
ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Ο Κωστής Παλαμάς (1859-1943), ποιητής, πεζογράφος, 
θεατρικός συγγραφέας, θεωρητικός και κριτικός της λογο-
τεχνίας και μεταφραστής, έχει προσφέρει στα νεοελληνικά 
γράμματα όχι μόνο τεράστιο και πολύμορφο έργο αλλά και 
γόνιμο και αποτελεσματικό για τη σχεδόν επαναστατική 
αλλαγή προσανατολισμού της λογοτεχνίας μας, ειδικά της 
ποίησης, και τον συνακόλουθο εκσυγχρονισμό της. Για να 
πειστεί κανείς γι’ αυτό, αρκεί να σκεφτεί πού βρισκόταν η ελ-
ληνική ποίηση την εποχή που εμφανίστηκε ο Παλαμάς, π.χ. 

Την θέλω ασθενή εγώ την φίλην μου, ταχείαν,
ωχράν την θέλω και λευκήν ως νεκρικήν σινδόνην,
με είκοσι φθινόπωρα, με άνοιξιν καμμίαν,
μ’ ολίγον σώμα – άνεμον σχεδόν – ολίγην κόνιν.

                     (Αχιλλέας Παράσχος, «Έρως»)

και πού την οδήγησε με μια σειρά καινοτόμων πρωτοβου-
λιών, όπως είναι (α) η αλλαγή του θεματικού και μορφικού 
ποιητικού παραδείγματος, (β) η αποφασιστική συμβολή του 
στην καθιέρωση της δημοτικής και στην καλλιέργεια και τον 
εμπλουτισμό του ποιητικού γλωσσικού οργάνου, (γ) η επα-
ναστατική μετρική και ρυθμική επεξεργασία των στίχων 
του, (δ) το πεισματικό και επίμονο άνοιγμα των λογοτεχνι-
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κών συνόρων μας προς τις λογοτεχνίες της Ευρώπης κυρίως 
αλλά και του κόσμου, ένα άνοιγμα το οποίο με νηφαλιότητα 
συνδύασε στο έργο του με αναμφίβολη ελληνικότητα και πα-
τριδολατρία, απαλλαγμένες όμως από κάθε ίχνος εθνικισμού 
ή προγονοπληξίας. 

Σημαντική, ακόμη, υπήρξε η συνεισφορά του στην κριτι-
κή αποτίμηση παλαιότερων και σύγχρονών του λογοτεχνών 
και έργων: αρκεί να μνημονεύσουμε εδώ ότι ο ίδιος ανέσυρε 
από την αφάνεια, περίπου, και επέβαλε στους πνευματικούς 
κύκλους της πρωτεύουσας τον Σολωμό και τον Κάλβο, τους 
δύο αυτούς πατέρες της νεοελληνικής ποίησης, δείχνοντας με 
τα έγκυρα ως σήμερα κριτήρια ενός οξυδερκούς κριτικού πού 
έγκειται η λογοτεχνική αξία του καθενός. 

Εξάλλου, το ομολογημένο πάθος του για την Ποίηση τον 
ώθησε να στοχαστεί ως προς τη φύση και τη λειτουργία της 
και οι εκτεταμένες και σε βάθος γνώσεις του για ζητήματα 
Ποιητικής τον βοήθησαν να διατυπώσει μια συγκροτημένη  
θεωρία για την Τέχνη και την Ποίηση. Οι βασικές αρχές της 
θεωρίας αυτής, όπως είναι π.χ. η αυτονομία και η αυταξία 
της Τέχνης, η αξία της μορφής, ο γλωσσικός χαρακτήρας 
της ποιητικής δημιουργίας κ.ά., επανεμφανίζονται σήμερα 
περισσότερο, βέβαια, και ειδικότερα επεξεργασμένες και 
έχουν γίνει καθολικά αποδεκτές. 

Όμως, ύστερα από τις ραγδαίες πολιτισμικές αλλαγές 
στο εσωτερικό της μεταπολεμικής ελληνικής κοινωνίας και 
τη στροφή της λογοτεχνίας μας στον μοντερνισμό, το έργο 
του Παλαμά περιορίστηκε να αξιοποιείται σχεδόν μόνο στις 
σχολικές γιορτές των εθνικών επετείων, αφού ο συνολικός 
ποιητικός λόγος του ταυτίστηκε αυθαίρετα με τη ρητορεία 
των μεγάλων συνθέσεών του, όπως είναι Ο Δωδεκάλογος 
του Γύφτου και Η Φλογέρα του Βασιλιά. Ο ίδιος ωστόσο είχε 
εγκαίρως επισημάνει πως «ο λυρισμός του εμείς» –όπως  
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είχε χαρακτηρίσει το μέρος εκείνο της ποίησής του που εξέ-
φρασε σε δύσκολους για την πατρίδα του καιρούς τη συλλογι-
κή εθνική συνείδηση– δεν ήταν ο μόνος που τον χαρακτήριζε, 
αφού υπήρχε και «ο λυρισμός του εγώ», ως έκφραση υποκει-
μενικών, προσωπικών βιωμάτων και συναισθημάτων, και «ο 
λυρισμός των όλων», ως έκφραση μιας φιλοσοφούσας συνεί-
δησης σε σχέση με πανανθρώπινα και διαχρονικά προβλή-
ματα και ερωτήματα. 

Όλες, λοιπόν, τις παραπάνω πλευρές της παλαμικής πα-
ρουσίας και προσφοράς στα γράμματά μας και τα αγνοημένα 
κάπως αλλά ουσιαστικά γνωρίσματα της παλαμικής ποίησης 
στο σύνολό της, ειδικά της λυρικής, φιλοδοξεί να εντοπίσει 
και να προβάλει το παρόν βιβλίο. Πιστεύω ότι με τη βοήθεια 
των μελετημάτων που το αποτελούν οι μεν σημερινοί ειδικό-
τεροι μελετητές της λογοτεχνίας μας θα συνειδητοποιήσουν 
ότι δεν είναι δυνατή η περιγραφή και η ερμηνεία της εξέλιξης 
και διαμόρφωσης πολλών πλευρών, τάσεων, ειδών, μορφών 
κ.ά. τής ύστερα από τον Παλαμά ποίησης και ώς τις μέρες 
μας, χωρίς τη βαθιά, συστηματική και νηφάλια γνώση του 
τεράστιου παλαμικού έργου στο σύνολό του, οι δε σημερινοί 
αναγνώστες εραστές της ποίησης θα ανακαλύψουν στον πα-
λαμικό ποιητικό λόγο άφθονα δείγματα υψηλής καλλιτεχνι-
κής συνείδησης, προσωπικής συγκίνησης χαμηλών τόνων, 
φιλοσοφικού στοχασμού, μελαγχολικού ρεμβασμού ή και σά-
τιρας και (αυτο)σαρκασμού, επιγραμματική συχνά λιτότητα 
ύφους, υπαινικτική εικονοποιία, τολμηρή μεταφορικότητα ή 
εκπληκτική ρυθμική ποικιλία.   

•

Ο Παλαμάς ήταν ο πρώτος λογοτέχνης που τράβηξε το ερευ-
νητικό και επιστημονικό ενδιαφέρον μου, αφού η μελέτη «Ο 
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Τάφος του Κ. Παλαμά και η δημοτική μας ποίηση», δημοσι-
ευμένη το 1967, είναι το πρώτο επιστημονικό μου δημοσίευ-
μα. Η ερευνητική ενασχόλησή μου με το έργο του Παλαμά 
εντάθηκε με την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής μου 
Ο Κωστής Παλαμάς και ο Γαλλικός Παρνασσισμός (Πανεπι-
στήμιο Αθηνών, 1976), της πρώτης διατριβής που πραγ-
ματοποιήθηκε σε ελληνικό Πανεπιστήμιο για τον Κωστή 
Παλαμά, και συνεχίστηκε ώς σήμερα, καθώς το τελευταίο 
χρονολογικά μελέτημά μου, από αυτά  που περιλαμβάνονται 
στο βιβλίο, δηλαδή το κείμενο με τον τίτλο «Ο ποιητής […] 
μελετά το αληθές, διά να δημιουργήση το ωραίον», αποτε-
λεί την εισήγησή μου στο Συνέδριο που οργανώθηκε από το 
Ίδρυμα Κωστή Παλαμά τον Οκτώβριο του 2013 για τα εβδο-
μήντα χρόνια από τον θάνατο του ποιητή.  

Στο βιβλίο προτάσσεται λεπτομερές βιο-εργογραφικό 
χρονολόγιο του Κωστή Παλαμά και περιλαμβάνονται δεκα-
τρία μελετήματα, όλα σχεδόν δημοσιευμένα κατά καιρούς σε 
περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων ή συλλογικούς τόμους.  Τα 
κείμενα αυτά που παρουσιάζονται εδώ με μορφή επεξεργα-
σμένη και συμπληρωμένη, όπου χρειάστηκε, σε σχέση με 
την πρώτη δημοσίευσή τους, κατατάσσονται σε πέντε μέρη  
με θεματικά κριτήρια.

Στο πρώτο μέρος εξετάζονται η παλαμική θεωρία για 
την Τέχνη και την Ποίηση, η ειδικότερη παλαμική θεωρία 
για τον ποιητικό λόγο καθώς και οι, παρά τις υπαρκτές αλλά 
συνήθως υπερτονισμένες διαφορές τους, συγκλίσεις Παλα-
μά–Καβάφη. Στο δεύτερο, επισημαίνεται και οριοθετείται η 
σχέση του Παλαμά με τον Ρεαλισμό, τον Παρνασσισμό, τον 
Συμβολισμό αλλά και με την τέχνη της Μουσικής. Στο τρίτο 
μέρος αφενός δείχνεται ότι ο Τάφος, η ποιητική σύνθεση του 
Παλαμά για τον θάνατο του τετράχρονου γιου του Άλκη, αρ-
δεύεται από τα λαϊκά μοιρολόγια και τα δημοτικά τραγούδια 
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του Χάρου και του Κάτω Κόσμου και αφετέρου υπογραμμί-
ζεται, με αφετηρία το διήγημα «Τα μάτια του Κουνάλα», η 
σταθερή θέση του Παλαμά ότι η «ελληνικότητα» του θέματος 
δεν αποτελεί κριτήριο της αισθητικής αξίας ενός λογοτεχνή-
ματος. Στα μελετήματα του τετάρτου μέρους υποστηρίζεται 
ότι τα βιώματα του Παλαμά από την παιδική και εφηβική 
ζωή του στο Μεσολόγγι ερμηνεύουν χαρακτηριστικές όψεις 
του έργου του και ότι εκείνος πρώτος έδωσε μιαν ολόπλευρη 
και κατά βάση ποιητική εικόνα της Κύπρου, διαμορφώνοντας 
έτσι το γενικότερο πλαίσιο μέσα στο οποίο προσέλαβαν και 
επεξεργάστηκαν την εικόνα αυτή οι μεταγενέστεροί του λο-
γοτέχνες. Στο πέμπτο μέρος συγκεντρώνονται οι παλαμικές 
θέσεις για τη γλώσσα ως σύστημα επικοινωνίας, παρακολου-
θείται η μαχητική στάση του Παλαμά κατά την περίοδο του 
γλωσσικού ζητήματος και υπογραμμίζεται η αποφασιστική 
συμβολή του στη διαμόρφωση της δημοτικής ως γλωσσι-
κού οργάνου της λογοτεχνίας. Στο τελευταίο κείμενο με τον 
τίτλο «Ο Κωστής Παλαμάς σήμερα» περιλαμβάνονται δια-
πιστώσεις για την όλο και σημαντικότερη θέση που κατέχουν 
ο Παλαμάς και το έργο του στις ερευνητικές δραστηριότητες 
των επιστημόνων μελετητών της λογοτεχνίας μας αλλά και 
κάποιες σκέψεις για τη θέση που έχει ή ενδέχεται να έχει το 
παλαμικό έργο στα διαβάσματα των ποιητών της μεταπολε-
μικής και μεταπολιτευτικής περιόδου. Το βιβλίο ολοκληρώ-
νεται με επιλεγμένη Βιβλιογραφία και Ευρετήριο ονομάτων. 

