειες σε μερικούς από τους δυνατούς μαθητές και 
αξιοποιεί με  αποτελεσματικότερο τρόπο την δυναμική του μαθητικού 
πεδίου. (((Ηλίας Ματσαγγούρας, Θεωρία της Διδασκαλίας,  Αθήνα 2006, 
σελ. 367, 155)

Ένας από τους βασικούς στόχους της σχολικής αγωγής είναι η 
κοινωνικοποίηση του αναπτυσσόμενου ατόμου. Στην σημερινή εποχή 
με τα πολλά κοινωνικά προβλήματα, τα οποία συνεχώς εντείνονται  και 
αυξάνουν  τις αντικοινωνικές συμπεριφορές, όπως απομόνωση, δυσκολία 
συνεργασίας, ψυχολογικά προβλήματα, βία, έγκλημα τόσο στις τάξεις των 
ενήλίκων όσο και των ανήλικων ατόμων,  το σχολείο μπορεί να δράσει 
προληπτικά προσφέροντας στα άτομα ευκαιρίες να ενταχθούν ομαλά στη 
μαθητική ζωή. Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία καθιστά τον προληπτικό 
ρόλο του σχολείου αποτελεσματικότερο, γιατί προσφέρει περισσότερες 
ευκαιρίες  επικοινωνίας των ατόμων μέσα στα  πλαίσια της ομάδας, 
καλλιεργεί την αλληλεξάρτηση της αποδοχής του ατόμου απο την ομάδα, 
τη δυνατότητα το άτομο να εκτιμήσει την σημασία της συνεργασίας, την 
αρχή της αμοιβαιότητας και να αναπτύξει στάσεις αποδοχής και ανοχής 
απέναντι στους άλλους οι οποίοι είναι συχνά «διαφορετικοί»,  προσφέρει 
τη δυνατότητα το άτομο να μάθει να επιλύει συγκρούσεις απόψεων 
και προτιμήσεων ομαλά, και διευκολύνει την επίλυση διαπροσωπικών 
συγκρούσεων. Είναι γεγονός ότι η αποδοχή μορφών συμπεριφοράς είναι 
πιο εύκολη, όταν αυτές δεν επιβάλλονται άνωθεν από τον εκπαιδευτικό 
αλλά στηρίζονται από τις αποφάσεις της ομάδας. 

Επίσης  η ομαδοσυνεργατική περιορίζει τα κρούσματα απειθαρχίας, 
καθώς η ομάδα αναπτύσσσει την ικανότητα επίλυσης των διαπροσωπικών 
συγκρούσεων με κοινωνικά αποδεκτούς τρόπους, εξασφαλίζει την 
ενεργητική συμμετοχή του μαθητή στη διαδικασία της σχολικής ζωής, 
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προσφέρει ευκαιρίες ισότιμης συμμετοχής στην λύση των προβλημάτων 
της ομάδας, και υποδεικύει τρόπους  εξάσκησης των μαθητών στην 
συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων.  (Ηλίας Ματσαγγούρας, Στρατηγικές  
Διδασκαλίας,  Αθήνα 2007, σελ. 519, 520,521)

Η ομαδοσυνεργατική μειώνει τα επίπεδα άγχους καθώς οι μαθητές 
νιώθουν ότι είναι ελεύθεροι να εκδηλώσουν τις απόψεις τους και τις 
σκέψεις τους, αισθάνονται περισσότερο ανεξάρτητοι και υπεύθυνοι και 
αποδεκτοί από το δάσκαλό τους και τους συμμαθητές τους και έχουν τη 
δυνατότητα να δουν τον εαυτό τους σε σχέση με τους άλλους και μέσα 
από τα μάτια των άλλων, καθώς η ομάδα προσφέρει περισσότερα πρότυπα 
συμπεριφοράς και περισσότερες ευκαιρίες διαπροσωπικών σχέσεων. Η 
αντιπαράθεση και η σύγκρουση των απόψεων δίνει τη δυνατότητα στο 
άτομο να απαλλαγεί από τον εγωκεντρικό τρόπο σκέψης, εξασκεί τα άτομα 
στην ικανότητα προσαρμογής σε νέες καταστάσεις, στην κριτική σκέψη,  
στην ικανότητα της ανάλυσης και της αξιολόγησης, της επιλογής μέσα 
από αλληλοσυγκρουόμενες ιδέες και πληροφορίες, μεθόδους και στάσεις. 
Επίσης αυξάνει τη διάθεση των μελών της ομάδας να παρουσιάσουν τις 
απόψεις τους, τη διάθεση να ακούσουν τους άλλους με προσοχή καθώς 
και την δυνατότητα να θέτουν θέματα λειτουργίας και πειθαρχίας της 
ομάδας. (Ηλίας Ματσαγγούρας, Στρατηγικές  Διδασκαλίας,  Αθήνα 2007, 
σελ. 522-527).

Η κριτική διδασκαλία η οποία παρέχει τη δυνατότητα να 
ενεργοποιηθούν  γνωστικές λειτουργίες  ανώτερου επιπέδου και να 
διατυπωθούν τα συμπεράσματα με τη μορφή  εννοιών, κρίσεων, γενικεύσεων 
και σχημάτων που ερμηνεύουν την πραγματικότητα αποβλέπει στην 
ανάπτυξη κριτικής σκέψης του μαθητή, απελευθερώνει τον μαθητή από την 
κυριαρχική καθοδήγηση του εκπαιδευτικού και ενεργοποιεί τις πνευματικές 
του δυνάμεις.Η κριτική διδασκαλία εγκαθιδρύει ένα δημακρατικό πλαίσιο 
επικοινωνίας, καθιερώνει διαδικασίες αυτοδιερεύνησης και συλλογικής 
διερεύνησης οι οποίες αναπτύσσουν την «κριτική συνειδητοποίηση» καθώς 
και τις δεξιότητες του μαθητή και εισέρχεται στο χώρο της ανακάλυψης 
της γνώσης και της οικοδόμησής της σε όλους της τομείς της ανθρώπινης 
εμπειρίας. (Ηλίας Ματσαγγούρας, Θεωρία της Διδασκαλίας,  Αθήνα 2006, 
σελ. 152, 152).Επίσης η κριτική διδασκαλία «σε  ό,τι αφορά τη διδακτική 
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διαδικασία, περιλαμβάνει διεργασίες επεξεργασίας δεδομένων, οι οποίες 
ενεργοποιούν τις ανώτερες νοητικές λειτουργίες των μαθητών.

Σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο, εκφράζει και οργανώνει το 
«μάθημα»μέσα από έννοιες, σχέσεις, γενικεύσεις και ερμηνευτικά 
σχήματα που αναφέρονται σε όλους τους σημαντικούς τομείς της 
ανθρώπινης γνώσης και συμπεριφοράς, και σε ό,τι αφορά το διδακτικό 
πλαίσιο, εξασφαλίζει στους μαθητές τη δυνατότητα ενεργού εμπλοκής 
μέσα σε πνεύμα πειραματισμού, στήριξης και επιλογής στοιχείων της 
διδασκαλίας, όπως είναι π.χ. ο σκοπός, τα μέσα και οι διαδικασίες.» (Ηλιάς 
Ματσαγγούρας, Θεωρία της Διδασκαλίας,  Αθήνα 2006, σελ. 154).

Η κριτική διδασκαλία  θα επιτευχθεί μέσω του διαλόγου και της 
διαλεκτικής αντιπαράθεσης των μαθητών και της μαιευτικής από την 
πλευρά του εκπαιδευτικού..

3.1. Πηγές  
 Οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση των στόχων 

είχαν σκοπό να καταδειχτεί η διαχρονικότητα, η καθολικότητα και η 
παγκοσμιότητα του θέματος και παράλληλα οι μαθητές  να γνωρίσουν 
την πολιτιστική μας κληρονομιά να την εκτιμήσουν, να αγαπήσουν τον 
τόπο τους και να νιώθουν περήφανοι.

Έτσι επιλέχθηκαν οι  παρακάτω πηγές:

1. Ομήρου «Οδύσσεια» 
2. Γιόραν Σίλντ  «Στά χνάρια του Οδυσσέα» κεφάλαιο πρώτο    
    «Ταξίδι στην Ιθάκη»
3. Κωνσταντίνου Καβάφη « Ιθάκη»
4. Κυβερνοχώρος (Internet)
5. Ποιήματα άλλων Ελληνίδων ποιητριών με τίτλο «Ιθάκη»

3.2. Ομήρου «Οδύσσεια»

Από την  «Οδύσσεια» οι μαθητές μπορούσαν να αντλήσουν 
πληροφοριακό υλικό καθώς  αναφέρεται στην Ιθάκη  και στον Οδυσσέα.

Ο Όμηρος είναι ο πρώτος μεγάλος επικός  ποιητής της ελληνικής 
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πνευματικής μας κληρονομιάς. Είναι γνωστός στους μαθητές ήδη από την 
φοίτησή τους στο Γυμνάσιο, όπου και διδάσκονται τα Ομηρικά Έπη. Οι 
μαθητές εύκολα  μπορούσαν  να   αντλήσουν  το υλικό που χρειάζονται  
και ταυτόχρονα να συνειδητοποιήσουν,  μέσα από μια διαφορετική οπτική 
γωνία μελέτης της πνευματικής μας κληρονομιάς, τη διαχρονική σημασία 
του  πνευματικού μας πολιτισμού και  να γνωρίσουν τον Οδυσσέα, όχι 
απλά ως ένα μακρινό πρόγονο, αλλά ως ένα σύμβολο του χθές και του 
σήμερα 

3.3. Γιόραν Σιλντ “Στα χνάρια του Οδυσσέα”

Από το βιβλίο του Γιόραν Σίλντ «Στα χνάρια του Οδυσσέα» οι 
μαθητές μπορούσαν να αντλήσουν όμορφο υλικό για την Ιθάκη, γραμμένο 
από ένα ευαίσθητο και παρατηρητικό ταξιδευτή, από έναν άριστο χειριστή 
του λόγου, από έναν έξοχο συγγραφέα, που μπορεί να σε συγκινεί  με 
το λόγο του, να σου δίνει γνώσεις, να μεταδίδει το συναίσθημα και την 
εμπειρία με αμεσότητα.

Ο Γιόραν Σίλντ, Φινλανδός,  επιστήμονας, ακαδημαϊκός δάσκαλος 
και άριστος ιστιοπλόος, λάτρης της Ελλάδας και της Λέρου σαν άνθρωπος 
και σαν ταξιδευτής παρουσιάζει πολλά κοινά στοιχεία με τον Οδυσσέα, και 
στα ταξίδια του και τις αναζητήσεις του  ανταποκρίνεται στον ταξιδευτή 
που ο ποιητής μας Κωνσταντίνος Καβάφης προτρέπει τον καθένα μας να 
γίνει. 

Μέσα από τον Γιόραν Σίλντ οι μαθητές μπορούσαν να εστιάσουν 
στα χαρακτηριστικά  του ανθρώπου που βάζει στόχους, δε χάνει το θάρρος 
του, λατρεύει το ταξίδι και φτάνει στο στόχο του πλούσιος σε εμπειρίες.

Επίσης οι μαθητές μπορούσαν να δουν την Ελλάδα μέσα από τα 
μάτια ενός ξένου παρατηρητή και να την εκτιμήσουν περισσότερο. 

 
3.4. Κωνσταντίνου Καβάφη «Ιθάκη»

Ο Κωνσταντίνος Καβάφης,  μεγάλος νεοέλληνας ποιητής, 
καταξιωμένος παγκοσμίως,καταξίωσε την Ιθάκη ως σύμβολο.Διδάσκεται 
στην Α λυκείου και οι μαθητές  είχαν την δυνατότητα να γνωρίσουν τον 
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ποιητή όσο και την συμβολική Ιθάκη και να κατανοήσουν τη σημασία 
του ταξιδιού στην υλοποίηση των στόχων καθώς και το ότι μικρές μικρές 
Ιθάκες στη ζωή μας ολοκληρώνουν το μεγάλο ταξίδι της ζωής μας,  που 
είναι η Ιθάκη του καθενός.

3.5. Ποιήματα 
Τα ποιήματα δύο ελληνίδων ποιητριών για την Ιθάκη παρουσίαζαν 

την γυναικεία οπτική γωνία και τόνιζαν την καθολικότητα του φαινομένου.

3.6. Κυβερνοχώρος
Ο κυβερνοχώρος  έδινε τη δυνατότητα στους μαθητές να 

αναζητήσουν την Ιθάκη του σήμερα, να μάθουν, για τις ομορφιές της, να 
γνωρίσουν ένα νησί στη δυτική πλευρά της Ελλάδας, να γνωρίσουν τον 
τόπο τους, να τον αγαπήσουν. 

Οι πηγές έδωσαν την δυνατότητα να δουν οι μαθητές την Ιθάκη της 
πραγματικότητας και του συμβόλου στην πορεία του χρόνου, διαχρονικά, 
καθολικά, παγκόσμια.

Με τον  Όμηρο ταξίδεψαν στην Ελλάδα του τέλους του ΙΓ αι. π.Χ., 
με τον Γιόραν Σίλντ στην μεταπολεμική νεότερη Ελλάδα του 1950 και με 
τον κυβερνοχώρο στην Ελλάδα του 2014.

 Ταυτόχρονα είδαν την Ιθάκη του Συμβόλου με αφετηρία τον 
Καβάφη διαχρονικά,  σφαιρικά και  κατανόησαν την καθολικότητα.

 Με τον Γιόραν Σίλντ, Φινλανδό πανεπιστημιακό δάσκαλο και 
λογοτέχνη, αντιλήφθηκαν  την παγκοσμιότητα και την καθολικότητα της 
«Ιθάκης».

Είδαν  την εξ αποστάσεως διαφορετική οπτική γωνία, την γωνία του 
παρατηρητή που μπορεί να δει, όχι μόνο τα θετικά αλλά και τα αρνητικά. 
Έτσι  είχαν οι μαθητές τη δυνατότητα, κρίνοντας θετικά και αρνητικά, να 
προβληματιστούν σήμερα, και, ως πολίτες αυτού του τόπου, να κάνουν 
σωστές επιλογές για το αύριο.
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4. Βασικές διδακτικές αρχες που προωθούν 
τους σκοπούς της ερευνητικής εργασίας και πως 
υλοποιήθηκαν

Οι διδακτικές αρχές  στις οποίες στηρίχτηκε η ερευνητική εργασία 
για να επιτελέσει τους προαναφερόμενους σκοπούς,  είναι οι κάτωθι: 

Α. Η Αρχή της παιδοκεντρικότητας, η οποία παρέχει δυνατότητα 
επιλογής στους μαθητές, τους εμπλέκει στον προγραμματισμό και 
καθιερώνει διαδικασίες  αυτοαξιολόγησης. (Ηλίας Ματσαγγούρας, Η 
Διαθεματικότητα στη Σχολική Γνώση, Αθήνα 2009, σελ. 107,108)

Οι μαθητές επέλεξαν το θέμα, έθεσαν το σκοπό, συμμετείχαν στον 
προγραμματισμό, αξιολόγησαν την διαδικασία της μάθησης,  την επίτευξη 
του στόχου, καθώς και τα τελικά προϊόντα της ομάδας.

Β. Η Αρχή της Αυτενεργού Μάθησης, που στην πράξη σημαίνει 
εμπλοκή των μαθητών όχι μόνο στον προγραμματισμό, αλλά και στην 
αναζήτηση πληροφοριών, στην επεξεργασία τους, στην παρουσίαση του 
τελικού αποτελέσματος και στην αξιολόγησή του. (Ηλίας Ματσαγγούρας, 
Η Διαθεματικότητα στη Σχολική Γνώση, Αθήνα 2009, σελ. 108)

Οι μαθητές  αναζήτησαν τις πληροφορίες, τις επεξεργάστηκαν, 
έφτασαν σε συμπεράσματα, παρουσίασαν τα αποτελέσματα και τα 
αξιολόγησαν.

Γ.  Η Αρχη της Συνδιερεύνησης  που περιλαμβάνει :

•	 Την αρχή της διερεύνησης  η οποία ενεργοποιεί τα εσωτερικά 
κίνητρα των μαθητών για μάθηση, τονίζει τον ενεργό ρόλο του 
μαθητή κατά τη διαδικασία της μάθησης,  εξασφαλίζει την εις 
βάθος κατανόηση του κειμένου που μελετάται από το μαθητή 
και συμβάλλει μακροπρόθεσμα στην ανάπτυξη στάσεων 
και δεξιοτήτων που απαιτεί η  αυτορυθμιζόμενη μάθηση. 

•	 Την αρχή της συλλογικής δράσης, της συλλογικότητας που 
επαναπροσδιορίζει τους παραδοσιακούς ρόλους δασκάλου 
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και μαθητών και οι σχέσεις  δασκάλου και μαθητών παύουν να 
είναι αυταρχικές και ιεραρχικές,  γίνονται συμπληρωματικές, 
ενώ ταυτόχρονα παραμένει αδιαμφισβήτητο το χρέος του 
δασκάλου να παρεμβαίνει και να καθοδηγεί, να διευρύνει 
τα ενδιαφέροντα των μαθητών. (Ηλίας Ματσαγγούρας, Η 
Διαθεματικότητα στη Σχολική Γνώση, Αθήνα 2009, σελ. 109,110) 

Η διερευνητική προσέγγιση ενεργοποίησε τα εσωτερικά κίνητρα 
των μαθητών για μάθηση και έκανε ενεργό και ουσιαστικό το ρόλο τους 
στη διαδικασία της μάθησης,  ενώ ταυτόχρονα εξασφάλισε την σε βάθος 
και πλάτος διερεύνηση του θέματος 

Η συλλογικότητα έκανε συμπληρωματικές τις σχέσεις δασκάλου 
μαθητή στηρίζοντας περισσότερο την έννοια του σεβασμού του ενός 
μαθητή προς τον άλλον και των μαθητών προς το δάσκαλο. Σε αυτό 
βοήθησε κατά πολύ το παιχνίδι γνωριμίας, που παίχτηκε στην αρχή, κατά 
την διάρκεια του οποίου ο καθένας παρουσίαζε τον εαυτό του, όπως αυτός 
ήθελε, ενώ η αρχή έγινε από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό.Έτσι λύθηκαν οι 
κόμποι και επαναπροσδιορίστηκαν οι ρόλοι δασκάλου μαθητών και οι 
σχέσεις έπαψαν πλέον να είναι αυταρχικές και ιεραρχικές. Έγιναν σχέσεις 
συντρόφων σε ένα ταξίδι με καθοδηγητή το δάσκαλο.

Δ) Η Αρχή της Παροχής Πληροφοριών από τον εκπαιδευτικό 
προς τους μαθητές, για να αποτελέσουν το πρωτογενές υλικό πάνω στο 
οποίο θα οικοδομήσουν την γνώση μέσα από ποικολόμορφες διαδικασίες 
επεξεργασίας. (Ηλίας Ματσαγγούρας, Η Διαθεματικότητα στη Σχολική 
Γνώση, Αθήνα 2009, σελ. 109,110)

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων ο εκπαιδευτικός προσέφερε 
στους μαθητές πληροφορίες  που αφορούσαν στη Ιθάκη, στην Οδύσσεια, 
στον Οδυσσέα, στον Καβάφη, στον Γιόραν Σίλντ και μοιράστηκε μαζί τους 
εμπειρίες και γνώσεις απαραίτητες για να για να οικοδομήσουν μόνοι τους 
τη γνώση.

Ε) Η Αρχή της Ολισθητικής Προσέγγισης, σύμφωνα με την οποία 
«ο εαυτός είναι μέρος της ενιαίας ψυχοφυσικής πραγματικότητας την 
οποία μελετά το άτομο και η μελέτη αυτή δεν μπορεί να  γίνει  μόνο με 
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την εμπλοκή των γνωστικών λειτουργιών, αλλά απαιτεί την συνολική 
εμπλοκή των συναισθημάτων, προκαταλήψεων, προσδοκιών και φόβων, 
που ενεργοποιούνται και συναπαρτίζουν τη διαδιακασία της μάθησης.» 
Επίσης υποστηρίζει ότι « η μάθηση νέων στοιχείων  πρέπει να γίνεται με 
συνεχή αναφορά και συσχέτισή τους  με τα σύνολα και τις ολότητες στις 
οποίες ανήκουν. Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές πρέπει να συνθέτουν τα 
κομματάκια του παζλ, έχοντας προ των οφθαλμών την ευρύτερη εικόνα 
που θα προκύψει από την ολοκλήρωση του παζλ.» (Ηλίας Ματσαγγούρας, 
Η Διαθεματικότητα στη Σχολική Γνώση, Αθήνα 2009, σελ.110).

Στην αρχή της ερευνητικής εργασίας οι μαθητές εξέφρασαν τις 
προσδοκίες τους απο την ερευνητική εργασία καθώς και τους φόβους 
τους. Κατά τη διάρκεια εξέφρασαν το θαυμασμό τους για τα προτερήματα 
του Οδυσσέα, τη χαρά τους για την Ιθάκη και τα όμορφα τοπία,  για τον 
Γιόραν Σίλντ και την ισχυρή προσωπικότητά του, παρουσίασαν ο καθένας 
φωτογραφίες που του έρεσαν. Αναζήτησαν υλικό για τον Γιόραν Σίλντ, για 
τον Κωνσταντίνο Καβάφη. Έμαθαν από ποιους επανδρώνεται ένα καράβι,  
τα εφόδια που πρέπει να έχει για να ξεκινήσει ένα ταξίδι. Μελέτησαν 
ναυτικούς όρους. Συζήτησαν,  με την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού, 
θέματα που προέκυπταν κατά την παρουσίαση, όπως για τους παράγοντες 
που διαμορφώνουν την προσωπικότητα του ατόμου,για την σημασία 
του περιβάλλοντος φυσικού και κοινωνικού στην διαμόρφωση της 
προσωπικότητας, ενώ ταυτόχρονα μέσα από το οργανόγραμμα είχαν  
στραμμένα τα μάτια τους  στο θέμα και ενδιαφέρονταν να συνθέσουν τα 
κομμάτια και να ολοκληρώσουν το παζλ.
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5. Φάσεις πορείας  Ταξιδιού στην  «ΙΘΑΚΗ» - 
Υλοποίηση
 (Ηλία Γ. Ματσαγγούρα (Η Διαθεματικότητα στη Σχολική Γνώση, 2009, 
262)

5.1. Πρώτη φαση : Συλλογικός προγραμματισμός 

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή καθηγητή Διδακτικής του Πανεπιστημίου 
Αθηνών  κο Ηλία Γ. Ματσαγγούρα (Η Διαθεματικότητα στη Σχολική 
Γνώση, 2009, 237-241) η συλλογική δραστηριότητα στα σχέδια εργασίας  
είναι απαραίτητη για τρεις τουλάχιστον λόγους :

1) Γιατί  η συλλογική εμπλοκή όλων των μελών της ομάδας εξασφαλίζει 
την πληρέστερη και πιο ολοκληρωμένη πραγμάτευση του έργου,  
καθώς το  άτομο  μαθαίνει αποτελεσματικά και αναπτύσσεται 
ακώλητα, όταν έχει τη δυνατότητα να εμπλουτίσει και να 
αναδιοργανώσει τις γνώσεις του για τα αντικείμενα με τα οποία 
ασχολείται, μέσα από συζητήσεις και αντιπαραθέσεις, αναλύσεις, 
πρόσθετες πληροφορίες, διατύπωση αμφιβολιών, τα οποία μέσα 
από την εξατομικευμένη μελέτη θα ήταν αδύνατο να προσεγγίσει.

2) Γιατί η συλλογικότητα εμπλέκει με φυσικό και αυθεντικό τρόπο 
αποτελεσματικά στη διαδικασία της μάθησης και τη ανάπτυξης,  τη 
σκέψη, τη γνώση και τη δράση 

3) H συλλογική δράση αναβαθμίζει τις δασκαλο-μαθητικές  και 
διαμαθητικές σχέσεις και εντάσσει σε κοινή δράση μαθητές 
διαφορετικού φύλου και διαφορετικής κοινωνικής,  πολιτιστικής 
και εθνικής προέλευσης, δημιουργεί συνθήκες αλλαγής στάσεων 
και αξιών  θετικότερες για την αποδοχή του «διαφορετικού» άλλου.

Στην παρούσα ερευνητική εργασία η συλλογική εργασία 
εφαρμόστηκε στις φάσεις της συλλογής, της επεξεργασίας  των δεδομένων 
και της παρουσίασής τους. Το σύντομο χρονικό διάστημα εκπόνησης 
της ερευνητικής εργασίας, δεν έδινε την δυνατότητα συλλογικού 
προγραμματισμού.Υπήρξε όμως μια γνήσια συλλογική συνεργασία της 
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εκπαιδευτικού με τους μαθητές, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να διευρυνθούν 
τα μαθητικά ενδιαφέροντα, να εμπλουτιστεί το θέμα με πλευρές που 
παρουσίαζαν ενδιαφέρον   και να αξιοποιηθούν σωστά οι πηγές οι οποίες 
ήταν επιλογή  της καθηγήτριας. Το ενδιαφέρον των μαθητών παρέμεινε 
αμείωτο, και οι παρουσιάσεις της εργασίας στην κοινωνία λειτούργησαν 
ως κινητήριος δύναμη του όλου έργου.

5.2. Καθορισμός  του θέματος και επιλογή από τους μαθητές

Αρχικά συγκεντρώθηκαν όλοι οι μαθητές της Α. Λυκείου, σαράντα 
δύο στον αριθμό, σε μια μεγάλη αίθουσα. Στη συνέχεια ,οι εκπαιδευτικοί 
που είχαν αναλάβει τις ερευνητικές εργασίες, κατέγραψαν τα θέματα στον 
πίνακα και ο καθένας με τη σειρά του παρουσίασε το θέμα του. Οι μαθητές 
έκαναν ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα και έπειτα σε φύλλο χαρτιού, που 
τους δόθηκε, επέλεξαν το θέμα το οποίο επιθυμούσαν. Έγινε ο διαχωρισμός 
και η επιλογή μπροστά στους μαθητές. Εικοσιτρείς είχαν επιλέξει το ένα 
θέμα και   δεκαεννιά το άλλο. Επειδή οι ομάδες έπρεπε να είναι ισόποσες, 
δύο μαθητές με κλήρωση συμπλήρωσαν το θέμα που είχε τους λιγότερους. 
Πρέπει να σημειωθεί ότι από την κλήρωση εξαιρέθηκαν δύο μαθήτριες οι 
οποίες κατά την διάρκεια του πρώτου πρότζεκτ ειχαν πάει στην δεύτερη 
επιλογή,  με κλήρωση. 

Μετά από σχετική ερώτηση γιατί επέλεξαν  το συγκεκριμένο θέμα 
οι απαντήσεις των μαθητών ήταν, γιατί τους άρεσε 

•	 η διατύπωση του θέματος
•	 ο τρόπος παρουσίασής του από την καθηγήτρια
•	 τους  ενδιέφερε να γνωρίσουν την Ιθάκη της πραγματικότητας
•	 τους ενδιέφερε η Ιθάκη ως σύμβολο
•	 πίστευαν ότι θα τους βοηθήσει στην αναζήτηση της δικής τους 

«Ιθάκης»
•	 το όλο θέμα έκρυβε ένα μυστήριο.
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5.3. Ανάλυση του θέματος σε επιμέρους ενότητες 

Μετά την επιλογή του θέματος παρουσιάστηκε το θέμα σε 
επιμέρους ενότητες. Δόθηκε  η σχετική βιβλιογραφία, η οποία είχε 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου.Επίσης αναρτήθηκαν τα βιβλία, 
και οι συγκεκριμένες σελίδες, για να έχει πρόσβαση ο καθε μαθητής και η 
κάθε ομάδα

5.4. Δημιουργία ομάδων
 Οι μαθητές δημιούργησαν πέντε ομάδες. Τέσσερεις ομάδες των 

τεσσάρων ατόμων και μία ομάδα των πέντε ατόμων.  Επιλέχτηκε η ομάδα 
των τεσσάρων ατόμων γιατί διασφαλίζει τα πλεονεκτήματα της ποικιλίας 
και της ποιότητας των προτάσεων των πολυμελών ομάδων,  χωρίς τα 
μειονεκτήματα που συνεπάγονται οι πολυπληθείς ομάδες όπως αναφέρει 
ο Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας. (Η Διαθεματικότητα στη Σχολική Γνώση, 
2009, 242). Οι μαθητές επέλεξαν μόνοι τις ομάδες τους. Εκτίμησα ότι  
είχε γίνει κατανομή καλών και μέτριων μαθητών σε ικανοποιητικό βαθμό  
και ότι η σύνθεση των ομάδων θα εξασφαλίσει το πλαίσιο στήριξης και 
ενεργού ένταξης στην διαδικασία της μάθησης όλων των μαθητών και 
των αδύνατων. Έτσι  σεβάστηκα τις επιλογές των μαθητών και δεν έκανα 
παρέμβαση καμία. Όλοι φαίνονταν να νιώθουν καλά με την ομάδα τους 
και αυτό το θεώρησα μια καλή αρχή για να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας στην 
«Ιθάκη».

 
5.5. Στόχοι,  Δραστηριότητες

 
Οι μαθητές μέσα από συζήτηση και έκφραση απόψεων  καθόρισαν  

ως βασικό στόχο να αποκτήσουν εμπειρίες, να γνωρίσουν καλύτερα τον 
εαυτό τους, να οδηγηθούν στην αυτοεπίγνωση, να μάθουν να αναζητούν 
τη δική τους Ιθάκη, και   περίμεναν από την ερευνητική εργασία να 
ωριμάσουν, να βρουν την εσωτερική δύναμη, να αποκτήσουν θάρρος,  
απαραίτητο για να αντιμετωπίσουν τη ζωή. 

Για την επίτευξη των στόχων προσδιορίστηκαν οι  κάτωθι  
δραστηριότητες:
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•	 Η ατομική αναζήτηση και καταγραφή του προς εξέταση υλικού. 
•	 Η συνεργασία με την ομάδα και καταγραφή του προιόντος της 

ομάδας κατά ενότητα, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. 
•	 Η παρουσίαση του προιόντος της κάθε ομάδας και η συζήτηση 

στην τάξη.
•	 Όλες οι ομάδες θα δούλευαν τις ίδιες ενότητες για να έχουν όλοι 

συνολική εικόνα «του ταξιδιού στην Ιθάκη» και για να φανεί η 
διαφορετική οπτική και ο διαφορετικός τρόπος παρουσίασης της 
κάθε ομάδας.

•	 Η αξιολόγηση του έργου κάθε ομάδας
•	 Η αξιολόγηση του συνολικού έργου και της επίτευξης των στόχων
•	 Θα ζωγράφιζαν το δικό τους καράβι, την «Ιθάκη».
•	 Θα έλυναν σταυρόλεξα.
•	 Θα έγραφαν για την δική τους Ιθάκη.
•	 Θα απαντούσαν σε ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση της 

ερευνητικής εργασίας.  
•	 Θα αναζητούσαν τη μουσική που κάθε ομάδα ήθελε να τους 

συνοδεύει στο ταξίδι τους.
•	 Θα παρουσιαζόταν η ερευνητική εργασία στην τελική εκδήλωση 

στο σχολείο.

Κατά την διάρκεια της ερευνητικής εργασίας προσκληθήκαμε 
από το ίδρυμα «Σίλντ» και τον Φινλανδό Πρέσβη στην Αθήνα για να 
παρουσιάσουμε την εργασία μας στην Φινλανδική Πρεσβεία στην Αθήνα 
και σε εκδήλωση στην Λέρο. Οι μαθητές ενθουσιάστηκαν και προστέθηκαν 
οι παρουσιάσεις στις δραστηριότητές μας.

5.6. Δεύτερη φάση : Ενδοομαδικός προγραμματισμός

5.6.1. Γνωριμία των μελών

Οι μαθητές γνωρίζονταν βέβαια μεταξύ τους. Βρισκόμασταν 
ήδη στο δεύτερο τετράμηνο, το σχολείο μας είχε στην πρώτη τάξη  42 
μαθητές και γνωρίζονταν οι περισσότεροι και από το Γυμνάσιο. Πολλοί 
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από αυτούς είχαν συνεργαστεί κατά την διάρκεια του πρώτου τετραμήνου 
στην πρώτη ερευνητική εργασία.  Εγώ όμως δεν γνώριζα τους μαθητές. Οι 
μαθητές επίσης με γνώριζαν μόνο σαν την Διευθύντρια του σχολείου και 
αυτό δημιουργούσε ένα  τυπικό κλίμα, που σίγουρα δεν βοηθούσε στην 
ανάπτυξη του συγκεκριμένου θέματος,ούτε στο ρόλο του δασκάλου στην 
ερευνητική εργασία. Έτσι θεώρησα απαραίτητη την γνωριμία των μελών. 

Η γνωριμία έγινε με την παρουσίαση του κάθε μέλους. Ο καθένας 
κοινοποιούσε στην ομάδα κάποια πράγματα για τον εαυτό του. Την αρχή 
την έκανα εγώ παρουσιάζοντας τον εαυτό μου. Ακολούθησαν όλοι οι 
μαθητές. Καθώς ο καθένας παρουσίαζε τον εαυτό του ανέφερε και τα 
ονόματα αυτών που προηγήθηκαν. Με αυτό τον τρόπο έμαθα και εγώ 
τα ονόματα των μαθητών και μέσα από το παιχνίδι έσπασε ο πάγος και 
ζεστάθηκε η ομάδα.

 Άρεσε στους μαθητές το παιχνίδι γνωριμίας. Όταν τους ζητήθηκε 
να σχολιάσουν  εξέφρασαν θετικές απόψεις. Κάποιοι το ονόμασαν 
“θεατρικό παιχνίδι που φέρνει πιο κοντά την ομάδα”. Σε όλους άρεσε το 
γεγονός ότι εκτός από τη διευθύντρια γνώρισαν και την εκπαιδευτικό 
και τον άνθρωπο. Στην ερώτηση αν αυτή η γνωριμία θα επηρεάσει την 
σχέση τους με τη διευθύντρια οι μαθητές απάντησαν ότι τώρα μεγάλωσε 
ο σεβασμός τους στο πρόσωπό της.

5.6.2. Καθορισμός  κανόνων σωστής συνεργασίας

Πρώτος κανόνας που καθορίστηκε από τους μαθητές ήταν ο 
σεβασμός του ενός προς τον άλλον.  Ακολούθησαν  ο διάλογος,  η 
συνεργασία,  η αλληλοστήριξη. Όλοι αυτοί είναι βασικοί κανόνες σωστής 
λειτουργίας της ομάδας.

