
Ιθάκη 
Σα βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη, 

να εύχεσαι να είναι μακρύς ο δρόμος, 

γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις. 

Τους Λαιστρυγόνας και τους κύκλωπας, 

τον θυμωμένο ποσειδώνα μη φοβάσαι, 

τέτοια στο δρόμο σου ποτέ σου δεν θα βρεις, 

αν μεν' η σκέψις σου υψηλή, αν εκλεκτή 

συγκίνησις το πνεύμα και το σώμα σου αγγίζει. 

Τους Λαιστρυγόνας και τους κύκλωπας, 

τον άγριο ποσειδώνα δεν θα συναντήσεις, 

αν δεν τους κουβανείς μες στην ψυχή σου, 

αν η ψυχή σου δεν τους στήνει εμπρός σου. 

Να εύχεσαι να 'ναι μακρύς ο δρόμος. 

Πολλά τα καλοκαιρινά πρωιά να είναι 

που με τί ευχαρίστηση, με τι χαρά 

θα μπαίνεις σε λιμένας πρωτοϊδωμένου. 

Να σταματήσεις σ' εμπορεία Φοινικικά, 

και τες καλές πραμάτειες ν' αποκτήσεις, 

σεντέφια και κοράλλια, κεχριμπάρια κι εβένους, 

και ηδονικά μυρωδικά κάθε λογής, 

όσο μπορείς πιο άφθονα ηδονικά μυρωδικά. 

Σε πόλεις Αιγυπτιακές πολλές να πας, 

να μάθεις και να μάθεις απ' τους σπουδασμένους. 

Πάντα στο νου σου να 'χεις την Ιθάκη. 

Το φθάσιμον εκεί ειν' ο προορισμός σου. 

Αλλά μη βιάζεις το ταξίδι διόλο. 

Καλύτερα χρόνια πολλά να διαρκέσει 

και γέρος πια ν' αράξεις στο νησί, 

πλούσιος με όσα κέρδισες στο δρόμο, 

μη προσδοκώντας πλούτη να σε δώσει η Ιθάκη. 

Η Ιθάκη σ' έδωσε το ωραίο ταξίδι. 

Χωρίς αυτήν δεν θα 'βγαινες 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 οι Ιθάκες τι σημαίνουν. 

Ο Κωνσταντίνος Καβάφης το γένος Πέτρου, ή Κ. Π. Καβάφης, γεννήθηκε στις 29 Απριλίου 1863 στην Αλεξάνδρεια, όπου οι 

γονείς του εγκαταστάθηκαν εγκαταλείποντας την Κωνσταντινούπολη το 1840. O Kαβάφης διδάχτηκε αγγλικά, γαλλικά και 

ελληνικά με οικοδιδάσκαλο και συμπλήρωσε τη μόρφωση του για ένα-δύο χρόνια στο Ελληνικό Εκπαιδευτήριο της Αλεξάνδρειας. 

Έζησε επίσης για τρία χρόνια, που ήταν τα κρισιμότερα στην ψυχοδιανοητική του διαμορφώση, 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. 

Επαγγελματικά, ο Καβάφης δυσκολεύτηκε να προσαρμοστεί. Ύστερα από πρόχειρες απασχολήσεις σε χρηματιστηριακές επιχείρησεις, 

αποφάσισε να γίνει δημόσιος υπάλληλος και διορίστηκε σε ηλικία 26 χρονών στο Υπουργείο Δημοσίων Έργων στην Υπηρεσία του 

Τρίτου Κύκλου Αρδεύσεων, όπου έμεινε έως τον Μάρτιο τού 1932. Από το 1886 άρχισε να δημοσιεύει ποιήματα επηρεασμένα από 

τους αθηναίους ποιητές του καιρού του. Από το 1900 όμως, εγκαινίασε την δική του προσωπική ποίηση. Το 1932, ο Καβάφης, 

άρρωστος από καρκίνο του λάρυγγα, πήγε για θεραπεία στην Αθήνα, όπου παρέμεινε αρκετό διάστημα, γνωρίζοντας μια θερμότατη 

συμπάθεια από πλήθος των θαυμαστών του. Επιστρέφοντας όμως στην Αλεξάνδρεια, η κατάστασή του χειροτέρεψε. Μπήκε στο 

Νοσοκομείο της Ελληνικής Κοινότητας, όπου και πέθανε στις 29 Απριλίου τού 1933. 