Τα μελετήματα αυτά, που καθένα τους μεμονωμένο φαίνε-
ται να εξετάζει επιμέρους παλαμικά ζητήματα, συγκεντρω-
μένα τώρα σε μορφή βιβλίου αποκτούν νέο και άλλου είδους 
ενδιαφέρον για τον σημερινό αναγνώστη, γιατί φωτίζουν δια-
φορετικές αλλά στην πραγματικότητα αλληλοσυμπληρού-
μενες και ελληλοεξαρτώμενες σημαντικές πλευρές της συνο-
λικής παλαμικής δημιουργίας, όπως είναι π.χ. η οργανική 
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σχέση ανάμεσα στον θεωρητικό και κριτικό Παλαμά και τον 
Παλαμά λογοτέχνη.  Έτσι, ενώ στο πρώτο μέρος του βιβλίου 
υπογραμμίζεται ότι η πίστη στην αυτοδυναμία και την αυτα-
ξία της τέχνης αποτελεί βασική γενική αρχή του Παλαμά ως 
θεωρητικού της λογοτεχνίας, στο τρίτο μέρος υποστηρίζεται 
πως το βουδικής έμπνευσης διήγημα «Τα μάτια του Κουνά-
λα» αποτελεί λογοτεχνική εφαρμογή της θεωρητικής αυτής 
αρχής, καθώς αντικρούει στην πράξη τη θέση ότι η «ελλη-
νικότητα» του θέματος αποτελεί κριτήριο της αισθητικής 
αξίας ενός λογοτεχνήματος. 

Ακόμη, η συνανάγνωση των μελετημάτων αυτών σήμε-
ρα, με δεδομένη την εξελικτική πορεία της ποίησής μας και 
με εφόδια τα εντωμεταξύ προκύψαντα ερευνητικά δεδομέ-
να των παλαμικών σπουδών αλλά και θεωριών και ερευνών 
γύρω από το φαινόμενο της λογοτεχνικής δημιουργίας, φα-
νερώνει με τον πιο πειστικό, πιστεύω, τρόπο τον όχι απλώς 
έγκαιρο αλλά πρωτοποριακό, γόνιμο  και οπωσδήποτε έγκυ-
ρο ώς σήμερα χαρακτήρα σημαντικών παλαμικών θεωρητι-
κών θέσεων και ποιητικών πραγματώσεων.  

Ο τίτλος του βιβλίου, Ο πύργος και το γιοφύρι, παρμένος 
από τους στίχους του «Πρώτου λόγου των Παραδείσων»:

Ήρθα να υψώσω τον πύργο, να χτίσω ήρθα να! το γιοφύρι,
αψηφητής ποταμών ή γκρεμνών ή κυμάτων ή αέρων· 
                                                                                                   (Α΄ 431)

είναι μάλλον κατάλληλος για να δώσει το στίγμα του βιβλίου, 
αφού τα μελετήματα που περιλαμβάνονται δείχνουν, ελπίζω, 
πως το τεράστιο, πολύμορφο και πολυεπίπεδο έργο του Πα-
λαμά υψώνεται σαν πύργος μέσα στο νεοελληνικό λογοτεχνι-
κό τοπίο αλλά και χτίζεται σαν γερά θεμελιωμένο γεφύρι που 
οδήγησε με ασφάλεια τη λογοτεχνία μας από το παλιό στο 
καινούριο και από το περασμένο στο μοντέρνο.

Ελ. Π.-Μ.



 
 
 
 
ΒΙΟ-ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΚΟ χΡΟ ΝΟ ΛΟ ΓΙΟ 
ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ (1859-1943)*

1859 

13  Ιανουαρίου: Γέν νη ση του Κω στή Παλα μά στην Πά τρα, 
στην ο δό Κο ρίν θου 77 (σή με ρα οδός «Κ. Πα λα μά»). Πατέ-
ρας του ήταν ο Μεσολογγίτης Μιχαήλ Ιωάννη Παλαμάς, δι-
καστής, και μητέρα του η Μεσολογγίτισσα επίσης Πηνελό-
πη Κωνσταντίνου Πεταλά. Πρωτότοκο παιδί τους ήταν ο με-
γαλύτερος αδερφός του ποιητή Χρίστος, που γεννήθηκε το 
1849. Ο Χρί στος σπού δα σε νο μι κά και χρη μά τι σε Έ παρ χος 
και Νο μάρ χης. Νυμ φεύ θη κε την Αγ γε λι κή Κα νά ρη, προ γο-
νή του Ναυ άρχου του 1821. Ε πει δή στα επόμενα δέκα χρόνια 
από τη γέννηση του Χρίστου είχαν πε θά νει σε βρεφική ηλικία 
άλ λα δύ ο παιδιά, όταν γεννήθηκε ο ποιητής η μητέρα του κρέ-
μα σε στο αυ τί του ένα σκου λα ρί κι για να ζήσει το νεο γέννητο: 

* Πηγή: Λεύκωμα Κωστής Παλαμάς 2003. 60 χρόνια από τον θάνατό του, 
Φιλολογική επιμέλεια: Ελένη Πολίτου-Μαρμαρινού, Εθνικό Κέντρο 
Βιβλίου, Αθήνα 2003, σ. 2-22.

 Οι παραπομπές σε παλαμικά κείμενα στα Άπαντα, τ. Α-́ ΙΣΤ ,́ Μπί-
ρης-Γκοβόστης, Αθήνα 1962-1969. Το κεφαλαίο γράμμα παραπέμ-
πει στον τόμο, ο αριθμός στη σελίδα.
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Το σκουλαρίκι το έβαλε η μητέρα μου στ’ αυτί μου, καθώς γεννήθη-
κα, παίρνοντας χρυσάφι για να το σκαλίση, από σαράντα πρωτοστέ-
φανες νυφάδες. Δεν της εζούσαν, έμαθα, τα παιδιά, κι από φόβο και 
στην πρόληψη δουλεύοντας, το παράγγειλε έτσι το σκουλαρίκι· και 
μου τρύπησε τ’ αυτί και μου το κρέμασε, για τη ζωή. (Δ΄ 325) 

Προπάππος του ποιητή από την πλευρά του πατέρα του ήταν 
ο διδάσκαλος του γένους Πα να γιώ της Πα λα μάς (1722-1803), 
ιδρυτής στο Μεσολόγγι της Παλαμαίας Σχολής (1760) που 
αναδείχτηκε σε ένα από τα σημαντικότερα πνευματικά κέν-
τρα της Τουρκοκρατίας με ακτινοβολία σε ολόκληρο τον ελ-
ληνισμό. Ο πρω τό το κος γιος του Ιω άννης ήταν ο παπ πούς 
του ποι η τή. Ο Ιωάννης δί δα ξε στην Κων στα ντι νού πο λη και 
κατόπιν στην Αθή να (1808-1817), από όπου πήγε πάλι στην 
Κωνσταντινούπολη (1817-1821) και δίδαξε στην εκεί Πατρι-
αρχική Ακαδημία. Το 1821, με την έκρηξη της Επανάστα-
σης, η οι κο γέ νειά του συ νε λή φθη από τους Τούρκους μα ζί 
με τον Οι κου με νι κό Πα τριάρ χη Γρη γό ριο Ε΄ και άλλους εξέ-
χοντες Έλληνες, αλ λά σώ θη κε από τη σφαγή ως εκ θαύ μα-
τος. Διέφυγε στην Ο δησ σό, όπου δί δα ξε ώς το 1828. Πέ θα νε 
στο Με σο λόγ γι το 1842. Είχε αποκτήσει τέσσερα παι διά, τον 
Δη μή τριο, τον Μι χα ήλ, τον Βα σί λειο και την Ε λέ νη. Ο Μι-
χαήλ ήταν ο πα τέ ρας του ποι η τή. 

Παππούς του ποιητή από την πλευρά της μητέρας του 
ήταν ο πλού σιος έ μπο ρος Κων στα ντί νος Πε τα λάς, που γεν-
νή θη κε το 1793 στην Κων στα ντι νού πο λη. Νυμ φεύ θηκε τη 
Με σο λογ γί τισ σα Αλ τά νη Θε ο φί λου Κότσι κα και α πέ κτη σαν 
δύ ο κό ρες, την Καλ λιό πη, που ύστερα από τον γάμο της με 
τον πλούσιο έμπορο Διο νύ σιο Κα ρού σο εγκαταστάθηκε στην 
Τεργέστη, και την Πη νε λό πη, τη μη τέ ρα του ποι η τή. 
27 Μαρτίου: Γέννηση στο Μεσολόγγι της Μαρίας Αποστό-
λου Βάλβη, της κατοπινής συζύγου του ποιητή. 
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1861 
Γέν νη ση στην Πά τρα του Νί κου Πα λα μά, μι κρό τε ρου α δερ-
φού του ποιη τή.

1864 
27 Δε κεμ βρί ου: Πε θαί νει η μη τέ ρα του Πη νε λό πη, από πρό-
ω   ρο το κε τό, σε η λι κί α σαράντα ε τών. 