5.6.3. Καθορισμός  ονομάτων και χρωμάτων  των ομάδων 

Θεωρώντας σημαντικό κάθε ομάδα να έχει το δικό της όνομα και  
χρώμα, γιατί έτσι αποκτάει η ομάδα ταυτότητα και ενότητα,  δόθηκαν στις 
ομάδες πέντε φάκελοι διαφορετικού χρώματος και ζητήθηκε από την κάθε 
ομάδα να επιλέξει το δικό της χρώμα.  Κάθε ομάδα όρισε τον δικό της 
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συντονιστή ο οποίος πήρε τον φάκελο της ομάδας και ήταν υπεύθυνος για 
τη συμμετοχή όλων στην ομάδα.   Η ίδια η ομάδα θα καθόριζε ποιος θα 
έγραφε την κοινή εργασία και ποιός θα διάβαζε τα κείμενα. 

Ζητήθηκε επίσης κάθε ομάδα να βρει ένα όνομα  που να της αρέσει 
και να την χαρακτηρίζει. Έτσι κάθε ομάδα είχε το δικό της όνομα και 
χρώμα:

•	 Οι Θετικοί, με χρώμα το μπλε, ήταν η ομάδα από δύο αγόρια 
και δύο κορίτσια που έδειχναν προτίμηση στα θετικά μαθήματα. 
Στην πορεία της ερευνητικής εργασίας αποδείχθηκε ο θετικός 
και αποδεικτικός τρόπος σκέψης, δεν έλειπε όμως η ευαισθησία. 
Ο λόγος τους ήταν μεστός και αποδεικτικός. Επικεντρώνονταν 
στο σημαντικό. Έψαχναν πέρα από τα ζητούμενα, έφερναν 
πληροφορίες, εξέφραζαν αντιρρήσεις, στήριζαν την αντίρρησή τους.

•	 Οι Ταξιδιώτες, με χρώμα το κίτρινο, ομάδα τεσσάρων 
κοριτσιών, με περισσότερη έφεση στην αναζήτηση πολλών 
πληροφοριών και στην παρουσίασή τους με  περισσότερες  
λεπτομέρειες, μια κεφάτη ομάδα, με μεγάλη προθυμία.

•	 Οι  Ταξιδευτές,  με χρώμα το πορτοκαλί, ομάδα πέντε κοριτσιών, 
έτοιμες για την αναζήτηση και με μεγάλη προθυμία να ερευνήσουν,  
να παρουσιάσουν  τις εργασίες τους, να συμμετέχουν στη συζήτηση.

•	 Οι Οδοιπόροι, με χρώμα το κόκκινο, ομάδα τεσσάρων 
κοριτσιών, προθυμες να εργαστούν χαρούμενα 
κορίτσια, αποδείχτηκαν αρκετά  αποτελεσματικές.

•	 Οι Ονειροπόλοι, με χρώμα το πράσινο, ομάδα τεσσάρων αγοριών 
αποδείχθηκαν πραγματικά ονειροπόλοι, καθώς δυσκολεύτηκαν 
να οργανωθούν στην αρχή και να κάνουν τις εργασίες τους. Στην 
πορεία όμως η τόνωση του ηθικού και η παρότρυνση από τις άλλες 
ομάδες τους βοήθησε να είναι περισσότερο αποτελεσματικοί.

Τέλος, συμφωνήσαμε ότι το ταξίδι μας θα γινόταν νοερώς μεν,  
αλλά με πλοίο και οι μαθητές έδωσαν όνομα στο καράβι τους, το ονόμασαν 
«Ιθάκη». Με τον τρόπο αυτό και οι τέσσερεις ομάδες ενώνονταν στο κοινό 
στόχο και στο κοινό ταξίδι. Γίνονταν συνταξιδευτές στο ίδιο καράβι, 
σύντροφοι στον κοινό στόχο.
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Στη συνέχεια τους δόθηκαν φύλλα χαρτιού για να ζωγραφίσουν 
το δικό τους καράβι ο καθένας, να το ζωγραφίσουν με τα χρώματα των 
ομάδων και να τοποθετήσουν την ομάδα τους σε όποιο σημείο του 
καραβιού ήθελε ο καθένας.Επίσης, σε άλλο φύλλο χαρτιού τους ζητήθηκε 
να γράψει ο καθένας το ποίημα «Ιθάκη» του Καβάφη και να το ζωγραφίσει 
όπως ήθελε ο καθένας. Έτσι το ταξίδι άρχισε να γίνεται υπόθεση δική τους.

5.6.4. Καθορισμός εργασιών ομάδων
Η διατύπωση του θέματος και οι πηγές για την διερεύνησή του 

βοηθούσαν στο χωρισμό των ενοτήτων και των εργασιών. Οι ενότητες  και 
οι εργασίες ηταν οι ακόλουθες:

1. Στόχος της ερευνητικής εργασίας.
2. Ορισμός συμβόλου. Αναζήτηση συμβόλων.   σημασία τους για 
     τους νέους.
3. Η Ιθάκη της πραγματικότητας. Αναζήτηση μέσα από το διαδίκτυο. 
    Παρουσίαση φωτογραφιών,  χαρτών. Τοποθέτηση  στο 
    γεωγραφικό χώρο. Αναζήτηση ιστορίας πολιτισμού, χλωρίδας 
    πανίδας,  φυσικού  και ανθρώπινου περιβάλλοντος. Συσχετισμός 
     με το νησί τους.
4. Η Ιθάκη μέσα από την Οδύσσεια. Παρουσίαση του φυσικού και 
    του ανθρώπινου και του πολιτιστικού περιβάλλοντος.
5. Η Ιθάκη μέσα από το βιβλίο του Γιόραν Σίλντ «Στα χνάρια 
    του Οδυσσέα». Παρουσίαση του φυσικού και του ανθρώπινου 
    και του πολιτιστικού περιβάλλοντος.
6. Η Ιθάκη του συμβόλου. Παρουσίαση μέσα από το ποίημα «Ιθάκη» 
   του Κωνσταντίνου Καβάφη. Η Ιθάκη ως στόχος. Η σημασία του 
    Ταξιδιού.
7. Πώς από την Ιθάκη της πραγματικότητας οδηγηθήκαμε στην 
     Ιθάκη του Συμβόλου. 
8. Χαρακτηριστικά  της προσωπικότητας του Οδυσσέα  απαραίτητα 
    για να βγει κανείς νικητής στην αναζήτηση της Ιθάκης.
9. Χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του Γιόραν Σίλντ που του 
     ήταν απαραίτητα ακολουθώντας τα χνάρια του Οδυσσέα.
10. Η σημασία της Ιθάκης για τον καθένα.
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5.7. Τρίτη φάση :Συλλογική διεξαγωγή του έργου

Η ερευνητική εργασία διεξάγονταν σε δύο συνεχόμενες ώρες. Την 
πρώτη ώρα οι ομάδες παρουσίαζαν το υλικό το οποίο είχαν συγκεντρώσει 
και καταγράψει ως ομάδα.  Αρχικά ο καθένας μαθητής, αναζητούσε το 
υλικό και μελετούσε μόνος του. Στη συνέχεια πήγαινε στην ομάδα του, 
συζητούσαν και κατέγραφαν το υλικό που θα παρουσίαζαν ως ομάδα. Η 
ομάδα επέλεγε ποιος θα το παρουσιάσει.Οι μαθητές που παρουσίαζαν 
εναλλάσσονταν και έτσι παρουσιάζονταν όλα τα μέλη.

Τη δεύτερη ώρα η κάθε ομάδα παρουσίαζε  και συζητούσε με τις 
άλλες ομάδες το υλικό για την επόμενη ενότητα. Γίνονταν οι ανάλογες 
προεκτάσεις, οι μαθητές κρατούσαν σημειώσεις από τις καταγραφές της 
καθηγήτριας στον πίνακα.

Για το επόμενο μάθημα έπρεπε να καταγράψουν αυτό που ήδη 
είχαν μελετήσει και να αναζητήσουν το υλικό για την επόμενη ενότητα.

Όταν πλέον έφτασαν στην τελική καταγραφή ήταν ήδη έτοιμοι με 
τα κείμενα τα οποία έπρεπε να παραδώσουν ως ομάδα.

Απόμενε μόνο η δημιουργία του power point, που απαιτούσε 
αφαιρετική και κριτική σκέψη  για την επιλογή του σημαντικού και 
ουσιαστικού και συλλογικότητα για την σύνθεσή του. Τα τελικά κείμενα 
και τα power point ήταν συλλογικά. Την επιμέλεια του συλλογικού έργου 
των ομάδων είχαν οι υπεύθυνοι των ομάδων.

5.8. Τέταρτη φάση :Παρουσίαση του έργου των ομάδων

Οι ομάδες συνεργάστηκαν και παρουσίασαν το έργο τους στους 
συμμαθητές τους σε ένα δίωρο. Κάθε ομάδα είχε στη διάθεσή της 
δεκαπέντε λεπτά κατά την παρουσίαση. Στην παρουσίαση συμμετείχαν 
όλα τα μέλη των ομάδων. Παρεβρισκόταν επίσης η κα Χριστίνα Σίλντ.Οι 
παρουσιάσεις ήταν όμορφες. Κάποιες ήταν πολύ προσεγμένες. Οι άλλες 
ομάδες επικρότησαν τις παρουσιάσεις. Οι μαθητές παρέδωσαν έντυπο 
υλικό και power point.



41

5.8.1. Παρουσιάσεις σε κοινό

Η εργασία παρουσιάστηκε:

1. στην οικία του Πρέσβη της Φινλαδικής Πρεσβείαςστην Αθήνα,  
   μετά από σχετική πρόσκληση, σε σεμινάριο αφιερωμένο στον 
    Γιόραν Σίλντ, 
2. στο κινηματοθέατρο της Λέρου σε εκδήλωση αφιερωμένη 
    τον Γιόραν Σίλντ με θέμα «Οι επτά ζωές του Γιόραν Σίλντ», 
    στην οποία το σχολείο μας συμμετείχε ως συνδιοργανωτής με το   
     Ίδρυμα Σίλντ, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νέων Λέρου η «Αρτεμις» 
     και το Δημοτικό Σχολείο του Λακκιού και 
3. στο σχολείο μας.

Η παρουσίαση στην εκδήλωση στη Φινλανδική πρεσβεία έγινε 
από τετραμελή ομαδα μαθητών. Η επιλογή των μαθητών έγινε από την 
ολομέλεια των μαθητών που συμμετείχαν στην ερευνητική εργασία με 
κριτήρια την καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας,  καθώς η παρουσίαση 
θα γίνονταν στα Αγγλικά. Τους μαθητές συνόδεψαν η κα Γεωργάκη 
Μαργαρίτα, διευθύντρια του σχολείου και υπεύθυνη της εργασίας και  ο 
καθηγητής της Πληροφορικής  κος  Χατζημιχάλης Γεώργιος.

Στην οικία του Πρέσβη μας υποδέχτηκαν θερμά. Το σχολείο μας 
απέσπασε τα συγχαρητήρια τόσο του Πρέσβη όσο και των υπόλοιπων 
καλεσμένων για την ποιότητα του περιεχομένου και του τρόπου  
παρουσίασης της εργασίας. Οι μαθητές εισέπραξαν τα συγχαρητήρια και 
για τα άπταιστα Αγγλικά τους και τον τρόπο παρουσίασής τους. Εκτός του 
επαίνου, που τόνωσε το ηθικό τους και την αυτοεκτίμησή τους, αυτές  οι 
εμπειρίες  έκαναν  τους μαθητές να διώξουν τους φόβους τους, να μάθουν 
να κινούνται με περισσότερη άνεση σε χώρους πρωτόγνωρους και να 
συνδιαλέγονται με προσωπικότητες που βρίσκονται σε θέσεις υψηλότερες.

Η παρουσίαση στο κινηματοθέατρο της Λέρου έγινε από ομάδα 
δέκα ατόμων, δύο από κάθε ομάδα. Την επιλογή την έκαναν οι ίδιες οι 
ομάδες. Μπροστά στο κοινό της Λέρου το σχολείο και οι μαθητές έκαναν 
μια πολύ όμορφη παρουσίαση. 
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Η παρουσίαση στην εκδήλωση του σχολείου έγινε και από τους 
εικοσιένα μαθητές. Την εκδήλωση παρακολούθησε η κα Χριστίνα Σίλντ 
και η Πρόεδρος του Ιδρύματος Γιόραν Σίλντ,  η οποία συμμετείχε στην 
εκδήλωσή μας παρουσιάζοντας τις «Εννέα ζωές του Γιόραν Σίλντ», κείμενο 
το οποίο είχε παρουσιάσει και στην Φινλανδική πρεσβεία.  Η εκδήλωση 
ήταν πολύ όμορφη, κατά κοινή ομολογία μαθητών,  εκπαιδευτικών και 
όλων των παρευρισκόμενων. Ιδιαίτερη ήταν η συγκίνηση της κας Χριστίνας 
Σίλντ η οποία αγκάλιασε με αγάπη τους μαθητές.

5.9. Πέμπτη φάση : Αξιολόγηση έργου και λειτουργικότητας 
της ομάδας 

Οι ομάδες αξιολόγησαν το έργο τους. Ήταν ικανοποιημένες από 
την συνεργασία και τη συμμετοχή, την προσπάθεια, τις γνώσεις που 
είχαν αποκτήσει, τις εμπειρίες που είχαν απολαύσει κατά τη διάρκεια 
του ταξιδιού. Είχαν γνωριστεί καλύτερα μεταξύ τους,  είχαν γίνει φίλοι, 
αποδέχονταν ο ένας τον άλλο. Κάποια προβλήματα συνεργασίας που 
υπήρχαν  σε δύο ομάδες λύθηκαν κατά την πορεία της ερευνητικής εργασίας 
μετά την παρέμβαση των υπεύθυνων των ομάδων.   Τα προβλήματα είχαν 
διαπιστωθεί κατά την πορεία της εργασίας καθώς ένα από τα πρώτα 
ερωτήματα στη διάρκεια των μαθημάτων ήταν η πορεία των ομάδων και 
η συνεργασία. Εξάλλου, αυτό φαινόταν και από την αποτελεσματικότητα 
των ομάδων  στις εργασίες ανά μάθημα.

Το έργο των ομάδων αξιολογήθηκε απ΄τις άλλες ομάδες τόσο 
στην τελική παρουσίαση, όσο και κατά τη διάρκεια μαθήματος. Κρίθηκε 
αξιόλογο και χειροκροτήθηκε. 

Αξιολογήθηκε επίσης η επίτευξη στόχων της ερευνητικής εργασίας 
και της διαδικασίας. Η αξιολόγηση έγινε σε συζήτηση μέσα στην τάξη 
όπου οι μαθητές  μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους από την ερευνητική 
εργασία. Μίλησαν για τους αρχικούς τους φόβους και τι τους βοήθησε  
να  τους διώξουν, για τις ελπίδες τους, τις προσπάθειες τους,  τις γνώσεις 
και τις εμπειρίες τους, τη σημασία των συντρόφων τους, τη σημασία του 
καθοδηγητή, πώς ένιωθαν.

Οι μαθητές ήταν ικανοποιημένοι και χαρούμενοι. Ένιωθαν σιγουριά, 
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είχαν αποκτήσει θάρρος, εξέφραζαν την άποψή τους, αναζητούσαν τη 
δική τους Ιθάκη. Παρουσίασαν  τους προσωπικούς τους στόχους με 
άνεση, με ειλικρίνεια, με ελευθερία. Ένιωθαν χαρούμενοι που γνώρισαν 
ένα άλλο μέρος της πατρίδας τους. Εξεδήλωσαν μάλιστα την επιθυμία 
να γνωρίσουν την Ιθάκη μέσα από μια εκδρομή. Χάρηκαν που μελέτησαν 
τον Όμηρο με μια διαφορετική οπτική γωνία. Θαύμασαν τον Οδυσσέα 
και τον Γιόραν Σίλντ για τα ψυχικά τους χαρίσματα και τις ψυχικές 
τους δυνάμεις. Απόλαυσαν  και ενστερνίστηκαν το ποίημα του Καβάφη  
«Ιθάκη». Κατανόησαν το νόημα του ταξιδιού και της Ιθάκης, το νόημα των 
στόχων για τη ζωή τους, καθώς και τα εφόδια που πρέπει να έχουν για να 
κατακτήσουν την Ιθάκη τους. Τρεις μαθήτριες στο τέλος του μαθήματος 
διάβασαν το ποίημα αλλάσσοντας το πρόσωπο από δεύτερο ενικό σε 
πρώτο πρόσωπο.   Όλοι συμφώνησαν ότι οι στόχοι επιτεύχθηκαν.  

  Επίσης η αξιολόγηση έγινε και μέσα από ερωτηματολόγιο που 
δόθηκε στους μαθητές.           

Παρακάτω παρατίθενται ερωτήσεις που δόθηκαν στους μαθητές για 
την αξιολόγηση της ερευνητικής εργασίας και οι απαντήσεις των μαθητών  
που επιβεβαιώνουν την επίτευξη των στόχων. Αξίζει να διαβάσει κανείς 
τους φόβους με τους οποίους ξεκίνησαν και πού τοποθέτησε ο καθείς τον 
εαυτό του στην αρχή της ερευνητικής εργασίας  και να παρατηρήσει πού 
τοποθέτησαν τον εαυτό τους οι ίδιοι μετά το τέλος της εργασίας.

Ποιους φόβους είχατε όταν ξεκίνησε η ερευνητική εργασία;
•	δε	θα	ανταπεξέλθω	λόγω	του	θεωρητικού,
•	δε	θα	ανταπεξέλθω	λόγω		της	αυστηρότητας,
•	απογοήτευση,	
•	όχι	αποδοχή,
•	μήπως	δυσκολευτώ,
•	μήπως	δεν	τα	καταφέρω,	
•	ότι	θα	αποτύχω,
•	θα	απογοητευτώ,	
•	πως	δε	θα	με	συμπαθούν,
•	ότι	δε	θα	ανταπεξέλθω	στις	προσδοκίες	της	εργασίας
•	μήπως	δε	μπορώ	να	εκφράσω	με	το	σωστό	τρόπο,	τις	σκέψεις	και	
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    τα συναισθήματά μου,
•	ότι	δε	θα	φέρω	σε	πέρας	τις	εργασίες
•	η	διαφορετικότητα	στο	χαρακτήρα,	στις	ιδέες	μεταξύ	των	
    μαθητών, τα διαφορετικά πρόσωπα, 
•	μήπως	υπήρχε	αντιπάθεια	μεταξύ	μας,
•	ο	τίτλος	δημιούργησε	φόβο,	απορία,	και	εντύπωση.

Κατά την πορεία της ερευνητικής εργασίας λύθηκαν οι φόβοι σας;
 Οι φόβοι λύθηκαν (ήταν η απάντηση όλων των μαθητών)

Τι βοήθησε σε αυτό;

•	Η	καθηγήτρια,
•	ο	τρόπος	εκμάθησης,		η	βοήθεια,
•	η	καθοδήγηση	και	η	συμπεριφορά	της	καθηγήτριας
•	η	ομάδα	μου,	
•	οι	συμμαθητές	μου.

Τι ελπίζατε, τι περιμένατε από την ερευνητική εργασία;
•	να	πάρω	πληροφορίες,
•	να	μάθω	πολλά	για	τον	Οδυσσέα,
•	πώς	θα	αναζητήσω	και	θα	βρω	τη	δική	μου	Ιθάκη,	
•	να	μάθω	πράγματα	για	την	Ιθάκη,
•	να	αναπτύξω	το	λόγο	μου	και	να	γνωρίσω	την	Ιθάκη	μου,
•	να	με	βοηθήσει	να	γίνω	πιο	πλούσιος	σε	εμπειρίες	και	γνώσεις
•	να	πετύχω	το	στόχο	μου,
•	να	γνωρίσουμε	από	κοντά	την	Ιθάκη,	
•	να	ερμηνεύσω	το	σύμβολο	της	Ιθάκης,	
•	να	ήταν	σαν	ένα	πραγματικό	ταξίδι,	
•	να	μαγευόμαστε	σε	κάθε	νέα	Ιθάκη.
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Αυτό που ελπίζατε από την ερευνητική εργασία πιστεύετε ότι 
πραγματοποιήθηκε ;

Ναι, πέτυχε. Δε νόμιζα πως θα είναι τόσο ωραία.( ήταν η απάντηση 
όλων των μαθητών)

Με ποιο τρόπο;
     Αναζητώντας την Ιθάκη:

•	 με τους συμμαθητές και την καθηγήτρια, 
•	 με τη συνεργασία όλων, 
•	 με πολύ αναζήτηση,
•	 μέσα από συστηματική δουλειά και έρευνα, 
•	 με την κατανόηση,
•	 με τη σωστή καθοδήγηση,
•	 επειδή γνωρίσαμε καινούρια πρόσωπα, κάναμε καινούριους 

φίλους.

Ξεκινώντας  το «ταξίδι στην Ιθάκη» σε ποια θέση του καραβιού 
τοποθέτησε ο καθένας τον εαυτό του; Αιτιολογήστε το μέσα από το πώς 
νιώθατε.

1. Στην καμπίνα, γιατί φοβόμουν να βγω έξω να αντιμετωπίσω τα 
     κύματα.
2. Μηχανικός κινητήρα, επειδή όταν τσακωνόμασταν τους 
     ηρεμούσα
3. Στο αμπάρι, διότι φοβόμουνα πολύ.
4. Στο τιμόνι για να πάρω λίγη γεύση από την αγωνία του Οδυσσέα
5. Τις πίσω θέσεις από φόβο για το άγνωστο.
6. Στην πλώρη γιατί είχα να καθοδηγήσω την υπόλοιπη ομάδα αν 
     και πίστευα πως δε θα τα καταφέρω.
7. Τοποθέτησα τον εαυτό μου στο κατάρτι.
8. Στο εσωτερικό του καραβιού
9. Στη πλώρη
10. Στη πρύμνη
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Μπαίνοντας,  μετά το τέλος του ταξιδιού μας ξανά στο καράβι μας την 
«Ιθάκη» για ένα άλλο ταξίδι, σε ποια θέση θα  θέλατε να βρίσκεστε; 
Αιτιολογήστε το μέσα από το πώς νιώθετε.
(οι απαντήσεις αντιστοιχούν αριθμητικά στις παραπάνω  απαντήσεις και 
δηλώνουν την αυτοπεποίθηση των μαθητών και το θάρρος που απέκτησαν 
στην πορεία της ερευνητικής εργασίας.)

1. Στο τιμόνι. « έτσι σοφή που έγινα με τόση πείρα, ήδη το κατάλαβα 
    οι ιθάκες τι σημαίνουν.
2. Ναύτης γιατί είστε καλός καπετάνιος.
3. Μπροστά μπροστά, διότι έχω αποκτήσει θάρρος. Πλέον γνωρίζω 
      ότι όταν υπάρχει θέληση υπάρχει και τρόπος για να αντιμετωπίσω 
     το άγχος μου, τρόπος να αντιμετωπίσω τα προβλήματα.
4. Στο κατάρτι για να κοιτάζω αυτό που είχα να δω για χρόνια.
5. Θα καθόμουν σίγουρα πιο μπροστά γιατί τώρα έχω γνώση και 
     εμπειρία.
6. Θα βρισκόμουν και πάλι στη πλώρη γιατί μετά το τέλος του 
     ταξιδιού έγινα πιο έμπειρη και έμαθα περισσότερα πράγματα
7. Στη θέση του καπετάνιου
8. Στη πλώρη για να ξαναδώ το ταξίδι.
9. Στο τιμόνι του καραβιού, αφού μετά από αυτό το σύντομο ταξίδι 
     κατάλαβα ότι μπορώ και μόνη να θέτω στόχους στη ζωή μου 
10. Στο τιμόνι του καραβιού.

Σας βοήθησε «το ταξίδι στη Ιθάκη της πραγματικότητας και του 
ονείρου» να ανακαλύψετε τον εαυτό σας; αιτιολογήστε το μέσα από 
αυτά που σας έδωσε.

•	 Ναι. Ήταν μια εμπειρία που μου έδωσε γνώσεις, πείρα, δύναμη, 
θάρρος, τόλμη, υπομονή και επιμονή.

•	 Ναι. Αυτό το ταξίδι μας έδωσε γνώσεις, πείρα, δύναμη, θάρρος, 
τόλμη, αυτοπεποίθηση, υπομονή, επιμονή και θέληση.

•	 Με βοήθησε πάρα πολύ. Βρήκα την δική μου Ιθάκη και τους 
τρόπους με τους οποίους θα πραγματοποιήσω τους στόχους μου.

•	 Ναι, γιατί μου έμαθε να βάζω στόχους.
•	 Με βοήθησε στο να δω τη ζωή μου με μια άλλη ματιά. Στο να μη 
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σταματάω να προσπαθώ γι’ αυτό που επιθυμώ ακόμα κι αν πιστεύω 
ότι είναι ακατόρθωτο.

•	 Με βοήθησε γιατί μέσα από αυτό το σύντομο ταξίδι κατανόησα 
πολλά πραάγματα της ζωής.

•	 Μου έδωσε θάρρος.
•	 Μου έδωσε γνώσεις, εμπειρία, δύναμη, αυτοπεποίθηση.

 Ποια χαρακτηριστικά του Οδυσσέα θαυμάζετε ;
•	 Τόλμη,
•	 δύναμη,
•	 πίστη, υπομονή,
•	 επιμονή,
•	 γενναιότητα,
•	 υπευθυνότητα,
•	 πονηράδα, 
•	 ψυχική δύναμη, 
•	 πολυμήχανος, 
•	 θάρρος,
•	 επινοητικότητα, 
•	 πολύτροπος,
•	 ψυχραιμία, 
•	 βρίσκει έξυπνες λύσεις στα προβλήματα, 
•	 επιμονή να φτάσει στη πατρίδα του,
•	 εφευρετικότητα

Ποια από τα χαρακτηριστικά του Οδυσσέα  που θαυμάζετε  πιστεύετε 
ότι έχετε ;

•	 Υπομονή, επιμονή, θέληση
•	 Υπομονή και επιμονή
•	 Δεν πιστεύω ότι έχω κάποιο από τα χαρακτηριστικά του Οδυσσέα 
•	 Υπομονή και θάρρος
•	 Δύναμη, υπομονή και επιμονή και πίστη
•	Υπομονή,	επιμονή		και	πολυμηχανία
•	Πονηριά	
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•	Γενναιότητα	

Ποια από τα χαρακτηριστικά του Οδυσσέα  που θαυμάζετε θα θέλατε 
να έχετε;

•	 Τόλμη και πίστη
•	 Επιμονή
•	 Εφευρετικότητα, υπευθυνότητα και επιμονή
•	 Θάρρος
•	 Υπομονή
•	 Ψυχική ηρεμία
•	 Ικανότητα να βρίσκω αποτελεσματικούς τρόπους να λύνω τα 

προβλήματα
•	 Επιμονή και θάρρος
•	 Επιμονή και θάρρος ώστε να φτάσω στο στόχο μου και τη δική μου 

Ιθάκη
•	 Θάρρος
•	 Εξυπνάδα και εφευρετικότητα
•	 Τόλμη και θάρρος

 Σας βοήθησε το «ταξίδι στην Ιθάκη» να αποκτήσετε κάποια 
χαρακτηριστικά που θα σας βοηθήσουν στην αναζήτηση της δικής σας 
Ιθάκης;  Αν ναι, τι σας έδωσε;

•	 Θάρρος τόλμη υπομονή και επιμονή,
•	 αποφασιστικότητα,
•	 να εκφράζω αυτό που αισθάνομαι,
•	 να έχω θάρρος να πω αυτό που θέλω και ας είναι και λάθος,
•	 πάντα να έχω ελπίδα και να μη τα παρατάω ποτέ και να θέλω να 

φτάσω το στόχο μου,
•	 απεριόριστη υπομονή, 
•	 γνώση, εμπειρία, 
•	 ομαδικότητα.
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Στο « ταξίδι στη Ιθάκη της πραγματικότητας και του ονείρου» ποιο ρόλο 
έπαιξαν οι συμμαθητές σας – συνταξιδευτές-σύντροφοι ; τι σας έδωσαν;

•	 Ήταν βοηθοί  μου, ακόλουθοί μου, στηριχτές μου.
•	 Ήταν βοηθοί μου και ήμουν βοηθός τους. Ανταλλάξαμε απόψεις, 
•	   γνώσεις, ιδέες, μου έδωσαν κουράγιο για να ολοκληρώσω το 
•	   ταξίδι, 
•	 Στήριξη
•	 Μου έμαθαν να συνεργάζομαι και να μη φοβάμαι το ταξίδι
•	 Με βοήθησαν να ξεπεράσω τους φόβους μου, διότι με την 

βοήθειατους και την υπομονή τους μπόρεσα να εκφράζομαι 
ελεύθερα χωρίς ντροπή

•	 Με βοήθησαν να ανακαλύψω την Ιθάκη μου
•	 Μου έδωσαν σοβαρότητα και υπευθυνότητα
•	  Ήταν ακόλουθοί μοι. Ανταλλάσσαμε ιδέες και απόψεις. Μου 

έδωσαν κουράγιο και θάρρος.

Θα μπορούσατε να  κάνετε το «ταξίδι στην Ιθάκη» εντελώς μόνοι σας;  
Πώς θα αισθανόσαστε;  Τι θα σας έλειπε;

•	 Χωρίς κανέναν να με βοηθά θα ένιωθα μοναξιά. Θα μου έλειπαν 
οι στιγμές διασκέδασης, χαράς, κούρασης και πολλών άλλων 
συναισθημάτων που πέρασα με την παρέα μου.

•	 Μόνη και αβοήθητη. Θα μου έλειπε η συνεργασία τους
•	 Δε θα μπορούσα να κάνω το ταξίδι μόνη μου, διότι θα χρειαζόμουν 

την καθοδήγηση άλλων ατόμων. Θα χρειαζόμουν και εμπόδια 
ώστε να δοκιμάσω τον εαυτό μου.

•	 Θα αισθανόμουν μόνος και αβοήθητος και θα μου έλειπε η 
συντροφιά  και η πεποίθηση ότι μοιράζομαι με κάποιον την 
προσπάθεια

•	 Δε θα μπορούσα καθώς χωρίς ανθρώπους να μας εμψυχώνουν ή 
να μας τοποθετούν εμπόδια στο δρόμο μας δε θα είχε νόημα.

•	 Αν έκανα το ταξίδι μόνη μου θα ήταν τελείως διαφορετικό. Θα 
ένιωθα  ένα κενό, δεν θα ήταν το ίδιο συναρπαστικό.

•	 Θα ένιωθα μοναξιά. Θα μου έλειπε η παρέα μου.



50

•	 Όχι δεν θα μπορούσα.   θα μου έλειπαν πολλά πράγματα και δεν 
θα είχα επιβιώσει

•	 Θα μου έλειπε η στήριξη των άλλων
•	 Θα μου έλειπε η παρέα, η ομαδικότητα, η διασκέδαση. Χωρίς τα 

παιδιά καθώς και εσάς το ταξίδι θα ήταν ανούσιο και βαρετό
•	 Θα ένιωθα μοναξιά και θα ήταν πολύ δύσκολο.

Πόσο σημαντικός ήταν για σας ο καθοδηγητής σας  στο « ταξίδι στη 
Ιθάκη της πραγματικότητας και του ονείρου»; Θα ξανακάνατε μαζί του 
ένα άλλο ταξίδι στην «Ιθάκη της πραγματικότητας και του ονείρου» για 
κάποιο λιμάνι έστω και χιλιοειπωμένο; Αιτιολογήστε το.

•	 Θα ξαναέκανα την επιλογή. Μας καθοδήγησε ένας άνθρωπος ο 
οποίος ήρθε κοντά μας  και μας έκανε να νιώθουμε πιο οικεία μαζί 
του

•	 Μας έδωσε δύναμη θάρρος κουράγιο, μας στήριξε και μας 
ενθάρρυνε. Φυσικά και θα την ξαναεπέλεγα

•	 Μας έδωσε τη δύναμη να κάνουμε αυτό το ταξίδι
•	 Ήταν πολύ σημαντικός. Χωρίς το καθοδηγητή δε θα μπορούσαμε 

να γνωρίσουμε όσα πράγματα έχουμε μάθει ως τώρα
•	 Μας βοήθησε πολύ, μας έκανε να απελευθερωθούμε
•	 Ήταν πολύ σημαντικός, μας βοήθησε πάρα πολύ, ασχολήθηκε με 

εμάς και νιώσαμε κάθε στιγμή ότι είναι μαζί μας και μας στηρίζει
•	 Χρειαζόμαστε τη βοήθεια του έμπειρου και του γνωστικού
•	 Με τις οδηγίες του και την επιμονή του μάθαμε πολλά.
•	 Μας έδωσε εμπειρίες και γνώσεις
•	 Μας έκανε να νιώθουμε οικεία μαζί της
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Πιστεύετε ότι ο αρχικός στόχος της ερευνητικής μας εργασίας επετεύχθη; 
Αιτιολογήστε το σύντομα.

•	 Ο αρχικός στόχος  της ερευνητικής εργασίας ήταν να μάθουμε να 
«μαχόμαστε» με τη ζωή, να θέτουμε στόχους στη ζωή μας και να 
ανακαλύπτουμε τη δική μας Ιθάκη. Ο αρχικός στόχος επιτεύχθηκε.

•	 Πιστεύω πως επετεύχθη διότι βρήκα το δικό μου λιμάνι
•	 Ο αρχικός στόχος επετεύχθη, αφού ο καθένας γνώρισε τη δική του 

Ιθάκη.
•	 Ο αρχικός στόχος επιτεύχθη με επιτυχία. Έμαθα πράγματα για την 

Ιθάκη.   επιπλέον έμαθα πώς θα βρω την δική μου Ιθάκη.
•	 Επιτεύχθηκε καθώς αποκτήσαμε πολλές νέες γνώσεις και θέσαμε 

νέους στόχους στη ζωή μας.
•	 Στόχος μας ́ ΄ηταν να αποκτήσουμε γνώσεις, εμπειρίες και θάρρος. 

Πιστεύω ότι επιτεύχθηκαν με μεγάλη επιτυχία.
•	 Επιτεύχθη διότι μέσα από αυτό το ταξίδι έμαθα να στηρίζομαι. 

Εμπλούτισα τις γνώσεις μου και άλλαξα τον τρόπο σκέψης.
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6. Παρουσίαση στις εκδηλώσεις στη Φινλανδική 
πρεσβεία στην Αθήνα, στην συνδιοργάνωση με το ίδρυμα 
Σίλντ στο κινηματοθέατρο της Λέρου και στο σχολείο.

Ευχαριστούμε θερμά για την τιμή που μας κάνατε, να βρισκόμαστε 
απόψε ανάμεσά σας.

