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  Κωνσταντίνος Καβάφης  1863 - 1933 

 
Έγραψε ο ίδιος: 

Εἶμαι Κωνσταντινουπολίτης τὴν καταγωγήν, ἀλλὰ ἐγεννήθηκα στὴν Ἀλεξάνδρεια — σ' ἕνα σπίτι τῆς 
ὁδοῦ Σερίφ· μικρὸς πολὺ ἔφυγα, καὶ ἀρκετὸ μέρος τῆς παιδικῆς μου ἡλικίας τὸ πέρασα στὴν Ἀγγλία. 
Κατόπιν ἐπισκέφθην τὴν χώραν αὐτὴν μεγάλος, ἀλλὰ γιὰ μικρὸν χρονικὸν διάστημα. Διέμεινα καὶ 
στὴ Γαλλία. Στὴν ἐφηβικήν μου ἡλικίαν κατοίκησα ὑπὲρ τὰ δύο ἔτη στὴν Κωνσταντινούπολη. Στὴν 
Ἑλλάδα εἶναι πολλὰ χρόνια ποὺ δὲν ἐπῆγα. Ἡ τελευταία μου ἐργασία ἦταν ὑπαλλήλου εἰς ἕνα 
κυβερνητικὸν γραφεῖον ἐξαρτώμενον ἀπὸ τὸ ὑπουργεῖον τῶν Δημοσίων Ἔργων τῆς Αἰγύπτου. 
Ξέρω Ἀγγλικά, Γαλλικὰ καὶ ὁλίγα Ἰταλικά. 
 
Ο Καβάφης λειτουργεί κυρίως μέσω των συμβόλων. Η τέχνη του είναι η συγκέντρωση αρχετύπων, 
που δίνουν ένα φευγαλέο υπαινικτικό νόημα στο λόγο του. Αντλεί μνήμες από το παρελθόν, και τις 
αποθέτει στο παρόν, ενίοτε ως προειδοποίηση για τα μελλούμενα. Είναι τέτοια η σχέση του με τη 
συλλογική ψυχή και τα περιεχόμενά της, που θεωρείται προδρομικός της σχέσης της λογοτεχνίας 
του 20ού αιώνα με τη συλλογική συνείδηση.  

 
http://www.kavafis.gr/index.asp                                        Επίσημoς δικτυακός τόπος του αρχείου Καβάφη. Ίδρυμα Ωνάση. 
https://www.youtube.com/watch?v=Cjw4VIg1_r0                         Η ελληνική κοινότητα της Αλεξάνδριας. Al Jazeera world. 
https://www.youtube.com/watch?v=BPZ4HVkcoYU                                 ΟΙ  Έλληνες του πνεύματος και της τέχνης.  ΣΚΑΙ 

 

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, 

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. 
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Περιμένοντας τους Βαρβάρους 
 

— Τι περιμένουμε στην αγορά συναθροισμένοι; 

 

        Είναι οι βάρβαροι να φθάσουν σήμερα. 

 

— Γιατί μέσα στην Σύγκλητο μια τέτοια απραξία; 

  Τι κάθοντ’ οι Συγκλητικοί και δεν νομοθετούνε; 

 

        Γιατί οι βάρβαροι θα φθάσουν σήμερα. 

        Τι νόμους πια θα κάμουν οι Συγκλητικοί; 

        Οι βάρβαροι σαν έλθουν θα νομοθετήσουν. 

 

—Γιατί ο αυτοκράτωρ μας τόσο πρωί σηκώθη, 

 και κάθεται στης πόλεως την πιο μεγάλη πύλη 

 στον θρόνο επάνω, επίσημος, φορώντας την 

κορώνα; 

 

        Γιατί οι βάρβαροι θα φθάσουν σήμερα. 

        Κι ο αυτοκράτωρ περιμένει να δεχθεί 

        τον αρχηγό τους. Μάλιστα ετοίμασε 

        για να τον δώσει μια περγαμηνή. Εκεί 

        τον έγραψε τίτλους πολλούς κι ονόματα. 

 

— Γιατί οι δυο μας ύπατοι κ’ οι πραίτορες 

εβγήκαν 

 σήμερα με τες κόκκινες, τες κεντημένες τόγες· 

 γιατί βραχιόλια φόρεσαν με τόσους αμεθύστους, 

 και δαχτυλίδια με λαμπρά, γυαλιστερά 

σμαράγδια· 

 γιατί να πιάσουν σήμερα πολύτιμα μπαστούνια 

 μ’ ασήμια και μαλάματα έκτακτα σκαλιγμένα; 

 

        Γιατί οι βάρβαροι θα φθάσουν σήμερα· 

        και τέτοια πράγματα θαμπώνουν τους 

βαρβάρους. 

 

—Γιατί κ’ οι άξιοι ρήτορες δεν έρχονται σαν 

πάντα 

 να βγάλουνε τους λόγους τους, να πούνε τα δικά 

τους; 

 

        Γιατί οι βάρβαροι θα φθάσουν σήμερα· 

        κι αυτοί βαρυούντ’ ευφράδειες και 

δημηγορίες. 

 

— Γιατί ν’ αρχίσει μονομιάς αυτή η ανησυχία 

 κ’ η σύγχυσις. (Τα πρόσωπα τι σοβαρά που 

εγίναν). 

 Γιατί αδειάζουν γρήγορα οι δρόμοι κ’ η πλατέες, 

 κι όλοι γυρνούν στα σπίτια τους πολύ 

συλλογισμένοι; 

 

        Γιατί ενύχτωσε κ’ οι βάρβαροι δεν ήλθαν. 

        Και μερικοί έφθασαν απ’ τα σύνορα, 

        και είπανε πως βάρβαροι πια δεν υπάρχουν. 

                               __ 

 

 Και τώρα τι θα γένουμε χωρίς βαρβάρους. 

 Οι άνθρωποι αυτοί ήσαν μια κάποια λύσις. 

 

 

Όσο Μπορείς 
 

Κι αν δεν μπορείς να κάμεις την ζωή σου όπως την θέλεις, 

τούτο προσπάθησε τουλάχιστον 

όσο μπορείς: μην την εξευτελίζεις 

μες στην πολλή συνάφεια του κόσμου, 

μες στες πολλές κινήσεις κι ομιλίες. 

 

Μην την εξευτελίζεις πηαίνοντάς την, 

γυρίζοντας συχνά κ’ εκθέτοντάς την 

στων σχέσεων και των συναναστροφών 

την καθημερινήν ανοησία, 

ώς που να γίνει σα μια ξένη φορτική. 

 
Χειρόγραφο του Κ. Π. Καβάφη από το ποίημα «Φωνές». 

  