1865 
11 Φε βρουα ρί ου: Πε θαί νει ο πα τέ ρας του Μι χαήλ, σαράντα 
μόλις ημέρες μετά τον θάνατο της συζύγου του. Ο ποιητής 
μένει πεντάρφανος στην τρυφερή ηλικία των έξι ετών. Στα 
χρόνια μου και τα χαρτιά μου περιγράφει ο ίδιος πώς καταγρά-
φηκε ως ταπείνωση και ως ενοχή η τραγική εκείνη εμπειρία 
στη συνείδηση ενός παιδιού που ώς τότε πίστευε ότι οι άλλοι 
«πεθαίνουν γύρω μας, μα ε μ ε ί ς  δ ε ν  π ε θ α ί ν ο υ μ ε»: 

Σταματήσαμε σ’ ένα σπιτάκι. μια γυναικούλα βγήκε και μας 
παρακάλεσε να περάσουμε μέσα. με κοίταξε πονετικά, με φίλεψε, 
και είπε και τον άκουσα το λόγο της: «Α! Το καημένο τ’ ορφανό!» 
Από εκείνη τη στιγμή σα να αισθάνθηκα κάτι που με ταπείνωνε. 
Αυτό θα ήταν η ανείπωτη διάθεση μέσα στην παιδική μου την ψυχή 
που δεν είχα βέβαια τότε την ικανότητα να την αναλύσω. Α! Πώς 
είναι η ορφάνια θλιβερή, μα πώς είναι ακόμα θλιβερώτερη των αν-
θρώπων η ψυχοπόνια μέσα στο νου ενός παιδιού που τον είχε συλ-
λογιστή το θάνατο σαν κάτι πολύ μακρινό, σαν κακό που μπορού-
σε και να μην τ’ αγγίξη το παιδί ποτέ. Κ’ έξαφνα της μοίρας ω! τί 
απόκριση στην αψηφησιά του παιδιού! Κ’ έρχονται στιγμές και πι-
στεύω πως εγώ με την προκλητική μου σκέψη προς το θάνατο σκό-
τωσα και τους δυο! 

Σα γύρισα στο σπίτι, ούτε πατέρας, ούτε μητέρα. μόνο η με-
γαλόπρεπη και μεγαλόκορμη γιαγιά, η Αλτάνη· μόνο η [ψυχοκόρη 
η] Κωνσταντίνα. μόνο η συνηθισμένη και από όλους προσπάθεια να 
μου κρύψουν το δυστύχημα. «Η μητέρα και ο πατέρας πάνε ταξίδι» 
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μου λέγανε. «θα γυρίσουν και θα μας φέρουν χίλια καλά». μάντευα 
εγώ, σκέτα νέτα, μ’ όλη μου τη μικροσύνη, πως ο πατέρας και η μη-
τέρα είχαν κάμει για καλά και μια για πάντα το ταξίδι το αγύριστο. 
μα έδειχνα πως πίστευα τα λόγια τους. Και δεν έλεγα τίποτε. Ήσυ-
χο. με κυρίευεν όχι λύπη, όχι φόβος, μα η ντροπή της λύπης και η 
καταφρόνεση του φόβου. Είμουν, έστεκα από τότε τυλιμένος μέσα 
μου. (Δ΄ 309, 310-311)

1866 
Κα λο καί ρι: Τα τρία πεντάρφανα αδέρφια, ο Χριστάκης, ο 
Κωστής και ο Νίκος, χωρίζουν. Την ανατροφή του μικρότε-
ρου, του Νίκου, αναλαμβάνουν η θεία του Καλλιόπη, η αδελ-
φή της μητέρας τους, και ο σύζυγός της Διονύσιος Καρού-
σος και τον παίρνουν μαζί τους στην Τεργέστη όπου είναι 
εγκατεστημένοι μαζί με τα παιδιά τους Νίκο, Κωστάκη και 
Αγλα ΐ α. Ο ποιητής με τον μεγαλύτερο αδερφό του Χριστάκη 
εγκαθίσταται ο ρι στι κά στο Μεσο λόγ γι, στο σπί τι του θεί ου 
τους Δη μη τρί ου Ιω άν νη Πα λα μά. Αυτός ο μεγαλύτερος αδερ-
φός του πατέρα –όπως τον έχει περιγράψει ο ίδιος ο Παλαμάς– 

ο θείος ο δ ι δ ά σ κ α λ ο ς, καθώς απ’ όλους κράζοταν, ο ελληνιστής, 
ο θεολόγος, ο φιλόσοφος, ο μυστικιστής, ο ησυχαστής, ο τεχνίτης 
του λόγου και του λόγου ο διδάχος, ο σφραγισμένος με σφραγίδα 
χάρης μυστηριακής, ο παράξενος, ο κρυφός, ο επαγγελμένος εξηγη-
τής των προφητειών του Αγαθάγγελου (Δ΄ 305), 

εί χε έ ξι δικά του παι διά: τον Ιω άν νη, φι λό λο γο, τον Πα να γιώ-
τη, που πέ θα νε ό ταν ή ταν φοι τη τής της Νο μι κής, τον Νι κό λα ο 
που ή ταν τρε λός και συμβί ω νε με τους άλ λους –τα τραυματι-
κά, φοβικά συναισθήματα που προκαλούσε στον μικρό Κω-
στή καταγράφονται στο ποίημα «Ο τρελός» της Ασάλευτης 
Ζωής– την Αν νί κα, τη Λε νιώ και τη Μά σιγ γα, με την  ο ποί α ο 
ποιητής αλ λη λο γρα φεί αρ γό τε ρα α πό την Α θή να. Εκτός, λοι-
πόν, από τη δική του μεγάλη οικογένεια ο  θείος αναλαμβά-
νει και τη φροντίδα, κάτω από την ίδια στέγη, των δύο ανη-
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ψιών του αλλά και της πεθεράς του πεθαμένου αδελφού του, 
της γιαγιάς του ποιητή Αλτάνης, και της «θειας Βγενούλας», 
της αδελφής της, που ώς τότε ζούσαν στο σπίτι της Πάτρας. 
Η «θεια Βγενούλα» εί χε πά ρει μέ ρος στην η ρω ϊκή Έ ξο δο του 
Με σο λογ γί ου, πιά στη κε αιχ μά λω τη, βιά στη κε και κα κο ποι-
ή θη κε ά γρια α πό τους Τούρ κους, αρ γό τερα ε ξαγο ρά στη κε 
και από την παράξενη συμπεριφορά της και τα δαιμονισμέ-
να ξεσπάσματά της όλοι την θεωρούσαν «μουρλή». Με την 
παρουσία της (Κορμί ψηλό, ξεραγκιανό, ξαγριεμένη όψη. Γυναί-
κα ξεχωριστή, σημαντική, αξέχαστη, Δ΄ 299-300), αλλά και την 
«παθιασμένη αγάπη» της γι’ αυτόν, τη μοναδική ίσως αγά-
πη και έγνοια που ο Παλαμάς-παιδί γνώρισε μέσα «στην ορ-
φάνια του και στη μοναξιά του», φαίνεται πως σφράγισε τον 
ποιητή για πάντα, αν κρίνουμε από τα δυο δεκατετράστιχα 
που της αφιερώνει στην ομώνυμη συλλογή. Η ατμόσφαιρα 
στο σπί τι του θείου του, γενικά, θα πρέπει να ήταν μυστήρια 
και μαγική –ο Παλαμάς την έχει αποδώσει έξοχα στο ποί-
ημα «Το σπίτι μας» της Ασάλευτης Ζωής– συγχρόνως όμως 
και βαριά και καταθλιπτική για την ευάλωτη συναισθηματι-
κή ζωή ενός ορφανού παιδιού και την ευαισθησία ενός μελ-
λοντικού ποιητή. 

1869 Γρά φει το πρώ το του ποί η μα: 

Εν νιά χρο νών έ γρα ψα το πρώ το μου ποί η μα. Το ποί η μα για γέ λια. 
Δεν εί τα νε το πρώτο μου έρ γο. Πριν, εί χα κα τα φέ ρει έ να δρα μα τά κι, 
πε ζά· με το χαραχτηριστικό τούτο: πεθαίνουν όλα του τα πρόσωπα. 
Α κό μα και μια κω μω δί α, «Το με θύ σι της Αν θού λας» […]. μα το 
μέγα έργον είτανε το πρώτο ποίημα. μπορούσα να φωνάξω σαν τον 
Αρχιμήδη: Ε ύ ρ η κ α. Τί είχα βρη; Το Παν. Το Στίχο: «Σε α γα πώ! 
Ε φώ νη σα, / κ’ ε σύ μ’ α στρά πτον βλέμ μα: / μη –μ’ α πε κρί θης– μη, 
θνη τέ, / τολ μή σης να μιά νης / διά της πα ρου σί ας σου / τας ώρας τας 
ω ραί ας / που τας έζησα στον κόσμον…» (Δ΄ 332-333). 



26 Ο  ΠΥΡΓΟΣ  ΚΑΙ  ΤΟ  ΓΙΟΦΥΡΙ

1873
22 Σε πτεμ βρί ου: Α πο πε ρα τώ νει τις σπου δές του στη Β΄ τά-
ξη του Γυ μνα σί ου με βαθμό «Λί αν Κα λώς» και δια γω γή 
« Κα λή».

1874 
Μάρ τιος: Δη μο σιεύ ει ποι ή μα τα στην το πι κή ε φη με ρί δα του 
Με σολογ γί ου Δυ τι κή Ελ λάς του Αρ τέ μη Γουρ γου ρί νη. Ιού
νιος: Α πο πε ρα τώ νει τις σπου δές του στη Γ΄ τά ξη του Γυ μνα-
σί ου με βαθ μό «Κάλ λι στα» και δια γω γή «Καλ λί στη». Γρά-
φει την «Με σο λογ γιά δα».

1875 
Ιού νιος: Α πο φοι τά α πό το Γυ μνά σιο Με σο λογ γί ου με βαθ μό 
«Κάλ λι στα». 23 Αυ γού στου: Δη μο σιεύ ει στην Ε φη με ρί δα των 
Συ ζη τή σε ων των Α θη νών πο λύ στι χο ε λεγείο στον Σπύ ρο Ιγ-
γλέ ση, φοι τητή της Νο μι κής. 1η Σε πτεμ βρί ου: Δημο σιεύει 
στην ίδια εφημερίδα ε λε γεί ο στη Ζω ή Δρο σί νη και στις 6 Δε
κεμ βρί ου το πο λύ στι χο ποί η μά του «Μνη μό συ νον εις Α θα-
νά σιον Μηλίγ γην, τε λειό φοι τον της Ια τρι κής». Οκτώβριος: 
Εγγράφεται ως πρω το ε τής φοι τη τής στη Νο μι κή Σχολή του 
Πανεπιστημίου Αθηνών. Πρώ τος έ ρω τας στην Α θή να με την 
ποι ή τρια Φω τεινή Οι κο νο μί δου (1856-1883).