Με την πρόσκλησή σας αυτή μας δώσατε την ευκαιρία να 
στηρίξουμε τη γέφυρα μεταξύ Φινλανδίας και Ελλάδας, Φιλανδίας και 
Λέρου, την οποία άνοιξε ο Γιόραν Σίλντ με τα ταξίδια του στην Ελλάδα, με 
το πρώτο του βιβλίο «Στα χνάρια του Οδυσσέα» και με την  επιλογή του 
να χτίσει το σπίτι του στο μικρό νησί μας τη Λέρο και να την αγαπήσει σαν 
δεύτερη πατρίδα του.

Με την πρόσκλησή σας αυτή μας δώσατε επίσης τη δυνατότητα 
να τιμήσουμε τον  Γιόραν Σίλντ, ο οποίος σε όλη του τη ζωή ακολούθησε 
τα χνάρια του Οδυσσέα,  που λάτρεψε την Ελλάδα και τη Λέρο και 
να ευχαριστήσουμε την αξιαγάπητη γυναίκα του Χριστίνα η οποία, 
συνοδοιπόρος και συνεχιστής του έργου του συζύγου της, πριν από τρία 
χρόνια, μας άνοιξε την πόρτα να γνωρίσουμε  την Φινλανδία και μέσα 
από το πρόγραμμα Comenius, με τίτλο «ΔΑΦΝΗ η θάλασσα ως όριο 
και γέφυρα», το οποίο εκπονήσαμε σε συνεργασία με το Ekenas Gym-
nasium, να ξεφύγουμε από τη στενότητα του μικρού μας νησιού και του 
μικρόκοσμού μας και να γίνουμε  ταξιδευτές της πραγματικότητας και του 
ονείρου.

Κατά τη διάρκεια της φετεινής σχολικής χρονιάς το ταξίδι στην 
πραγματικότητα και το όνειρο το  συνεχίσαμε μαζί με τους μαθητές μας  
της Α  τάξης μέσα από την ερευνητική εργασία με τίτλο «Ταξίδι στην Ιθάκη 
της Πραγμάτικότητας και του Συμβόλου».

Στο δρόμο για την Ιθάκη μας ταξίδεψαν  ο επικός ποιητής Όμηρος 
και το έργο του «Οδύσσεια», ο Γιόραν Σίλντ μέσα απ’ το βιβλίο του «Στα 
χνάρια του Οδυσσέα» και ο ποιητής  Κωνσταντίνος Καβάφης μέ το 
συμβολικό του ποίημα «Ιθάκη».

Σαν συντονίστρια και καθοδηγήτρια της ερευνητικής εργασίας 
επέλεξα το βιβλίο του Γιόραν Σίλντ «Στα χνάρια του Οδυσσέα» ως πηγή 
για να την μελετήσουν οι μαθητές μου για τους εξής λόγους :
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Στο βιβλίο καταγράφεται όμορφο υλικό για την Ιθάκη, γραμμένο 
από ένα ευαίσθητο και παρατηρητικό ταξιδευτή, από έναν άριστο χειριστή 
του λόγου, από έναν έξοχο συγγραφέα, που μπορεί να σε συγκινεί  με 
το λόγο του, να σου δίνει γνώσεις, να μεταδίδει το συναίσθημα και την 
εμπειρία με αμεσότητα.

Διαβάζοντας το, διέκρινα στον τρόπο γραφής τη ματιά του 
επιστήμονα, ο οποίος καταθέτει την άποψή του τεκμηριωμένη μέσα απ΄τη 
γνώση και προβληματίζει μέσα από το διαλογισμό του και την κατάθεση 
της θέσης του, χωρίς το ύφος του ακαδημαικού που επιβάλλει κάθετα 
την άποψή του ως παντογνώστης, αλλά  με τη σοφία του διανοητή που 
συνδιαλέγεται με τους ανθρώπους με σοφία  και  ταπεινότητα.  

Μελετώντας το βιβλίο εντυπωσιάστηκα από την οπτική γωνία του 
ακαδημαικού δασκάλου που χαίρεται το ωραίο, το εκτιμά, το απολαμβάνει 
και έχει το ψυχικό μεγαλείο να το υμνεί απεριόριστα, αλλά ταυτόχρονα 
περιγράφοντας την καθημερινότητα, να εστιάζει σε ελαττώματα  που συχνά 
εμείς δε μπορούμε να δούμε ή δεν θέλουμε, αφήνοντάς μας οι ίδιοι να τα 
αναγνωρίσουμε μέσα από τις συμπεριφορές των ανθρώπων, γνωρίζοντας 
πάρα πολύ καλά πως ο έπαινος και ο ψόγος, όπως καταγράφονται και στην 
αρχαία ελληνική σκέψη, όταν δοθούν με μέτρο οδηγούν στην αυτογνωσία 
και κατά συνέπεια στην πρόοδο. Αναβιώνει έτσι την ομηρική τελετουργική 
του επαίνου  και της αναγνώρισης. Και, όπως ο ίδιος γράφει στο βιβλίο του 
«..Του ποιητή το μεγαλύτερο καθήκον ήταν πάντα να εγκωμιάζει, γιατί 
μόνο φορτώνοντας την ύπαρξη και κάθε ξεχωριστό αντικείμενο με αγάπη 
και σεβασμό που δίνει ο έπαινος, παίρνει αξία αυτό που εγκωμιάζει και 
σημασία για την ανθρωπότητα. Μόνο με εγκώμια γεννιέται ο κόσμος στη 
συνείδησή μας...» 

Γνωρίζει επίσης  ότι ο υπερβολικός έπαινος κάνει τον άνθρωπο 
αλαζόνα και αυτό οδηγεί στην τιμωρία  και πως ο ψόγος οδηγεί στην 
ισορροπία γιατί κάνει τον άνθρωπο να δεί τα λάθη του και να γίνει 
καλύτερος.  

Με λεπτό τρόπο  ο πανεπιστημιακός δάσκαλος Γιόραν Σιλντ 
καταγράφοντας την καθημερινότητα αφήνει να βρούμε ελαττώματα 
και αρνητικά, εκ του αποτελέσματος, από την επίπτωση των πράξεων 
ή των χαρακτηριστικών αυτών στην καθημερινή ζωή, μας αφήνει να 
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αγανακτήσουμε, να γελάσουμε να σατιρίσουμε, να συμφωνήσουμε ή να 
διαφωνήσουμε μαζί του,να προχωρήσουμε στην αυτοεκτίμηση.

Διέκρινα επίσης τον ιστορικό της τέχνης που με λογοτεχνικό τρόπο 
δένει το χτές της Ελλάδας με το σήμερα, εκτιμά το παρελθόν μας και το 
θεωρεί ζωντανό και μας προτείνει τρόπους να το διαφυλάξουμε.

Είδα τέλος τον άνθρωπο που λατρεύει την Ελλάδα, να γνωρίζει  
και να μαθαίνει για την πατρίδα μας πολλά περισσότερα από ό,τι οι 
περισσότεροι από εμάς και το βιβλίο του σαν μια πρόκληση να γνωρίσουμε  
τον τόπο μας μέσα από τα δικά του μάτια.

Θεώρησα λοιπόν σωστό οι μαθητές μου να γνωρίσουν τον Γιόραν 
Σίλντ. Να γνωρίσουν μια εξέχουσα προσωπικότητα, να κατανοήσουν πως 
οι προσωπικότητες χτίζονται καλύτερα όταν οι διαφορετικές κουλτούρες 
συναντώνται, να μαγευτούν από τις περιγραφές του, να προβληματιστούν, 
να γνωρίσουν την πατρίδα τους μέσα από τα δικά του μάτια, γιατί συχνά 
εκτιμούμε καλύτερα αυτό που έχουμε όταν κάποιος άλλος μας το επαινέσει, 
να αγαπήσουν περισσότερο το τόπο τους και να είναι περήφανοι γι΄αυτόν.

Είναι αλήθεια πως στη δύσκολη εποχή που ζούμε, εποχή 
οικονομικής κρίσης και απαξίωσης όλων των αξιών, εποχή όπου ο Έλληνας 
συνθλίβεται κάτω από το βάρος της κατάκρισης, πρέπει να βρούμε το μίτο 
της Αριάδνης για να βγούμε από το σκοτεινό λαβύρινθο. Και ο μίτος της 
Αριάδνης βρίσκεται στο πώς θα εκτιμήσουμε τα θετικά που έχουμε για να 
τα αξιοποιήσουμε και στο πώς θα σταθούμε στα αρνητικά μας για να τα 
αποφύγουμε.  Και ο έπαινος του Γιόραν Σίλντ για την Ελλάδα μας είναι 
απαραίτητος  για να σταθούμε  στο βάθρο, να νιώσουμε αυτοπεποίθηση και 
να ξεκινήσουμε μια νέα αρχή.Ταυτόχρονα η αναγνώριση των αρνητικών 
είναι θετικό στοιχείο για να οικοδομήσουμε το μέλλον των παιδιών μας,  
όπως έχουμε καθήκον, αποφεύγοντάς τα.

Επίσης στον Γιόραν Σίλντ τον άνθρωπο και τον ταξιδευτή 
αναγνώρισα χαρακτηριστικά του δικού μας Οδυσσέα, και στα ταξίδια 
του και τις αναζητήσεις του την Ιθάκη του Συμβόλου του Κωνσταντίνου 
Καβάφη.

Είδα τον άριστο ιστιοπλόο να ξεκινάει το ταξίδι του ωθούμενος 
«φύσει του ειδέναι», έτοιμος να γευτεί  όλες τις προκλήσεις του ταξιδιού 
προς την Ιθάκη. Έναν αναζητητή της γνώσης και του καινούργιου. 
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Έναν ταξιδευτή που γνωρίζει πολύ καλά ότι «οι εξωτερικές συνθήκες 
αποφασίζουν πότε βιράρεις» και πως η πλεύση  εξαρτάται πιο πολύ «από τις 
δυνάμεις της φύσης, τη θεία πρόνοια και το άγνωστο.».Γι’ αυτό και σέβεται 
τους νόμους της φύσης, τη θεία πρόνοια, δεν προκαλεί το άγνωστο,  δεν 
υπεραίρεται. Ταπεινός και γεμάτος σεβασμό για το μεγαλείο της φύσης  
σε όλες τις εκφάνσεις της, οργώνει τα πελάγη μας, τιθασεύει  τα μελτέμια. 
Όσες δυσκολίες και αν συναντά δεν οπισθοδρομεί, δεν πτοείται, δεν 
σταματά. Απολαμβάνει το ταξίδι, γεύεται κάθε συγκίνηση, απολαμβάνει 
καθετί που του παρέχει ο τόπος μας και εκτιμάει ακόμα και το πιο φτωχό 
γιατί εκεί βρίσκει τη νοστιμιά του ιδρώτα των ανθρώπων που μοχθούν. 
Απολαμβάνει τη συντροφιά των απλών ανθρώπων, κάνει παρέα με 
ταπεινούς, προσπαθεί να μάθει τη γλώσσα τους για να μάθει περισσότερα.

Ακολουθώντας τα χνάρια του Οδυσσέα καθυστερεί την επιστροφή 
στην Ιθάκη του.Το ταξίδι μακρινό, όμορφο, γεμάτο προκλήσεις τον 
οδήγησε και στη Λέρο. Στη Λέρο που την αγάπησε και τη λάτρεψε, βρήκε 
το αραξοβόλι του, το ησυχαστήριό του, την πηγή έμπνευσής του. Και την 
έκλεισε στην καρδιά του και στην ψυχή του, την έκανε δεύτερη πατρίδα 
του.

Δεν ξέχασε όμως την ιδιαίτερη πατρίδα του,  το Έκενες της 
Φιλανδίας. Ο νόστος,  όπως και τον Οδυσσέα,  τον γύρναγε πάντα εκεί. 
Έδωσε,  μάλιστα, στο σπίτι του στη Φιλανδία το όνομα «Ιθάκη» για να 
είναι πάντα στο νου του η επιστροφή στην πατρίδα του,  και στο σπίτι 
του στη Λέρο το όνομα «Κολχίς» για να του θυμίζει, συμφωνα πάντα με 
την ελληνική μυθολογία και το συμβολισμό του μύθου, ότι εκεί βασιλεύει 
ο γιός του Ήλιου, εκεί βρίσκεται το πολύτιμο χρυσόμαλλο δέρμα που 
όλοι θέλουν να αποκτήσουν, όμως δεν είναι εύκολο. Όμως δεν πρέπει να 
απελπίζεται ή να λυπάται κανείς,  γιατί σύμφωνα με την προτροπή τού 
χρυσόμαλλου  κριαριού «όλοι έχουμε μια αποστολή στη γη και αυτή την 
αποστολή πρέπει να την εκπληρώσουμε». 

Σοφός πια,  με τόση  πείρα, γνωρίζοντας «Οι Ιθάκες τι σημαίνουν» 
όπως πολύ όμορφα αναφέρει ο ποιητής Κωνσταντίνος Καβάφης, σε 
μεγάλη ηλικία πια, βιράρει για το τελευταίο του ταξίδι απ’ το λιμάνι του 
Εκενας την Ιθάκη του, παίρνοντας μαζί του χώμα και κλαδί ελιάς  απ’ τη 
Λέρο,  απ’ την Ελλάδα,  αφήνοντας πίσω του έργο ανεκτίμητο τόσο για 
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την Φινλανδία,  όσο και για μας.   
Ο Γιόραν Σίλντ λάτρεψε την Ελλάδα μέχρι το τέλος της ζωής 

του. Λάτρεψε το φως, το απέραντο γαλάζιο, «τους περίπατους στους 
λόφους,  τα λιβάδια με τις μαργαρίτες, λάτρεψε κάθε ιερό τοπίο», έκανε 
προτάσεις να διατηρηθεί η ελληνική κληρονομιά, η αρχιτεκτονική, το 
τοπίο, η ατμόσφαιρα. Σεβάστηκε τον τόπο μας, την παράδοσή μας και μας 
προτρέπει να κάνουμε το ίδιο, θυμίζοντάς μας το πολοτισμικό μας χρέος.

Συναισθανόμενη το χρέος μου ως παιδαγωγός, ήθελα οι μαθητές 
μου στην αναζήτηση της δικής τους Ιθάκης να γνωρίσουν τον Γιόραν 
Σίλντ, ως σύγχρονο Οδυσσέα για να κατανοήσουν την σημασία του 
ταξιδιού, να μάθουν για τα εφόδια που πρέπει να αποκτήσουν, να δουν 
ότι η αναζήτηση της δικής τους Ιθάκης δεν περνάει μέσα από το ατομικό 
μόνο, αλλά και μέσα από το συλλογικό, για να συναισθανθούν πως

Εάν έχουν στόχους και αγωνίζονται να τους εκπληρώσουν
Αν αγαπήσουν το ταξίδι, αν αγαπήσουν τον τόπο τους, αν  

γνωρίσουν άλλες κουλτούρες, αν αγαπήσουν με την ψυχή τους αυτό που 
θέλουν, αν τολμήσουν, αν δεν υπεραίρονται, αν σεβαστούν

ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ.

Η παρακάτω τοποθέτηση απορρέει από την μελέτη του βιβλίου 
του Γιόραν Σίλντ «Στα χνάρια του Οδυσσέα», την ελληνική έκδοση.

«Η Κολχίδα στη ελληνική Μυθολογία ήταν μια χώρα στον Μακρινό 
Καύκασο που είχε βασιλιά το γιο του Ήλιου.Αυτός ο Βασιλιάς  είχε 
κρεμασμένο σε ένα δέντρο το χρυσόμαλλο δέρμα, που ήταν περιζήτητο και  
για την απόκτησή του έγινε   η Αργοναυτική εκστρατεία. Το χρυσόμαλλο 
αυτό δέρμα ήταν το δέρμα ενός φτερωτού κριαριού που καταλάβαινε 
τις σκέψεις των ανθρώπων, διαισθανόταν τις προθέσεις τους, κι όταν 
μεταφέροντας  κατ’ εντολή του Δία τον  Φροίξο και την Έλλη μακριά απ’ 
την κακιά μητριά τους,  είδε το Φροίξο να απελπίζεται  του έδωσε  θάρρος  
λέγοντας του «όλοι έχουμε μια αποστολή στη γη και αυτή την αποστολή 
πρέπει να την εκπληρώσουμε». 
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6.1. Παρουσίαση Μαθητών στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο 
Λέρου και στη Φινλανδική πρεσβεία.

Σε συνεργασία με το Φινλανδικό ίδρυμα “Christine and Goran Schildt 
Foundation”.

Ταξίδι στην Ιθάκη του Συμβόλου και της πραγματικότητας
Το θέμα ανήκει στην κατηγορία των θεμάτων καθολικής αναφοράς, 

καθολικού ενδιαφέροντος, Κάνει αναφορά στην παγκόσμια εμπειρία 
και εξασφαλίζει τη διαθεματικότητα, είναι θέμα διαχρονικό και πάντα 
επίκαιρο.

Στην επιλογή του θέματος τον πρώτο ρόλο έπαιξε η ανάγκη 
των εφήβων για υγιή σύμβολα και ιδιαίτερα για στόχους που θα τους 
βοηθήσουν  να προχωρήσουν και να βγούν νικητές στη ζωή, καθώς και η 
κρισιμότητα της εποχής  –οικονομική κρίση,  ανεργία, ηθική κρίση, κρίση 
αξιών- δεν βοηθάει τους νέους να προσανατολιστούν εύκολα σε στόχους.  

Στόχοι της ερευνητικής εργασίας ήταν 
•	 Να κατανοήσουμε  το συμβολισμό της Ιθάκης. Να καταλάβουμε 

ότι δεν υπάρχουν ποτέ ιδανικές συνθήκες για την αναζήτηση 
της Ιθάκης και πως στους δύσκολους καιρούς είναι περισσότερο 
αναγκαία η Ιθάκη.

•	 Να μάθουμε για τα εσωτερικά χαρακτηριστικά που πρέπει να 
διαθέτουμε για να πραγματοποιήσουμε τους στόχους μας.. 

•	 Να κατανοήσουμε την σημασία του ταξιδιού για την επίτευξη των 
στόχων. 

•	 Να αποκτήσουμε γνώσεις και δεξιότητες και στάσεις και μέσα 
από τις μαθησιακές εμπειρίες, την σύγκριση, την αιτιολόγηση να 
οδηγηθούμε στην ανάπτυξη αυτοαντίληψης και αυτοεκτίμησης.

Για την υλοποίηση των στόχων επιλέξαμε τις παρακάτω πηγές:

1. Ομήρου «Οδύσσεια» 
2. Γιόραν Σίλντ  «Στά χνάρια του Οδυσσέα» κεφάλαιο πρώτο 
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    «Ταξίδι στην Ιθάκη»
4.  Κωνσταντίνου Καβάφη « Ιθάκη»
5.  Κυβερνοχώρος (Internet)
6.  Ποιήματα Ελληνίδων ποιητριών με τίτλο «Ιθάκη»

Μέσα από τις πηγές καταδεικνύεται η διαχρονικότητα, η 
καθολικότητα και η παγκοσμιότητα του θέματος. 

Με τον  Όμηρο ταξιδέψαμε στην Ελλάδα του τέλους του ΙΓ αι. Πχ,,  
με τον Γιόραν Σίλντ στην μεταπολεμική νεότερη Ελλάδα του 1950 και με 
τον κυβερνοχώρο στην Ελλάδα του 2014. Η επιλογή του Γιόραν Σίλντ, 
τονίζει την παγκοσμιότητα και την καθολικότητα της «Ιθάκης».

Με  τον Καβάφη γνωρίσαμε την Ιθάκη του Συμβόλου.  
ΟΙ  ελληνίδες ποιήτριες δείχνουν   την καθολικότητα τονίζοντας 

και την οπτική γωνία της γυναίκας.

6.1.1. Πως επιτεύχθηκαν οι παραπάνω στόχοι

Οι παραπάνω στόχοι  επιτεύχθηκαν  με την ενεργοποίηση των 
πολλαπλών τύπων νοημοσύνης  κατά τον H. Gardner με τους παρακάτω 
τρόπους :

Μελέτήσαμε επική ποίηση, νεότερη ποίηση, και πεζό κείμενο. 
Άντλήσαμε πληροφορίες τις οποίες παρουσίασαμε στους συμμαθητές μας,  
άσκήσαμε κριτική σε απόψεις, συνθέσαμε γραπτές εργασίες, συνόψίσαμε,  
λυσαμε σταυρόλεξα, γραψαμε για τη δική μας Ιθάκη, αναλυσαμε, καναμε 
συλλογισμούς, αιτιολόγησαμε, αξιολόγήσαμε, φτασαμε σε συμπεράσματα. 
ζωγράφίσαμε το δικό μας καράβι και επέλέξαμε τη μουσική η οποία θα 
συνόδευε το τελικό προιόν κάθε ομάδας.Εκφράσαμε τα συναισθήματά 
μας, δημιούργήσαμε ατομικές και συλλογικές εργασίες, ασκήθήκαμε στην 
ευθύνη και την συνυπευθυνότητα.

Για την ενεργοποίηση των πολλαπλών τύπων νοημοσύνης 
χρησιμοποιήθηκε ως  μέθοδοs  διδασκαλίας η ομαδοσυνεργατική.  

Η  συγκεκριμένη διατύπωση του θέματος είχε μια δυναμική και 
έκρυβε ένα μυστήριο.

Το «Ταξίδι» ήταν μια πρόκληση και πρόσκληση, γεννούσε την 
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περιέργεια και υποσχόταν εκπλήξεις.  Η «Ιθάκη» έκρυβε ένα μυστήριο. 
Συνδυασμένη με την «Πραγματικότητα»  και το «σύμβολο»  μας κέντριζε 
την περιέργεια.  και μας καλούσε να το εξερευνήσουμε. 

Μετά την επιλογή του θέματος  21 μαθητές δημιουργήσαμε    πέντε 
ομάδες., προσδιορίσαμε τους στόχους, τις  δραστηριότητες. και τους 
κανόνες  της σωστής συνεργασίας.

Και το καράβι μας «η Ιθάκη» επανδρωμένο με τις ομάδες μας,  τους 
θετικούς, τους ταξιδιώτες τους ταξιδευτές,  τους οδοιπόρους και τους 
ονειροπόλους,  και εφοδιασμένο με την δίψα για μάθηση  ξεκίνησε το 
ταξίδι του με πρώτο λιμάνι τον κυβερνοχώρο.

Εκεί εξερευνήσαμε   την Ιθάκη, το πανέμορφο,  καταπράσινο 
νησί  των Επτανήσων..  Θαυμάσαμε τα γαλαζοπράσινα νερά του Ιονίου 
πελάγους, μελετήσαμε την ιστορία του, μάθαμε για τις ασχολίες των 
κατοίκων. 

Κι ύστερα σηκώσαμε πανιά απ΄το απάνεμο λιμάνι του Βαθιού 
και  με οδηγό μας τον Όμηρο ακολουθήσαμε τα χνάρια του Οδυσσέα. 
Η Ιθάκη, η οποία ήταν ξακουστή στα πέρατα του τότε γνωστού κόσμου, 
έχει βράχια απόκρημνα τα οποία οδηγούν στα φιλόξενα λιμάνια με την 
ασίγαστη θάλασσα. Πάνω στο νησί μακρινά φιδίσια μονοπάτια οδηγούν 
σε μεγάλα δάση, γεμάτα δέντρα θαλερά. Κάπου εκεί δοσπόζει η θεσπέσια 
και ευρύχωρη σπηλιά στην οποία ο Οδυσσέας τελούσε πολλές θυσίες, 
τέλειες εκατόμβες.

 Η γη της τραχιά, στενάχωρη, για τα άλογα ακατάλληλη. Παρ’ όλα 
αυτά είναι εύφορη, καθόλου φτενή και βγάζει αμέτρητο σιτάρι καθώς το 
χώμα της είναι κάρπιμο. Υπάρχουν και πολλά αμπέλια τα οποία βγάζουν 
κρασί γλυκό. Όλα της τα χωράφια ποτίζονται είτε από τη συχνή βροχή είτε 
από τις πολλές πηγές της.

Αφήσαμε τον Οδυσσέα  κάτω από την γέρικη ελιά να ψάχνει 
τρόπους να διώξει τους μνηστήρες από το παλάτι του  και διπλαρώσαμε 
τη «Δάφνη» που τραβούσε ίσια για το Βαθύ, την πρωτεύουσα του νησιού,  
και ρίξαμε κλεφτές ματιές στα γραπτά του Γιόραν Σίλντ. Διαβάσαμε.... 
«Η πρωτεύουσα της Ιθάκης έχει ένα από τα πιο φανταστικά, φυσικά 
λιμάνια που έχω συναντήσει... Ήταν έξι το απόγευμα και οι έμποροι με 
τις οικογένειές τους κάθονταν στα μπαλκόνια έξω από τα περιποιημένα 
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σπίτια τους, πάνω από την προκυμαία, απολαμβάνοντας το θαλασσινό 
αεράκι μετά την ζέστη της ημέρας.  ...Αισθανθήκαμε αμέσως σαν στο 
σπίτι μας στο Βαθύ,  με τα μικρά καλοχτισμένα σπίτια του στη σκιά των 
δέντρων που έμοιαζαν καταπληκτικά στα κτήρια του 18ου αιώνα των 
σκανδιναβικών επαρχιακών πόλεων...Μας δέχτηκαν ευγενικά..όμως μας 
αντιμετώπιζαν με πολλή περιέργεια...».

Το απόγευμα ακολουθήσαμε τον Γιόραν Σίλντ με τη Λαμπρέτα 
του στα άγρια μονοπάτια του νησιού στην αναζήτηση του κάστρου του 
Οδυσσέα και στις σκέψεις του για την πραγματικότητα της ιστορίας και 
την δύναμη του μύθου, που τόσο παράξενα είναι ανακατεμένα στην Ιθάκη. 
Μάθαμε για τις διαφορετικές απόψεις των αρχαιολόγων για το ποια είναι 
η Ιθάκη, αλλά και για τα δυο στρατόπεδα στην Ιθάκη που το καθένα 
τοποθετεί σε δική του τοποθεσία το παλάτι του Οδυσσέα. Κατεβήκαμε 
στη μικρή παραλία Πόλις  που κατα τον Σίλντ είναι η μόνη πραγματική 
απόδειξη πως η πρωτεύουσα του νησιού ήταν κάποτε σε αυτή την πλευρά 
της Ιθάκης, βουτήξαμε στο χλιαρό αλλά δροσιστικό νερό...Τα τζιτζίκια 
τραγουδούσαν σαν μαγεμένα..κι έξω από τα στενά λαμπύριζε το μικρό 
νησί Αστερίς,  εκεί που περίμεναν οι μνηστήρες τον Τηλέμαχο.

 Ιθάκη, Μυθικό νησί με το περίγραμμα των ακτών σου φτιαγμένο 
ώστε να μοιάζει με τις οδηγίες  σκηνογραφίας του σπουδαιότερου 
ποιήματος που έγραψε άνθρωπος...»

Μείναμε για λίγες μέρες στην Ιθάκη μαζί με τον Γιόραν Σίλντ, όμως 
απολαύσαμε κάθε στιγμή μαζί του. Κι αφού γευτήκαμε το μοναδικό κρασί 
στον κόσμο,  που σε κάνει να τραγουδάς το πρωί, σηκώσαμε πανιά  απ΄τη 
Ιθάκη της πραγματικότητας και συναντήσαμε την Ιθάκη του συμβόλου.

Στο ποίημα Ιθάκη, ο ποιητής μας Καβάφης  προτρέπει τον 
καθένα μας  σαν βγει στον πηγαιμό για την Ιθάκη,  να εύχεται να  είναι 
μακρύς ο δρόμος, να είναι γεμάτος περιπέτειες,  εμπειρίες και γνώσεις..
Να προσφέρουμε στο πνεύμα  και στο σώμα μας συγκινήσεις υψηλής 
ποιότητας. Να μην ασχολούμαστε με ανούσιες απολαύσεις. Να μη 
φοβόμαστε τις δυσκολίες. Οι ίδιοι οι άνθρωποι είναι αυτοί που στήνουν 
εμπόδια στο δρόμο τους, γιατί φοβούνται να διεκδικήσουν τα όνειρά 
τους..Να ευχόμαστε το ταξίδι να διαρκέσει πολύ, να αποκτήσουμε πολλές 
γνώσεις. Αλλά πάντα στο νου μας να έχουμε την Ιθάκη, το στόχο μας 
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τον προορισμό μας, για να μη χαθούμε, για να μην εγκαταλείψουμε την 
προσπάθεια και να  ολοκληρώσουμε σωστά το ταξίδι. Δεν υπάρχει λόγος 
να  βιαστούμε γιατί το ταξίδι διαρκεί όλη μας τη ζωή.  Όταν πια έχουμε 
γεράσει και το τέλος της ζωής μας πλησιάζει, τότε μπορούμε να φτάσουμε 
στην Ιθάκη,  πλούσιοι από γνώσεις και εμπειρίες

Η Ιθάκη δεν έχει να μας δώσει πλούτη. Αποτελεί το κίνητρο του 
ταξιδιού. Για χάρη της θα μπορέσουμε να γνωρίσουμε τόσα μέρη, τόσους 
ανθρώπους, τόσες γνώσεις,  τόσες εμπειρίες. Η Ιθάκη μας έδωσε το ωραίο 
ταξίδι, Η Ιθάκη είναι ξεκίνημα και προορισμός. Είναι ο στόχος που μας 
κρατά δυνατούς. Σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας οι στόχοι είναι πολλοί. 
Μόλις τελειώνει ο ένας, αρχίζει ο άλλος.  Έτσι φτάνουμε στο τέλος της 
ζωής μας με πολλές Ιθάκες στο ενεργητικό μας, για να καταλάβουμε ότι 
όλη η ζωή μας είναι μια Ιθάκη. « κι αν φτωχική τη βρεις η Ιθάκη δε σε 
γέλασε.   η Ιθάκη  σ’ έδωσε το ωραίο ταξίδι.  ΄ετσι σοφός που έγινες με 
τόση πείρα ήδη θα το κατάλαβες οι Ιθάκες τι σημαίνουν»

Η Ιθάκη έγινε σύμβολο γιατί ήταν ο βασικός στόχος του Οδυσσέα. 
Ήταν αυτό που του έδινε δύναμη, τον κρατούσε ζωντανό,τον στήριζε 
στις δυσκολίες.ήταν το φως που τον οδηγούσε, τον έκανε να κλείνει τα 
αυτιά του στις σειρήνες, να αντιμετωπίσει τη Σκύλλα και τη Χάρυβδη, να 
ξεγελάσει τον Κύκλωπα. 

Ο Καθένας μας στη ζωή είναι ένας Οδυσσέας. Για να απολαύσουμε 
τη ζωή πρέπει να έχουμε στόχους και να απολαμβάνουμε καθετί που μας 
παρέχει το ταξίδι για την πραγματοποίησή τους. 

Ο Γιόραν Σίλντ, γοητευμένος από την Ιθάκη του μύθου και της 
πραγματικότητας, ακολουθώντας τα χνάρια του Οδυσσέα, ένας σύγχρονος 
Οδυσσέας και ο ίδιος, συνδυάζει υπέροχα με τη ζωή του και το έργο του τα 
χαρακτηριστικά της Ιθάκης του Καβάφη και μας καλεί να κυνηγήσουμε τα 
όνειρά μας, οπλισμένοι με  αγάπη, με θέληση, με πείσμα, με υπομονή, με 
σεβασμό στο θεϊκό και στον φυσικό νόμο, με ταπεινότητα.

Συνεχίζοντας το ταξίδι μας  με το καράβι μας την Ιθάκη, βρισκόμαστε 
σήμερα εδώ μαζί σας, μοιραζόμαστε τις σκέψεις μας,  γνωρίζουμε 
καινούριες εμπειρίες πρωτόγνωρες για μας,  αποκτούμε νέες γνώσεις.  Και 
πιστεύουμε ότι μπορούμε μαζί με τον Γιόραν Σίλντ να αναφωνήσουμε :

«Ιθάκη Ιθάκη, ποιο ιστορικό μέρος μπορεί να συγκριθεί με σένα 
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στην αίσθηση των αναμνήσεων» και ως τελευταία ανάμνηση  και ένα 
μεγάλο ευχαριστώ για τις εμπειρίες που μας χαρίσατε,   σας χαρίζουμε  το 
ποίημα του Καβάφη «Ιθάκη».

Σα βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη,
να εύχεσαι νάναι μακρύς ο δρόμος,
γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις.
Τους Λαιστρυγόνας και τους Κύκλωπας,
τον θυμωμένο Ποσειδώνα μη φοβάσαι,
τέτοια στον δρόμο σου ποτέ σου δεν θα βρεις,
αν μέν’ 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,
αν δεν τους κουβανείς μες στην ψυχή σου,
αν η ψυχή σου δεν τους στήνει εμπρός σου.

Να εύχεσαι νάναι μακρύς ο δρόμος.
Πολλά τα καλοκαιρινά πρωιά να είναι
που με τι ευχαρίστησι, με τι χαρά
θα μπαίνεις σε λιμένας πρωτοειδωμένους·
να σταματήσεις σ’ εμπορεία Φοινικικά,
και τες καλές πραγμάτειες ν’ αποκτήσεις,
σεντέφια και κοράλλια, κεχριμπάρια κ’ έβενους,
και ηδονικά μυρωδικά κάθε λογής,
όσο μπορείς πιο άφθονα ηδονικά μυρωδικά·
σε πόλεις Aιγυπτιακές πολλές να πας,
να μάθεις και να μάθεις απ’ τους σπουδασμένους.

Πάντα στον νου σου νάχεις την Ιθάκη.
Το φθάσιμον εκεί είν’ ο προορισμός σου.
Aλλά μη βιάζεις το ταξείδι διόλου.
Καλλίτερα χρόνια πολλά να διαρκέσει·
και γέρος πια ν’ αράξεις στο νησί,
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πλούσιος με όσα κέρδισες στον δρόμο,
μη προσδοκώντας πλούτη να σε δώσει η Ιθάκη.

Η Ιθάκη σ’ έδωσε τ’ ωραίο ταξείδι.
Χωρίς αυτήν δεν θάβγαινες στον 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,
ήδη θα το κατάλαβες η Ιθάκες τι σημαίνουν. 
(Από τα Ποιήματα 1897-1933, Ίκαρος 1984)
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7. Εργασία Μαθητών

“Ταξίδι στην Ιθακη της πραγματικότητας και του συμβόλου”

7.1. Όμάδες εργασίας

Ομάδα Θετικών
Μέλη Ομάδας : Ταχλιαμπούρης Νεκτάριος, Φιλιππίδης Ιάσων,
Παπαγεωργίου Κωνσταντίνα-Μαρίνα, Τσιάρα Ευτυχία

Ομάδα “Οι ταξιδιώτες”
Μέλη Ομάδας : Δημητρακοπούλου Μυρτώ, Μανισή Παρασκευή, 
Μαραβέλια Πολυξένη. Περγκιώνι Μέγκι, Μάρκι Βερόνικα. 