1876 
Δη μο σιεύ ε ι το ποί η μά του «Το γιού λι» στο Αττι κόν Η με ρο-
λό γιον του Ει ρη ναί ου Α σω πί ου. Το ποί η μα γρά φτη κε για την 
πρώ τη, ί σως, α γά πη του ό σο ή ταν στο Με σο λόγ γι, τη Με σο-
λογ γί τισ σα Ιου λί α Δε σπο το πού λου, η ο ποί α έμει νε α νύ πα ν-
τρη και πέ θα νε στα τέλη του με σο πο λέμου σε με γά λη η λι κί α. 
29 Μα ΐ ου: Δη μο σιεύ ε ι στην ε φ. Αυ γή το ποί ημα «Με σο λογ-
γιάς». Υποβάλλει στον Βου τσι ναί ο ποι η τι κό α γώ να την ποι-
η τι κή συλ λο γή του Ε ρώ των έ πη που α πορ ρί φθη κε με ει ση γη-
τή τον Θε ό δω ρο Ορ φα νί δη.
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1878 
9  Α πρι λί ου: (Κυ ρια κή των Βα ΐ ων, ε πέ τειος της Ε ξόδου): 
Προ σκε κλη μέ νος α πό τον δή μαρ χο Μεσο λογ γί ου Α να στά σιο 
Γιαν νό που λο α παγ γέλ λει, α ντί για πα νη γυ ρι κό, το πο λύστι-
χο ποί η μά του «Μι σο λόγ γι» στον Τά φο των Η ρώ ων. Ιού λιος: 
Το ποίημα εκδίδεται στο Μεσολόγγι και αποτελεί την πρώτη 
αυτοτελή έκδοση του Παλαμά: μι σο λόγ γι. Ποί η μα υ πό Κων-
στα ντί νου Μ. Παλα μά. Εκ δί δε ται δα πά νη Αρ τέ μη Γουρ γου-
ρί νη. Με σο λόγ γιον, Τυ πο γρα φεί ον η «Δυ τι κή Ελ λάς» Αρ τέ-
μη Γουρ γου ρί νη, 16 σελ.

1879 
21 Ιανουαρίου: Πρώτη συνεργασία στη σατιρική εφημερίδα 
ρα μπα γάς του Κλε άν θη Τρια ντά φυλ λου και του Βλά ση Γα-
βρι η λί δη (το πρώτο φύλλο είχε κυ κλο φο ρήσει στις 14 Αυγού-
στου 1878) με το ποί η μα «Η κού νια» και υπογραφή «Κώ-
στας». Λίγες ημέρες πριν (14 Ιανουαρίου) είχε δη μο σιεύσει 
εκεί δύο ποιή ματά του ο φί λος και συμφοιτητής του Νί κος 
Κα μπάς με το ψευδώνυμο «Νίκος», ενώ από τον Απρίλιο αρ-
χίζει τη συνεργασία του και ο επίσης φίλος και συμφοιτητής 
του Γε ώρ γιος Δρο σί νης, με το ψευ δώ νυ μο «Α ρά χνη». Ο Πα-
λαμάς θυμάται με συγκίνηση την εποχή που η εφ. ρα μπα γάς 
και λίγο αργότερα η εφ. μη χάνεσαι καλοδέχτηκαν στις στή-
λες τους τα ποιήματα των τριών αυτών νέων στην ηλικία και 
νέων για το αθηναϊκό κοινό ποιητών και βοήθησαν, έτσι, την 
πρωτοπόρο τριάδα να ανοίξει τον δρόμο για τη «Νέα Σχολή»: 

Τ’ όνειρό μας πήρε σάρκα. Άρχισαν να μας τυπώνουν, να μας ρε-
κλαμαρίζουν, να μας διαβάζουν, να μας επαινούν, κι ακόμα πιο ση-
μαντικό, να μας χτυπούν. Είμαστε οι ποιηταί, τ α π α ι δ α ρ έ λ ι α, 
όπως μας έλεγαν περιφρονητικά, της ν έ α ς Σ χ ο λ ή ς. Οι παλαιοί 
δε μας καλόειδαν· μας δέχτηκαν με γκριμάτσες· οι νευρικώτεροι μας 
έβρισαν· στο τέλος, άθελα, μας μιμήθηκαν. (Δ΄ 438)
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Για έναν χρόνο μοιράζεται το ίδιο φοιτητικό δωμάτιο με τον 
Νίκο Καμπά σε ένα σπιτάκι της ο δού Ιπποκράτους.

1880 

30 Ιανουαρίου: Δημοσιεύει το πρώτο του ποίημα στην εφ. μη 
χάνεσαι του Βλάση Γαβριηλίδη με την υπογραφή «Κωchτής». 
Μέ νει σε έ να σπι τά κι της ο δού Σό λω νος πί σω α πό το Δη μο-
τι κό Νο σοκο μεί ο, το ση με ρινό Πνευ μα τι κό  Κέ ν   τρο του Δή-
μου Α θη ναί ων. 

1881 

31 Μα ΐ ου: Βρίσκεται στο Με σο λόγ γι. Εκ δρο μή στο Βρα χώ ρι 
(Α γρί νιο), το Αγ γε λό κα στρο και το Κά στρο της Κυ ρα-Ρή νης. 
6 Δεκεμβρίου: Δημοσιεύει το πρώτο του ποίημα στο «ακαδη-
μαϊκό» περ. Εστία με τον τίτλο «Δεκέμβριος» και υπογρα-
φή «Κωστής Παλαμάς». Έκτοτε και σε όλη τη διάρκεια της 
 ζωής του θα συνεργαστεί με τα σημαντικότερα περιο δικά 
και τις εφημερίδες των Αθηνών αλλά και του μείζονος ελλη-
νισμού δημοσιεύοντας ποιήματα και πεζά. 

1882 

30  Μαρ τί ου: Ο α δερ φός του Χρι στά κης διο ρί ζε ται Έ παρ-
χος στην Κυ πα ρισ σί α. Παίρ νει μα ζί του και τον Κω στή, που 
μέ νει ε κεί ώς το φθινόπωρο. Ε πι στρέ φει στην Α θή να ύστε-
ρα α πό πρό σκλη ση του Βλ. Γα βρι η λί δη και στις 15 Σεπτεμ
βρίου, παράλληλα με τη δημοσίευση ποιημάτων του, αρχίζει 
και τακτική συνεργασία στην ε φ. μη χά νε σαι με πεζά κεί-
μενα σατιρικού ύφους (χρονογραφήματα, ρεπορτάζ από τις 
συνε δριάσεις της Βουλής κ.ά.), τα οποία υπογράφει με τα 
ψευδώνυμα «Κάποιος», «Ονουλουλού», «Κουτρούλης».

1883 
30 Οκτωβρίου: Η εφ. μη χά νε σαι του Βλ. Γαβριηλίδη γίνε-
ται ημερήσια και με το νο μά ζε ται σε Α κρό πο λις. Ο Πα λα μάς 
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συνερ γά ζε ται από το πρώτο φύλλο και στη νέα εφημερίδα, με 
πεζά κείμενα και ποιήματα.

1885
7 Μαρ τί ου: Εμ φα νί ζε ται για πρώ τη φο ρά στον Φι λο λο γι κό 
Σύλ λο γο «Παρ νασ σός», όπου α παγ γέλ λει τα ποι ή μα τά του 
«Περασμένα νιά τα» και «Η κό ρη της Λή μνου». Αρ χί ζει να 
γρά φει τη Φλο γέ ρα του Βα σι λιά. 

1886
Δημο σιεύ ει το τε λευ ταί ο ποί η μά του στην κα θα ρεύ ου σα («Ο 
Ύπνος») στην ε φ. Κλειώ της Λειψίας. Εκδίδεται η  πρώ τη 
 ποι η     τι κή του συλ λο γή, Τρα γού δια της Πα τρί δος μου, με τον 
 υπό  τιτλο Τραγούδια της λίμνης. Τραγούδια της καρδιάς και 
της  ζωής. Πολεμικά τραγούδια, από το Βι βλιο πω λεί ον της 
« Ε στί ας». 

1887 
27 Δε κεμ βρί ου: Νυμ φεύ ε ται τη Μα ρί α Α πο στό λου Βάλ βη. Ο 
γάμος γίνεται στο εκκλησάκι του Αγίου Θω μά, στο Γου δί, 
με κου μπά ρο τον Βλά ση Γα βρι η λί δη. Μέ νουν για λίγους μή-
νες σε σπίτι της οδού Α ρα χώ βης και Ασκλη πιού. 

Ο Παλαμάς έχει αφιερώσει στη γυναίκα του τον Ύμνο 
στην Αθηνά, το πρώτο έργο του μετά τον γάμο τους, κι έχει 
γράψει γι’ αυτήν σειρά ποιημάτων που φανερώνουν θαυμα-
σμό για τη λεβεντιά και την αξιοσύνη της αλλά και επίγνω-
ση των δικών του ψυχικών αδυναμιών που τον κάνουν να αι-
σθάνεται ανάξιός της ή και ένοχος απέναντί της: Ποιο κύμα, 
(ω κρινοπρόσωπη / με μια ψυχήν αντρίκια), / στα πόδια σου τα ξέ-
βρασε / της καρδιάς μου τα φύκια; (Α΄ 341). Χαρακτηριστικότε-
ρο το ποίημα «Αντιόπη» των Βωμών.

1888 
Η οι κο γέ νεια Πα λα μά με τα κο μί ζει στην ο δό Νε ο φύ του Βάμ-
βα, στο Κολω νά κι. Εκδίδεται Το Τα ξί δι του Γιάν νη  Ψυχά ρη. 
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18 Ιουλίου: Ο Πα λα μάς βλέπει για πρώτη φορά το νεοτύπω-
το βιβλίο στο γραφείο της εφ. Εφημερίς, όπου εργάζεται, και 
την άλλη κιόλας ημέρα (19  Ιουλίου) με το άρθρο «Το επα-
ναστατικόν βιβλίον του κ. Ψυχάρη», στην Ε φη με ρί δα, το πα-
ρουσιάζει πρώτος στο κοινό. Στις 20  Ιουλίου δημο σιεύει 
δεύτερο άρθρο με τον τίτλο «Διά το Ταξίδι του κ. Ψυχάρη», 
εμπεριστατωμένο, με ενθουσιώδεις κρίσεις για τη λογοτε-
χνική αξία του έργου και την επέκταση στον πεζό λόγο της 
ζωντανής γλώσσας του ελληνικού λαού, την οποία «η ποίησις 
προ πολλού απεδέχθη», παρατηρώντας όμως συγχρόνως με 
νηφαλιότητα πως «ο κ. Ψυχάρης […] λησμονεί την επί του 
λαού επίδρασιν του σχολείου και δεν υποπτεύεται ίσως ότι 
φράσεις και λέξεις τινές, τας οποίας θα απέρριπτεν εν αγα-
νακτήσει ούτος ως ανηκούσας εις το πονηρόν κόμμα των δ α -
σ κ ά λ ω ν , κατέστησαν βαθμηδόν όχι ολιγώτερον ζ ω ν τ α -
ν α ί  και δ η μ ο τ ι κ α ί  εν τη συνειδήσει του Ελληνικού  λαού» 
(ΣΤ΄ 310). 26 Ο κτω βρί ου: Γεννιέται το πρώτο παι δί του, η 
Ναυ σι κά.

1889
Βραβεύεται στον Φι λα δέλ φειο ποι η τι κό α γώ να ο Ύ μνος εις 
την Α θη νάν με ει ση γη τή τον Νι κό λα ο Γ. Πο λί τη και λίγο αρ-
γότερα εκδίδεται από το Βι βλιο πω λεί ον της «Ε στί ας». 16 
Μαρ τί ου: Δίνει στον «Παρ νασ σό» τη βαρυσήμαντη διάλεξή 
του για τον Κάλβο («Κάλ βος ο Ζα κύν θιος»), με την οποία γί-
νεται η πρώτη ουσιαστική παρουσίαση του Ζακύνθιου ποιη-
τή στο αθηναϊκό κοινό και εντοπίζεται και προβάλλεται, με 
αισθητικά κυρίως κριτήρια, η αξία των καλβικών ωδών.

1890 
20  Μαρ τί ου: Απαγγέλλει στον «Παρνασ σό» τα ποιήματα 
«Έν άν θος», «Οι τά φοι του Κε ρα μει κού» και «Το  τρα γού δι 
των βου νών». Για την αποσαφήνιση και κατανόηση των  νέων 
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για τη νεοελληνική ποίηση αισθητικών αρχών που τα διέ-
πουν, προτάσσει ομιλία όπου εκθέτει με τρόπο σαφή και κα-
τηγορηματικό τις προσωπικές του θέσεις για την ποίηση γε-
νικά (τη σολωμικής αφετηρίας θέση του ότι «ο ποιητής με-
λετά το αληθές, διά να δημιουργήση το ωραίον», τις απόψεις 
του για τη φύση και το περιεχόμενο της ποίησης, τη γόνι-
μη σχέση της με τη φιλοσοφία, την επιστήμη και το παρελ-
θόν, ιδιαίτερα το αρχαιοελληνικό, κ.ά.). Το κείμενο της ομι-
λίας αυτής (ο ίδιος το έχει χαρακτηρίσει «πρώτο σχεδίασμα 
του φιλολογικού μανιφέστου που προλογίζει στα μάτια της 
Ψυχής μου») δημοσιεύει στις 30 Μαρτίου στην εφ. Εφημε-
ρίς με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Πώς εννοούμεν την ποίη-
σιν».  Ιούνιος: Βραβεύεται στον Φι λα δέλ φειο ποι η τι κό α γώ να 
η ποι η τι κή συλ λο γή του Τα μά τια της Ψυ χής μου με  ειση γη τή 
τον Α ρι στο μέ νη Προ βε λέγ γιο.

1891
Γέν νη ση του δεύ τε ρου παι διού του, του Λέ αν δρου. Στη διάρ-
κεια της δεκαετίας του 1890 η οικογένεια εγκαθίσταται στο 
ιστορικό σπίτι της οδού Ασκληπιού 3. 

1892 
Εκδίδεται η ποι η τι κή συλ λο γή Τα μά τια της Ψυ χής μου, εκ 
του τυ πο γρα φεί ου της «Ε στί ας».

1893 
Φε βρουάριος: Σε καλ λι τε χνι κή ε σπερί δα στον «Παρ νασ σό» 
υ πέρ των σει σμο πα θών της Ζα κύν θου α παγ γέλ λει τα ποι ή-
μα τα «Προς τον Σο λω μόν» και «Με τά θά να τον».

1894 
Γέν νη ση του τρί του παι διού, του Άλ κη (= Μι χα ήλ). 7  Μα ΐ ου: 
Ομιλία στον «Παρ νασ σό» σε φι λο λο γι κό μνη μό συ νο για τον 
Κώ στα Κρυ στάλ λη. Το κείμενο εκδίδεται αυτοτελώς (Το 
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 έργον του Κρυστάλλη, Βιβλιοπωλείον «Εστίας»), σε ανατύπω-
ση από τη δημοσίευσή του στην εφ. Εφημερίς (10-12 Μα ΐ ου).

1895 
29, 30, 31 Ιανουαρίου, 1 και 2 Φε βρουαρίου: Ο Μι χα ήλ Μη-
τσά κης γρά φει στην εφ. Το Ά στυ ε πι κρι τι κά άρ θρα για τον 
Πα λα μά. Ο Πα λα μάς θε ώ ρη σε ό τι ή ταν α πο τέλε σμα ψυ χι-
κής α σθέ νειας, α πό την ο ποί α ο Μητσάκης έ πα σχε, και στις 
30 Ιανουαρίου δηλώνει στην Εστία πως «εις όσα, εν πλήρει 
επιγνώσει του ατόπου, ήρχισε να δημοσιεύη το Άστυ» δεν θα 
απαντήσει (ΙΣΤ΄ 512). 20 Μα ΐ ου: Η Επιτροπεία των Ολυμ-
πιακών Αγώνων τού αναθέτει τη σύνθεση του Ύμνου των 
Αγώνων. Με τον παλαμικό «Ολυμπιακό ύμνο», μελοποιημέ-
νον από τον Σπυρίδωνα Σαμάρα, άρχισαν την επόμενη χρο-
νιά οι πρώτοι (νέοι) Ολυμπιακοί Αγώνες και με αυτόν εξακο-
λουθεί να γίνεται η έναρξή τους ώς σήμερα. 

1896 
5  Μα ΐ ου: Η Ε πι τρο πεία των Ο λυ μπια κών Α γώ νων τού 
ε πιδί δει α να μνη στι κό για τη δη μιουρ γί α του «Ο λυ μπια κού 
Ύ μνου» και δώρο 500 δρχ. 

1897 
Εκδίδεται η ποι η τική του συλ λο γή Ί αμ βοι και Α νά παι στοι, εκ 
του τυπογραφείου της «Εστίας». Ο Ζαν Μο ρε άς θα την α πο-
καλέσει «α ρι στούρ γη μα» σε άρ θρο του στο γαλλικό πε ριο δι-
κό Cosmopolis (Σε πτέμβριος 1897). 23  Ια νουα ρί ου: Αρ χί ζει 
σει ρά τεσσάρων δια λέ ξε ων στον «Παρ νασ σό» για τη νε ο ελ-
λη νι κή ποί η ση. Η πρώ τη με τίτλο «Εισαγωγή εις την μελέ-
την της νέας ελληνικής ποιήσεως» αναφέρεται στη δημοτι-
κή ποίηση, στα στρατόπεδα της οποίας αρματολοί και κλέ-
φτες «συνεργάζονται εν ταυτώ προς απελευθέρωσιν της Ελ-
ληνικής φυλής από των Τούρκων και της Ελληνικής ποιή-
σεως από της σχολαστικότητος» (Δ΄ 403), οι άλλες (τον Δε-
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κέμβριο) στην «Ποίηση του Ρήγα», τον «Ποιητή Σο λω μό», 
τους Σούτσους, τον Ραγκαβή, τον Ζαλοκώστα κ.ά. 15 Οκτω
βρίου: Με απόφαση του υπουργού Παιδείας Ανδρέα Πανα-
γιωτόπουλου διορίζεται Γενικός Γραμματεύς του (μοναδι-
κού τότε στην Ελλάδα) Πανεπιστημίου Αθηνών. Αν και ο 
ίδιος φέρεται να είπε με ειλικρίνεια στον υπουργό Παιδείας 
«Κύριε Υπουργέ, νομίζω πως δεν είμαι πολύ κατάλληλος για 
την υπηρεσία αυτή», ο διορισμός του, που έλυσε το οξύ ώς 
τότε βιοποριστικό του πρόβλημα, χαιρετίστηκε με ενθουσια-
σμό από τον προοδευτικό τύπο της εποχής. 

1898 
24 Φεβρουαρίου: Πε θαί νει το μι κρό τε ρο παι δί του, ο Άλ κης, 
σε ηλικία τεσσάρων ετών από μηνιγγίτιδα. Συ γκλο νι σμέ νος ο 
ποι η τής, από την η μέ ρα του θα νά του ώς τις 9 Μαρ τί ου γρά φει 
την ποιητική σύνθεση Ο Τά φος, που κυ κλο φο ρεί στις 3 Απρι-
λί ου α πό το τυ πο γρα φεί ο «Ε στί α», Κ. Μάισνερ και Ν. Καρ-
γαδούρη. Το κα λο καί ρι παρα θε ρί ζει στον Πό ρο, α πό όπου εί-
ναι ε μπνευ σμέ νο το ο κτά στι χο αρ. 38 των «Εκα τό φω νών» 
της Α σά λευ της Ζω ής. Στο φιλολογικό του σαλόνι συ γκε ν-
τρώνο νται σχεδόν κάθε βράδυ οι γνω στό τε ροι πεζογράφοι, 
ποι η τές και λό γιοι. Στο γρα φεί ο του –αυ τό εί ναι το «σα λό νι»– 
που ο ί διος το ονομάζει «κε λλί», συ ζη τούν ή δια βά ζουν στί-
χους τους και κεί με νά τους. Ο Πα λα μάς, πο λύ αρ γό τε ρα, στο 
ποί η μά του «Το κελλί» το τρα γού δη σε έτσι: Ήρ θε η ώ ρα να φύ-
γω; Στο έρ μο τούτο κε λλί / θα λα τρέ ψη άλ λη πί στη (πί στη ποια;) 
ποια φυ λή; / Τριά ντα χρό νια ε δώ μέ σα, τί μια φτώ χια, με ζης, / και 
ω καρ διά μου τρα γού δι της ζω ής μου πε ζής! / […] Τριά ντα χρό-
νια ε δώ μέ σα στο κε λλί το στε νό / έ μπα σα ό λη την πλά ση, πέ λα ο, 
γης, ου ρα νό… (Ζ΄ 219). Στο φιλολογικό σαλόνι του Παλαμά, 
όπως μαρτυρεί ο ξενόπουλος, αποφασίστηκε τελειωτικά η 
έκδοση από τον Κ. Χατζόπουλο, που είχε την ιδέα, ενός περιο-
δικού πρωτοποριακού, που θα γραφόταν ολόκληρο στη δημο-
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τική και θα συγκέντρωνε ως συνεργάτες τους εκλεκτότερους 
λογοτέχνες της εποχής. Στο ίδιο σαλόνι αποφασίστηκε και ο 
χαρακτηριστικός τίτλος του περιοδικού: Η Τέχνη. 1η Νοεμ
βρίου: Κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της Τέχνης όπου ο Πα-
λαμάς συμμετέχει με τη δημοσίευση δύο άρθρων («Άστραψε 
φως» και «Η κριτική και η γλώσσα»). Εκδίδεται σε μετάφρα-
ση Παλαμά και με πρόλογο του Σπ. Λάμπρου η μυθιστορία 
του André Laurie Πρόας ο νικίου, εκδότης ο διευθυντής της 
«Διαπλά σεως των Παίδων» Νικ. Π. Παπαδόπουλος, εκ του 
τυπογραφείου των καταστημάτων Ανέστη Κωνσταντινίδου. 