Ομάδα “Οι  ταξιδευτές”
Μέλη ομάδας :  Γεωργά Φλώρα, Γουρλά Μαρίνα,  Λυμπεροπούλου 
Νικολέτα, Χλωρού Ιωάννα

Ομάδα “Οι οδοιπόροι”
Μέλη Ομάδας : Βαβλά Μαρία, Βαγγέλη Δέσποινα, Γαϊτανίδου Ειρήνη, 
Στεύη Μίαρη

Ομάδα “Οι Ονειροπόλοι”
Μέλη Ομάδας : Κλειδωνιάρης Χρυσόστομος, Τρέππας Νίκος, 
Μεραμπελιώτης Θωμάς, Βρασταμινός Στέλιος

7.2. Παρουσίαση επιλογών από τις εργασίες των ομάδων.

7.2.1. Το θέμα
 Το θέμα της εργασίας, αν και στην αρχή για εμάς τους “Θετικούς” ήταν 

λίγο απρόσιτο, ήταν μία πολύ ενδιαφέρουσα πρόκληση. Κατά τη διάρκεια 
του ταξιδιού μας, το ενδιαφέρον μας όλο και μεγάλωνε. Μαθαίναμε όλο 
και περισσότερα πράγματα. Για την Ιθάκη της πραγματικότητας, για την 
Ιθάκη μέσα από τα μάτια του Ομήρου, του Σίλντ, του Καβάφη...  Ένα 
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θέμα διαχρονικό, με πολύ μεγάλη σημασία. Έχει απασχολήσει πολύ τους 
μεγάλους καλλιτέχνες αλλά ακόμα και τον απλό κόσμο. 

Αφού χωριστήκαμε σε 5 ομάδες, τους Θετικούς, τους Ονειροπόλους, 
τους Ταξιώτες, τους Ταξιδευτές και τους Οδοιπόρους, ξεκινήσαμε με το 
πλοίο μας “Ιθάκη” με τον καλύτερο καθοδηγητή τον οποίο θα μπορούσαμε 
να έχουμε, την Κα. Γεωργάκη και με τη συντροφιά του Ομήρου, του Σιλντ 
και του Καβάφη. Πλαίοντας προς τον προορισμό μας γνωρίσαμε από τον 
Οδυσσέα μέχρι και τους σημερινούς κατοίκους της Ιθάκης. 

7.2.2. Στόχος ερευνητικής εργασίας

Επιλέγοντας αυτή την εργασία είχαμε ως στόχο το να ταξιδέψουμε 
και να γνωρίσουμε ένα σύμβολο τόσο μεγάλο και ιερό όσο η Ιθάκη. Θέλαμε 
να αποκτήσουμε πρωτόγνωρες εμπειρίες και να γνωρίσουμε καλύτερα τον 
εαυτό μας. Θέλαμε μέσα από αυτή την εργασία, να ωριμάσουμε και να 
βρούμε την εσωτερική μας δύναμη και να αποκτήσουμε θάρρος για να 
αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες οι οποίες έπονται. Να γίνει ο καθένας από 
έμας ένας μικρός Οδυσσέας και να βρει την Ιθάκη του. 

Ο στόχος μας ήταν να ταξιδέψουμε, έστω και νοερά,  και να 
αναζητήσουμε όχι μόνο την περίφημη και ξακουστή Ιθάκη που μάθαμε μέσα 
από τον μύθο αλλά και να γνωρίσουμε ποια είναι η δική μας ‘’Ιθάκη’’ καθώς 
και η γνωριμία μας με τα άλλα μέλη της ομάδας και η συνειδητοποίηση 
της αξίας της ομαδικότητας, η απόκτηση νέων γνώσεων. Τέλος, με την 
ολοκλήρωση αυτής της εργασίας θα μάθουμε να θέτουμε στόχους στην 
ζωή μας και τελικά να τους πραγματοποιούμε. Θα κατανοήσουμε την 
σημαντικότητα των στόχων για την ζωή μας και θα συνειδητοποιήσουμε 
πως ο στόχος είναι ισάξιος με την διαδρομή και την πορεία. Και όπως λέει 
ο Κ. Καβάφης, αν πτωχική την βρεις την Ιθάκη η Ιθάκη δεν σε γέλασε!

Η Ιθάκη μας διδάσκει πως αυτό που έχει αξία δεν είναι το φτάσιμο 
στο στόχο, αλλά η πορεία προς την πραγματοποίηση του, καθώς  μέσα 
από αυτή πλουτίζουμε με γνώσεις και πείρα ζωής. Η Ιθάκη, επομένως, 
είναι ο στόχος που θέτει κάθε άνθρωπος και το ταξίδι προς την Ιθάκη είναι 
ο αγώνας για την επίτευξη αυτού του στόχου.
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7.2.3. Σύμβολο

Παραδοσιακά κάθε σύμβολο φέρεται (παρουσιάζεται) με διττή 
απεικόνιση (ορατή και σημαινόμενα) και με τριπλή σημασιολογία που 
αποτελεί και το χαρακτηριστικό του. Το σύμβολο μπορεί να είναι ένα 
αντικείμενο ή σημείο, ή πρόσωπο, ή φράση, ή γεγονός που χρησιμοποιείται 
για να αναπαραστήσει μια έννοια, ιδέα ή παρεμφερή πληροφορία του 
αντικειμένου. Ποτέ όμως η ίδια η ιδέα. Το αναγνωριστικό σχήμα, σημάδι ή 
αναπαράσταση συμβάλλει (εξ’ ου και το όνομα) στην αποκρυπτογράφηση 
του νοήματος που αυτό φέρει. Έτσι, η συμβολική αναπαράσταση εννοιών 
και αντικειμένων είναι η βάση της επικοινωνίας μεταξύ δύο ή περισσότερων 
υποκειμένων. Συνεπώς το κάθε σύμβολο αποτελεί μέσον επικοινωνίας.

 Το σύμβολο απευθύνεται σε καθαρά διανοητική λειτουργία της 
ανθρώπινης σκέψης και βοηθά στην αποτύπωση και την απομνημόνευση 
ενός νοήματος. Κατά αυτή την έννοια το αλφάβητο και οι αριθμοί 
αποτελούν τα πρώτα σύμβολα που μαθαίνει ο άνθρωπος να διαχειρίζεται 
είτε για επικοινωνία, είτε για τη διανοητική του ανάπτυξη, είτε για δική 
του εσωτερική καλλιέργεια ή καταγραφή των ιδεών του.

Ένα σύμβολο μπορεί να έχει καθολική ισχύ (να αναγνωρίζεται 
διεθνώς, όπως τα αποδεκτά σύμβολα των μαθηματικών πράξεων, ή η 
διάταξη των πέντε κύκλων του Ολυμπιακού σήματος, κ.λπ.), μερική (όπως 
η συγκεκριμένη μορφή του Σταυρού για τους Χριστιανούς), ή καθαρά 
τοπική (όπως το σήμα μιας αθλητικής ομάδας ενός τόπου).

 Η σημασία του συμβόλου ποικίλλει και συνήθως χρωματίζεται από 
το ιστορικό και θρησκευτικό πλαίσιο που το περιβάλλει. Για παράδειγμα 
το “γαμμάδιο” των αρχαίων Ελλήνων, σύμβολο περιαγωγής, που 
συνδέθηκε η δεξιότροπη εκδοχή του στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, με την 
ιδεολογία του Ναζισμού, αυθαίρετα ως σβάστικα (στρατιωτικό σύμβολο), 
ενώ παλαιότερα αποτελούσε καθαρά θρησκευτικό, ειρηνικό σύμβολο και 
περιαγωγής στη τέχνη.

Σύμβολο, επίσης, είναι ένα πρόσωπο που έχει καθιερωθεί στην 
κοινή συνείδηση ως ο ενσαρκωτής μιας ιδέας ή τάσης. Για παράδειγμα, ο 
Νέλσον Μαντέλα υπήρξε σύμβολο του αγώνα κατά του Απαρτχάιντ.

Ο όρος σύμβολο αποδίδεται σε οτιδήποτε που αντιπροσωπεύει μια 
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έννοια, είτε ως σημείο, είτε ως πρόσωπο που ενσαρκώνει συγκεκριμένη 
έννοια, κατά παραδειγματικό τρόπο, ή συναισθηματικό φόρτο, ή κάποιο 
γεγονός, ομοίως με ιδιαίτερη φόρτιση.
 Το σύμβολο απευθύνεται σε καθαρά διανοητική λειτουργία της 
ανθρώπινης σκέψης και βοηθά στην αποτύπωση και την απομνημόνευση 
ενός νοήματος. Ένα σύμβολο μπορεί να έχει καθολική ισχύ (να 
αναγνωρίζεται διεθνώς, όπως τα αποδεκτά σύμβολα των μαθηματικών 
πράξεων), μερική (όπως η συγκεκριμένη μορφή του Σταυρού για τους 
Χριστιανούς), ή καθαρά τοπική (όπως το σήμα μιας αθλητικής ομάδας 
ενός τόπου.

7.2.4. Η Ιθάκη της πραγματικότητας

Η Ιθάκη ανήκει στα Επτάνησα, είναι το πέμπτο σε μέγεθος νησί του 
Ιονίου και βρίσκεται στα νότια της Λευκάδας και στα βορειοανατολικά 
της Κεφαλονιάς, από την οποία χωρίζεται με τον ομώνυμο πορθμό. Η 
πρωτεύουσά του νησιού είναι το Βαθύ. Στο νησί κατοικούν περίπου 3.084 
άνθρωποι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Μαζί με άλλα μικρότερα 
νησιά αποτελεί την επαρχία Ιθάκης η οποία ανήκει στο νομό Κεφαλληνίας. 

Η Ιθάκη συνδέεται ακτοπλοϊκώς καθημερινά με την Κεφαλονιά, τη 
Λευκάδα, την Πάτρα και τον Αστακό. Το νησί έχει 2 λιμάνια, το Βαθύ και 
τον Πίσω Αετό, τα οποία συνδέονται αμφότερα με την Πάτρα μέσω του 
λιμανιού της Κεφαλονιάς, Σάμη. Ο Πίσω Αετός συνδέεται επίσης με το 
Φισκάρδο της Κεφαλονιάς, τη Βασιλική της Λευκάδας και τον Αστακός 
Αιτωλοακαρνανίας. Πλοία συνδέουν τις Φρίκες με το Φισκάρδο και τη 
Βασιλική ή το Νυδρί. 

7.2.4.1. Γεωγραφία

Η Ιθάκη πρόκειται για επίμηκες νησί με έκταση 96 τ.χλμ και 
παρουσιάζει πλούσιο διαμελισμό στις ανατολικές ακτές, οι οποίες 
χαρακτηρίζονται από πολλούς κόλπους και ακρωτήρια. Το βορειότερο 
άκρο του νησιού αποτελεί το ακρωτήριο Μέλισσα, ενώ το νοτιότερο το 
ακρωτήριο Άγιος Ανδρέας. Ανάμεσα στα δυο αυτά άκρα παρεμβάλλονται 
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ο όρμος Φρικών, το ακρωτήριο Μαυρωνάς, το ακρωτήριο Άγιος Ηλίας, ο 
κόλπος Μώλου, το ακρωτήριο Σχοίνος και άλλα ακρωτήρια. Το μήκος των 
ακτών φτάνει συνολικά τα 101 km. Στο νησί υπάρχουν οι λόφοι Νηρίτο 
Όρος (806 μέτρα) και το Μεροβίγλι (669 μέτρα).

7.2.5. Οικονομία

Όσον αφορά τις οικονομικές δραστηριότητες, το σύνολο σχεδόν 
του οικονομικά ενεργού πληθυσμού απασχολείται στους κλάδους 
της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, του εμπορίου και των τουριστικών 
επαγγελμάτων.

 Στην Ιθάκη πραγματοποιούνται τουριστικές εκθέσεις με τμήμα 
έκθεσης αγροτικών τοπικών προϊόντων  και επιμορφωτικά σεμινάρια 
για αγρότες στην βιολογική καλλιέργεια και στις εναλλακτικές μορφές 
τουρισμού. Επίσης υπάρχουν πρόγραμμα για νέους αγρότες για τη 
βελτιώση της ηλικιακής σύνθεσης του αγροτικού πληθυσμού. Οι άνθρωποι 
ασχολούνται με τη βιολογική καλλιέργεια και κτηνοτροφία. Επιπλέον 
ενισχύεται η επιχειρηματικότητα για νέους με ηλικία από 18 έως και 35 ετών 
και η επιχειρηματικότητα για ενίσχυση της γυναικείας ομάδας πληθυσμού 
με ηλικία από 18 έως και 55 ετών. Έντονος είναι και ο αγροτοτουρισμός 
στον νησί του Οδυσσέα.

Μερικά από τα παραδοσικά πρoϊόντα είναι το γλυκό κούμαρο, το 
γλυκό αχλάδι, οι μαρμελάδες, το ραβανί και το μέλι αλιφασκιάς. Επίσης 
στην Ιθάκη παρασκευάζεται το πιο γλυκό κρασί το οποίο, κατά τον Γιόραν 
Σίλντ, κάνει τους ανθρώπους να τραγουδούν το πρωί και το εξαιρετικό, 
αγνό, παρθένο ελαιόλαδο το οποίο προέρχεται από την ντόπια ποικιλία 
ελαιόδεντρου Θιακό.

7.2.6. Λαογραφία.
Οι παραδόσεις, τα ήθη και έθιμα, τα γλωσσικά ιδιώματα, τα τραγούδια, 

τα μοιρολόγια, οι θρησκευτικοί εορτασμοί και προκαταλήψεις μαζί με την 
αρχιτεκτονική, τις τέχνες και τα γράμματα, είναι τα χαρακτηριστικά εκείνα 
στοιχεία ενός τόπου που διαμορφώθηκαν μέσα από την ιστορική πορεία 
και τους πολύπλευρους επηρεασμούς.  
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Στην Ιθάκη όπως και στα υπόλοιπα Επτάνησα, η ενετική κατοχή 
άφησε πιο έντονα τα χνάρια της στην πολιτιστική εξέλιξη επηρεάζοντας 
την γνώριμη επτανησιακή παράδοση που σήμερα διατηρείται πιο πολύ 
στη Ζάκυνθο, την Κέρκυρα ή την Κεφαλονιά. Η φτωχή και άγονη Ιθάκη 
δεν μπόρεσε να κρατήσει τους κατοίκους της που στράφηκαν στην 
μετανάστευση ή το ναυτικό επάγγελμα για εξεύρεση πόρων ζωής, ιδίως 
κατά τον 20ο αιώνα η αραίωση του πληθυσμού παίρνει μεγάλες διαστάσεις. 
Έτσι η Ιθάκη επηρεάζεται πάντα από διάφορα πολιτισμικά στοιχεία που 
έφεραν πίσω οι πολλοί και διάφοροι ‘Οδυσσείς’, ενώ αφομοίωνε και 
κρατούσε μόνο αυτές τις νέες τάσεις που ήταν ευεργετικές για το νησί, σε 
σχέση με τους καιρούς (χρονική περίοδο) και τις ανάγκες των κατοίκων 
της.

7.2.7. Η Ιθάκη της Αρχαιότητας

7.2.7.1. Το όνομα “Ιθάκη”

Η Ιθάκη πήρε το όνομά της από τον Ίθακο, πρώτο κατοίκο του 
νησιού ο οποίος ήταν γιος του Πτερέλαου και αδελφός του Πολύκτορα 
και του Νήριτου ή κατά τη μυθολογία ήταν γιος του Ποσειδώνα και της 
Αμφιμέλης. Σύμφωνα με άλλη υπόθεση το όνομα προέρχεται από τη λέξη 
Ιθή η οποία σημαίνει “εύθυμος” ή από τη φοινικικής καταγωγής λέξη 
Utika η οποία σημαίνει “αποικία” ή από τη λέξη Ιθύς η οποία σημαίνει 
“απότομος”.

Η Ιθάκη κατοικήθηκε από την Νεολιθική περίοδο (4000-3000 
π.Χ.),όπως μαρτυρούν τα ευρήματα από τις ανασκαφές στην Σπηλιά του 
Λοΐζου και στα Πηλικάτα. Η Οδύσσεια κατά τους μελετητές αρχίζει το 
1174 π.Χ. με την άφιξη του Οδυσσέα στην Ιθάκη μετά την δεκάχρονη 
περιπλάνησή του. Αναφορές γίνονται στη Οδύσσεια για τα μέρη που 
έδρασε, όπως η Σπηλιά του Ευμαίου και το Σπήλαιο των Νυμφών. Τον 
Οδυσσέα, που βασίλεψε μέχρι τον θάνατό του, τον διαδέχτηκε ο γιος του 
Τηλέμαχος. Από το 1000-800 π.Χ. κατακτήθηκε από τους Δωριείς και μετά 
από τους Κορινθίους μέχρι το 180 π.Χ, που την κατέλαβαν οι Ρωμαίοι. 

Ο ίδιος ο Όμηρος αναφέρει ότι στην Ιθάκη υπήρχαν ναοί της 
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Αθηνάς, της Ήρας και της Αρτέμιδας. Χωρίς να περιγράφει την τοποθεσία. 
Της Αρτέμιδας το ναό έφεραν στο φώς οι ανασκαφές της BENDON, στον 
Αετό. Της Αθηνάς, συμπεραίνουμε πως βρισκόταν στην περιοχή Καθαρά, 
όπου και η ονομασία πάρθηκε από την Αθηνά Παρθένο. Της Ήρας, τα 
μόνα ίχνη λατρείας προς αυτήν βρέθηκαν στο σπήλαιο Λοΐζου, που όμως 
ήταν λατρευτικό άντρο και όχι ναός. 

Ο Αρβανιτόπουλος επίσης περιγράφει ένα περιδέραιο που είχε βρεθεί 
σε ένα χρυσό τάφο, το οποίος βρίσκεται υπό την κατοχή του Άγγλου FI-
OTT LEE.

Ο SCHLIMANN, ανάσκαψε δοκιμαστικά το 1868 και για δεύτερη 
φορά το 1878, όπου ανακάλυψε την μετά τους Δωριείς και τους Κορίνθιους 
ακμή της Ιθάκης, δεν τρίτωσε όμως για κάτι ουσιαστικότερο τις ανασκαφές 
γιατί στο μεταξύ έφυγε από τη ζωή. Βέβαια, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι 
το 1811 - 1814 ανασκαφές είχαν γίνει και από το Διοικητή του νησιού 
GUITERA, αφού λεηλάτησε 200 τάφους στον Αετό,  έκανε τα σκεύη 
του τραπεζιού του χρυσά, από τα χρυσά αντικείμενα των ευρημάτων και 
πούλησε τα υπόλοιπα στο Λιβόρνο, εισπράττοντας 6.500 λίρες στερλίνες. 

Το 1896 έφθασε στην Ιθάκη ο DORPFELD, όπου και έκανε μία 
πρόχειρη αρχαιολογική έρευνα, ξανάρθε το 1900, μα έφυγε γρήγορα. Το 
1905 έγιναν ανασκαφές από τον WOLLGRAFF και τον KOECOOP. Οι 
ανασκαφές αυτές έγιναν σε πολλά σημεία και τα σπουδαιότερα ευρήματα 
ήταν από τη Μελάνυθρο και τον Αετό. Ανασκαφές έγιναν το 1930 από την 
Αγγλική Αρχαιολογική Σχολή, με τον HERTLEY, όπου και ερευνήθηκαν 
ο λόφος των Πηλικάτων, το σπήλαιο Λοΐζου, η Σχολή Ομήρου και η 
περιφέρεια του Σταυρού. Ο HERTLEY περιγράφει ότι είχαν βρει τεμάχιο 
τείχους του 4ου π.χ. αιώνα καθώς και νεκροταφείο στον άγιο Ηλία.

Επίσης, προστεθεί, ότι στα Πηλικάτα η κατοίκηση διαπιστώνεται 
συνεχής, από τα πανάρχαια χρόνια μέχρι του τέλους της Μυκηναικής 
περιόδου. Στα Δεξιά, έγιναν επίσης το 1931-1933 ανασκαφές από τον 
Κωνσταντίνο Πεταλά, με την επίβλεψη του Νικολάου Κυπαρίσση και 
αποκαλύφθηκε μέρος του σπηλαίου στο οποίο έβγαλαν οι Φαίακες τον 
Οδυσσέα κοιμισμένο. Βρέθηκε, και, το στόμιο του σπηλαίου κατεστραμμένο 
από ρωμαϊκές λατομικές εργασίες, αλλά ο μυχός, βάθους 12 μέτρων, ήταν 
ανέπαφος. Το σπήλαιο αυτό δίπλα στην άμμο, που σκεπάζει σήμερα ο 
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ασφαλτοστρωμένος δρόμος, είχαν περιγράψει ο Αρτεμίδωρος, το 2ο 
π.χ. αιώνα και ο Πορφύριος, ο νεοπλατωνικός φιλόσοφος, το 233 μ.Χ. ο 
οποίος είχε γράψει και εκτεταμένο κείμενο για ‘Το Οδυσσειακόν άντρον 
των Νυμφών’. Η BENDON, βέβαια, εξακολούθησε να ερευνά πριν και 
μετά τον πόλεμο του 1940 το νησί της Ιθάκης. 

Ο HERTLEY, σημειώνει σε άρθρο του το 1938, ότι η θέση των 
ανακτόρων του Οδυσσέα ήταν στο λόφο των Πηλικάτων. Παράλληλα, 
περιγράφει ότι οι σωροί λίθων, ανακαλύφθηκαν στο λόφο Πηλικάτων, είναι 
λείψανα οικοδομημάτων που έστεκαν  κατά την περίοδο του πολέμου της 
Τροίας και εντός του βίου του Οδυσσέα. 

Η αρχαιολόγος BENDON, έχει περιγράψει εκτεταμένα τα ευρήματα 
στο σπήλαιο Λοίζου, το θραύσμα με την επιγραφή ‘Ευχήν Οδυσσεί’, τα 
μυκηναϊκά αγγεία, αλλά και τους περίφημους τρίποδες, τον έναν που 
πρώτος βρήκε ο Δημήτριος Λοϊζος και δώδεκα που βρήκε η ίδια. Στη θέση 
Τριλάγκαδα, επίσης, όπου είχε ανασκάψει η BENDON, έφερε στο φώς 
πολλά σημαντικά αντικείμενα μυκηναϊκής περιόδου, καθώς και ερείπια 
μεγάλης οικίας με θαυμάσια μωσαϊκά. Από περιγραφή του WOLLGRAFF, 
σε ευρήματα του σπηλαίου Λοίζου αναφέρονται και μερικά, ως πινακίδα 
κορινθιακού ρυθμού με χρωματιστή διακόσμηση, που είχε πάνω ζώα και 
πτηνά του 7ου π.χ. αιώνος. Επίσης, αγαλματάκι από ελεφαντοστό, που 
έδειχνε όρθιο άνθρωπο, περικυκλωμένο με χάλκινο σχοινί, όπου πιστεύεται 
ότι πρόκειται για τον Οδυσσέα και πολλά ακόμη.

Πρέπει αναμφίβολα να αναφέρουμε το όστρακο με τη γραμμική 
γραφή Α, το ανερμήνευτο μέχρι τις μέρες μας, που είχε βρεί ο HERT-
LEY σε βόθρο αποθέτη στο λόφο των Πηλικάτων το 1931 και το οποίο 
ερμηνεύτηκε στο Πανεπιστήμιο της Ιντιάνα το 1989, από τον καθηγητή 
PAUL FAURE, ως εξής : Η νύμφη με έσωσε. Ιδού τι εγώ η Αρεδάτις δίδω 
εις τη θεά Ρέα 100 αίγας, 10 πρόβατα, 3 χοίρους. 

7.2.7.2. Ο Όμηρος  
 

Ο Όμηρος ήταν Αρχαίος Έλληνας επικός ποιητής, ο μεγαλύτερος 
από τους ποιητές όλων των αιώνων, με τον οποίο αρχίζει η έντεχνη και 
ευρωπαϊκή λογοτεχνία.
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Οι πληροφορίες που έχουμε για τον Όμηρο είναι ελάχιστες και 
αυτές ασαφείς. Τον τόπο γέννησής του διεκδικούν πολλές πόλεις. «Επτά 
πόλεις μάρνανται σοφήν δια ρίζαν Ομήρου, Κύμη, Χίος, Κολοφών, Σμύρνη, 
Πύλος, Άργος, Αθήνη». Πιο πιθανή πατρίδα του όμως θεωρείται η Σμύρνη. 
Άγνωστο είναι το πότε έζησε ο Όμηρος.  Κατά τον Ηρόδοτο, ο Όμηρος 
έζησε 400 χρόνια νωρίτερα απ’ αυτόν και, σύμφωνα με τη μαρτυρία αυτή, 
πρέπει να έζησε κατά τα μέσα του 9ου αι. π.Χ.

7.2.7.3. Η Οδύσσεια 
H Οδύσσεια είναι το δεύτερο μεγάλο έπος της αρχαίας ελληνικής 

γραμματείας μετά την Ιλιάδα. Η Οδύσσεια πραγματεύεται τον περιπετειώδη 
νόστο του ήρωα του Τρωικού Πολέμου και βασιλιά της Ιθάκης Οδυσσέα, 
καθώς και το φόνο των μνηστήρων, οι οποίοι είχαν εγκατασταθεί στο 
παλάτι του και διεκδικούσαν τη γυναίκα του Πηνελόπη. 

Σαν οδύσσεια χαρακτηρίζεται μεταφορικά κάθε περιπλάνηση, 
ταλαιπωρία, περιπέτεια.

Ραψωδία ν : Ὀδυσσέως ἀπόπλους παρὰ Φαιάκων. Ὀδυσσέως ἄφιξις 
εἰς Ἰθάκην.

Σ’αυτή τη ραψωδία οι Φαίακες κατευοδώνουν τον Οδυσσέα με 
πλούσια δώρα και τον φέρνουν με το πλοίο τους στην Ιθάκη. Τον αποθέτουν 
κοιμισμένο στην ακτή και όταν ξυπνά δεν αναγνωρίζει την πατρίδα του, 
μέχρι τη στιγμή που επεμβαίνει η Αθηνά. Μαζί καταστρώνουν το σχέδιο 
ενάντια στους μνηστήρες και τελικά η θεά τον μεταμορφώνει σε ζητιάνο. 

7.2.7.4. Το όνομα “Οδυσσέας”
Το όνομα «Οδυσσεύς», προέρχεται από το ρήμα «ὀδύσσομαι» και 

σημαίνει εξοργισμένος, αλλά και ο μισούμενος από τους θεούς, αυτός 
ο οποίος έδωσε αφορμές δυσαρέσκειας. Πιστεύεται ότι του το έδωσε ο 
παππούς του, ο Αυτόλυκος. Αυτή η εκδοχή στηρίζεται στο γεγονός ότι ο 
Οδυσσέας μισεί τους Θεούς και οι Θεοί μισούν τον Οδυσσέα.

Σύμφωνα με τον Όμηρο το όνομα σημαίνει «γιος της πέτρας», 
αλλά πιο πιθανό είναι να συγγενεύει ετυμολογικά με την λέξη «οδηγός». 
Μπορεί επίσης να προέρχεται από το ρήμα «ὀδυνάω» που σημαίνει 
«προκαλώ πόνο» με την έννοια «αυτός που προκαλεί και αισθάνεται 
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πόνο». Ο Οδυσσέας εξάλλου αισθάνεται έναν διαρκή πόνο πνευματικό ή/
και σωματικό - προκαλεί δηλαδή πόνο σε κάποιον άλλο και παράλληλα 
κάποιος άλλος σ΄αυτόν.

7.2.7.5. Χαρακτηριστικά Οδυσσέα
Ο Οδυσσέας είναι πολύτροπος, πολυμήχανος ενώ τον κυριεύει 

η ευστροφία και το εφευρετικό του μυαλό. Με αυτές τις ιδιότητες 
αντιμετώπιζε τις κρίσιμες στιγμές και υπερνικούσε τα εμπόδια που 
συναντούσε. Ο Οδυσσέας είναι σύμβολο του αγωνιστή ανθρώπου που 
αγωνίζεται μέσα στον κόσμο του κακού και που, εν τέλει, κατορθώνει να 
φτάσει στην πατρίδα του και τη γυναίκα του. Η ισχυρή του προσωπικότητα 
σε συνδυασμό με την επιθυμία του για επιστροφή στην πατρίδα, η αγάπη 
για την γυναίκα του καθώς και η βοήθεια από τη θεά Αθηνά, τον κάνουν να 
ξεπεράσει τις όποιες δυσκολίες αντιμετωπίζει και να επιτεύξει το στόχο του. 
Ο Οδυσσέας χαρακτηρίζεται ως καρτερικός, μεγαλόψυχος, φρόνιμος και 
γνωστικός, αντρειωμένος. Ωστόσο, ο χαρακτήρας του Οδυσσέα δεν είναι 
μονοδιάστατος και η προσωπικότητα του είναι πολυσύνθετη. Ορισμένες 
φορές γίνεται σκληρόκαρδος και προληπτικός, αφού το επιβάλλουν οι 
συνθήκες. Αντιμετωπίζει τα απρόοπτα της ζωής με τη δύναμη της θέλησης 
και την ευφυΐα του. Είναι επίμονος και η αντοχή του ανεξάντλητη.

Το όνομα «Οδυσσέας» έχει αρκετές εκδοχές: Ολυσσεύς, Ουλιξεύς, 
Ουλίξης στα λατινικά είναι γνωστός ως Ulysses ενώ στη Ρωμαϊκή 
μυθολογία έχει το όνομα Ulixes.

Το όνομα «Οδυσσεύς» που προέρχεται από το ρήμα «Οδύσσομαι» 
και σημαίνει εξοργισμένος, αλλά και ο μισούμενος από τους θεούς, αυτός 
που έδωσε αφορμές δυσαρέσκειας, πιστεύεται ότι του έδωσε ο παππούς 
του, ο Αυτόλυκος. Αυτή η εκδοχή στηρίζεται στο γεγονός ότι ο Οδυσσέας 
μισεί τους θεούς και οι θεοί μισούν τον Οδυσσέα. 

Σύμφωνα με τον Όμηρο το όνομα σημαίνει «γιος της πέτρας» αλλά 
πιο πιθανό είναι να συγγενεύει ετυμολογικά με την λέξη «οδηγός».

7.2.7.6. Η Ιθάκη μέσα από τα μάτια του Ομήρου

Σύμφωνα με τον Όμηρο η Ιθάκη, η οποία ήταν ξακουστή στα πέρατα 
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του τότε γνωστού κόσμου, έχει βράχια απόκρημνα τα οποία οδηγούν στα 
φιλόξενα λιμάνια με την ασίγαστη θάλασσα. Πάνω στο νησί μακρινά 
φιδίσια μονοπάτια οδηγούν σε μεγάλα δάση, γεμάτα δέντρα θαλερά. 
Κάπου εκεί δοσπόζει η θεσπέσια και ευρύχωρη σπηλιά στην οποία ο 
Οδυσσέας τελούσε πολλές θυσίες, τέλειες εκατόμβες.

 Η γη της τραχιά, στενάχωρη, για τα άλογα ακατάλληλη. Παρ’ όλα 
αυτά είναι εύφορη, καθόλου φτενή και βγάζει αμέτρητο σιτάρι καθώς το 
χώμα της είναι κάρπιμο. Υπάρχουν και πολλά αμπέλια τα οποία βγάζουν 
κρασί γλυκό. Όλα της τα χωράφια ποτίζονται είτε από τη συχνή βροχή είτε 
από τις πολλές πηγές της. 

7.2.8. Ο Γιώραν Σίλντ και η Ιθάκη μέσα από τα μάτια του.

7.2.8.1. Βιογραφία του Γιόραν Σίλντ.

Ο Göran Schildt γεννήθηκε το 1917 στο Ελσίνκι.  Από τότε που ήταν 
παιδί ονειρευόταν να γίνει συγγραφέας, όπως ο πατέρας του Runar Schil-
dt. O Runar Schildt αυτοκτόνησε όταν Göran Schildt ήταν μόλις 8 ετών. 
Δεδομένου ότι Göran Schildt έκανε ιδιαίτερα μαθήματα, αποφοίτησε ως 
φοιτητής ένα έτος νωρίτερα από τους συμμαθητές του. 

Είχε έναν πολυαγαπημένο και παιδικό  φίλο, τον  Άλβαρ Αάλτο 
(πέθανε το 1976), που του σχεδίασε και του έφτιαξε την κατοικία  του  
στο Ελσίνκι της Φιλανδίας. Το σπίτι ολοκληρώθηκε το 1970. Στη συνέχεια 
ταξίδεψε στη Γαλλία για να μάθει Γαλλικά. Την άνοιξη του 1935 φοίτησε 
στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης στο Παρίσι. Τα Χριστούγεννα του 1934 
ταξίδεψε στη Μαγιόρκα και στη συνέχεια, για πρώτη φορά στη ζωή του 
ήρθε σε επαφή με την ανθρακούχα Μεσόγειο. Ο Göran Schildt συμμετείχε 
στο Χειμερινό Πόλεμο του 1939-1940, όπου τραυματίστηκε. Κατά τη 
διάρκεια της μακράς περιόδου ανάρρωσης, αποφάσισε ότι αν ζήσει, θα 
πλεύσει προς την Μεσόγειο από ένα σκάφος της δικής του παραγωγής. 
Αυτό το όνειρο έγινε πραγματικότητα το 1948 μαζί με την πρώτη σύζυγό 
του, Mona Morales-Schildt όταν η  “Δάφνη” έπλευσε κατά μήκος των 
γαλλικών ποταμών και των καναλιών μέχρι τη  Lavagna. Το βιβλίο “Στον 
απόηχο μιας  ευχής (1949)», το οποίο ήταν σχετικό με αυτό το ταξίδι, ήταν 
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μια μεγάλη επιτυχία για τον ίδιο. Ως συγγραφέας, ο Göran Schildt είναι ο 
πιό γνωστός για τα βιβλία σχετικά με την ιστιοπλοΐα. Ωστόσο τα βιβλία 
που έγραψε ο Schildt είναι ποικίλα και περιλαμβάνουν πολιτιστική ιστορία, 
ιστορία της  τέχνης, δοκίμια, δημοσιογραφία, ταξιδιωτική λογοτεχνία, 
βιογραφίες και φαντασίας. Ο Göran Schildt εργάστηκε ως  καθηγητής  
στην ιστορία της τέχνης, στο Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι το 1947. Όμως, 
επέλεξε την ιστιοπλοΐα και την ελεύθερη ζωή ως συγγραφέας. Όταν 
επέστρεψε μετά από ένα μακροχρόνιο ταξίδι πίσω στη χώρα του, γνώρισε, 
ερωτεύτηκε, αγάπησε και παντρεύτηκε την Χριστίνα Σίλντ, η οποία έμεινε 
στο πλάι του μέχρι το τέλος της  ζωής του. 