1899 
Ψυ χραί νο νται οι σχέ σεις του με τον Δρο σί νη, γιατί ο τελευ-
ταίος ως γραμ μα τέ ας του Συλ λό γου προς Διά δο σιν Ω φε    λί-
μων Βι βλί ων εκδίδει τα βι βλί α του συλ λό γου στην κα θα-
ρεύ ου   σα. 21  Ιουλίου: Ο Αργ. Εφταλιώτης δημοσιεύει στην 
εφ. Το Άστυ άρθρο με τον τίτλο «Αληθινή και ψεύτικη τέ-
χνη», όπου υποστηρίζει πως το άνοιγμα της Τέχνης προς τα 
λογοτε χνικά ρεύματα της Ευρώπης (συμβολισμός, Ιψενο-
γερμανισμός) ήταν περιττό έως και επικίνδυνο για τα ελλη-
νικά λογοτεχνικά πράγματα, αφού «ο εθνικός χρωματισμός» 
είναι «το μόνον πειστήριον της καλλιτεχνικής οντότητος» 
των έργων τέχνης. 9 Αυγούστου: Ο Παλαμάς με το βαρυσή-
μαντο άρθρο του «Η φαντασία και η πατρίς», δημοσιευμένο 
και αυτό στο Άστυ, απαντά στον Εφταλιώτη και απορρίπτει 
κατηγορηματικά τις θέσεις του. Υποστηρίζει ότι 

τα ωραία έργα διακρίνει η ταυτότης της ακτινοβολίας, εξ ης 
προδίδεται ότι ταύτα κοινήν εθνικότητα έχουσι την παγκό-
σμιον της Τέχνης […] η αληθώς καλή ποίησις, και αν αρύεται 
το θέμα αυτής εξ απωτά των χωρών και χρόνων, ενισχύει το 
εθνικόν αίσθημα και ανυψοί το εθνικόν φρόνημα πλειότερον δω-
δεκάδος θουρίων […] πάσα άλλη σκέψις και βλέψις, ηθογρα-
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φίαι, πατριωτισμοί, σελίδες εκ της ιστορίας και της πέριξ κοι-
νωνίας, οσονδήποτε ζωηρά και αν είναι η βαφή των εθνικών 
χρωμάτων αυτών, όταν δεν είναι ταύτα απλά μέσα, ως παν άλ-
λο μέσον, προς εκδήλωσιν της ψυχής του ποιητού, προς μου-
σοδομίαν της εν αυτή λανθανούσης μυριοφωνίας, είναι, απλού-
στατα, ο άριστος τρόπος προς καλλιέργειαν και συγκομιδήν 
κ ο λ ο κ υ θ ι ώ ν  […] το περιοδικόν όργανον των νέων ποι-
ητών [Η Τέχνη] αξίζει να καυχάται πρώτον διά τα διάφορα 
π α ρ ά θ υ ρ α, τα οποία προσ επάθησε ν’ ανοίξη επί του φιλολο-
γικού ημών τείχους, του ογκώδους και αδιαπεράστου, διά να 
επικοινωνήσωμεν προς τους απωτέρω διανοιγομένους ευρείς 
ορίζοντας. (Β΄ 379-388)

29 και 30 Αυγούστου: Δημοσιεύσει στην εφ. Ακρόπολις το 
άρθρο «Η φιλολογία διά των φυλών και διά των πατρίδων» 
όπου εξετάζει και πάλι το θέμα της «εθνικότητος» της λογο-
τεχνίας, αλλά τώρα από σκοπιά γενική και θεωρητική και με 
τον οπλισμό δεινού συγκριτολόγου. 

1900 
Εκδίδεται η ποιητική σύνθεση Οι χαι ρε τι σμοί της Η λιο γέν νη-
της, έκ δο ση του «Πε ριο δι κού μας», Πειραιεύς.

1901 
Εκδίδεται αυτοτελώς το διήγημα θά να τος Παλ λη κα ριού, από 
το τυπογραφείο «Ε στί α», Κ. Μάισνερ και Ν. Καργαδούρη. 
Εκ δί δο νται Διο νυ σί ου Σο λω μού Ά πα ντα τα Ευρισκόμενα, Βι-
βλιο θή κη Μα ρα σλή, με πρόλογο για τη ζωή και το έργο του 
ποιητή από τον Παλαμά. 27 Φεβρουαρίου: Ο Παλαμάς πρώ-
τος μεταξύ των συνιδρυτών (Δ. Κακλαμάνος, Γ. Στρατήγης, 
Γ. Βλαχογιάννης, Δ. Καμπούρογλους,  Παύλος Νιρβάνας, 
Λάμπρος Πορφύρας) της νέας Σκηνής του Κ. Χρηστομάνου. 
12 Οκτωβρίου: Υ πε ρα σπί ζε ται με άρθρο στην εφ. Το Άστυ 
την Ι στο ρί α της ρω μιο σύ νης του Αρ γύ ρη Ε φτα λιώ τη, την 
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 ο ποί α είχε ε πι κρί νει με άρ θρο του στην εφ. Α κρό πο λις (1η Αυ-
γούστου) ο Γ. Σω τη ριά δης για τη χρήση του όρου «Ρω μιός», 
στον οποίον ο Σω τη ριά δης απέδιδε νό η μα «αν θρώ που ευ τε-
λούς και χυ δαί ου». ΣεπτέμβριοςΟκτώ βριος: Δημο σιεύονται 
στην εφ. Ακρόπολις τα πρώτα τμήματα από τη μετάφραση 
στη δημοτική του κατά Ματ θαίον  Ευαγγελίου από τον Αλέ-
ξανδρο Πάλλη. Νοέμβριος: ξε σπά νε τα «Ευαγ γε λι κά», μα-
χη τικές και αιματηρές (οκτώ νεκροί και δεκάδες τραυμα τίες) 
δια δη λώ σεις των φοι τη τών ενα ντί ον της με τά φρα σης των 
Ευαγ γε λίων στη δη μο τι κή και εναντίον του δημοτικισμού 
γενικότερα. Ο Πα λα μάς, ο δημοτικιστής Γενικός Γραμμα-
τέας του Πανεπιστημίου, προπηλακίζεται και απειλείται 
από τα εξαγριωμένα πλήθη των φοιτητών. 

1903 
Εκδίδεται η Τρι σεύ γενη, δρά μα σε τέσ σε ρα μέ ρη, από το τυ-
πογραφείο «Εστία».  2  Ιανουαρίου: Ο Παλαμάς αρχίζει τη 
συνεργασία του με τον νουμά, το μαχητικό όργανο του δη-
μοτικισμού, από το πρώτο τεύχος. 1η Νο εμ βρί ου: Η Μα ρί κα 
Κο το πού λη α παγ γέλ λει «Το χαί ρε της Τρα γωδί ας» του Πα-
λα μά –ποίημα-χαιρετισμό προς τον Αισχύλο– που η διεύθυν-
ση του Βασιλικού Θεά τρου τού είχε ζητήσει να γράψει ειδικά 
για το ανέβασμα της «Ο ρέ στειας» σε μετάφραση Γ. Σωτη-
ριάδη. Την ί δια μέ ρα ξε σπούν τα «Ο ρε στεια κά», φοιτητικές 
και οχλοκρατικές διαδηλώσεις και συγκρούσεις κατά της με-
τάφρασης και του δημοτικισμού, υποκινούμενες από τον αρ-
χαϊστή καθηγητή του Πανεπιστημίου Γ. Μιστριώτη. Ο Πα-
λαμάς βρίσκεται στο κέντρο των επιθέσεων. 6 Νοεμ βρίου: 
Με άρθρο του στην εφ. Ακρόπολις («Πνοή  ζωής») απαν τά 
στις εναντίον του επιθέσεις του τύπου και διακηρύσσει πως 
«κάθε τους επίθεση εναντίον μας και κάθε επίθετο που μας 
κολλάνε τάχα εξευτελιστικό για να μας στιγματίσουν, και 
κάθε γνώρισμα δεν ξέρω ποιου χυδαϊσμού και ποιου ψυχα-
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ρισμού και ποιου μαλλιαρισμού, είναι για μένα τ ί τ λ ο ς  τ ι -
μ ή ς» (ΣΤ΄ 382). Το όνομά του «μνημονεύεται συχνά πυκνά, 
κατά τρόπον πρωτακούστως ανάρμοστον, από έδρας Πανε-
πιστημιακής» και το αξίωμα του Γεν. Γραμματέως του Πα-
νεπιστημίου που κατέχει διασύρεται «από έδρας διά σατιρι-
κών επιγραμμάτων» (ΙΣΤ΄ 528). 

1904 
Εκδίδεται το βι βλί ο του Γράμ μα τα. Τόμος Α,́ από το τυπο-
γραφείο «Εστία» με κριτικά και θεωρητικά κείμενα ταξινο-
μημένα στις ενότητες «Τέχνης ιδέα» και «Για την ιδέα τη 
γλωσσική». Δε κέμ βρι ος: Εκδίδεται η ποιητική συλλογή Η 
Α σά λευ τη Ζω ή α πό το τυ πο γρα φεί ο «Ε στί α».

1905 
21 Μα ΐ ου: Α παγ γέλ λει στον «Παρ νασ σό» το ποί η μά του «Το 
τρα γού δι των ε φτά νη σιών» στην τε λε τή της ε πε τεί ου της 
Ε νώ σε ως της Επτανήσου με τη μη τέρα Ελ λά δα.

1907 
Εκδίδεται Ο Δω δε κά λο γος του Γύ φτου α πό το τυπο γρα φεί ο 
«Ε στί α». Εκδίδεται το βι βλί ο του Γράμ ματα. Τόμος Β ,́ α πό 
το τυ πο γρα φεί ο «Ε στί α» με κριτικά και θεωρητικά κείμενα 
ταξινομημένα στις ενότητες «Κάτι για ποίηση, για ποιητι-
κή και γι’ άλλα», «Για την ιδέα μας» [τη γλωσσική] και «Δι-
κοί μας και ξένοι κάποιοι». Ο γιος του Λέ αν δρος φεύ γει για 
ε μπο ρι κές σπου δές στη Γε νεύ η με έ ξο δα του Εμμ. Μπε νά-
κη – με την κό ρη του Πη νε λό πη Δέλ τα ο Παλαμάς δια τη ρεί 
 στενή φι λί α και τα κτι κή αλ λη λο γρα φί α.