Το 1965 ο Göran Schildt απέκτησε ένα δεύτερο σπίτι στο ελληνικό 
νησί της Λέρου. Σε αυτό το νησί γνώρισε πολλούς  ανθρώπους,  τους 
οποίους και έκανε φίλους, γλέντησε και διασκέδασε μαζί τους. Ωστόσο, 
ένας ήταν αυτός που ξεχώρισε και κατάφερε να παραμείνει στην καρδιά 
του μέχρι το τέλος  της  ζωής  του, ο Γιώργος Βαλσαμής με τον οποίο 
έγιναν αχώριστοι φίλοι. Αξίζει να αναφέρουμε ότι από όλα αυτά τα ταξίδια 
που έκανε, ξεχώρισε το νησί της Λέρου, το οποίο ακόμα και σήμερα η 
σύζυγός του επισκέπτεται. Όμως, δεν μένει απαρατήρητο ότι οι  κάτοικοι 
της Λέρου θυμούνται και τιμούν τη μνήμη του.

Επιπλέον, ταξίδεψε στην Ιθάκη, γνώρισε τον κόσμο της, μαγεύτηκε 
απ’ τον τόπο και έφυγε από εκεί με τις καλύτερες εντυπώσεις. Γι’ αυτό το 
λόγο έγραψε το βιβλίο με τίτλο «Στα χνάρια του Οδυσσέα», στο οποίο ένα 
κεφάλαιό του αναφέρεται στην Ιθάκη.  

Τέλος, μέσα απ’ τα προαναφερθέντα συμπεραίνουμε πως  ο Γιόραν 
Σίλντ μπορεί να χαρακτηριστεί  ως βιοπαλαιστής, δυνατός, πνευματικός 
άνθρωπος με ελεύθερο πνεύμα, αισιόδοξος, υπομονετικός, ατρόμητος, 
ονειροπόλος, διψούσε για τη γνώση, ήταν ένας σύγχρονος Οδυσσέας.

7.2.8.2. Η Ιθάκη μέρα από τα μάτια του Σίλντ

Ο  Γιόραν Σίλντ κατά τη διάρκεια των  ταξιδιών του γράφει για ένα 
νησί ονομαζόμενο Ιθάκη το οποίο βρίσκεται στα Επτάνησα. Η περίοδος 
που γράφει είναι κατά το τέλος της δεκαετίας του ’40 όπου στην Ελλάδα 
μόλις είχε τελειώσει ο Α’ Παγκόσμιος  πόλεμος.
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Με το που μπαίνεις στο νησί αντικρίζεις ένα από τα πιο φανταστικά, 
φυσικά λιμάνια που υπάρχουν στην Ελλάδα. Ένα ημικυκλικό, αμφιθεατρικό 
θα έλεγε κανείς, λιμάνι που μοιάζει με Ιταλικό φιόρδ κυκλωμένο από όλες 
τις πλευρές από ψηλά βουνά. 

Έπειτα, το μάτι του ταξιδιώτη θαμπώνεται από τα περιποιημένα, 
κατάλευκα, μικρά σπίτια που τα λούζει ο ήλιος. Το νησί δεν έχει μεγάλους 
αυτοκινητόδρομους  αλλά απότομα μονοπάτια. Αφού η Ιθάκη είναι ένα 
υποανάπτυκτο νησί χωρίς μεγάλη τουριστική ανάπτυξη, οι τουριστικές 
υποδομές είναι μόνο ένα ξενοδοχείο στο Βαθύ.

Παρ’ όλα αυτά η ομορφιά του νησιού μαγεύει, γαληνεύει  και σε 
κάνει να ξεφύγεις απ’ τους  γρήγορους και  απότομους  ρυθμούς  μιας  
μεγαλούπολης. 

 Όσον αφορά το περιβάλλον της  υπάρχουν φανταστικές  παραλίες  
με γυαλιστερές  πέτρες  και κατάλευκη ψιλή άμμο, για την χλωρίδα 
της αναφέρεται  πως υπάρχει πλούσια ποικιλία ελαιόδεντρων, ενώ 
υποστηρίζεται  πως  έχει πολύ ωραίο κρασί καθώς  φημίζεται και γι’ αυτό. 
Κύριο χαρακτηριστικό του ανάγλυφου της είναι οι πηγές της  με διαυγή 
νερά.

Ο Σίλντ ξεχωρίζει μέσα στο βιβλίο του δύο περιοχές οι οποίες 
διεκδικούν την καταγωγή του Οδυσσέα. Η πρώτη είναι το Βαθύ με την 
βουνοπλαγιά Αετός. Μια εξαίσια περιοχή  με θέα την θάλασσα και τα 
υπόλοιπα νησιά. Στην οποία σύμφωνα με τον Σλήμαν βρίσκεται το κάστρο 
του Οδυσσέα. Ενώ η δεύτερη περιοχή είναι ο Σταυρός όπου βρίσκεται στο 
βορινό μέρος του νησιού. Με τις ανασκαφές του μεγάλου προφήτη του 
Σταυρού της Μις Μπέντον,  απέδειξε ότι η πραγματική καταγωγή του 
Οδυσσέα είναι ο Σταυρός. 

Όσον αφορά τους κατοίκους της, μέσα από το βιβλίο του Γιόραν 
Σίλντ, παρατηρούμε ότι ήταν φιλόξενοι, ευγενικοί και γενναιόδωροι διότι 
όταν επισκέφτηκε την Ιθάκη τον δέχτηκαν πρόθυμα προσφέροντας του 
φαγητό και ποτό.

Για το κλίμα, χαρακτηρίζεται ως δροσερό με μεγάλες  μεταβολές  
ανάμεσα στη νύχτα και την ημέρα.

7.2.9. Βιογραφία Κ. Καβάφη
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Ο Κωνσταντίνος Καβάφης γεννήθηκε στις 29 Απριλίου 1863 στην 
Αλεξάνδρεια, όπου οι γονείς του, εγκαταστάθηκαν εγκαταλείποντας την 
Κωνσταντινούπολη το 1840. Ήταν το ένατο παιδί του Πέτρου Καβάφη 
(1814-1870).  Η μητέρα του ανήκε σε παλιά Φαναριώτικη οικογένεια 
της Κωνσταντινούπολης. Και τα δυο αυτά στοιχεία, η εμπορική ιδιότητα 
του πατέρα και η αρχοντιά της μητέρας συντέλεσαν σημαντικά στη 
διαμόρφωση του χαρακτήρα του ποιητή.

Μετά το θάνατο του πατέρα του και την σταδιακή διάλυση της 
οικογενειακής επιχείρησης, η οικογένεια εγκαταστάθηκε στην Αγγλία 
(Λίβερπουλ και Λονδίνο) όπου έμεινε μέχρι το 1876. Στην Αλεξάνδρεια 
ο Kαβάφης διδάχτηκε Αγγλικά, Γαλλικά και Ελληνικά με οικοδιδάσκαλο 
και συμπλήρωσε τη μόρφωσή του για ένα με δύο χρόνια στο Ελληνικό 
Εκπαιδευτήριο της Αλεξάνδρειας. Έζησε επίσης για τρία χρόνια, που ήταν 
τα κρισιμότερα στην ψυχοδιανοητική του διαμόρφωση, στην Πόλη (1882-
84).

Το 1897 ταξίδεψε στο Παρίσι και το 1903 στην Αθήνα, χωρίς 
από τότε να μετακινηθεί από την Αλεξάνδρεια για τριάντα ολόκληρα 
χρόνια. Ύστερα από περιστασιακές απασχολήσεις σε χρηματιστηριακές 
επιχειρήσεις, αποφάσισε να γίνει δημόσιος υπάλληλος και διορίστηκε σε 
ηλικία 59 χρονών στο Υπουργείο Δημοσίων Έργων το 1922.

Από το 1886 άρχισε να δημοσιεύει ποιήματα επηρεασμένα από τους 
Αθηναίους ρομαντικούς ποιητές, χωρίς να τον έχει επηρεάσει καθόλου 
η στροφή της γενιάς του 80. Από το 1891, όταν εκδίδει σε αυτοτελές 
φυλλάδιο το ποίημα Κτίσται, και ιδίως το 1896, όταν γράφει τα Τείχη,το 
πρώτο αναγνωρισμένο, εμφανίζονται τα χαρακτηριστικά των ώριμων 
ποιημάτων του.

Ο Καβάφης είναι γνωστός για την ειρωνεία του, ένα μοναδικό 
συνδυασμό λεκτικής και δραματικής ειρωνείας. Πολλοί όμως από τους 
αλλόγλωσσους ομότεχνους και αναγνώστες του (π.χ.Όντεν, Φόρστερ) 
αρχικά γνώρισαν και αγάπησαν τον ερωτικό Καβάφη.

 Το 1932, ο Καβάφης, άρρωστος από καρκίνο του λάρυγγα, πήγε για 
θεραπεία στην Αθήνα, όπου παρέμεινε αρκετό διάστημα, εισπράττοντας μια 
θερμότατη συμπάθεια από το πλήθος των θαυμαστών του. Επιστρέφοντας 
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όμως στην Αλεξάνδρεια, η κατάστασή του χειροτέρεψε. Εισήχθη στο 
Νοσοκομείο της Ελληνικής Κοινότητας, όπου και πέθανε στις 29 Απριλίου 
του 1933, τη μέρα που συμπλήρωνε 70 χρόνια ζωής.

7.2.9.1. Η Ιθάκη-Σύμβολο του Κ. Π. Καβάφη

Η Ιθάκη είναι ένα ποίημα διδακτικό, γραμμένο σε δεύτερο πρόσωπο 
για να γίνεται εντονότερη η αίσθηση της παραίνεσης του ποιητή προς τον 
αναγνώστη. Με τη χρήση του δεύτερου προσώπου το ποίημα γίνεται πιο 
άμεσο και ο κάθε αναγνώστης αισθάνεται πως το ποίημα απευθύνεται 
στον ίδιο.

Πηγή έμπνευσής του ποιητή ήταν ο μύθος του Οδυσσέα και ο 
προορισμός του, η «Ιθάκη». Η «Ιθάκη» υποδηλώνει την πραγματοποίηση 
ενός στόχου τον οποίο  έχει θέσει ο άνθρωπος.  

Η «Ιθάκη» όμως δεν είναι μία, αλλά πολλές. Ο καθένας προορίζεται 
να έχει τη δική του «Ιθάκη». Έχει τη μορφή διδακτικού μονολόγου ο οποίος 
μπορεί να διαβαστεί και ως εσωτερικός μονόλογος.

7.2.10. Ανάλυση «Ιθάκης»

Πηγή έμπνευσής του Καβάφη για την συγγραφή του ποιήματος 
αποτέλεσε ο μύθος του Οδυσσέα και ο προορισμός του, η «Ιθάκη». Η 
«Ιθάκη» υποδηλώνει την πραγματοποίηση ενός στόχου που έχει θέσει ο 
άνθρωπος.

Τι άλλο μπορεί να μας προσφέρει η «Ιθάκη»; Ως σκοπός μας έδωσε 
ό,τι μπορούσε να μας δώσει: μας έδειξε το δρόμο και μας ώθησε πρακτικά 
να τον βαδίσουμε.

Η «Ιθάκη» όμως δεν είναι μία, αλλά πολλές. Ο καθένας, ως φαίνεται, 
προορίζεται να έχει τη δική του «Ιθάκη». Τον δικό του στόχο. Το ποίημα 
ανήκει στα φιλοσοφικά ποιήματα του Καβάφη, αλλά περικλείει και 
διδακτική πρόθεση. Δεν κρίνεται ορθή η μονοσήμαντη κατηγοριοποίησή 
του ως διδακτικού ποιήματος από ορισμένους ερμηνευτές. Έχει τη μορφή 
διδακτικού μονολόγου που μπορεί να διαβαστεί και ως εσωτερικός 
μονόλογος «εις εαυτόν». Το περιεχόμενο αντανακλά βίωμα και εμπειρία 
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ζωής δεν είναι θεωρητική κατασκευή που επιχειρεί έξωθεν να καθορίσει 
τη ζωή.

Πιο συγκεκριμένα, ο Καβάφης στην πρώτη στροφή του ποιήματος 
συμβουλεύει τους ανθρώπους που ξεκινάν τώρα το ταξίδι της ζωής. Άρα 
είναι λογικό να τους εύχεται να είναι η ζωή τους μεγάλη αλλά και γεμάτη 
περιπέτειες και γνώσεις όπως ήταν και το ταξίδι του Οδυσσέα. Η περιπέτειες 
αυτές δαμάζουν την βούληση του ανθρώπου, οξύνουν την κριτική του 
ικανότητα και τον βοηθούν να ολοκληρωθεί ως προσωπικότητα. Η 
πείρα που αποκομίζει ο άνθρωπος από το ταξίδι της ζωής είναι αυτή που 
δίνει νόημα και αξία στην ζωή του. Επίσης, θεωρείται φυσική συνήθεια 
κάθε ταξιδευτής να ακούει όταν ξεκινάει το ταξίδι του τις νουθεσίες της 
ανθρώπινης σοφίας και πείρας. Τότε, γίνεται σοφότερος και με μεγαλύτερη 
εμπειρία. Επιπλέον, είναι σημαντικό να τονιστεί το βαθύτερο νόημα των 
στίχων 9-12, όπου ο ποιητής λέει ότι για να μπορέσει ο άνθρωπος να 
πετύχει τον σκοπό του πρέπει  το πνεύμα του να είναι εκλεκτό, να μην 
φθείρεται από τις μικρότητες και τις κακίες, αλλά να βαδίζει με σθένος 
και αποφασιστικότητα στον σκοπό του. Δεν θα πρέπει να δημιουργεί 
υποθετικούς κινδύνους από μικροψυχία και δειλία γιατί διαφορετικά δεν 
θα καταφέρει τίποτα. Εξάλλου, τίποτα δεν είναι αδύνατον για τον άνθρωπο 
παρά από εκείνο που εκείνος θεωρεί αδύνατο.

Ο Καβάφης εύχεται, ακόμη, στον άνθρωπο να είναι έντονη η ζωή 
του, να απολαύσει κάθε είδος υλικά αγαθά αλλά και να ικανοποιήσει τις 
αισθήσεις του απολαμβάνοντας την ηδονή. Ακόμα,  πρέπει να κερδίσει  και 
τις πνευματικές χαρές, να μορφωθεί δηλαδή από τους πιο μορφωμένους να 
δεχθεί την γνώση σε όλο της το βάθος και πλάτος και να εξανθρωπιστεί. 
Ο Καβάφης αρχίζει να αποσυμβολίζει  σιγά σιγά την Ιθάκη του. Αυτή δεν 
είναι παρά ο σκοπός που κάθε άνθρωπος έχει στην ζωή του.  Μάλιστα, 
τονίζει πως σημασία δεν έχει ο ίδιος ο σκοπός και η επίτευξη του όσο οι 
εμπειρίες και η πείρα που αποκομίζει ο κάθε άνθρωπος στην ζωή του και 
στην προσπάθεια του να πετύχει τον σκοπό του. Αυτό όμως δεν σημαίνει 
πως η Ιθάκη δεν έχει αξία, αντίθετα αυτήν πρέπει να έχει στο νου του 
συνέχεια ο άνθρωπος, γιατί διαφορετικά δεν θα πετύχει ποτέ τον σκοπό 
του. Βέβαια, δίνει έμφαση σε αυτά που κερδίζει κανείς στην πορεία για την 
επίτευξη του στόχου που είναι πολύ περισσότερα από τον ίδιο τον στόχο, 



80

γιατί συντελούν στην ωρίμανση του.
Χωρίς στόχους και χωρίς όνειρα ο άνθρωπος δεν θα κατέβαλε 

καμία προσπάθεια και δεν θα κέρδιζε τίποτα γι αυτό και δεν πρέπει να 
περιμένει από την Ιθάκη να του δώσει κάτι περισσότερο αφού ότι είχε 
του το έχει ήδη προσφέρει. Η αξία δηλαδή της Ιθάκης, του κάθε σκοπού 
που ο άνθρωπος θέτει στην ζωή του είναι ακριβώς το ότι τον υποκινεί για 
αγώνα και δράση. Η νίκη όμως του ανθρώπου, το κέρδος του δεν είναι 
ικανοποίηση των επιθυμιών του αλλά οι συγκινήσεις και η γνώση που 
αποκόμισε κατά την διάρκεια του ταξιδιού.  Στους τελευταίους στίχους, 
ο ποιητής περικλύει το βαθύτερο νόημα του. Η Ιθάκη για κάθε άνθρωπο 
μπορεί να έχει διαφορετικό νόημα. Αυτό όμως που μετράει  είναι το ταξίδι 
στην Ιθάκη, η προσπάθεια ικανοποίησης των επιθυμιών του ανθρώπου, 
γιατί αυτός ο αγώνας του προσφέρει γνώσεις και πείρα.

Στίχοι 1 -3: Αν και το ποίημα αναφέρεται στην Ιθάκη, δεν είναι ένα 
ποίημα επιστροφής, ένα ποίημα νόστου, όπως ήταν το ταξίδι του Οδυσσέα. 
Είναι ένα ταξίδι πηγαιμού. Ο ταξιδιώτης του ποιήματος ξεκινά προς την 
Ιθάκη, δεν επιστρέφει στην Ιθάκη.

Το ταξίδι θα πρέπει να ευχόμαστε να διαρκέσει πολύ και να είναι 
γεμάτο με περιπέτειες και γνώσεις. Σε αντίθεση με τον Οδυσσέα που 
ευχόταν το δικό του ταξίδι, το ταξίδι της επιστροφής του να είναι σύντομο, 
το ταξίδι του αναγνώστη προς την Ιθάκη θα πρέπει να διαρκέσει πολύ, 
ώστε να του προσφέρει πολλές εναλλαγές της τύχης – περιπέτειες – και 
πολλές εμπειρίες.

Στίχοι 4 – 8: Στο ταξίδι προς την Ιθάκη δε θα υπάρξουν εμπόδια όπως 
αυτά που συνάντησε ο Οδυσσέας στο δικό του ταξίδι. Το ταξίδι προς την 
Ιθάκη δε θα έχει ανυπέρβλητες δυσκολίες αν ο ταξιδιώτης κρατά τη σκέψη 
του σε υψηλό επίπεδο, αν δεν ασχολείται με μικροπράγματα και ασήμαντα 
ζητήματα. Αν ο ταξιδιώτης έχει στο μυαλό του το στόχο του και επιμένει 
στην πραγματοποίησή του, δεν πρόκειται στην πορεία να βρει μεγάλες 
δυσκολίες. Πρέπει, όμως, 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. Αν ο ταξιδιώτης φροντίζει 
να καλύπτει τις πνευματικές του ανάγκες με αξιόλογες αναζητήσεις, θα 
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κατορθώσει να κρατήσει τη σκέψη του καθαρή και δυνατή και θα μπορέσει 
να συνεχίσει το ταξίδι του χωρίς να χρειάζεται να ανησυχεί για τις όποιες 
δυσκολίες ενδέχεται να του παρουσιαστούν. Αν ο ταξιδιώτης δε φροντίζει 
για την πνευματική του καλλιέργεια, δε θα χρειαστούν οι Κύκλωπες για 
να τερματίσει το ταξίδι του, ένα οποιοδήποτε ασήμαντο εμπόδιο θα είναι 
αρκετό για να τον βγάλει από την πορεία του.

Στίχοι 9 – 12: Οι δυσκολίες που συνάντησε ο Οδυσσέας ήταν πολύ 
μεγάλες και χρειάστηκε πολύ προσπάθεια από μέρους του για να τις 
ξεπεράσει. Για τον ταξιδιώτη όμως, του ποιήματος, δεν υπάρχει κίνδυνος 
να εμφανιστούν τόσο σημαντικά προβλήματα. Μόνο αν ο ταξιδιώτης 
φοβάται και σκέφτεται αρνητικά ενδέχεται να προκύψουν δυσκολίες στο 
ταξίδι του, μόνο αν ο ίδιος μεγαλοποιεί τα προβλήματά του θα δυσκολευτεί 
να συνεχίσει το ταξίδι του. Αν ο ταξιδιώτης δε φοβάται και δεν έχει την 
τάση να δραματοποιεί τα μικρά προβλήματα της ζωής του, θα μπορέσει να 
συνεχίσει ανεμπόδιστος το ταξίδι του. Οι ίδιοι οι άνθρωποι είναι αυτοί που 
στήνουν εμπόδια στο δρόμο τους, γιατί φοβούνται να τολμήσουν, γιατί 
φοβούνται να διεκδικήσουν τα όνειρά τους.

Στίχος 13: Για άλλη μια φορά ο ποιητής μας προτρέπει να ευχόμαστε 
να διαρκέσει πολύ το ταξίδι μας. Ο ποιητής επαναλαμβάνει την 
προτροπή του γιατί θεωρεί ότι είναι πολύ σημαντικό να μη βιαστούμε να 
ολοκληρώσουμε το ταξίδι μας. Το ταξίδι αυτό ουσιαστικά ταυτίζεται με 
τη ζωή μας και γι’ αυτό θα πρέπει να ευχόμαστε να έχει μεγάλη διάρκεια.

Στίχοι 14 – 16: Πολλά να είναι τα πρωινά που θα μπαίνουμε για πρώτη 
φορά σε νέα λιμάνια. Η προτροπή αυτή μπορεί να θεωρηθεί κυριολεκτική, 
δηλαδή να εκφράζει την αξία που έχει η γνωριμία με πολλούς νέους τόπους, 
ή μεταφορική, με την έννοια ότι κάθε νέα εμπειρία, κάθε νέος άνθρωπος 
που γνωρίζουμε, θα πρέπει να θεωρείται από εμάς κέρδος. Οι εμπειρίες 
που θα αποκομίσουμε από το ταξίδι μας, θα έρθουν μέσα από τους νέους 
τόπους που θα γνωρίσουμε αλλά και μέσα από τις διάφορες εμπειρίες που 
θα βιώσουμε.

Στίχοι 17 – 19: Η Φοινίκη, (ο σημερινός Λίβανος) ήταν γνωστή 
στην αρχαιότητα ως σημαντικό εμπορικό κέντρο, εκεί συγκεντρώνονταν 
προϊόντα αλλά και άνθρωποι από όλες τις γύρω περιοχές καθώς και από 
τη μακρινή ανατολή. Ο ποιητής, λοιπόν, μας προτρέπει να βρεθούμε 
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σε χώρους όπου θα μπορέσουμε να έχουμε την ευκαιρία να έρθουμε 
σε επαφή με ξένους πολιτισμούς, μέσω των οποίων θα μπορέσουμε να 
διευρύνουμε τις γνώσεις μας αλλά και τον τρόπο σκέψης μας. Η γνωριμία 
με διαφορετικούς πολιτισμούς είναι κατά τον ποιητή ένα παράθυρο προς 
τη γνώση και ένας μοναδικός τρόπος διεύρυνσης των εμπειριών μας.

Ο ποιητής περιγράφει πολύτιμα προϊόντα τα οποία μας προτρέπει να 
αποκτήσουμε. Ό,τι πολυτιμότερο έχει να προσφέρει κάθε λαός είναι κάτι 
που  θα πρέπει να το γνωρίσουμε και κυρίως τα προϊόντα της πνευματικής 
κουλτούρας κάθε ξένου λαού.

Στίχοι 20 – 21: Ο ποιητής δεν περιορίζεται μόνο στον πλουτισμό 
των γνώσεων του ανθρώπου αλλά μας προτρέπει να γνωρίσουμε και τον 
έρωτα, μιας και ο άνθρωπος δεν έχει μόνο πνευματικές ανάγκες. Για να 
μπορεί, δηλαδή, ο άνθρωπος να είναι πλήρης θα πρέπει να φροντίζει τόσο 
το πνεύμα του όσο και το σώμα του.

Στίχοι 22 – 23: Σε πόλεις Αιγυπτιακές, μας προτρέπει ο ποιητής να 
κατευθυνθούμε, δηλώνοντας αφενός το θαυμασμό του για τον αιγυπτιακό 
πολιτισμό, ο οποίος υπήρξε από τους σημαντικότερους και άρα είναι 
πλούσιος σε πολύτιμες γνώσεις, και αφετέρου εκφράζει την ευγνωμοσύνη 
του προς την Αίγυπτο τη χώρα στην οποία ο ίδιος γεννήθηκε και έζησε το 
μεγαλύτερο μέρος της ζωής του.

«Να μάθεις και να μάθεις…» Η γνώση για τον ποιητή είναι το 
σημαντικότερο απόκτημα στη ζωή του ανθρώπου και γι’ αυτό συχνά 
μέσα σε αυτό το ποίημα μας προτρέπει να αποκτήσουμε όσο το δυνατόν 
περισσότερες γνώσεις. Γνώσεις οι οποίες θα προκύψουν και μέσα από τις 
εμπειρίες που θα αποκτήσουμε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού αλλά και 
μέσα από τη γνωριμία μας με μορφωμένους ανθρώπους, οι οποίοι θα μας 
βοηθήσουν στην προσπάθειά μας να μάθουμε νέα πράγματα.

Στίχοι 24 – 25: Θα πρέπει ο ταξιδιώτης να έχει πάντοτε στο νου του 
την Ιθάκη, το στόχο που έχει θέσει στη ζωή του, τον προορισμό του, γιατί 
αν δεν σκέφτεται διαρκώς την πραγματοποίηση του στόχου του υπάρχει 
κίνδυνος να εγκαταλείψει την αρχική του προσπάθεια και να παρεκτραπεί 
σε κάτι λιγότερο σημαντικό. Αν δεν έχουμε στο μυαλό μας συνεχώς το 
στόχο που έχουμε εξαρχής θέσει, υπάρχει περίπτωση να συμβιβαστούμε 
με κάτι λιγότερο, να εγκαταλείψουμε την προσπάθειά μας και να μην 
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ολοκληρώσουμε σωστά το ταξίδι μας.
Στίχοι 26 – 28: Ο ποιητής μας λέει ότι δεν υπάρχει λόγος να βιαστούμε 

και αυτό γιατί το ταξίδι είναι η ζωή μας και το τέλος του ταξιδιού ταυτίζεται 
με το τέλος της ζωής μας. Το ταξίδι είναι ο μόνος τρόπος να ζήσουμε πολλές 
εμπειρίες, να αποκτήσουμε πολλές γνώσεις και να ζήσουμε μια σειρά από 
εκπληκτικά γεγονότα, οπότε δεν υπάρχει λόγος να το επισπεύσουμε. Όταν 
πια έχουμε γεράσει και το τέλος της ζωής μας πλησιάζει, τότε μπορούμε να 
φτάσουμε στην Ιθάκη, στον τερματισμό του ταξιδιού μας.

Στίχοι 29 – 30: Στην Ιθάκη θα φτάσουμε πλούσιοι από γνώσεις και 
εμπειρίες που θα έχουμε αποκτήσει κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μας. Η 
Ιθάκη δεν έχει να μας δώσει πλούτη, η Ιθάκη είναι το τέλος του ταξιδιού.

Στίχοι 31 – 33: Η Ιθάκη αποτέλεσε το κίνητρο γι’ αυτό το ταξίδι, 
ήταν ο λόγος για τον οποίο ξεκινήσαμε την πορεία μας, ήταν για χάρη της 
Ιθάκης που μπορέσαμε να γνωρίσουμε τόσα νέα μέρη, τόσους ανθρώπους 
και να αποκτήσουμε τόσες γνώσεις και τόσες εμπειρίες. Η Ιθάκη δεν έχει 
κάτι άλλο να δώσει πέρα από το ταξίδι.

Στίχοι 34 – 36: Όταν ξεκινά ο ταξιδιώτης για πρώτη φορά την πορεία 
του στη ζωή είναι άπειρος και χωρίς πολλές γνώσεις και θεωρεί ότι η Ιθάκη 
είναι κάτι το ξεχωριστό που αξίζει κάθε προσπάθεια από μέρους του. Όταν 
όμως φτάνει εκεί, στο τέλος του προορισμού του έχει πια αποκτήσει 
τόσες γνώσεις ώστε πια είναι σε θέση να κατανοήσει ότι η μεγαλύτερη 
αξία της Ιθάκης είναι ότι αποτέλεσε το κίνητρο για να ξεκινήσει το ταξίδι 
του. Κατανοεί ότι η Ιθάκη υπήρξε ο στόχος που του έδινε το κουράγιο 
να ξεπερνά τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε στη ζωή του και να συνεχίζει 
να προσπαθεί μέχρι να τα καταφέρει. Η Ιθάκη αποτέλεσε το ιδανικό που 
έθεσε στη ζωή του και ο λόγος που συνέχιζε την πορεία του παρά τα 
εμπόδια παρά τις αντιξοότητες. Η Ιθάκη ήταν το κίνητρο, ήταν η πηγή της 
δύναμης, για να μπορέσει να αντεπεξέλθει στις ανάγκες της ζωής και γι’ 
αυτό άξιζε τελικά κάθε προσπάθεια.

Η αλήθεια είναι, μάλιστα, ότι δεν υπάρχει μόνο μια Ιθάκη, υπάρχουν 
πολλές, όπως πολλοί είναι και οι στόχοι που θέτουμε στη ζωή μας. Κάθε 
φορά που επιτυγχάνουμε ένα στόχο θέτουμε αμέσως έναν επόμενο και 
έτσι συνεχίζουμε τις προσπάθειες να κάνουμε διαρκώς ό,τι καλύτερο 
μπορούμε στη ζωή μας. Κάθε φορά που φτάνουμε στην Ιθάκη, θέτουμε 
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έναν υψηλότερο στόχο και συνεχίζουμε την πορεία μας προς τη νέα Ιθάκη, 
προς το νέο στόχο που θέσαμε.

7.2.11. Συμπέρασματα
Δουλεύοντας πάνω σε αυτή την εργασία αποκτήσαμε πολλές 

γνώσεις. Καταλάβαμε πως σημασία δεν έχει η Ιθάκη (προορισμός), το 
φτάσιμο σ’αυτή, αλλά το ταξίδι. Προσπαθώντας να πετύχουμε τους 
στόχους μας θα συναντήσουμε πολλές δυσκολίες. Δυσκολίες από τις 
οποίες θα αποκτήσουμε γνώσεις. Θα προβληματιστούμε, θα μπούμε στη 
μία διαδικασία εξερεύνησης του εαυτού μας και της προσωπικότητας μας 
καθώς και των ικανοτήτων μας. 

Προσπαθώντας να ερμηνεύσουμε τους μεγάλους συμβολισμούς της 
Ιθάκης καταλαβαίνομε πως η Ιθάκη δεν είναι ο προορισμός αλλά το ταξίδι. 
Ένα ταξίδι γεμάτο δυσκολίες και εμπόδια το οποίο θα μας ενδυναμώσει 
και θα μας κάνει να εκτιμήσουμε τη ζωή και τις αξίες της.

Έτοιμοι όπως είμαστε λοιπόν, μπορούμε να αναφωνήσουμε
Σα βγω στον πηγαιμό για την Ιθάκη να εύχομαι να είναι μακρύς ο 

δρόμος..!  
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8.         ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Μέσα από τη συγκεκριμμένη ερευνητική εργασία και τις 
δραστηριότητες, που προαναφέρθηκαν, οι μαθητές απέκτησαν γνώσεις και 
εμπειρίες,  ικανότητες και δεξιότητες.Γνώρισαν και αγάπησαν περισσότερο 
την πατρίδα τους. Συνειδητοποίησαν την έννοια και τη σημασία των 
συμβόλων. Κατανόησαν πως η σκέψη από το συγκεκριμένο και το 
πραγματικό οδηγείται στο αφηρημένο και στο συμβολικό. Ασκήθηκαν 
στην αναλυτική και στην αφαιρετική σκέψη. Αντιλήφθηκαν τη σημασία 
των στόχων και του ταξιδιού για τη ζωή τους. Έμαθαν για τα εσωτερικά 
χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτουν για να πραγματοποιήσουν τους 
στόχους τους. Προχώρησαν στην αυτοεκτίμηση και στην αυτοαντίληψη. 
Γνωρίστηκαν  , έγιναν συνεργάτες και φίλοι. Έμαθαν να στηρίζουν ο ένας 
τον άλλον. Είδαν πως μέσα από τη συνεργασία και την στήριξη μπορούν 
να φέρουν σε πέρας τους στόχους τους. Ασκήθηκαν στην αξιολόγηση. 
Απέκτησαν θάρρος. Έμαθαν να φέρονται καλύτερα, να απευθύνονται 
στον συνομιλητή τους με σεβασμό, να εκτιμούν τον συνεργάτη τους, να 
επικροτούν το σωστό. Αγάπησαν περισσότερο τον εαυτό τους, αγάπησαν 
περισσότερο τους συνεργάτες τους. Συνειδητοποίησαν ότι η ζωή δεν είναι 
ένας δρόμος μοναχικός αλλά ένας δρόμος που περνάει μέσα από την 
ομάδα , την συνεργασία, την αλληλοεκτίμηση και τον αλληλοσεβασμό.

Κάνοντας το ταξίδι αυτό στην «Ιθάκη» μαζί με τους μαθητές μου 
έγινα περισσότερο δημιουργική.Το χαμόγελο , η χαρά στα μάτια των 
μαθητών , η σιγουριά  και ο σεβασμός στο λόγο τους, η ικανοποίηση που 
αποτυπώθηκε στα πρόσωπά τους  γέμισαν τη ψυχή μου , μου θύμησαν 
πως  χρέος μας ,όπως πολύ ωραία αναφέρει ο μεγάλος μας συγγραφέας 
Νίκος Καζατζάκης είναι «Ν’ ανασηκώσουμε το κεφάλι από το κείμενο, 
μια στιγμή, όσο αντέχουν τα σπλάγχνα μας και ν’ αναπνεύσουμε το 
υπερπόντιο τραγούδι»

Σε  δύσκολες εποχές, όπως αυτή που διανύουμε, η ελπίδα βρίσκεται 
στους νέους ανθρώπους. Χρέος των μεγαλύτερων είναι να ανάβουν τη 
σπίθα στη ψυχή των νέων  για να τους βοηθούν να βρίσκουν το δρόμο 
τους και να χτίσουν ένα καλύτερο κόσμο. Για να ανάψουμε όμως τη σπίθα 
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πρέπει να ενεργοποιήσουμε το φως που υπάρχει μέσα μας.
           «...Τι θα πει φως; Να κοιτάς με αθόλωτο μάτι όλα τα σκοτάδια.» 

μας λέει ο Καζαντζάκης . Ενστερνιζόμενη τη προτροπή του σας καλώ  «Να 
σμίξουμε τις περιπέτειες, να δώσουμε νόημα στο ταξίδι, να παλεύουμε 
ακατάλυτα ....και αργά , υπομονετικά, να μολώνουμε μέσα στα φρένα μας, 
μελούδι απ’ το μελούδι μας, την Ιθάκη....»



87



88

INSTEAD OF A PROLOGUE
I am old enough to retreat to fairy-tales to find comfort for the nu-

merous everyday problems that torment people; to believe that fairies with 
their little magic wands would instantly change the ugliness of the world 
and make it fairy-tale alike. But I am mature enough to believe in humans 
and their strength to transform the environment in which they live in. That 
is why I believe that each one of us is holding in their hands the stardust of 
fairytales and is capable of painting the world around them with it and be 
the good fairy of the fairy-tale.

You are going to wonder, and have every right to, what this so-called 
stardust that every person is holding in their hands could be? Stardust is 
love; it is the passion, the will, the smile; it is the giving to each other, the 
respect, cooperation, solidarity. Begin with loving what you do, with love 
for the people, put your passion in it, the will, cooperate with respect, smile 
and you have already become the good fairy of the fairy-tale and painted a 
beautiful world around you.   

I got really lucky since when I took up the position as headmistress 
of Leros’ General Senior High School, I got a visit from a good fairy, Mrs. 
Christina Schildt. Smiling and full of love, she used the stardust held in her 
hands and created a bridge of friendship and collaboration between our 
school, Ekenas Gymnasium in Finland and the Christine and Goran Schil-
dt Foundation. Our collaboration began with the Comenius programme 
under the title “DAPHNE, The Sea as a Bridge and a Boundary”, that gave 
us unforgettable experiences and went on with the project assignment “A 
Journey to Ithaca of Reality and Symbol”, that opened new roads of knowl-
edge, experiences and collaboration.

The Daphne programme –“Daphne” was the name of Goran Schil-
dt’s sailboat- united Leros with Ekenas, the two places that Goran Schildt 
loved. The project assignment “A Journey to Ithaca of Reality and Sym-
bol”, united Ithaca with Leros and Ekenas, all that was beloved by Goran 
Schildt. With our boat “Ithaca” we travelled to magical worlds, beautiful 
and dreamed-of. I am not hiding from you though that when –under the 
circumstances- I undertook the project course as a means of fulfilling my 
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obligatory hours of work, I was a little worried, since my duties as the 
Headmistress of a General Senior High School are numerous and the di-
rection of all the issues that arise from them are extremely pressuring as 
they demand continuous vigilance and readiness. At the same time, my 
pedagogical principles would not allow me to just enter the classroom and 
simply “play” with the students so that time passed easily. The research as-
signment, just like every other class, demanded preparation on my behalf 
which was necessary, not only for the students’ benefit, but also for doing 
the right thing as a school-teacher and a headmistress. It is my belief that 
school-teachers give guidance with actions and not with words and I was 
guiding not just the students but the teachers too. As such, the load got 
heavier and that explains the worrying. 

This initial alarming feeling quickly changed and became pleasure 
and joy that expressed itself every time I had the project class.

What was exactly that reversed my feelings, you would reasonably 
wonder.

First of all things, it was my love for the students. Young people are 
lively, bring on the new with them, they are happy, spontaneous, they are 
life itself. When you dismiss them, you miss out on life.

Secondly, it was my general sense of the teacher’s pedagogical role. 
The less I visited the classroom, the more I was distanced from the stu-
dents, I did not get to know them and my pedagogical work as a headmis-
tress and a teacher became all the more difficult. In order to rule a school 
and to be a teacher you have to listen to the beat of the students, know their 
thoughts, their worries, be next to them. 

Then my passion for teaching drove me to researching, looking for 
things and learning in order to teach my students. It removed me from the 
daily nuisance of administrating and placed me on the significant road of 
the youth; I was gaining from their vitality.

Also, the subject matter that I chose was addressing to the Ionian 
Sea where my home-place is, the island of Lefkada. Thus, I created a bridge 
with everything that I have loved. And I wanted the students to get ac-
quainted with the culture of the Ionian Islands.

Finally, the longing in the eyes of my students to learn from me, to 
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be guided into newfound ports was binding and challenging for me. 
 So, it was love and sense of duty that turned worry into joy. And joy 

became creativity. Creativity was the sum of my thirty years of experience 
as a teacher, my love for constant renewal in order to be as much as possi-
ble in accordance with the modern era and its demands, plus my participa-
tion for a short period of time, three years ago, in the Summer University 
of Ithaca and the acquired experience, as well as my personal studying of 
new pedagogical data.

 Through the project assignment under the title “A Journey to Ithaca 
of Reality and Symbol”, I fulfilled my own journey alongside my students. 
We shared knowledge, we sought knowledge, we gained experiences, we 
got to know each other, we got to be a little better; better persons.

 But in this journey we were not alone. We were accompanied, 
helped and encouraged by people of our direct and indirect environment. 
They stood by us with pleasure and joy, with passion and love and made 
our journey more beautiful. 

Thus, in the end of our project work I can truly say that Ithaca did 
not deceive us. It gave us a beautiful journey. So beautiful in fact, that I de-
cided to share it with you in this book that you are holding in your hands.

A big “Thank You” from my heart

•	 to my students for the beautiful experiences we had together,
•	 to my collaborating teachers Mr. Chatzimichalis Georgios, Mrs. 

Hantzi Marianthi, Mrs Papadopoulou Dafni for their valuable help,
•	 to the Ambassador of the Finnish Embassy for the chance 

of new experiences she gave our students with her invi-
tation to the Embassy, in order to present our project,

•	 to Mrs. Christina Schildt for her love, her support, her pres-
ence in all of our events, her help in publishing this book,

•	 to the President of the Christine and Goran Schil-
dt Foundation for her participation in our events,

•	 to the Christine and Goran Schildt Foundation for all 
the books offered and for the publishing of this book,
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•	 to the young man from Corfu who was inspired by our own project 
and wrote lyrics and music and sung for us, adding color to our project,

•	 and to everyone who attended our events where we presented 
our project’s end product, those who with their applause and 
kind words encouraged us and gave us the strength to carry on.

Everyone’s support and help was valuable for completing our jour-
ney and fulfilling our goals. Our valuable colleagues and supporters in 
this journey showed us different angles, opened new roads, made us more 
responsible, showed us new experiences, gave us the possibility to meet 
new people and proved that through cooperation, support, good will, team 
work, knowledge, passion and love, even the things that look impossible 
can be achieved. 
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BOOK STRUCTURE

In this book we will present you our journey to “Ithaca of Reality and Sym-
bol”. We will present you the way we conducted our work, starting from 
the selection of our subject matter and finishing with evaluation. We will 
present the speeches of our presentations in our events, speeches derived 
from the final products that were handed over by groups of students, by 
students’ essays as well as photographic material from our events.

The book structure is the following 

A.  PROJECT METHODOLOGY
SUBJECT MATTER 

•	 Subject Category
•	 Criteria for choosing the subject matter
•	 Formulating the subject matter

PROJECT AIMS/OBJECTIVES 
HOW OBJECTIVES WERE ACHIEVED

•	 Multiple types of intelligence
•	 Sources    
•	 Teaching Methods 
•	 Basic teaching principles

IMPLEMENTATION STAGES 
•	 Collective scheduling 
•	 In-team scheduling 
•	 Collective execution of work
•	 Presenting team projects
•	 Team work and functionality evaluation 
•	 Project evaluation
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B  PRESENTATIONS  
•	 at the Finnish Embassy in Athens,
•	 at the co-organized event with the Christina and Goran Schildt 

Foundation at the Leros Municipal Theatre,
•	 at school

C TEAM ESSAYS

D PHOTOGRAPHIC MATERIAL 

E STUDENT PAINTINGS 
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1. Project Methodology
“A Journey to Ithaca of Reality and Symbol”

This project work course addresses to first-year Senior High School 
male and female students, aged 16. 

The duration of the project course conducted on the second four-
month term of school year 2013 – 2014, is from the 21st of January up to 
the end of the school year.

1.1. Subject Category

The subject belongs in the family of generalized reference subjects 
and it is of general interest. It is referential to the universal experience and 
assures interdisciplinarity. It is a timeless subject and always apropos. It ad-
dresses to different times and different cultural and social stages of human-
ity’s development and serves the purposes that are targeted within it, all of 
which will be presented later on.

(Elias Matsagouras, Interdisciplinarity in School Knowledge, Ath-
ens 2009, pg. 231,232)    

1.2. Criteria for choosing the subject matter

Teenagers needs played the primary role in choosing the subject 
matter:

The need for the students’ way of thinking to be directed from the 
concrete to the abstract, from the specific to the general, from reality to 
symbolism and for them to be able to comprehend abstract terms. 

The need of teenagers for positive Symbols and especially for pur-
poses that shall help them go ahead and become winners in life. The gravity 
of this era –economic crisis, unemployment, moral crisis, values crisis- is 
not helping young people to easily orientate towards purposes and usually 
feel lost, since they consider all of their attempts as futile. Also, faith in 
humans is shaken and this makes teenagers feel adrift in these times, while 
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the situation in Greece, because of all the aforementioned reasons, is not 
making them feel particularly proud of their home country.     

Also, a role in choosing the subject matter was played by the fact 
that I come from the Ionian Islands and specifically from Lefkada. I wanted 
my students to get to know the nature and the culture of the Ionian Islands. 

Of course, after my participation in “Summer University 2011”, in 
the Thematic Section “Web-page Construction and Educational Utiliza-
tion of the Internet for Developing Multiple Intelligence”, that was organ-
ized by the Centre of Continuing Education and Sustainable Development, 
in Ithaca, from the 4th to the 8th of July, 2011, and after my experiences 
and everything that I gained from Ithaca, I wanted my students to get to 
know the Ithaca of reality and symbol and experience, through the project 
course, a mental journey that will provide them with the emotion and the 
knowledge of the Cavafian Ithaca. 
                                                                                     
1.3. Project aims/Objectives

Through this particular subject the objective was that students 
would 

•	 Understand how thinking is guided from the real to the metaphor-
ical and the symbolic and learn to see beyond the surface of things.

•	 Understand the symbolism of Ithaca. Realize that there are never 
Ideal circumstances for seeking Ithaca and that it is in hard times 
that Ithaca is more necessary.

•	 Learn the inner qualities that they should possess in order to 
achieve their goals. 

•	 Understand the importance of the journey in achieving their goals.
•	 Acquire the knowledge, the aptitude and the attitude and be guided 

through the educational experiences of comparative thinking and 
reasoning, to the development of self-awareness and self-esteem.

Self-awareness -that is the subjective perception individuals hold 
of themselves and their skills- and self-esteem -meaning the positive or 
negative gradation students impose on themselves when their image, the 
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way they perceive it, is compared with the ideal image one would want for 
themselves- both play an important part in the learning procedure and af-
fect the overall behavior of the student, since depending on the type of self-
esteem, the individual either accepts or rejects themselves. Self-awareness 
and self-esteem are gradually formed through experiences acquired by stu-
dent performance and by interpersonal relations developed in the class, 
which at a great degree develop the learning and social behavior of the in-
dividual. As the university professor Elias Matsagouras mentions (Theory 
of Teaching, Athens 2006, pg.172) “Students who have developed positive 
self-esteem and self-awareness, dare to be more receptive during the learn-
ing procedure towards the unknown and the different, both of which seem 
threatening in the opposite occasion, thus containing the student to the 
known and the familiar. In this way, positive self-awareness secures the 
prerequisites for productive and creative learning”. 

At the same time, through the project work, I wanted students to 
get to know their intellectual and cultural heritage, to get to know one part 
of their country, appreciate it, love it and feel proud.

1.4. Formulating the subject matter

Formulating the subject matter plays an important role, as it is 
through it that the student is going to be concerned and make his/her 
choice. 

This specific formulation of the subject matter had a certain dy-
namic and held a mystery.

The “Journey” was an invitation and a challenge; it spawned curios-
ity and promised surprises. “Ithaca” was hiding a mystery. Combined with 
“Reality” and  “Symbol”, it excited the student. At the same time it was 
expressed in a poetic way that referred to reality and dream and it gave 
the possibility for further development of the research assignment, as it 
stated both the poetic nature of our “journey” and the final impression of 
our conclusions and it also helped in activating all the more types of intel-
ligence.
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1.5. How the aforementioned objectives were achieved

The aforementioned objectives were attained by activating multiple 
types of intelligence according to H. Gardner, with the teaching methods, 
sources and basic teaching principles that were used. 
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2. Multiple types of intelligence

As university professor, Elias Matsagouras mentions in his book, “Inter-
disciplinarity in School Knowledge” (pg. 288-295), H. Gardner recognized 
eight types of intelligence “that exist, each one developed in a different 
degree, in every normal person and as they cooperate in the case of every 
individual, they provide them with the identity of their intelligence”.
These eight types of intelligence are:

1. Verbal-Linguistic intelligence
2. Logical-Mathematical intelligence
3. Visual-Spatial intelligence
4. Bodily-Kinesthetic intelligence
5. Musical-Rhythmic intelligence
6. Intrapersonal intelligence
7. Intepersonal intelligence
8. Naturalistic intelligence

2.1. Verbal-Linguistic intelligence 

It regards the ability of the individual to sufficiently use speech and 
to inform, explain, guide, create emotions and convince while commu-
nicating with others. Poetry, rhetoric, language games, being a linguist, 
constitutes its manifestation. Love of literature and narration, memorizing 
quotations, verses and phrases, love for games with tongue-twisters, reveal 
students that have expanded verbal-linguistic intelligence.

Educational activities that consist of narrations, conversations and 
dialectical debates, as well as school activities that include studying of 
texts, composing written assignments, conveying narrations, summaries, 
overviews, reciting, tongue-twisters, diary entries, in-verse renditions, all 
expand verbal-linguistic intelligence.     
(Elias Matsagouras, “Interdisciplinarity in School Knowledge”, pg. 289-
290) In this particular research assignment students studied epic poetry, 
modern poetry and prose. They obtained information which they present-
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ed to their classmates, practiced criticism in expressed views, composed 
written assignments, summarized, recited poems, solved crosswords, they 
wrote about their own Ithaca. With all the above students were helped in 
developing their verbal-linguistic intelligence. 

2.2. Logical-Mathematical intelligence 

It regards the ability of the individual to understand and use ab-
stract connections to describe and assess the natural and social world. The-
oretical and natural sciences constitute an expression of logical-mathemat-
ical abilities. High performance in physics and math, analytical thinking, 
factual reasoning, understanding of quantitative sizes and their symbolic 
way of rendition, reveal students with expanded logical-mathematical in-
telligence. Procedures of reasoning, analyses, estimations, interpretations, 
conclusions, categorizations, investigations, generalizations, justifications, 
hypotheses, assessments, are primarily based in logical-mathematical in-
telligence and they expand it. (Elias Matsagouras, “Interdisciplinarity in 
School Knowledge”, pg. 290) 

     During the research assignment students analyzed, reasoned, 
estimated, justified (assessed not only the information derived from source 
material but also from their own essays) the method of their work and 
their overall course and success of their research assignment and reached 
to conclusions. Thus, they developed their logical-mathematical intelli-
gence. 

2.3. Visual-Spatial intelligence 

It regards the ability of the individual to perceive with accuracy 
spatial information, schematic and chromatic and use it to create mental 
images and consequently express them through architectural construc-
tions and visual compositions. When educational activities make use of 
semantic maps, graphic representations, three-dimensional models, figu-
rative images and visual compositions, they are addressing to visual-spatial 
intelligence. (Elias Matsagouras, “Interdisciplinarity in School Knowledge”, 



100

pg. 290) 
Visual-Spatial intelligence was developed through presentation 

of Ithaca on maps acquired on the Internet by the students themselves, 
through placing Ithaca in the Ionian Islands, through referring to the other 
islands of the Ionian Sea, as well as through the use of the map of Greece 
where they geographically placed themselves and their island, in the Ae-
gean Sea and the Dodecanese and specified the means of transition from 
one island to the other.

They also painted their own boat and placed their teams on it in 
ways of their  own liking.  

2.4. Bodily-Kinesthetic intelligence 

It regards the ability of the individual to use their body or parts of it 
to express ideas, information and emotions, or to create functional objects. 
It helps utilize established knowledge and at the same time it is a perfect 
medium for mental development and learning. Sporting activities, dance 
and theatre performances, dramatizations, constructions, assembling, all 
make good use of bodily-kinesthetic intelligence and expand it. (Elias Mat-
sagouras, “Interdisciplinarity in School Knowledge”, pg. 291) 

 
For developing bodily-kinesthetic intelligence students were asked 

to dramatize verses from Homer’s Odyssey with Ulysses and the goddess 
Athena in Ithaca. Also, the presentation of the assignment to an audience 
at the events held in the Finnish Embassy of Athens, the Leros Municipal 
Theatre and in school, helped students to learn how to position themselves 
in space and address an audience, even one unknown to them.

2.5. Musical-Rhythmic intelligence

It regards the ability of the individual to conceive, distinguish and 
transform musical shapes. Educational activities that diffuse music in all 
classes, musical renditions of meanings, situations and rhythmic expres-
sions promote students’ musical-rhythmic intelligence. (Elias Matsag-
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ouras, “Interdisciplinarity in School Knowledge”, pg. 292)   
Musical-rhythmic intelligence was developed through the selection 

of music that would accompany the final product of each team. Also, stu-
dents who loved rap music wrote lyrics inspired by the porject and pre-
sented them to their classmates in the vein of rap rhythm. 

2.6. Intrapersonal intelligence

It regards the ability of the individual to realize, discern, name and 
control their feelings, to build an exact image for themselves, as well as 
metacognitive control over their mental functions. Intrapersonal intelli-
gence gives the student self-discipline and the ability to complete individu-
al works without having the need of constant support and encouragement 
from the teacher or the student team. Expression of feelings, reminiscing, 
contemplating, bestowing meaning, personal choices, individual assign-
ments, self-assessment, personal planning, self-adjusting learning, all de-
velop intrapersonal intelligence. (Elias Matsagouras, “Interdisciplinarity in 
School Knowledge”, pg. 292)

Expression of feelings, expression of views, individual assignments, 
self-evaluation of assignments, bestowing personal meaning to Ithaca, all 
helped students to expand their intrapersonal intelligence. 
 

2.7. Intepersonal intelligence

It regards the ability of the individual to understand the feelings, 
intentions, moods and desires of other people, to understand the point of 
view of things that others adopt, the ability to communicate and cooperate 
with others without much friction. Inter-teaching method and cooperative 
learning as well as assignments managing school living and collective plan-
ning, make use of the potentials of interpersonal intelligence and develop 
it. (Elias Matsagouras, “Interdisciplinarity in School Knowledge”, pg. 293)
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Cooperative learning, collective planning, communication amongst 
members of the teams, responsibility and co-responsibility within the team 
for its good function and for the best possible outcome, responsibility for 
presentation in the audience, all helped in developing interpersonal intel-
ligence. 

2.8. Naturalistic intelligence

It regards the ability of the individual to understand geophysical 
space, make distinctions amongst flora and fauna and perceive prevailing 
motives regarding social and cultural activities. Educational approaches 
that promote regular observation of the characteristics of separate natural 
materials make use of naturalistic intelligence and develop it. (Elias Matsa-
gouras, “Interdisciplinarity in School Knowledge”, pg. 293, 295)

 Naturalistic intelligence was developed through the observation of 
flora and fauna in Ithaca, as well as through focusing on identifying works 
of cultural heritage and its importance as well as its connection with the 
natural environment. 

As university professor Elias Matsagouras mentions in his book “In-
terdisciplinarity in School Knowledge” (pg.295), “The effective synergy of 
multiple types of intelligence provides the resultant of active intelligence. 
Simultaneous and natural development of students in the corresponding 
fields constitutes the resultant of an education that is required in the post-
modern era.   
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3. Teaching methods

In order to activate multiple types of intelligence, the below teach-
ing methods were used:

Cooperative learning, which mobilizes all students, strong and 
weak, develops positive self-esteem to the weak ones, offers equal learning 
opportunities in the group with maybe just minimal losses for some of the 
stronger students and makes a more effective use of the dynamics of the 
learning field. (Elias Matsagouras, Theory of Teaching, Athens 2006, pg. 
367, 155)  

 One of the basic goals of school education is the socialization of 
the developing individual. In modern times, with numerous social prob-
lems that keep escalating and increase antisocial behaviors -such us iso-
lation, difficulty working with others, psychological problems, violence, 
crime both in adults and juveniles- school can have a preventing action, 
offering individuals the opportunity to smoothly adjust to school life. Co-
operative learning renders the preventive role of school more efficient be-
cause it offers more opportunities for communication between individuals 
within the team, cultivates the codependency of acceptance of individuals 
belonging in the team, it offers the ability for the individual to appreciate 
the importance of cooperation, the notion of reciprocity and it develops 
attitudes of acceptance and tolerance towards others who are usually “dif-
ferent”; it offers the possibility to the individual to learn how to smoothly 
resolve arguments, due to different points of view and preferences and to 
facilitate solutions in interpersonal conflicts. The fact is, acceptance of dif-
ferent types of behavior is easier when it is not forced from above by the 
teacher but is supported by the decisions of the team.   

 Cooperative learning also limits cases of indiscipline as the team 
develops the ability to resolve arguments using socially acceptable ways, 
ensures the active participation of the student in the process of school life, 
offers equal opportunities in participating in team problem-solving and 
indicates ways of exercising for the students and their involvement in deci-
sion making.  (Elias Matsagouras, Teaching Strategies, Athens, 2007, pg. 
519, 520, 521)
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 Cooperative learning reduces anxiety levels as students feel free to 
express their opinions and thoughts, feel more independent and accepted 
by their teacher and classmates and have the opportunity to view them-
selves in accordance with others and through the eyes of others, as the team 
offers more behavioral patterns and more opportunities for interpersonal 
relationships. Confrontation and conflicting opinions provide the individ-
ual with the opportunity to get rid of the self-centered way of thinking, ex-
ercises the individual’s capability in adjusting to new conditions, exercises 
critical thinking, the ability to analyze and assess and to choose amongst 
contradictory ideas and information, methods and attitudes. It also raises 
the mood of members of the team to introduce their opinions, the mood 
to listen to others carefully as well as the ability to bring forwards issues 
of operation and discipline within the team. (Elias Matsagouras, Teaching 
Strategies, Athens 2007, pg. 522-527) 

 Thinking Skills, -which provide the ability to activate upper lever 
cognitive functions and to formulate conclusions in the manner of mean-
ings, judgments, generalizations and shapes that interpret reality- aim at 
developing students’ critical thinking, liberates students from the domi-
nant guidance of the teacher and enables their mental powers. The Think-
ing Skills teaching method establishes a democratic field of communica-
tion, sets procedures of self-investigation and collective investigation that 
develop “critical awareness” as well as student’s skills and it enters the field 
of knowledge discovery and its development in all sectors of human ex-
perience. (Elias Matsagouras, Theory of Teaching, Athens 2006, pg. 152.) 
Also, the Thinking Skills teaching method: “Regarding the educational 
procedure, it includes processes of data editing, which enable the students’ 
upper level cognitive functions. Regarding the content, it expresses and 
organizes the “lesson” through meanings, relations, generalizations and 
explanatory patterns that refer to all the important fields of human knowl-
edge and behavior.

 Regarding the teaching area, it ensures students’ possibility for 
active involvement within the spirit of experimentation, supporting and 
selecting teaching elements such as aims, means and procedures”. (Elias 
Matsagouras, Theory of Teaching, Athens 2006, pg. 154)  
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 The Thinking Skills approach is accomplished through conversa-
tion and dialectical debate between students and the maieutic method 
from the side of the teacher.

3.1. Source  
For attaining the objectives, the following sources were selected: 

1. Homer’s “Odyssey” 
2. Goran Schildt“In the Wake of Ulysses”, chapter “To Ithaca”
3. C.P. Cavafy’s  poem “Ithaca”
4. Cyberspace (the Internet)
5. Poems of other Greek women poets titled “Ithaca” 

3.2. Homer’s “Odyssey”

From the Odyssey students could gather informational material as 
it refers to Ithaca and Ulysses. 

Homer is the first great epic poet of our Greek intellectual herit-
age. He is known to students from attending Junior High School where 
Homeric epic poems are taught. Students could easily find the material 
they needed and at the same time realize, by studying our intellectual her-
itage through a different point of view, the timelessness of our intellectual 
culture and know Ulysses not just as a distant ancestor, but as a symbol of 
yesterday and today.  

3.2.1. Göran Schildt, “In the wake of Ulysses” 

From Göran Schildt’s book “In the Wake of Ulysses”, students could 
gather beautiful material for Ithaca, written by a sensitive and observant 
traveler, an excellent commander of language, a splendid author who has 
the gift to touch readers with his writings, to offer knowledge and transmit 
sentiment and experience with directness. 

Göran Schildt, Finnish, scientist, academic teacher and an excellent 
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sailor, lover of Greece and Leros, both as an individual and as a traveler, 
displays many common elements with Ulysses and through his journeys 
and pursuits corresponds to the kind of traveler our poet,  C. P. Cavafy 
prompts every one of us to become. 

Through Göran Schildt’s work students could focus on the proper-
ties of the individual who sets goals, never loses their courage, loves travel-
ling and fulfills their aspirations rich in experience.

Students could also see Greece through the eyes of a foreigner ob-
server and appreciate it more. 

3.3. C.P. Cavafy’s “Ithaca”

Constantine Petrou Cavafy, the great world renowned modern-
Greek poet glorified Ithaca as a symbol. He is taught in the first year of 
Senior High School  and students had the chance to become familiar with 
the poet as well as symbolic Ithaca and to understand the importance of 
the journey in fulfilling goals, as well as the fact that it is the small “Ithacas” 
in our lives that complete the greater journey of life, which is each and 
everyone of us’ Ithaca.     

Poems of two Greek women poets about Ithaca presented a female 
perspective and highlighted the universality of the phenomenon.  

Cyberspace presented the opportunity for students to seek Ithaca 
of today, to learn about its beauties, know an island on the west side of 
Greece, know their home country and love it.   

The sources presented the opportunity for students to face Ithaca 
of reality and symbol in the course of time, intertemporally, totally and 
universally.  

Through Homer they traveled to Greece of late 13th century B.C., 
through Goran Schildt to post-war modern Greece of the 1950’s and 
through the Internet to the Greece of 2014.

At the same time, they saw Ithaca of Symbol in a timeless and ex-
haustive way with Cavafy as the starting point and understood catholicity. 

With Goran Schildt, the Finnish university teacher and littérateur, 
they understood the universality and catholicity of “Ithaca”.
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They saw a different point of view from a distance, the point of the 
observer who can see not just the positive but the negative too. Thus, the 
students had the opportunity to be concerned today by judging positively 
or negatively and, as citizens of this land make the right choices for tomor-
row. 
 



108

4. Basic educational principles that promote the 
objectives of the project and how the were obtained.
 
The teaching principles on which the project was based in order to accom-
plish the aforementioned objectives.

A. Principle of child centered education, which gives the benefit 
of choice to students, involves them in planning and establishes proce-
dures of self-assessment. (Elias Matsagouras, Interdisciplinarity in School 
Knowledge, Athens 2009, pg.107, 108) .

Students selected the subject, set the objective, participated in plan-
ning and evaluated the learning procedure, the aim accomplishment as 
well as the final products of the team.

B. Principle of Self-Motivation Teaching, which in action means 
involvement of the students not only just in planning but in seeking infor-
mation as well, editing it, presenting the final outcome and evaluating it. 
(Elias Matsagouras, Interdisciplinarity in School Knowledge, Athens 2009, 
pg.108)

Students sought information, edited it, reached to conclusions, pre-
sented the results and evaluated it. 

C. Principle of Co-Investigating which includes 
Principle of investigating, which enables the students’ inner mo-

tives for learning, highlights their active role during the learning proce-
dure, ensures deep understanding of the text under study by the students 
and contributes in the long run to develop attitudes and skills demanded 
by auto-adjustable learning, and   

Principle of collective action, of collectiveness that redefines tra-
ditional roles between teacher and students so the relationship of teacher 
and students ends being controlling and hierarchical and becomes supple-
mentary, while at the same time the teacher’s obligation to interfere, direct 
and broaden students’ interests, remains undeniable. (Elias Matsagouras, 
Interdisciplinarity in School Knowledge, Athens 2009, pg.109-110)  
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The inquiring approach activated the students’ inner motives for 
learning and made their role active and substantial in the process of learn-
ing, while at the same time it ensured a deeper and wider research of the 
subject. 

Collectivity rendered the teacher-student relationship supplemen-
tary and further supported the notion of respect of one student to another, 
but also towards the teacher. The game of knowing each other that was 
played in the beginning, also helped in this direction, during which every-
one presented themselves the way they wanted, while the start was made 
by the teacher. This way the ice was broken and the roles of the teacher 
and the students were redefined and relations stopped being controlling 
and hierarchical. They were transformed into relations amongst peers in a 
journey with the teacher as the guide.  

D. The Principle of Information Supply from the teacher towards 
the students so that it would act us the primary material on which they 
would establish knowledge through various procedures of processing. (Eli-
as Matsagouras, Interdisciplinarity in School Knowledge, Athens 2009, pg. 
109-110) 

During the meetings the teacher provided the students with infor-
mation regarding Ithaca, the Odyssey, Ulysses, Cavafy, Goran Schildt and 
shared with them experiences and knowledge necessary for them to estab-
lish knowledge by themselves.
 

E. The Principle of Holistic Approach, according to which, “the self 
is part of the undivided psychological and physical reality that the indi-
vidual is studying and this study cannot be conducted just with the in-
terference of cognitive functions but demands the overall interference of 
feelings, prepossessions, expectations and fears that are triggered and to-
gether constitute the learning procedure”. It also claims that “learning new 
components must be achieved with constant reference and association to 
the groups and entireties that the components belong. This means that 
students must bring together the pieces of the puzzle, having before their 
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eyes the greater picture that’s going to emerge, after the puzzle is solved. 
(Elias Matsagouras, Interdisciplinarity in School Knowledge, Athens 2009, 
pg.110).

In the beginning of the project students expressed their expecta-
tions from the  project as well as their fears. In its duration they expressed 
their admiration for Ulysses’ advantages, their joy for Ithaca and its beauti-
ful scenery. For Goran Schildt and his powerful personality, they presented 
photographs that each one of them liked. They searched for material about 
Goran Schildt and C.P. Cavafy. They learned by whom a boat is crewed, the 
supplies needed in order to start sailing. They studied nautical terms. They 
talked, with guidance by the teacher, about issues that arose during pres-
entation, like the factors that shape a person’s personality, about the role of 
the natural and social environment in shaping a personality, while at the 
same time, through the organizational chart, they had their eyes turned on 
the subject and were interested in composing the pieces and solving the 
puzzle. 

5. Course Stages of the Journey to “Ithaca”   – 
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Implementation 

(Elias G. Matsagouras, Interdisciplinarity in School Knowledge, 2009, 
pg.262) 

5.1. Stage one : Collective planning 

According to the substitute professor of didactics in the Univesity of Ath-
ens, Mr. Elias G. Matsagouras (Interdisciplinarity in School Knowledge, 
2009, pg.237-241), collective action on working plans is necessary for at 
least three reasons :

1. Because collective involvement from all members of the team 
assures a more complete and integrated handling of the project, 
since individuals learn effectively and evolve freely when they 
have the ability to enrich and rearrange their knowledge about 
the subjects they are occupied with, through conversations and 
confrontations, analyses, extra information and stating doubts, 
all of which would be unattainable with personalized study.  

2. Because collectivity effectively draws thought, knowl-
edge and action into the process of learning and de-
velopment in a natural and authentic manner.

3. Collective action improves relationships between the teacher and 
students and between the students themselves and engages students 
of different sex and different social, cultural and national origin in 
common action, cultivating the conditions for positively changing 
attitudes and values towards acceptance of the “different” others. 

In this particular project, collective work was applied in the stages 
of gathering and processing information and presenting it. The limited 
time-span for completing the project could not provide the opportunity 
for collective planning. Still, there was a genuine collective cooperation of 
the teacher with the students, which resulted in expansion of the students’ 
interests, in enriching the subject with interesting aspects and properly uti-
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lizing sources that were selected by the teacher. Students’ interest remained 
unhindered and presentations of the project in the communion acted as a 
mainspring for the whole project.   

5.2. Determining the subject-matter and student selection
 

Initially, all students of the first (A) Senior High School class gath-
ered in a big hall, a sum of forty-two. Next, the teachers who had taken 
on the project courses wrote down the topics on the blackboard and took 
turns in presenting each their own topic. Students asked questions regard-
ing the topics and afterwards they chose the topic they wished in a piece 
of paper they were given. The segmentation and selection of the subjects 
took place in front of the students. Twenty-three of them had chosen the 
one and nineteen the other. Because teams had to have an equal number 
of students, two of them were chosen in a random draw and were added to 
the team with the fewer students. It has to be mentioned that two female 
students were excluded from drawing, since during the first project they 
had already entered the second team by a random draw. 

After being questioned as to why they chose this particular subject, 
the students’ answers were because

•	 they liked the way the topic was stated
•	 they liked the way it was presented by the teacher
•	 they were interested in knowing the Ithaca of reality
•	 they were interested in Ithaca as a symbol
•	 they believed it would help them in the quest for their own “Ithaca”
•	 •he	whole	subject	had	a	kind	of	mystery.

5.3. Subject’s analyses in its secondary sections 

After choosing the subject, it was presented in its secondary sec-
tions. Relative bibliography was provided, which had been posted on the 
school’s website. Also posted were the books and specified web pages, so 
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that every student and every team could have access to them. 

5.4. Team formation

  Students formed five teams; four teams of four persons and one 
team of five persons. Four-person teams were preferred because they en-
sure the advantages of diversity and the quality of proposals of large groups, 
without the disadvantages of populous groups, as is mentioned by Elias G. 
Matsagouras (Interdisciplinarity in School Knowledge, 2009, pg.242). Stu-
dents chose their own teams. I estimated that there had been a satisfactory 
allocation of good and average students and that the synthesis of teams 
would ensure the context of support and active integration of all students, 
including the weaker ones, in the process of learning. Thus, I respected the 
students’ choices and had no interference. Everyone seemed to feel nice 
about their team and this I took for a good starting point to begin our 
journey to “Ithaca”.

5.5. Objectives, Activities

Students, throughout conversations and expressing opinions deter-
mined that the basic goal was to acquire experiences, to know their self 
better, to be driven to self-awareness, to learn to seek their own Ithaca, 
and expected to mature through the  project process, to find their inner 
strength, to gain the courage that’s necessary to face life.
For achieving the objectives, the following activities were determined:

•	 Personal pursuit and listing of material under examination.
•	 Cooperation with the team and listing of the end product of the 

team by section, accordingly with the time sheet. 
•	 Presentation of each team’s result and conversation in class.
•	 All teams would work on the same sections in order for everyone 

to have an overall picture of “the journey to Ithaca” and for the dif-
ferent point of view and different way of presentation of every team 
to be clearly visible. 
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•	 Evaluation of the work of each team.
•	 Evaluation of the overall work and goal achievement.
•	 They would paint their own boat named “Ithaca”.
•	 They would solve crosswords.
•	 They would write about their own Ithaca.
•	 They would answer to questionnaires regarding project evaluation.
•	 They would search for the music that every team wanted to be ac-

companied with in their journey. 
•	 The project would be presented at the school’s final event.