1908 
16 Μα ΐ ου: Διαψεύδει με επιστολή στην Εστία και στην εφ. 
Σκριπ, που υπογράφει ως Γραμματεύς του Εθνικού Πανεπι-
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στημίου, «κακοηθέστατες ανακρίβειες» σε βάρος του, δημο-
σιευμένες την προηγούμενη ημέρα στην εφ. Αθήναι, και δια-
κηρύσσει ότι «Είμαι δημοτικιστής – ή όπως άλλως θέλετε να 
με αποκαλέσετε, και θα είμαι· τούτο αποτελεί την α ρ ε τ ή ν 
μου» (ΙΣΤ΄ 540). 18 Μα ΐ ου: Ο υ πουρ γός Παι δεί ας τον ε πι τι-
μά, επειδή δια κή ρυ ξε ό τι ο δη μο τι κι σμός εί ναι η α ρε τή του. 
Γνω ρί ζε ται με τον Μα νώ λη Κα λο μοί ρη, ο ο ποί ος μελοποίησε 
πολ λά ποιητικά έρ γα του.

1909 
Α νυ πό κρι τα βε νιζε λι κός, στηρίζει την πο λι τι κή με τα βο λή. 
Γνωρίζει και προ σω πι κώς τον Βε νι ζέ λο στο σπί τι του Μα-
νώ λη Καλο μοί ρη. Από τη γνωριμία αυτή είναι εμπνευσμέ-
νο το πο λύ στι χο ποί η μα «Μια βρα διά σ’ έ να σπί τι» της συλ-
λογής Βωμοί. Η κόρη του Ναυ σι κά α να χω ρεί για μου σι κές 
σπου δές στη Γε νεύ η με υ πο τρο φία του κρά τους. Ο Κώ στας 
Χα τζό που λος δη μο σιεύ ει στον νουμά (12/2-4/4) αρνητική 
με λέ τη για την πα λα μι κή ποί η ση. Αρ γό τε ρα θα α να θε ω ρή-
σει τις από ψεις του. Ερωτική εκτροπή του Παλαμά προκα-
λεί οικογενειακά επεισόδια. 6 Μαρ τί ου: Γράφει στη Ναυσι-
κά ορ γι σμέ νος ε να ντί ον του «αυθάδη» γιου του Λέ αν δρου, 
που τον «βά ζει στο σκα μνί κα τη γο ρού με νου», τον «νου θε-
τεί» και του «δί δει μα θή μα τα» και εξομολογείται, επανα-
λαμβάνοντας στίχο της Α σά λευτης Ζω ής, πως αι σθά νε ται 
ξέ νος και για τους ξέ νους και για τους δι κούς του. 29 Ιουλίου: 
Γρά φει πά λι στη Ναυ σι κά: «Κ’ έ να γράμ μα θέ λει έ μπνευ ση, 
και βρί σκο μαι σε και ρούς α θυ μί ας και ξε πε σμού. Μα και η 
ζω ή μου εί ναι τό σο κλει σμέ νη, α ποκλει σμέ νη, ερημητική, 
ερημική, μονότονη, στε γνή και στυ γνή, που κα τά ντη σα σα 
να μην έ χω και να μην ξέ ρω τι να σου γρά ψω…». 
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1910
Εκδίδεται Η Φλο γέ ρα του Βα σι λιά με την Η ρω ι κή Τρι λο γία, 
α πό το τυ πο γρα φεί ο «Ε στί α». Ιδρύεται ο Εκπαιδευτικός 
Όμιλος. Ο Παλαμάς, που είχε με πολλούς τρόπους εκδηλώ-
σει ώς τότε το έντονο ενδιαφέρον του και για τη γλώσσα της 
εκπαίδευσης, στηρίζει με ενθουσιασμό την προσπάθεια και 
δημοσιεύει στον νουμά (27 του Θεριστή) το ποίημα «Τα σκο-
λειά χτίστε!»: Του τραγουδού τη γλώσσα αντιλαλώντας, / και τα 
βιβλία σαν τα τραγούδια να είναι! / […] Και βαθιούς τράφους γύ-
ρω γύρω σκάφτε / και πύργους πολεμόχαρους υψώστε / και βαρ-
διατόρους βάλτε να κρατάνε / μακριά μακριά τον ψεύτη και τον 
πλάνο / της ρωμιοσύνης (Ε΄ 361). Τη στήριξή του προσφέρει 
με ανοιχτή επιστολή του (νουμάς, 28 του Φλεβάρη) και προς 
τους νέους της «Φοιτητικής Συντροφιάς».

1911 
Ιανουάριος: Του απονέμεται ο «Αργυρούς Σταυρός του Σω-
τήρος». Με αφορμή σημείο του δημοσιευμένου στην εφ. Πρό-
οδος της Πόλης λόγου του Οικουμενικού Πατριάρχη προς 
τους μαθητές της Μεγάλης Σχολής του Γένους στη γιορτή 
των Τριών Ιεραρχών –ότι «μεταξύ των [πρόσφατα] παραση-
μοφορηθέντων [από την Ελληνική Κυβέρνηση] δεν θα εύρητε 
κανένα απολύτως μαλλιαρόν»– και πριν ακριβώς από τη συ-
ζήτηση στην Αναθεωρητική Βουλή του άρθρου του Συντάγ-
ματος για την επίσημη γλώσσα του κράτους, ο Παλαμάς δη-
μοσιεύει στον νουμά (20 του Φλεβάρη) το άρ θρο «Για να το 
δια βά σουν και τα παι διά». Γράφει: 

Σέβομαι και τιμώ την Α. θ. Π. κ’ ευλαβώς ασπάζομαι την δεξιάν 
της […]. μα το δυστύχημα είναι πως βρίσκομαι μέσα στον κύκλο 
των τριάκοντα [παρασημοφορηθέντων] λογίων […]. Ξέρω πως ο 
μαλλιαρισμός βασιλεύει […]. Ξέρω πως μαλλιαροί λέγονται όσοι 
[…] δεν περιορίζονται να τη μιλάνε […] μα και τη γράφουνε πιο 
σπουδασμένα και πιο προσεχτικά τη ζωντανή μας τη γλώσσα, την 
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κοινή, την εθνική, που κρατά και που σπέρνει το λόγο της Αλήθειας 
και της Ομορφιάς […]. Κι απάνω απ’ όλα ξέρω πως είμαι, στρογ-
γυλά και χτυπητά, μ α λ λ ι α ρ ό ς  απολύτως και πως, βλέπον τας 
ποιοι σημαδεύτηκαν και ποιοι σημαδεύονται με την ετικέττα τού-
τη, το θεωρώ έπαινό μου και το λογαριάζω δόξα μου μαλλιαρός να 
κράζομαι. Και ο μαλλιαρισμός, το είπα και το ξαναλέω, είναι η αρε-
τή μου […]. Ξέρω πως η αδιαφορία, ακατάδεχτη, και η σιωπή, κα-
ταφρονετική, αξίζουνε στην ώρα τους […]. μα ξέρω πως είναι κά-
ποιες κρίσιμες ώρες, κάποιες στιγμές που παρουσιάζονται σα να 
μέλλεται ν’ αποφασιστή κάτι σημαντικό, και πως τότε κάθε άνθρω-
πος που φωτίζεται από μια συνείδηση, και που φέρνεται από μιαν 
ιδέα […] πρέπει να δίνη το π α ρ ώ ν  και να στέκεται στρατιώτης 
[…]. Κι αν μπορούσε η αδύνατη φωνή μου να φτάση ίσα με τα παι-
διά της μεγάλης του Γένους Σχολής […] στους λεβέντες του Σήμε-
ρα, στου Αύριο τους άντρες […] θα φώναζα προς όλους αυτούς: Ανί-
σως και κάτι τι μέσα σας νιώθετε, και θέλετε ακέρια και για τα παν-
τοτινά να το πλάσετε […], γράφτε το στη συκοφαντημένη γλώσσα, 
στην αγνή δική σας γλώσσα, στη γλώσσα τη λεγόμενη μαλλιαρή. 
Και μη φοβάστε να εκφράζετε με κείνη και να μεταφέρνετε σε κείνη 
κάθε λογής ιδέα, από τις Ιερές Γραφές και τα προγονικά σας τα βι-
βλία, ίσα με τους πιο κρυφούς, τους πιο δικούς σας λογισμούς […]. 
Στα ζητήματα του λόγου, απάνου κι από κάθε επίσημη κορφή της 
Πολιτείας, η ψηλότερη κορφή, ο Ποιητής […]. Οι λαοί εκείνοι ζού-
νε και μπρος τραβάνε που παίρνουνε για δάσκαλο του λόγου τους 
τον Ποιητή. (ΣΤ΄ 579-582)

Το κείμενο αυτό γί νε ται α φορ μή έντο νης συ ζή τη σης στη Βου-
λή ε να ντί ον του Παλαμά και προ κα λεί δυ ναμι κές φοι τη τι κές 
δια δη λώ σεις υ πέρ της κα θα ρεύ ου σας και κα τά των «μαλ λια-
ρών». 29 Μαρτίου: Καλείται σε απολογία –υπό την ιδιότητα 
του Γραμματέως του Πανεπιστημίου– από το Υπουργείο των 
Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύ σεως. 30 Μαρ
τίου: Υποβάλλει στο Υπουργείο την απολογία του (ΙΣΤ΄ 
435-440). Συνεχίζονται οι φοιτητικές ταραχές με  κε ν   τρι κό 
στό χο τον ποιητή. Α κού ο νται ε μπρη στι κά συν θή μα τα εναν-
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τίον του, σε βαθμό που να α πει λεί ται ακόμη και η ζω ή του.  
1η Απρι λίου: Α ποκλει σμέ νος στο σπί τι του, Α σκλη πιού 3, 
γρά φει στην κό ρη του Ναυ σι κά: «Στο γρα φεί ο το Πα νε πι-
στη μια κό δεν πη γαί νω, ό σο να πε ρά ση η μιστριώ τι κη έ ξαψη 
της φοι τη τα ριάς ε να ντί ον μου! Χτες έ στει λα έγ γρα φη και την 
α πο λο γί α μου στο Υ πουρ γεί ο που μου ζή τη σε να α πο λο γη θώ, 
για τί έ γρα ψα πως εί μαι μαλ λια ρός και υ πε ρη φα νεύ ο μαι!».  
9 Απριλίου: Του κοινοποιείται προ σω ρι νή α πό λυ ση ενός μη-
νός από τη θέ ση του Γραμ μα τέ α του Πα νε πι στη μί ου.