During the project, we were invited by the Christina and Goran 
Schildt Foundation and the Finnish Ambassador in Athens, to present our 
assignment at the Finnish Embassy in Athens and at an event in Leros. Stu-
dents became excited and these presentations were added to our activities. 

5.6. Stage Two : Inner-team planning

5.6.1. Member’s acquaintanceship

Of course the students were known to each other. We were already 
on the second four-month term, our school had 42 students in the first 
class and most of them knew each other since junior high. Many of them 
had cooperated during the first term in the first project course. But, it was 
I who did not know the students. Also the students only knew me as the 
headmistress of the school and this created a formal atmosphere that surely 
did not help in developing this particular subject or the role of the teacher 
in the project. Thus, I considered getting to know each other necessary. 

 Knowing each other became possible with the introduction of each 
member. Everyone would share with the team some things about them. 
The start was made by me, introducing myself. All the students followed. 
As everybody would introduce themselves, they would mention the names 
of those who preceded them. This way I, too, learned the names of the stu-
dents and through this game the ice broke and the team got warm.  

The students liked the meeting game. When they were asked to 
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comment on it, they stated positive views. Some named it a theatrical game 
that brings the team closer. Everyone liked the fact that they did not just 
meet the headmistress, but they also met her as a teacher and a person. 
After being questioned if this acquaintance would affect their relationship 
with the headmistress, the students answered that now their respect for her 
face had grown.

5.6.2. Setting the rules for proper cooperation

The first rule that was set by the students was respect from one to 
the other. It was followed by dialogue, cooperation and mutual aid. All 
these are the basic rules for the proper function of the team.

5.6.3. Setting the names and colors of the teams 

It was considered important for each team to have its own name 
and color, because this way the team acquires identity and unity, so five en-
velopes of different colour were given to the teams and each one was asked 
to choose its colour. Every team decided upon its own coordinator, who 
received the envelope of the team and was responsible for everyone’s par-
ticipation in the team. The team itself would determine who would write 
the collective assignment and who would read the passages.

Also, each team was asked to find a name of their preference that is 
characteristic of them. Thus, every team had its own name and color:

The Positives, with the color blue, were a team consisting of two 
boys and two girls who had a preference for sciences. In the course of the 
project, their scientific and inductive way of thinking was proven, yet not 
lacking sensitivity. Their delivery was rich and supporting of evidence. 
They focused on the important. They sought beyond the purpose, they 
brought information and they stated objections and supported them.

•	 The Travelers, with the color yellow, were a team of four girls with a ten-
dency  for researching for much information and in presenting them in 
a more detailed manner; it was a festive team showing great willingness.

•	 The Wanderers, with the color orange, were a team of five 
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girls always ready for the quest and willing to research, to pre-
sent their assignments, to participate in the conversation. 

•	 The Wayfarers, with the color red, were a team of four girls, will-
ing to work; they were happy girls who proved quite efficient.

•	 The Dreamers, with the color green, were a team of four boys who 
proved themselves as actual dreamers, since they had difficulties 
in the beginning in getting organized and conducting their work. 
In the course of things though, the boosting of morale and en-
couragement by the other teams helped them being more efficient.

Finally, we agreed that despite the virtual nature of our journey, we 
needed a boat and the students gave a name to their boat, they named it 
“Ithaca”. This way all four teams were united under a shared purpose and 
a shared journey. They became co-travelers in the same boat, brethren in 
their common purpose.  

Next, students were given pieces of paper for each one to draw their 
own boat on, color it with the colors of their team and place their team to 
whichever part of the boat they wanted. Also, in another piece of paper, 
each one was asked to write C.P. Cavafy’s poem “Ithaca” and draw on it 
the way they wanted. This way, the journey began to be their own personal 
affair.

5.6.4. Setting team tasks
 

The formulation of the subject and the sources for its research 
helped in dividing sections and tasks. The sections and tasks were the fol-
lowing:
     1. Project aims.

2. Defining symbol. Search for symbols. Their meaning for the youth. 
3. The Ithaca of reality. Search on the Internet. Display of photographs 
     and maps. Placement in geographical space. Search about its history, 
    civilization, its flora and fauna, about its human and natural environ
     ment. Association with their own island.
4. Ithaca as seen in the Odyssey. Presentation of the natural, human and 
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   cultural environment. 
5. Ithaca as seen in Goran Schildt’s book “In the Wake of Ulysses”. Pres
    entation of the natural, human and cultural environment.
6. Ithaca as a symbol. Presentation through C.P. Cavafy’s poem “Ithaca”. 
    Ithaca as a purpose. The meaning of the Journey.
7. How we were lead from the real Ithaca to the Ithaca of Symbol
8. raits of Ulysses’ personality, necessary for someone to be a winner in 
     the quest for Ithaca.

     9. Properties of Goran Schildt’s personality that were necessary in his   
          following the steps of Ulysses’.
   10. The meaning of Ithaca for each and every one of us.

5.7. Stage Three:  Collective executing of the project

The project course at school was conducted in two consecutive 
hours. In the first hour, teams would present the material they had gath-
ered and written down as a team. Initially, every student sought the mate-
rial and studied alone. Next, they would go to their team, talk and write 
down the material they would present as a team. The team chose who 
would be the presenter. The presenting students took turns and this way 
all members took part.

In the second hour, every team presented and talked with the other 
teams about the material for the next section. The equivalent extensions 
were figured, students wrote down notes form the teacher’s writings on the 
blackboard.

For the next class they would have to write down what they had 
already studied and to seek material for the next section.

When they finally reached the last writing down, they were already 
done with the essays that they had to hand over as a team.

Only the PowerPoint presentation remained, which demanded a 
subtractive and critical way of thinking for selecting the important and the 
meaningful together with collective work for its making.

The final essays and PowerPoint presentations were collective.
Editing of the collective work of each team was done by the person 
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responsible for the team.

5.8. Stage Four: Presenting the teams’ work

The teams cooperated and presented their project to their school-
mates in a two hour  session. Every team had fifteen minutes at their dis-
posal for presenting. All team members  participated in the presentation. 
Also, Mrs. Christina Schidlt was attending. The presentations were beau-
tiful. Some of them very detailed. The other teams applauded the pres-
entations. The students handed over printed documents and Power Point 
presentations.

5.8.1. Presenting to an audience
The assignment was presented 

1. at the residency of the Finnish Ambassador in Athens, after a relative 
    invitation, in a seminar dedicated to Goran Schildt.
2. at the Leros Municipal Theatre in an event dedicated to Goran Schildt 
     under the title “The Seven Lives of Goran Schild”, in which our school 
     took part as a co-organizer alongside the Christina and Goran Schildt 
    Foundation, the Leros “Artemis” Youth Cultural Club and the Lakki \  
    Primary School of Leros. 
3. at our school.

The presentation at the event at the Finnish Embassy was carried 
out by a team of four students. The selection of the students was made from 
the plenum of the students that took part in the project, with the criteria 
of good knowledge of the English language, since the presentation would 
be in English. Students were accompanied by Mrs. Margarita Georgaki, the 
school’s headmistress and project supervisor and by the IT teacher , Mr. 
Georgios Chatzimichalis. 

We had a warm welcoming at the Ambassador’s residency. Our 
school was congratulated not just by the Ambassador herself but by the 
other guests as well, for the quality of our material and the way the assign-
ment was presented. Students were also congratulated for their fluent Eng-
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lish and their presentation. Besides the praise, that invigorated their moral 
and their self-esteem, these experiences had the students giving up their 
fears, learning to move with ease in unprecedented places and discourse 
with personalities of higher ranking.

The presentation at the Leros Municipal Theatre was carried out by 
a team of ten students, two from each team. Their selection was made by 
the teams themselves. In front of the audience of Leros, the school and the 
students gave a very beautiful presentation.

The presentation at the school event was carried out by twenty-one 
students. The event was attended by Mrs. Christina Schildt and the Presi-
dent of the Christina and Goran Schildt Foundation, the latter taking part 
in the event by presenting “The Seven Lives of Goran Schildt”, an essay 
she had also presented at the Finnish Embassy. All students, teachers and 
attendees agreed the event was beautiful. Mrs. Christina Schild’s emotion 
was notable and she hugged students with affection.

5.9. Stage Five : Project and team functionality evaluation
  

The teams evaluated their work. They were satisfied from the co-
operation and the participation, from the effort, from the knowledge they 
had acquired and the experiences they had enjoyed during the journey. 
They had got to know each other better, they had become friends and they 
accepted each other. Some cooperation issues that arose in two teams were 
resolved during the project after the intervention of the teams’ leaders. The 
problems had already been noticed in the course of the assignment, since 
one of the first questions during class was about the development of the 
team and cooperation. Besides, the above was visible from the teams’ essay 
effectiveness in each class. 

Each teams’ work was evaluated by the other teams, both in the 
final presentation and during the course of the class. It was considered as 
distinguished and was applauded. 

The achievement of the aims and the objectives of the overall pro-
ject and procedure was also evaluated. Assessment was carried out with an 
in-classroom conversation, where students shared their experiences from 
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the project. They talked about their initial fears and what helped them get 
over them, about their hopes, their efforts, their knowledge and experi-
ences, the importance of their peers, the importance having a guide and 
how they felt.

Students were satisfied and happy. They felt confident and had 
gained courage, they stated their view and they sought their own Ithaca. 
They presented their personal goals with ease, honesty and freedom. They 
felt happy to have met another part of their country; they, in fact, expressed 
their wish to know Ithaca through a journey. They were glad to have stud-
ied Homer from a different perspective. They admired Ulysses and Goran 
Schildt for their mental gifts and strength. They enjoyed and embraced 
C.P. Cavafy’s poem “Ithaca”. They understood the meaning of the journey 
and Ithaca, the point of having goals in their lives as well as the assets they 
need to have in order to conquer their own Ithaca. At the end of the class, 
three female students read the poem by changing the point of view from 
the second to the first person singular. Everyone agreed that the aims and 
objectives were achieved.

The evaluation was also carried out through a questionnaire that 
the students were given. 

Below are displayed the questions given to the students for the pro-
ject evaluation and the students’ answers that confirm aim achievement. It 
is worth reading about the fears with which they started and where every-
one had placed themselves at the beginning of the project and then notice 
where they placed themselves after the project’s end.

What were your fears when the research assignment begun?

•	 I will not manage this because of its theoretical nature,
•	 I will not manage this because of its strictness,
•	 Disappointment,
•	 Not being accepted,
•	 I might have a hard time,
•	 I might not make it,
•	 I might fail,



121

•	 I will be disappointed,
•	 I might not be liked by others, 
•	 I might not equal project expectations, 
•	 I might not be able to properly express my thoughts and feelings,
•	 Contradictions in character, in ideas expressed between students, 

different people. 
•	 There might be dislike between us
•	 The title had created fear, questions and an impression.

During the course of the research assignment did your fears dissi-
pate? 
 
 Fears were dissipated (this was the answer of all students).
 
What helped towards this direction?

•	 The teacher,
•	 The method of learning, the helping,
•	 The guidance and overall attitude of the teacher,
•	 My team, 
•	 My classmates.

What did you hope/expect from the project?

•	 To gain information,
•	 To learn a lot about Ulysses,
•	 How to seek and find my own Ithaca, 
•	 To learn things about Ithaca, 
•	 To develop my reasoning and know my own Ithaca.
•	 To help me become richer in experiences and knowledge,
•	 To achieve my goal.
•	 To get to know Ithaca closely, 
•	 To interpret the symbol of Ithaca,
•	 For it to resemble an actual journey.,
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•	 To be enchanted with every new Ithaca.

Do you think that what you had hoped from the project was fulfilled? 
 
 Yes, it was fulfilled. I didn’t think it would have been so nice. (this 
was the answer of all students) 

Which way was it fulfilled?

•	 By seeking Ithaca,
•	 With my classmates and teacher,
•	 With everyone’s cooperation,
•	 With a great deal of research,
•	 Through regular work and research, 
•	 Through understanding,
•	 Through proper guidance,
•	 Because we met new people and made new friends.

When starting your “Journey to Ithaca”, in which part of the ship did 
each one of you placed yourselves? Justify your choice according to how 
you feel. 

•	 In the cabin, because I was afraid to get out and face the waves.
•	 The engine mechanic because whenever we had a fight I would 

calm things down.
•	 In the cargo hold for I was very much afraid.
•	 On the rudder so that I had a little taste of the agony of Ulysses.
•	 In the back seats for fear of the unknown.
•	 At the bow of the ship because I had to guide the rest of the team, 

even though I thought I wouldn’t make it.
•	 I placed myself on the mast.
•	 On the inside of the boat.
•	 At the bow of the ship. 
•	 At the stern of the ship.
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Boarding again on our ship “Ithaca”, after the end of our journey, for yet 
again another journey, in which part of the ship would you want to be? 
Justify your choice according to how you feel.

(Each answer’s number corresponds to the above answers and suggests the 
students’ self-confidence and courage gained in the process of the project.)

•	 On the rudder. “Wise as I will have become, so full of experience, I 
will have understood by then what these Ithacas mean”.

•	 A sailor, for you are a great captain.
•	 Far right on the front side because I have gained courage. I now 

know that where there is a will there is a way to face my anxiety, a 
way to confront problems. 

•	 On the mast so that I can gaze at that which I had not seen in years.
•	 I would certainly sit way ahead than before because now I have 

knowledge and experience.
•	 I would be, once more, at the bow of the ship because after the 

journey was over I had become more experienced and learned 
more things.

•	 At the captain’s position.
•	 At the bow of the ship to relive the journey.
•	 On the rudder of the ship, since through this short journey I un-

derstood that I can set goals in my life by my own.
•	 On the rudder of the ship.

Did the “Journey to Ithaca of Reality and Dream” help you discover 
yourself? Justify your answer according to what you gained.

•	 Yes. It was an experience that gave me knowledge, experience, 
strength, courage, boldness, patience and persistence.

•	 Yes. This journey gave us knowledge, experience, strength, cour-
age, self-confidence, patience, persistence and willingness.

•	 It helped me a lot. I found my own Ithaca and the ways I will fulfill 
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my goals.
•	 Yes, because it taught me to set goals.
•	 It helped me to see my life with a different eye; to not stop and keep 

trying for what I wish for, even when I believe it is impossible.
•	 It helped me because through this short journey I understood 

many things about life.
•	 It gave me courage.
•	 It gave me knowledge, experience, strength and self-confidence. 

Which traits of Ulysses do you admire?

•	 Courage
•	 Strength
•	 Faith, patience
•	 Persistence
•	 Bravery
•	 Responsibility
•	 Cunningness
•	 Mental strength
•	 Resourcefulness
•	 Boldness
•	 Inventiveness
•	 Ingenuity
•	 Calmness
•	 Finding smart solutions to problems
•	 Persistence to reach his homeland
•	 Creativity

Which of the Ulysses’ traits that you admire do you think you posses?
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•	 Patience, persistence, will
•	 Patience and persistence
•	 I do not believe that I have any of the traits of Ulysses
•	 Patience and courage
•	 Strength, patience, persistence and faith
•	 Patience, persistence and resourcefulness
•	 Cunningness
•	 Bravery

Which of the Ulysses’ traits that you admire do you wish you had?

•	 Bravery and faith
•	 Persistence
•	 Inventiveness, responsibility and persistence
•	 Courage
•	 Patience
•	 Mental calmness
•	 Ability to find efficient ways to solve problems
•	 Persistence and courage
•	 Persistence and courage in order to fulfill my purpose and reach 

my own Ithaca
•	 Bravery
•	 Intelligence and inventiveness
•	 Boldness and courage

Did the “journey to Ithaca” help you acquire any traits that would help 
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you in the search of your own Ithaca? If yes, then what?

•	 Courage, boldness, patience and persistene
•	 Determination
•	 Expressing what I feel
•	 Having the courage to say what I want even if it is wrong
•	 Always having hope and never giving up and wanting to fulfill my 

goal
•	 Unlimited patience
•	 Knowledge, experience
•	 Togetherness

In the “Journey to Ithaca of Reality and Dream” what part did your 
classmates play – co-travelers, comrades? What did they offer you?

•	 They were my helpers, my followers and my supporters.
•	 They were my helpers and I was theirs. We exchanged opinions, 

knowledge, ideas and offered me courage to complete my trip.
•	 Support.
•	 They taught me to cooperate and not to be afraid of the journey.
•	 They helped me overcome my fears because with their acceptance 

and their patience I was able to express myself openly without 
shame.

•	 They helped me discover my Ithaca.
•	 They provided me with seriousness and responsibility.
•	 They were my followers. We exchanged ideas and opinions. They 

gave me courage and boldness.

Would you embark on the “journey to Ithaca” all by yourself? How 
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would you feel? What would you miss? 

•	 Without anyone helping me I would feel lonely. I would miss the 
moments of fun, joy, tiredness and many other feelings that I went 
through with my company.

•	 Alone and helpless. I would miss their cooperation.
•	 I would not be able to make this journey by myself because I would 

need the guidance of others. I would also need some obstacles so 
as to test myself.

•	 I would feel alone and helpless and would miss the company and 
the conviction of sharing the effort with someone.

•	 I would not be able to since without people encouraging us or put-
ting obstacles in our way it would not make any sense.

•	 If I were to make this journey alone it would have been completely 
different. I would have felt emptiness and it would not have been 
as exciting.

•	 I would feel loneliness. I would miss my companions.
•	 No, I would not. I would miss many things and I would not have 

survived.
•	  I would miss the support of others.
•	 I would miss the company, the togetherness, the fun. Without my 

fellow kids and you the journey would have been pointless and dull.
•	 I would feel loneliness and it would be really hard.

.
How important was to you your guide in the “Journey to Ithaca of Real-
ity and Dream”? Would you still go with her in another journey to the 
“Ithaca of Reality and Dream” sailing for some port, even timeworn? 
Justify your answer.

•	 I would make this choice again. We were guided by a person that 
came close to us and made us feel more familiar with her.

•	 She gave us strength, bravery, courage, she supported and encour-
aged us. Of course I would choose her again.

•	 She gave us strength to embark on this journey.
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•	 She was very important. Without our guide we would not have 
been able to know all of the things we now do.

•	 She helped us a lot and made us feel liberated
•	 She was very important, she helped us a lot, she spend time with us 

and we felt that she was there every moment of the way supporting 
us

•	 We need the help of the experienced and the prudent
•	 With her instructions and her persistence we learned a lot
•	 She gave us experience and knowledge
•	 She made us feel close to her

Do you believe that the initial aim of our research project was achieved? 
Justify your answer briefly.

•	 The initial aim of our project was to learn to “fight” with life, to 
set goals and discover our own Ithaca. The initial purpose was 
achieved.

•	 I believe it was accomplished because I found my own port.
•	 The initial aim was accomplished since everyone discovered their 

own Ithaca.
•	 The initial aim was successfully achieved. I learned many things 

about Ithaca and in addition I learned how to find my own Ithaca.
•	 It was achieved as we gained a great deal of new knowledge and set 

new goals in our lives.
•	 Our aim was to acquire knowledge, experiences and bravery. I be-

lieve it was achieved with great success.
•	 It was achieved because with through this journey I learned to be 

supported by others. I enriched my knowledge and changed my 
way of thinking.

6. Presentation at the events held at the Finnish 
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Embassy in Athens, at the co-organized event with 
the Christina and Goran Schildt Foundation at the 
Leros Municipal Theatre and at school. 

Thank you very much for the honor to be amongst you tonight.
With your invitation you have given us the opportunity to support 

the bridge between Finland and Greece, between Finland and Leros, which 
was built by Goran Schildt with his journeys in Greece, in his first book “In 
the Wake of Ulysses” and with his choice to build his home on our small 
island, Leros, and love it as if it were his second homeland.

With this invitation you also gave us the opportunity to honor Goran 
Schildt, he who throughout his whole life followed the steps of Ulysses, he 
who adored Greece and Leros, and also to honor his beloved wife Chris-
tina, who, as a fellow traveler and successor of her husband’s work, opened 
the door for us, three years ago, to know Finland through the Comenius 
programme titled “DAPHNE, the Sea as a Boundary and Bridge”, which we 
conducted in collaboration with the Ekenas Gymnasium; (this invitation 
also gave us the opportunity) to get away from the narrowness of our small 
island and our little world and become travelers of reality and dream.

During this school year, we continued the journey to reality and 
dream alongside our first year Senior High School students through the  
project titled “A Journey to Ithaca of Reality and Symbol”.

On our way to our Ithaca our fellow travelers were Homer, the epic 
poet and his work the “Odyssey”, Goran Schildt through his book “In the 
Wake of Ulysses” and the poet C. P. Cavafy with his symbolic poem “Ithaca”. 

As a coordinator and supervisor of the project, I chose Goran Schil-
dt’s book “In the Wake of Ulysses”, as a source for my students to study 
because of the following reasons:

In the book,  there is beautiful material about Ithaca, written by 
a sensitive and observant traveler, an excellent commander of language, 
a splendid author who is able to transmit feelings and experiences with 
directness.  

While reading it, I perceived from the way of writing the perspec-
tive of the scientist, who testifies his view, documented through knowledge 
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and who challenges through his meditation and his opinion-stating, lack-
ing however the inflicting academic style of the omniscient, but full of the 
wisdom of the thinker who discourses with people wisely and humbly.   

While studying the book, I was impressed by the perspective of the 
academic teacher who rejoices the beautiful, appreciates it, enjoys it and 
has the mental greatness to endlessly praise it; but at the same time -by 
describing everyday life-, he focuses on faults which we usually cannot see 
or do not wish to see, allowing us to recognize them by ourselves from peo-
ple’s behaviors, knowing very much that praise and criticism alike, as they 
are recorded in the ancient Greek wisdom, when expressed in moderation, 
could lead to self-awareness and thus to progress. In this way, he resurrects 
the Homeric ritual of praise and recognition. And, as the author himself 
writes in his book “…a poet’s greater duty has always been to praise, be-
cause it is only by charging existence and every single object with the love 
and respect of praise, that the subjects of praise get their value and impor-
tance for humanity. It’s only through praise that the world is born inside 
our consciousness…”

He also knows that extreme praise makes people arrogant and this 
leads to punishment and that criticism leads to balance because it forces 
people to see their mistakes and become better.

Writing down every-day life in a delicate manner, the academic 
teacher Goran Schildt allows us to find faults and negatives, in hindsight, 
from the consequences of our actions or their characteristics in every-day 
life; he allows us to exasperate, to laugh, to satirize, to agree or disagree 
with him, to move on to self-respect.

I also discerned the art historian, who in a literary manner binds 
Greece’s yesterday with its today, who appreciates our past, considers it 
alive and suggests us ways to preserve it.

Finally, I saw the man who adores Greece to know and learn about 
our country a lot more that most of us do, and I saw his book as a challenge 
for us to know our country through his own eyes.

Thus, I considered wise for my students to become familiar with 
Goran Schildt, to know a prominent personality, to understand how char-
acters are better built when different cultures merge, to be enchanted by 
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his descriptions, to be concerned, to know their country through his eyes 
-as we very often appreciate more of what we have got when someone else 
praises it, to love their country more and be proud of it.

It is true that in this difficult era that we are living in, an era of 
economic crisis and value obsolescence, an era where Greeks are crushed 
under the weight of criticism, we have to find Ariadne’s thread to escape 
this dark labyrinth. And Ariadne’s thread lies in how we shall appreciate 
our positive aspects and utilize them, and in how to attend to our negative 
aspects and avoid them. Goran Schildt’s praise for Greece is necessary for 
us to stand on the pedestal, feel confident and make a new beginning. At 
the same time, recognizing our negative aspects is a positive element to-
wards building the future of our children by avoiding those aspects, as it is 
our duty.

I also recognized in Goran Schildt, the individual and the travel-
er,  aspects of our very own Ulysses, and in his journeys and quests, C.P. 
Cavafy’s Ithaca of Symbol.

I saw the excellent sailor embarking on a journey fused by man’s 
natural desire for knowledge, ready to taste all the challenges of the journey 
to Ithaca; a seeker of knowledge and all things new; a traveler who knows 
very well that “external conditions decide when you set sail” and that navi-
gation depends heavily on “the powers of nature, divine providence and 
the unknown”. This is why he respects natural laws and divine providence 
and does not challenge the unknown, does not take pride. Humble and 
full of respect for nature’s grandeur in all its manifestations, he scours our 
oceans, he tames the winds. Whatever hardship he may encounter he does 
not retreat, does not quail and does not stop. He takes pleasure in the jour-
ney, tastes every sensation, enjoys everything our land can deliver and ap-
preciates even the poorest, because in it, he finds the treat of the striving 
people’s sweat. He enjoys the company of simple men, befriends the hum-
ble, tries to learn their language to learn even more. 

In the wake of Ulysses, he delays the return to his Ithaca. The long 
journey, beautiful and full of challenges, led him to Leros. To the Leros he 
loved and adored, where he found his anchorage, his hermitage, his source 
of inspiration. And he closed it within his heart and his soul and made it 
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his second motherland.
But he would not forget his own motherland, Ekenas of Finland. 

Nostos (the yearning for home), as in Ulysses too, would always have him 
returning there. He also gave his house in Finland the name “Ithaca” so 
that he would always have in mind returning to his country and he named 
his house in Leros “Colchis”, to remind him, always in accordance with the 
Greek mythology and the symbolism of the fable, that there rules the son 
of Sun, there lies the precious Golden Fleece that everyone covets, though 
it is not easy. But one should not be exasperated or feel sorry because ac-
cording to the incitement of the golden-fleeced ram, “we all have a mission 
on earth and this mission we have got to fulfill”. 

Being finally wise, with such experience, knowing “what those 
Ithacas mean”, as the poet C.P. Cavafy beautifully mentions, he sets sail 
in his old age for his last journey from the Ekenas port to Ithaca, bringing 
with him soil and an olive tree branch from Leros, from Greece, leaving 
behind him a priceless body of work both for Finland and us.

 Goran Schildt loved Greece up until the end of his life. He loved the 
light, the endless blue, “the walks on the hills, the daisy meadows, he loved 
every sacred landscape”, he made proposals for the preservation of Greek 
heritage, architecture, landscape and atmosphere. He respected our land, 
our tradition and advises us to do the same, reminding us of our cultural 
duty.

Duty conscious as a teacher myself, I wanted my students in their 
quest for their own Ithaca, to know Goran Schildt as a modern day Ulysses 
and to understand the importance of the journey, to learn about the quali-
ties they have to acquire, to see that the quest for their own Ithaca does not 
just comply with individuality, but also with collectiveness, to feel that

If they have goals and fight to fulfill them
If they love the journey
If they know different cultures
If they love with their soul what they want
If they dare
If they don’t take pride
If they respect
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THEY WOULD BE WINNERS OF LIFE.
Colchis in Greek mythology was a state in far away Caucasus that 

had as its King the son of Sun. This King had the Golden Fleece hanging 
from a tree, which was much sought after and for its sake the Argonautic 
expedition was organized. This Golden Fleece was the skin of a winged ram 
that understood humans’ thoughts, felt their intentions and while   carry-
ing Frixos and Elli away from their evil stepmother upon Zeus’ demand, 
gave them courage by saying to them “we all have a mission on earth and 
this mission we must fulfill”.
 
The above statement is derived from studying Goran Schildt’s book “In the 
Wake of Ulysses”, in its Greek edition.
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6.1. At the co-organized event with the Christina and Goran 
Schildt Foundation at the Leros Municipal Theatre 

A voyage to Ithaca: Reality and Symbol

This subject, invoking global experience and insuring cross-curric-
ulum approach, is of universal reference and interest; a subject timeless 
and always timely. 

In choosing this subject, we primarily took into account the ado-
lescents’ need for healthy Symbols, especially for goals that will help them 
move on successfully in their lives as well as our challenging times (re-
cession, unemployment, crisis of moral values ) which do not help young 
people to orientate themselves to goals.

The aims of our project were:
1. To understand the symbolism behind Ithaca. Realizing that 

the ideal circumstances for  the quest of Ithaca will never ex-
ist and that in hard times Ithaca is more than ever necessary.

2. To find out the inner traits one must possess to fulfill his or her goals
3. To acquire knowledge, skills and stances and 

through learning experience, comparing  and jus-
tifying to develop self-awareness and self-esteem.

In order to achieve these aims we selected the following resources:

•	 Homer’s “Odyssey”, rhapsody N. verses 210-421
•	 Göran Schildt, “In the wake of Ulysses”, chapter “To Ithaca”
•	 C.P. Cavafy, poem “Ithaca”
•	 The Internet
•	 Poems of Greek women poets titled “Ithaca”

Through these resources, one  can trace the timelessness and uni-
versality of the subject.

Homer  took us to Greece of the end of the 13 century B.C., Göran 
Schildt to the post-war modern Greece of the 1950s and cyberspace to 
the Greece of today. Selecting Göran Schildt is even more evocative of the 
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universality of Ithaca.
C.P. Cavafy acquainted us with Ithaca as a Symbol. The Greek wom-

en poets show how relevant this subject is by emphasizing the female per-
spective.

6.1.1. Methods used to achieve our aims

We tried to fulfill the aforementioned aims by utilizing multiple 
types of intelligence according H. Gardner in the following ways:

We studied ancient epic poetry, modern poetry and essay. We se-
lected the information needed which we presented to our fellow class-
mates, we analyzed others’ critical views, composed our own written es-
says, summarized, completed relevant crossword puzzles, wrote about our 
own Ithaca, deliberated and evaluated our work and reached our final con-
clusions.  

The cooperative method of student based learning was used in or-
der to utilize multiple types of intelligence.

The title of this particular subject suggested both a certain sense of 
dynamic and a hidden mystery. 

The “Voyage” was both a curiosity inspiring and a surprise promis-
ing challenge and invite. “Ithaca” was hiding a mystery and together with 
“Reality” and “Symbol” was drawing our inquisitiveness and inviting us to 
explore it.

After selecting our topic, we created five groups between twenty 
one students. We defined our aims, our activities and the rules of proper 
teamwork.

And so, our ship “The Ithaca”, on board with our groups (The posi-
tives, The Travelers, The Wanderers, The Wayfarers and The Dreamers)  
and provided with our thirst for learning, set out for its voyage having as 
its first destination cyberspace.

There, we explored the beautiful evergreen island of Ithaca, mar-
veled at the turquoise waters of the Ionian Sea, studied the history of the 
island as well as the activities of its inhabitants.

And then we set sail from the sheltered port of Vathi guided by 
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Homer to follow the wake of Ulysses when after twenty years he reaches 
at last the much longed for Ithaca. And yet Ulysses was unable to identify 
his homeland and so the goddess Athena, after having lifted the foggy veil, 
speaks to him of the endless wheat bearing and vine brimming coarse land 
and of the large forests, the springs and the pastures. Then, she showed him 
the landmarks of Ithaca: the harbor of the old man Forkin and the long-
leafed olive tree on its top, the Nymphs cave and the forested location of 
Nirito. Then, the much tormented Ulysses, overwhelmed with joy, bended 
down on his knees to kiss the ground of his sweet homeland.

And then, we left Ulysses under the old olive tree trying to find 
ways to knock Penelope’s suitors off his palace and accosted Göran’s boat 
“Daphne” which was heading straight for Vathi, Ithaca’s modern capital 
glancing Göran’s writings. There we read “The capital of Ithaca has one of 
the most amazing natural harbors I have seen… It was six o’clock in the 
afternoon and tradespeople and their families were sitting on the balco-
nies outside the trim houses along the quayside enjoying the sea breeze 
after the heat of the day… Oddly enough, we immediately felt at home in 
Vathy, whose small but well-built houses, shaded by trees, bear a striking 
resemblance to the i8th- century buildings of our Scandinavian provincial 
towns… We were received kindly … But we were eyed with all the more 
curiosity…”

In the afternoon we followed Göran on his scooter into the wild 
paths of the island in search of Ulysses’ castle and in his thoughts on the 
reality of history and the power of myth, so strangely intertwined in Ithaca. 
We learned of the different archaeologist views on which present island 
corresponds to Homer’s Ithaca, as well as the two conflicting scientific 
camps that each places Ulysses palace on a different location on modern-
day Ithaca. We headed down to the small beach of Polis which according 
to Göran Schildt is the only real evidence that the capital of the island was 
once on this side of Ithaca and dived into the trepid yet cooling waters. 
Cicadas were singing as if enchanted… and out in the sea there was the 
small gleaming island of Asteris, where the suitors had waited Ulysses’ son 
Telemachus.

We stayed only a few days on Ithaca with Göran, yet we enjoyed 
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every moment with him. And after we tasted the only wine in the world 
that makes you sing in the morning, we set off from the real Ithaca to meet 
Ithaca as a symbol.

In his poem “Ithaca”, the poet C.P. Cavafy, urges each and every 
one of us as we set out for Ithaka to hope the voyage is a long one, full of 
adventure, full of discovery. To offer to our spirits and our bodies excite-
ments of high quality and not to dwell on meaningless pleasures. To not be 
intimidated by adversities. It is people themselves who set up obstacles in 
their own way because they are afraid of claiming their dreams. To hope 
the voyage is a long one, to acquire much knowledge. But, we must always 
bear in mind Ithaca, our aim and destination so as not to get lost, give 
up our effort and to properly complete our journey. There is no reason to 
hurry as the journey lasts our whole lifetime. When we are finally old and 
the end of our lives is near then we can reach “Ithaca” full of knowledge 
and experience.

“Ithaca” has no riches to offer; it is the motive for the journey. Thanks 
to it, we will be able to get to know so many places, people, much knowl-
edge and experience. “Ithaca” gave us the marvelous journey. “Ithaca” is 
both the beginning and the end destination; it is the aim that keeps us 
strong. Throughout our lives there are many aims; as soon as one reaches 
its end, yet another one begins. So, as we reach the end of our lives having 
many “Ithacas” within our experience, we come to understand that our 
whole life is an “Ithaca”. “And if you find her poor, Ithaca” won’t have fooled 
you. Wise as you will have become, so full of experience, you will have un-
derstood by then what these Ithacas mean.”

Ithaca has become a symbol as Ulysses primary goal. It was what 
gave him strength, kept him alive and supported him through difficulties. 
It was the light that guided him, made him shut his ears to the Sirens, face 
Scylla and Charybdis and fool Cyclops. Göran Schildt enchanted by the 
Ithaca of myth and reality in the wake of Ulysses, being a modern Ulysses 
himself, beautifully combines with his life and work the qualities of C.P. 
Cavafy’s Ithaca and urges us to go after our dreams armed with love, de-
termination, willfulness, patience, respect to God’s and nature’s law and 
humility. 
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Each and every one of us is a Ulysses. To enjoy life one must have 
goals and enjoy every single thing the journey has to offer for their fulfill-
ment. 

Continuing our voyage with our ship “Ithaca”, we are here today 
with you sharing our thoughts, encountering new and unprecedented to us 
experiences, acquiring new knowledge. And we believe that together with 
Göran Schildt we can exclaim:

“Ithaca, Ithaca, what historic place can compete with you as regards 
the perception and multiplicity of memories” No place…and that is why….

“As you set out for Ithaka
hope the voyage is a long one,
full of adventure, full of discovery.
Laistrygonians and Cyclops,
angry Poseidon—don’t be afraid of them:
you’ll never find things like that on your way
as long as you keep your thoughts raised high,
as long as a rare excitement
stirs your spirit and your body.
Laistrygonians and Cyclops,
wild Poseidon—you won’t encounter them
unless you bring them along inside your soul,
unless your soul sets them up in front of you.

Hope the voyage is a long one.
May there be many a summer morning when,
with what pleasure, what joy,
you come into harbors seen for the first time;
may you stop at Phoenician trading stations
to buy fine things,
mother of pearl and coral, amber and ebony,
sensual perfume of every kind—
as many sensual perfumes as you can;
and may you visit many Egyptian cities
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to gather stores of knowledge from their scholars.

Keep Ithaka always in your mind.
Arriving there is what you are destined for.
But do not hurry the journey at all.
Better if it lasts for years,
so you are old by the time you reach the island,
wealthy with all you have gained on the way,
not expecting Ithaka to make you rich.

Ithaka gave you the marvelous journey.
Without her you would not have set out.
She has nothing left to give you now.

And if you find her poor, Ithaka won’t have fooled you.
Wise as you will have become, so full of experience,
you will have understood by then what these Ithakas mean. “
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7. Teams Essays

 
“A Journey to Ithaca of Reality and Symbol”

7.1. Working teams

The Positives
Team members : Nektarios Tahliambouris, Iason Philippides, Constanti-
na-Marina Papageorgiou, Eftihia Tsiara.

The Travelers
Team members : Myrto Dimitrakopoulou, Paraskevi Manisi, Polyxeni 
Maravelia, Meggi Pergioni, Veronika Marki.

The Wanderers 
Team members : Flora Georga, Marina Gourla, Nicoletta Lymberopoulou, 
Ioanna Chlorou.

The Wayfarers
Team members : Maria Vavla, Despoina Vaggeli, Eirini Gaitanidou, Stevi 
Miari.

The Dreamers
Team members : Chrysostomos Kleidoniaris, Nikos Treppas Thomas Mer-
ambeliotis, Stelios Vrastaminos

7.2. Detailed abstracts of teams’ essays
 
7.2.1. The subect 

Being a team of science-oriented pupils the topic of this project 
was at first somewhat daunting, yet quite an interesting challenge. During 
our journey, our interest grew stronger. We learned more and more new 
things; on the real island of Ithaca, Homer’s Ithaca, Scildt’s, C.P. Cavafy’s.... 
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A timely subject of great importance that has greatly preoccupied major 
artists and simple folks alike. 

After splitting into 5 groups (the Positives, the Dreamers, the Travel-
ers, the Wanderers and the Wayfarers) we set off on our ‘Ithaca’ vessel to-
gether with the best guide possible, Mrs. Georgaki and having as compan-
ions Homer, Schildt and C.P. Cavafy. Sailing to our destination we met 
figures from Ulysseus to Ithaca’s present day inhabitants. 

7.2.2. Project Aim
By choosing this topic, we set as our goal to travel and meet a sym-

bol as great and holy as Ithaca. We wanted to acquire newfound experi-
ences and to get to know ourselves even better. Through this project, we 
wanted to grow and find our inner strength and to amass courage to face 
the adversities that lie before us. For each and every one of us to become a 
small Ulysseus and find his/her own Ithaca. 

The aim of the project ““A Journey to Ithaca of Reality and Symbol” 
is to travel, even in spirit, and to search not only for the famous Ithaca with 
which we have become familiar through myth, but to also get to know our 
“own” Ithaca. Another project aim is meeting the other members of the 
group and realizing the importance of team work. Moreover, another aim 
is the acquisition of new knowledge. Finally, with the completion of this 
project we will learn to set goals in life and to eventually fulfill them. We 
will understand the significance of goal setting for our lives and we will 
realize that the goal itself is as valuable as the course and the way there just 
like in the words of C.P. Cavafy “And if you find her poor, Ithaca won’t have 
fooled you”.
 “Ithaca” teach us that the destination and reaching it is not impor-
tant – the journey there itself is. By trying to accomplish our goals we shall 
meet a lot of difficulties; difficulties through which we shall gain knowl-
edge. We shall be concerned, enter the process of self-discovery, exploring 
our personalities as well as our abilities. While trying to interpret the great 
symbolisms behind Ithaca, we understand that Ithaca is not the destina-
tion, but the journey there is. A journey full of difficulties and obstacles 
that will strengthen us and make us appreciate life and its values. 
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7.2.3. Symbol

Traditionally, each symbol has a dual depiction and triple seman-
tics which constitute its characteristic. For example, the dove is a symbol 
of peace and therefore, its depiction as a symbol represents both a dove 
and the notion of peace at the same time. In turn, this creates an emotion-
al charge on the specific allegorical meaning of varying intensity, which 
forms the psyche of this particular symbol.  Consequently, there are three 
distinct parts in a symbol. A symbol can therefore be an object or a sign 
or a person or a phrase or an event used to represent a concept, an idea or 
a similar piece of information of the object; it can never be the idea itself. 
The identified schema, sign or representation contributes to the decipher-
ing of the meaning which it carries. Hence, the symbolic representation of 
concepts and objects is the basis of communication between two or more 
subjects. 
A symbol is addressed to a purely intellectual function of the human 
thought and helps the imprint and memorizing of a meaning. In that sense, 
the alphabet and numbers are the first symbols man learns to use either 
to communicate or to mentally develop or for his/her own inner develop-
ment or to write down his/her ideas. 
A symbol can enjoy either universal force (to be globally recognizable like 
the widely accepted mathematical symbols or the five Olympic circles etc.), 
partial one (like the Cross does for Christians) or purely local (like the em-
blem of a local sports club). 
The meaning of a symbol can vary and is usually affected by the historic 
and religious context surrounding it. For instance, the right turned version 
of the ancient Greek symbol known as “gammadion”, a symbol of roaming, 
was linked during World War II with Nazi ideology arbitrarily as a swas-
tika (a military symbol), whereas before it was a purely religious, peaceful 
symbol of roaming in art.
A symbol, can also be a person that has been established by public aware-
ness as the embodiment of an idea or tendency. For example, Nelson Man-
dela has been a symbol of the fight against Apartheid. 
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7.2.4. The Ithaca of Reality

Ithaca, which belongs to the Ionian cluster of Islands, is the fifth 
in size island of the Ionian Sea and lies south of the island of Lefkada and 
on the north-east of Cephallonia from which it is divided by a strait of 
the same name. The island’s capital is Vathi. Approximately 3.084 people 
inhabit the island according to the 2001  census. Together with smaller 
islands and islets it forms the Province of Ithaca belonging to the Cephal-
lonia Prefecture. 

Ithaca is connected by boat daily with the islands of Cephallonia 
and Lefkada as well as the mainland city of Patras and the town of Astacos. 
The island has two harbours, Vathi and Pisso Aetos which are both con-
nected to Patras via Cephallonia’s main port, Sami.  Pisso Aetos is also con-
nected to Fiskardo in Cephallonia, Vassiliki in Lefkada and Astacos in the 
Aetoloacarnania Prefecture. Boats connect Frikes to Fiskardo and Vassiliki 
or Nydri. 

7.2.4.1. Geography

Ithaca is a linear island occupying 96 sq. km. and holding rich in-
dentations on its eastern shores, which are characterized by the existence 
of many bays and capes. The northernmost end of  the island is cape Melis-
sa whereas the south end one is cape Aghios Andreas. Between these two 
ends lie the bay of Frikes, the Mavronas cape, the Aghios Ilias cape, the bay 
of Molos, cape Schoinos and other capes. Coastline length reaches in total 
101 km. On the island rise two hills: the Nirito Mountain (806 m.) and 
Merovigli (669 m.)

7.2.5. Economy

In terms of fiscal activity, almost total of the financially active popu-
lation works in the fields of agriculture, animal farming, commerce and 
tourism. 

On Ithaca are held tourist fares including showcasing local farm 
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products and training seminars for bio-farmers and alternative forms of 
tourism. There are also programmes  aimed at new farmers in order to im-
prove the age span of the farming populace. Moreover, entrepreneurship 
for young people aged 18-35 year old is also reinforced as well as female 
entrepreneurship in order to boost the female population. Agritourism is 
also strong on Ulysses’ island. 

Some of the local products include arbutus and pear preserve, jams, 
the traditional pastry of ravani and sage honey. On Ithaca is also produced 
the sweetest wine which according to Goran Schildt makes people sing in 
the morning and an extra-virgin olive oil coming from the local olive tree 
variety called Thiako.  

7.2.6. Folklore

Traditions, mores and customs, idioms, songs, mournful keens, religious 
festivities and superstitions along with architecture, arts and ideas are those 
characteristics of a place that have been shaped through its historic course 
and multilateral influences.
For Ithaca as well as the rest of the Ionian Islands, the Venetian rule has 
left a strong mark on its cultural evolution influencing the known Ionian 
tradition which is more evident today on the islands of Zakynthos (Zante), 
Corfu or Cephallonia. The poor and barren Ithaca could not hold its peo-
ple who turned to migration or became sailors to sustain themselves and 
so especially during the 20th century the depletion of the population rises 
significantly. Hence, Ithaca is always influenced by the various cultural ele-
ments brought back by many and various “Ulysses” figures, while assimi-
lating and retaining only those new tendencies that would be beneficial to 
the island in relation to the times (time period) and its inhabitants’ needs
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7.2.7. “The Ithaca of Antiquitiy”

7.2.7.1. The name Ithaca [Ithaki in Modern Greek] 

Ithaca got its name form Ithacus, the first inhabitant of the island 
who was the son of Pterelaus and brother to Polyctor and Neritus or ac-
cording to mythology the son of Poseidon and Amphimeli. According to 
another speculation the name comes from the ancient Greek word “Ithe” 
[ιθή] which means jovial or from the Phoenician word “Utika” which 
means colony or from the ancient Greek word “Ithys” [Ιθύς] which means 
steep.

7.2.7.2. Homer

Homer was an Ancient Greek epic poet, the greatest of the poets 
through out the centuries with whom both literature as art and European 
literature begin. The information we have on Homer is sparse and vague. 
Many cities claim to be his birthplace. “Seven cities claim Homer as their 
countryman: Cyme, Chios, Colophon, Smyrna, Pylos, Argos, Athens”. 
Izmir (Smyrna) in present day Turkey is, however, his most likely birth-
place. According to Herodotus, Homer lived 400 years before him, thus 
based on this testimony, he must have lived around the mid 9th century 
B.C.

7.2.7.3. The Odyssey

The Odyssey is the second large epic of Ancient Greek literature after the 
Iliad. The Odyssey talks about the adventurous coming home of Odysseus, 
hero of the Trojan War and King of Ithaca as well as the murdering of the 
suitors that had moved into his palace claiming his wife Penelope.  

Metaphorically speaking every wandering, hardship and adventure can be 
called an Odyssey. 
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N Rapsody: The saliling of Ulysseus from the land of Phaeacians.  Odys-
seus’ arrival at Ithaca. 

In this rhapsody, the Phaeacians shower Odysseus with great farewell gifts 
and bring him on their boat to Ithaca. They lay him asleep on the shore and 
once he awakens, he fails to recognize his homeland until Athena’s divine 
intervention. Together they master a plan against the suitors and eventu-
ally he is turned into a beggar by the goddess. 

7.2.7.4. The name Odysseus (Ulysses) 

The name Odysseus, which comes from the ancient Greek verb “odys-
somai” [οδύσσομαι], means furious but also hated by the Gods, he who 
has given reason for resentment. It is believed that it was given to him by 
his grandfather, Autolycus. This version is based on the fact that Odys-
seus hates the Gods and the Gods hate Odysseus. According to Homer the 
name means “son of stone” but it is most likely to belong to the same fam-
ily of words with the word “odegos” [οδηγός, meaning guide]. It can also 
come from the ancient Greek verb “odynao” [οδυνάω] which means “to 
cause pain” in the sense  “he who causes and feels pain”. Besides, Odysseus 
feels a constant mental or/and physical ache – namely inflicting pain on 
someone else while having someone else inflicting pain to him. 

7.2.7.5. Ulysses’ Characteristics
 Ulysses is ingenious, resourceful while being dominated by intel-

ligence and his inventive mind. He faced critical times and overcame the 
obstacles he met with  these qualities. Ulysses is the symbol of a fighter in 
a world of evil that manages eventually to reach his homeland and his wife. 
His strong personality combined with his desire to return home, his love 
for his wife together with divine help form the goddess Athena make him 
overcome any adversities he might face and achieve his goal. Ulysses can 
be characterized as enduring, magnanimous, prudent and wise, brave. His 
character, however, is not one dimensional and his personality is complex. 
Sometimes –if forced by existing conditions- he can be cold-hearted and 



147

superstitious. He deals with life’s surprises with his will power and his clev-
erness. He is tenacious and of endless endurance. 
He can be described as resourceful due to his strategic and planning, cun-
ning- one of the finest examples of his cunningness is his making Ca-
lypso swear by the waters of the Styx. His politeness and ingenuity must 
be stressed as he always achieves his goals with a polite attitude and with 
various ways. He is a diplomat since he never argues with anyone, but he 
manages to find solutions peacefully. His spirit is elevated since he chooses 
his country and wife over immortality and eternal youth offered to him by 
Calypso. He possesses decisiveness being focused on his goal no matter 
what. He is characterized by courage and this is proven by the fact that he 
is not afraid to tackle difficulties and embark on new journeys. Finally, he 
is resourceful and inventive and this can easily be perceived by the inven-
tion of the Trojan horse. 

7.2.7.6. Ithaca through the eyes of Homer

According to Homer, Ithaca, which was world renowned at his time, has 
got steep rocks which lead to hospitable harbours by the unappeased sea.  
On the island there are long, winding, snake-like paths leading to large for-
ests full of lush trees. Somewhere there must lie the exquisite and spacious 
cave in which Odysseus held many sacrifices, perfect hecatombs.  
Its land is rough, not accommodating, unsuitable for horses. However, it is 
fertile, not at all cheap and producing countless amount of wheat as its soil 
is fruitful. There are many vines that make sweet wine. All of its fields are 
watered either by heavy rainfall or by its many springs. 

7.2.8. Göran Schildt and Ithaca through his eyes

7.2.8.1. Göran Schildt’s Biography

Göran Schildt was born in 1917 in Helsinki. Ever since he was a 
child he dreamt of becoming a writer just like his father Runar Schildt, who 
killed himself when Goran was just 8 years old. Since Goran was also pri-
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vately tutored, he managed to graduate a year earlier than his classmates. 
Göran had a dear childhood friend, Alvar Aalto (who died in 1976), 

who designed and built his home in Helsinki, Finland that was completed 
in 1970. Göran travelled to France in order to learn French. In autumn 
1934 he settled in the home of a family in the Pyrenees and in spring 1935 
he attended the Sorbonne University in Paris. During Christmas 1934 he 
travelled to Mayorca and then for the first time in his life came in contact 
with the bubbly Mediterranean. 

Göran Schildt took part in the Winter War of 1939-1940 where he 
was injured. During his long recovery, he decided that if he survived, he 
would sail to the Mediterranean on his own boat. This dream became true 
in 1948 when together with his first wife, Mona Morales-Schildt he sailed 
on board the Daphne along the French river and canals all the way to Lav-
agna. His book “In the wake of a wish (1949)” which was based on this trip 
was a big personal success. As a writer, he is mostly known for his books 
on sailing; however, his books are varied and include cultural history, his-
tory of art, essays, journalism, traveler literature, biographies and fiction. 
Göran Schildt worked as a professor on the History of Art at the University 
of Helsinki in 1947. However, he chose sailing and the free life of a writer. 
Upon returning from a long journey back to his homeland, he met and fell 
in love with and later on married Christina Schildt who stood by him until 
the end of his life.

In 1965, Göran Schildt obtained a second home on the Greek Island 
of Leros. On this island he met many people, whom he made friends with, 
he partied and enjoyed himself with them. It was, however, one man that 
stood out and managed to remain in his heart by the end of his life and this 
man was George Valsamis with whom he became inseparable. It is worth 
mentioning that from all his journeys he singled out the island of Leros, 
which his wife still visits. It does also not go amiss that the people of Leros 
remember and honour his memory. 

Furthermore, he travelled to Ithaca, met its people, became en-
chanted with the place and left there with the best impressions. That is why 
he wrote a book titled “In the Wake of Ulysses” a chapter of which refers 
to Ithaca. 
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Finally, though the aforementioned, one can conclude that Göran 
Schildt can be labeled as a toiler, strong, a spiritual man with a free spirit, 
an optimist, patient, fearless, dreamer, thirsty for knowledge and conclud-
ing a modern-day “Ulysses”. (Source: http;//acaarchitecture.com/Mag(37)
htm.htm)

7.2.8.2. Ithaca through Göran Schildt’s eyes”

Göran Schildt writes about an island named Ithaca that lies in the 
Ionian Islands during his travels. The period he writes in is the late 1940s 
when Greece had just experienced the end of World War II. 

Upon entering the island, one faces one of the most extraordinary 
natural harbours of Greece. A semi-circular, amphitheatrical -one might 
say- port, resembling an Italian fjord and surrounded on all sides by tall 
mountains. 

Then, the traveler is dazzled by the well-kept, all-white small houses 
bathing in the sun. The island lacks grand auto routes, but has got steep 
paths. Since Ithaca is an underdeveloped island without much touristic de-
velopment, tourist infrastructure is limited to a single hotel at Vathi. Yet 
the island’s beauty is enchanting, pacifying and making you escape the fast 
and bustling life rhythm of a big city. 

Regarding the natural habitat, there are amazing beaches with 
gleaming rocks and paper white thin sand; its flora is said to enjoy a large 
variety of olive trees and its wine is said to be quite good as the island is 
renowned for that. The main characteristic of its land is its springs with 
their crystal clear water.

Schildt in his book singles out two areas claiming to be Ulysses’ 
birthplace: the first is Vathi and the mountain side Aetos, an exquisite area 
with a view of the sea and the rest of the islands, whereas the second is 
Stavros, which lies on the north side of the island. Miss Benton’s excava-
tions have proved the real birthplace of Ulysses to be the latter. 

Regarding its people, we can observe through Göran Schildt’s book 
that they were hospitable, polite and generous since when he visited Ithaca 
they willingly accepted him offering him food and drink. As for the cli-



150

mate, it is characterized as cool with great discrepancies between night and 
day (hot sun-virtuous night).

7.2.9. C.P. Cavafy’s Biography

Constantine Petrou Cavafy was born on 29th April 1863 in Alexan-
dria, Egypt where his parents had settled upon leaving Constantinople (In-
stabul) in 1840.  He was the ninth child of merchant Petros Cavafy (1814-
1870). His mother belonged to an old family of the aristocratic Greek 
Fanari area of Constantinople. Both these elements, his father’s character 
as a man of commerce and his mother’s nobility vastly contributed to shap-
ing the poet’s personality.

His family settled in England (Liverpool and London) after his fa-
ther’s death and the gradual dismantling of the family business, where he 
remained until 1876. In Alexandria, Cavafy was taught English, French 
and Greek with a home tutor and he completed his education with two 
years of studying at the Greek School of Alexandria. He also lived for three 
years that would be the most crucial for his  psychological and intellectual 
shaping in Constantinople (1882-1884). 

In 1897 he travelled to Paris and in 1903 to Athens and after that 
he did not move form Alexandria for the following thirty years. After oc-
casionally working for stock exchange businesses he decide to become a 
civil servant and was appointed at the age of 59 at the Ministry of Public 
Works in 1922. 

He started publishing poems influenced by the Athenian Romantic 
School poets from 1886 without being at all influenced by the style change 
of the 1880s generation of Greek poets. Since 1891 when he first publish-
es on pamphlets his poem “Builders” and especially since 1896 when he 
writes “The Walls” –his first recognized poem- one can trace the charac-
teristics of his mature poetry. 

C.P. Cavafy is well known for his irony, a unique combination of 
verbal and dramatic irony. Yet, many of his fellow foreign poets (Auden, 
Forster) had originally been acquainted with and in love with his erotic 
poems. 
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In 1932 Cavafy went to Athens in order to be treated for larynx 
cancer and there he remained for quite a while, while being the recipient of 
great cordiality by his numerous fans. Upon returning to Alexandria, his 
condition worsened and he was admitted to the Greek Community Hospi-
tal where he died on 29th April 1933, the day of his 70th birthday. 

7.2.9.1. C.P. Cavafy’s Ithaca-Symbol

Ithaca is a didactic poem, written in the second person singular in 
order to make the sense of poet exhortation to reader even greater. By us-
ing the second person singular the poem becomes more direct and each 
reader feels as though it is addressed to him/her. 

The poet’s inspiration was the myth of Ulysses and his destination, 
“Ithaca”. “Ithaca” suggests the realization of a goal set by man. 

However, there are more than one “Ithaca”. Each person is destined 
to have his/her own “Ithaca”. The poem has the form of a didactic mono-
logue that can be read as an internal monologue. 

7.2.9.2. Analysis of “Ithaca”

Cavafy’s source of inspiration for writing this poem was the myth of Ul-
ysses and his end destination “Ithaca”. “Ithaca” suggests the fulfillment of a 
goal set by man. What else can “Ithaca” offer us? As a purpose it has given 
us all it could give us: it has shown us the way and it has pushed us to prac-
tically walk it. However, there is not just one “Ithaca”; there are many. Each 
one of us as so it seems, is destined to have his own “Ithaca”, his/her own 
goal. This poem belongs to Cavafy’s philosophical poems, but it also entails 
a didactic intention. Its sole categorization by some scholars as a didactic 
poem is not deemed as correct. The poem has the form of a didactic mono-
logue that can be read as an internal monologue to ‘one’s self ”. Its content 
reflects life experiences; it is not a theoretical construction attempting to 
define life form the outside. 
More specifically, Cavafy advises people just setting out on the voyage of 
life in the poem’s first stanza. It is, therefore, only natural that he should 
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wish them to have a life, not only long, but also full of adventures and 
knowledge much like Ulysses’ voyage was.  Such adventures harness one’s 
will; sharpen his/her critical ability and help him/her to be complete as a 
personality. The experience gained by someone from the journey of life is 
what gives one’s life meaning and value. It is also considered a natural cus-
tom for every traveler upon setting out to listen to the teachings of human 
wisdom and experience. Then, he becomes wiser and has greater experi-
ence. Moreover, it is important to stress the deeper meaning of verses 7-12 
where the poet states that in order for man to fulfill his goal, his spirit must 
be elevated, he must not be weathered by pettiness and meanness, but he 
must walk with vigor and decisiveness towards his goal. One must not cre-
ate fictional dangers out of pusillanimity and cowardice because if so he 
will accomplish nothing. Besides, nothing is impossible for man other than 
what he himself considers impossible. 
Cavafy, also, wishes to someone to have an intense life, to enjoy all kinds 
of earthly delights and to satisfy his/her senses enjoying pleasure. Further-
more, he/she must gain spiritual joys as well, that is to become educated by 
the most educated people, to embrace knowledge in all its amplitude and 
to be humanized. Cavafy is slowly de-symbolizing his Ithaca as it not yet 
but the goal each person has set for his/her life. In fact, the poet stresses 
that the goal itself and its fulfillment are not as important as the experienc-
es and the practice each person gains during his life and effort to achieve 
his goal. This does not, however, mean that Ithaca is without value; on the 
contrary, it is Ithaca one must always bear in mind, because, otherwise, one 
will never achieve one’s goal. The poet does, of course, emphasize that what 
one gains on his way to achievement far outweigh the goal itself as they 
contribute to a person’s becoming more mature.  
Without goals and dreams, man would put no effort and would gain noth-
ing; thus, he must not expect anything more from Ithaca as it has already 
offered all that it had. The value of Ithaca- of every goal set by man in his/
her life- is precisely the fact that it urges him/her to struggle and act. Man’s 
victory and gain is not his satisfying his desires, but the excitement and the 
knowledge gained during the journey. In the last verses, the poet summa-
rizes the deeper meaning. Ithaca for each one might hold a different mean-
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ing; what counts is the journey towards Ithaca, the attempt to fulfill one’s 
desires as this is the race that offers knowledge and experience.     

verses 1-3: Even though it refers to Ithaca, this is not a poem about return, 
on the yearning for home, like Ulysses’ journey was, but a journey on the 
way somewhere. The traveler in the poem sets out for Ithaca and is not 
returning to it. 
One should hope for this journey to be long and full of adventures and 
knowledge; unlike Ulysses wishing his return home journey to be brief, 
the reader’s voyage to Ithaca must last long so as to offer her/him many 
changes of fortune –adventures- and plenty of experiences.
v. 4-8: On the way to Ithaca there shall be no obstacles like the ones faced 
by Ulysses on his. The voyage to Ithaca will not be one of unsurpassed dif-
ficulties if the traveler keeps his thoughts high and does not concern him/
herself with the petty and the trivial. If the traveler has his/her mind set 
on his goal and insists upon reaching it, he/she will not face great adversi-
ties. He/she must, however, during this voyage offer his/her spirit much 
like his/her body high quality excitement and not dwell on trivial delights. 
If the traveler caters to his/her spiritual needs with worthy quests, he/she 
shall manage to continue the journey without needing to worry about any 
difficulties that might arise. If the traveler fails to look after his/her spiritual 
growth there will be no need for Cyclops end his/her journey as any insig-
nificant obstacle shall be enough to set the traveler off course. 
v. 9-2: The adversities faced by Ulysses were grave and a lot of effort was 
needed on his behalf in order to overcome them. For the poem’s traveler, 
though, there is no such danger of major problems arising; only if he/she 
is afraid and has negative thoughts is there a possibility of difficulties ap-
pearing on this journey, only if he himself exaggerates his problems, shall 
he find it difficult to go on. If the traveler is fearless and has no tendency 
to make dramas out of life’s small problems, he/she shall go on his/her 
journey unhindered. People themselves are the ones putting up obstacles 
on their way because they are afraid to dare, because they are afraid to go 
after their dreams. 
v.13: For yet another time the poet is urging us to hope for a long voyage. 
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The poet is repeating his urge as he considers it very important to not make 
haste in completing one’s journey. This voyage is essentially our whole life 
and so one must wish for longevity. 
v.14-16: May there be many mornings when we shall first enter new har-
bors. This wish might be literal, expressing the value of meeting new plac-
es, or metaphorical in the sense that all new experience, every single new 
person we meet should be considered a gain. The experience harvested 
from our voyage shall come through from the new places we will meet as 
well as the different experiences we will live. 
v17-19: Phoenice (present day Lebanon) was known in ancient times as a 
major trading centre where products and people gathered from surround-
ing areas and the farthest to the East alike. The poet, therefore, is urging us 
to find ourselves in places where we would be able to have the opportunity 
to come into contact with foreign cultures through which we will broaden 
our knowledge and our way of thinking. Meeting different cultures is ac-
cording to the poet like a window to knowledge and a unique way to en-
hance our experiences. 
v. 20-21: The poet’s urges are not just limited to the enrichment of human 
knowledge but apply to meeting love since man has more than just spir-
itual needs. In order, thus, for humans to be complete they must cater for 
both their spirit and body.  
v. 22-23: The poet is urging us to head to Egyptian cities, thus, on the one 
hand declaring his admiration for the Egyptian civilization that has been 
one of the greatest ones and, therefore rich in valuable knowledge, and on 
the other expressing his gratitude towards Egypt, the country where he was 
born and where he spent most of his lifetime.  
v. 24-25: The traveler must always bear in mind Ithaca, the goal set in life, 
his/her destination, because if he/she does not constantly think about goal 
fulfillment, there is always the risk of abandoning one’s original efforts and 
diverting to something of less importance. If we do not continually have 
in mind the goal we have originally set, there is a chance we will settle for 
something less, abandon our effort and not properly complete our voyage.  
v. 26-28: The poet is telling us that there is no reason to hurry as this voyage 
is our life and the end of the voyage coincides with the end of our life. The 
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voyage is the sole way to enjoy many experiences, to acquire much knowl-
edge and to go through a series of amazing events and so there is no reason 
to make haste. When we are old and the end of our lives is near, then we 
will be able to reach Ithaca, our voyage’s finishing line.   
v. 29-30: We shall reach Ithaca wealthy with knowledge and experience 
gained during our journey. Ithaca has no riches to offer, it is the end of the 
journey. 
v. 31-33: Ithaca has been the motive for this voyage, the reason for which 
we set on our course; we have managed to meet so many new places, so 
many people and acquire so much knowledge and experience, all because 
of Ithaca, which has no more else to offer but the journey. 
v. 34-36: When the traveler embarks for the first time on his course in 
life, he/she is inexperienced and without much knowledge considering 
Ithaca as something special worthy of every effort on his/her part. Once 
one reaches there at the final destination, one has acquired so much knowl-
edge that he/she is now in a position to realize that Ithaca’s greater value is 
having been the motive to embark on the journey. One understands that 
Ithaca has been the aim giving him/her the strength to overcome the dif-
ficulties faced in life and to continue on trying to make it. Ithaca has been 
the ideal set in life and the reason to continue on one’s course despite ob-
stacles and adversities. Ithaca has been the motive, the source of strength in 
order to cope with life’s needs and as such worthy of every effort. 
The truth is, in fact, that there is not just one Ithaca; there are several like 
there are several goals set in life. Each time we fulfill a goal, we immediately 
set a next one and so we continue our efforts to constantly do our best in 
life. Each time we reach Ithaca, we set a higher goal and go on our course 
towards our new Ithaca, towards our new goal. 
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8. FINAL CONCLUSIONS

Through this particular project and the aforementioned activities, 
the students gained knowledge and experience, skills and abilities. They 
learned and loved their country  even more. They realized the notion and 
meaning of symbols. They understood how thought is guided from the 
specific and the real to the abstract and symbolic. They practiced in analyt-
ical and subtractive thinking. They conceived the importance of goals and 
of the journey for their life. They learned about the inner characteristics 
they have got to possess in order to achieve their goals. They advanced in 
self-confidence and self-awareness. They met and became colleagues and 
friends. They learned to support each other. They saw that through co-
operation and support they can accomplish their goals. They practiced in 
evaluation. They gained courage. They learned to behave better, to address 
to their discussant with respect, to honor their colleague, to praise the right 
thing. They loved their self more, they loved their partners more. They re-
alized that life is not a lonely road but a road that passes through a team, 
through cooperation, regard and respect for each other.
 Making this journey to “Ithaca” together with my students, I be-
came more creative. The smile, the joy in the eyes of the students, the cer-
tainty and their respect in their words, the satisfaction reflecting on their 
faces, all filled my soul and reminded me that our duty, as so fine our great 
author Nikos Kazantzakis mentions, is “to raise our heads from the text a 
moment, as long as our lungs can bear it and to breath in the transoceanic 
song”.
 In difficult times such as this one, hope lies in young people. The 
duty of the adults is to light the sparkle in the soul of the young to help 
them find their way and build a better world. But for the sparkle to light we 
have to activate the light that’s within us.  
 “…What does light mean? To gaze with undimmed eyes on all 
darkness”, says Kazantzakis. Embracing his incitement I call you “to bring 
together all our adventures, to give meaning to our journey, to battle un-
dauntedly …and slowly, patiently to dock in our minds, marrow of our 
marrow, our Ithaca…” 
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9. Appendix One
Crosswords

Across
1. He betrayed Christ
3. Foreign wanderer who loved Leros
6. Spoke Latin
8. An island is surrounded by it
11. Modern Greek Alexandrian poet
14. Those who travel on foot
15. Those who travel
20. Children learn these at school
21. It is said to nourish children (Greek proverb)

Down
2. Those who are up in clouds
4. Old people long for them
5. Epic poet
7. A beautiful small Ionian island
9. The sixth day of the week
10. Those who are not theoretical oriented students 
12. According to the poet Elytis, it deluges Greece
13. Synonym to travelers
15. He blinded Cyclops
16. The meaning of the ancient Greek word “naus”
18. Preached by Christ
19. The first aviator

A. Place the answers to these clues on each dotted line in order and 
the first line down will read the name of a Greek island. (First letter capital)

a) He was the first aviator (5 letters) _ _ _ _ _
b) An island is surrounded by it (7 letters) _ _ _ _ _ _ _
c) Remembering the past (8 letters) _ _ _ _ _ _ _ _
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d) The meaning of the ancient Greek word “naus” (6 letters)  _ _ _ 
_ _ _ 
e) According to the poet Elytis, it .............. Greece (5 letters) _ _ _ _ _

A. Place the answers to these clues on each dotted line in order and 
the first line down will read the name of a mythical king. (First letter capi-
tal)

a) With this you are recognized (5 letters) _ _ _ _ _
b) Courageous (7 letters) _ _ _ _ _ _ _
c) According to a Greek proverb, it nourishes children (5 letters) _ _ _ 
_ _ 
d) The foundations of a house must be such (6 letters)  _ _ _ _ _ _ 
e) Strong (8 letters) _ _ _ _ _ _ _ _ 
f) Rules hearts (6 letters)  _ _ _ _ _ _
g) Popular (8 letters) _ _ _ _ _ _ _ _
h) Attributed to elders (8 letters)  _ _ _ _ _ _ _ _

B. Place the answers to these clues on each dotted line in order and 
the first line down will read the name of  foreign author known to you.. 
(First letter capital)

a) Children learn these at school 
(8 letters) _ _ _ _ _ _ _ _
b) He betrayed Christ (6 letters) _ _ _ _ _ _ 
c) Renowned (9 letters) _ _ _ _ _ _ _ _ _
d) Spoke Latin (7 letters)  _ _ _ _ _ _ _ 
e) Preached by Christ (5 letters) _ _ _ _ _ 
f) Longed by old people (5 letters)  _ _ _ _ _ 

a) The sixth day of  the week (7 letters) _ _ _ _ _ _ _ 
b) Young people wish the world to be like this (8 letters) _ _ _ _ _ _ _ _
c) Sun characteristic (8 letters) _ _ _ _ _ _ _ _ 
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d) Not old (4 letters)  _ _ _ _  
e) Baby skin is such (7 letters) _ _ _ _ _ _ _

Ithaca is still making us travel, so join us on continuing the journey!!!
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