1912 
Εκδίδονται οι ποιητικές συλλογές Οι Κα η μοί της λι μνο θά λασ-
σας και Τα Σα τυ ρι κά Γυμνά σμα τα α πό τον εκδοτικό οίκο Γεωρ-
γίου Φέ ξη και η ποιητική συλλογή Η Πο λι τεί α και η μο να ξιά 
α πό το τυ πο γρα φεί ο «Ε στί α». Α λύ τρω τοι ε θε λο ντές –ανάμε σά 
τους και ο Στρά της Μυ ρι βή λης– τον ε πι σκέ πτο νται στο σπί τι 
του και παίρ νουν την ευ χή του αναχωρώντας για το μέ τω  πο.  
4 Νοεμβρίου: Γράφει στον Φρεντερίκ Μι στράλ: «Ε πι κοί και ροί 
ε πα να τέλλουν για την Ελ λά δα. Ο α γώ νας για τη συ μπλή ρω-
ση του απολυ τρω τι κού έρ γου των πα τέ ρων μας κάνει την ώρα 
τούτη να λαχταρίζουν από ενθουσιασμό οι καρδιές μας όλων». 
12 Νοεμβρίου: Ο Μι στράλ α πο κρί νε ται: «Α γα πη τέ κ’ ευ γε νι-
κώ τα τε α οι δέ! Ευ τυ χή σα τε να πα ρα στα θή τε στους η ρω ι   κούς 
θριάμ βους της πα τρί δας σας, και η πα τριω τι κή σας καρ διά, 
καρ διά με γά λου ποι η τή, α γάλλεται με τη χαρά ε νός ο λο κλή-
ρου λα ού […]. Το γράμ μα που μου γρά ψα τε, λα χταρί ζει α πό 
τον εν θου σια σμό τούτο. Ε θε ώ ρη σα χρέ ος μου να το α να κοι  νώ-
σω σε μια με γά λη πα ρι σι νή ε φη με ρί δα». Εκδίδεται η μελέ τη 
του Λέαντρου Παλαμά Η Φοινικιά. (Αναλυτικό σημείωμα).

1913 
Εκδίδεται ο τόμος Τα πρώ τα Κρι τι κά, α πό τον εκδοτικό  οίκο 
Γεωργίου Φέ ξη, με κριτικά κείμενα για τους «Πατέρες» 
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(Ρήγας, Σολωμός), τους «Προδρόμους και τους Σκαπανείς» 
(Πολυλάς, Ρο ΐ δης, Ψυχάρης…) της «Νέας [λογοτεχνικής] 
κίνησης» της γενιάς του. 

1914 
8  Ιανουαρίου: Ο μι λί α του για τον Βα λα ω ρί τη στον Εκ παι-
δευ τι κό Ό μι λο· το κείμενο δημοσιεύεται στο Δελτίο του Εκ-
παιδευτικού Ομίλου και εκδίδεται και αυτοτελώς α πό το τυ-
πο γρα φεί ο «Ε στί α». 13 Ιανουαρίου: Δεύ τε ρη ο μι λί α για τον 
Βαλαωρίτη στο Λύ κειο Ελ λη νί δων. Ο Άριστος Κα μπά νης σε 
άρ θρα του για τη νεοελληνική λογοτεχνία στην εφ. νέ α Ελ λάς 
α πο κα λεί τον Πα λα μά «ψυ χα ρι στή που έβλαψε και τον εαυ-
τό του και τον αγώνα το γλωσσικό». Ο χαρακτηρισμός αυ-
τός ενοχλεί τον ποι η τή. 16 Ιανουαρίου: Γράφει προς την ίδια 
ε φη με ρί δα: «Υποθέτω πως θα είμαι κάπως και “μαθητής” 
του Ψυχάρη, γιατί πολλοί στάθηκαν οι δάσκαλοί μου […]. 
Θεωρώ καύχημά μου πως είμαι θ α υ μ α σ τ ή ς  του Ψυχάρη, 
όχι του “σοβαρού επιστήμονος” […], γιατί δεν είμαι και πο-
λύ αρμόδιος για τέτοιους θαυμασμούς. Είμαι θαυμαστής του 
Ψυχάρη του “λογοτέχνη”» (ΙΣΤ΄ 549). Τα κτι κή συ νερ γα-
σί α με άρθρα, χρονογραφήματα, σημειώματα κ.ά. στην εφ. 
Ε μπρός που συνεχίστηκε ώς το 1925. Στις αρ χές Ιου    νί ου πε-
θαί νει στο Νο σο κο μεί ο Α ρε ταί ειο ο μι κρό τε ρος α δερ φός του 
Νί κος.

1915 
Εκδίδεται η συλλογή Βω μοί α πό το τυ πο γρα φεί ο «Ε στί α».
Του α πο νέ με ται το «Βασιλικόν Με τάλ λιον των Γραμ μά των 
και των Τε χνών» και ο «Αρ γυ ρούς Σταυ ρός του Τάγ μα τος 
του Σω τή ρος». 13 Φεβρουαρίου: Α νε βαί νει για πρώ τη φο ρά 
η Τρι σεύ γε νη α πό τον θί α σο της Ζη νο βί ας Παρα σκευο πούλου 
με σκη νο θεσί α Θω μά Οι κο νό μου. 
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1916 
Δια λέξεις στον «Παρ νασ σό» με θέ ματα «Βι ζυ η νός και Κρυ-
στάλ λης» και «Ιούλιος Τυπάλδος». Τα κείμενα τυπώνονται 
την επόμενη χρονιά στη σειρά των Διαλέξεων του «Παρνασ-
σού». 12 Αυγούστου: Αρ χί ζει αλ λη λο γρα φί α με την πρώ τη 
γνω στή Μούσα του, τη Μά γδα, α γνώ στου ε πω νύ μου,  νέ α 
α στι κής οι κο γέ νειας α πό τη Μεσ σηνί α. Η αλ λη λο γρα φί α, 
α πο κα λυ πτι κή α πό πολ λές α πό ψεις, συ νε χί ζε ται με διακο-
πές ώς το 1930. 4 Νοεμβρίου: Τι μη τι κή της Ζη νο βί ας Πα-
ρα σκευο πού λου με πα ρά στα ση της Τρι σεύ γε νης στο Δημο τι-
κό Θέ α τρο Α θη νών «υ πό την προ στα σί αν της Α.Μ. του Βα σι-
λέ ως». Εκδίδεται Η Ε λέ νη της Σπάρ της του Émile Verhaeren, 
λυ ρι κή τρα γω δί α σε τέσσερα μέ ρη, φερμένη στον ελληνικό 
στίχο από τον Κωστή Παλαμά. Εκδοτική Εταιρεία «Τα Έρ-
γα», επιμελητής Ν. Ποριώτης. 

1917 
30  Ιανουαρίου: Πραγματοποιείται η πρώ τη διά λε ξη για το 
έρ γο του Πα λα μά α πό τον Τυμ φρη στό (= Δημήτριο Πα πα-
δό που λο) στο Λύ κειο Ελ λη νί δων. Κυ κλο φο ρεί και σε φυλλά-
διο, Τύπος Φωσκόλου και Περγάμαλη. Μά ιος: Του α πο νέ με-
ται ο «Χρυ σούς Σταυ ρός του Σω τή ρος» με την ευ και ρί α της 
ο νο μα στι κής ε ορ τής του βα σι λιά. 6 Μαρτίου: Αρ χί ζει η αλ-
λη λο γρα φί α με τη δεύ τε ρη κα τά σει ρά Μού σα του, τη Λι λή 
(= Ε λέ νη) Ζη ρί νη, κό ρη του Ιω άν νη, με γά λου κα πνε μπό ρου 
της Πό λης, και της Ου ρα νί ας Ζη ρί νη. Την γνώ ρι σε μέ σω της 
κόρης του Ναυ σι κάς. Η αλ λη λο γρα φί α, που κρά τη σε ώς το 
1929, παρουσιάζει ζω η ρό εν διαφέ ρον για τον ε ρω τι κό Παλα-
μά αλλά και τον ποιητή και τον πνευ μα τι κό άν θρω πο. Η επι-
φυλακτική στά ση του για την ε πι κρά τη ση των Μπολ σε βί κων 
προκα λεί σά λο στους κύ κλους του νου μά. 
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1918 
Του απονέμεται το «Εθνικόν Αριστείον των Γραμμάτων και 
των Τεχνών».

1919 
Εκδίδονται οι ποιητικές συλλογές Τα Πα ρά και ρα, εκδότης 
Ι. Ν. Σι δέ ρης και Τα Δε κα τε τρά στι χα, Αλεξάντρεια, έκδοση 
«Γραμμάτων». 

1920 
Ο Παλαμάς είναι εξήντα χρονών και η υγεία του έχει κλονι-
στεί. Το καλο καί ρι στο πρώτο γνωστό γράμμα του προς τη 
Λι λή Ια κω βί δου γράφει: «Χά θη κα α πό τη ζω ή μου την πνευ-
μα τι κή […] εί μαι μό νος […] πα ρα δί δο μαι στην α γκα λιά του 
ύ πνου σα μια πόρ νη στον πρώ το τυ χό ντα…». Εκδίδεται η 
συλλογή διηγημάτων Διηγήματα, εκδότης Ι. Ν. Σι δέ ρης.

1921 
Μια επιλογή ποιημάτων του, όπου περιλαμβάνεται η ενότη-
τα «Εκατό φωνές» της Ασάλευτης Ζωής, κυκλοφορεί στην 
αγγλική γλώσσα, σε μετάφραση του Αριστείδη Ε. Φουτρί-
δη (A hundred voices and other poems, Translated with an in-
troduction and notes by Aristides E. Phoutrides, Cambridge, 
Harvard University Press, London, Humphrey Milford, Ox-
ford University Press). 6 Φεβρουαρίου: Ομιλία του Ι. Μ. Πα-
ναγιωτόπουλου στη «Φοιτητική Συντροφιά» για «Το ποιη-
τικό έργο του Κ. Παλαμά». Το κείμενο εκδίδεται σε φυλλά-
διο, εκδότης Γ. Π. Ποταμιάνος. 4 Δεκεμβρίου: Ο Κωστής 
Παλαμάς, σε άρθρο του στην εφ. Εμπρός, καταλήγει: «Εις 
την Αλεξάνδρεια […] υπάρχει είς ποιητής ομολογημένης 
πρωτοτυπίας, ο Καβάφης, εξαιρετικώς τιμώμενος υπό των 
νέων εκεί».
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1922 
6 Ιουνίου: Αρ χί ζει αλ λη λο γρα φί α με τη Ρα χήλ (= Ε λέ νη/Ε λε-
νί τσα Κορ τζά), πρω τό το κο παι δί της οι κο γέ νειας Κορ τζά, 
που συνεχίζεται ώς το 1936. Συνεχίζονται και εντείνον ται οι 
αδιαθεσίες του. 14 Αυγούστου: Γράφει στη Ραχήλ: «Το φθι-
νόπωρο, που είναι τόσο γλυκιά η μελαγχολία του και τόσο 
υποβλητική η γλύκα του […] καταντά να το περνώ με νευ-
ρικούς πονοκεφάλους ανυπόφορους. Είμαι ένας άρρωστος». 
Επιλογή ποιημάτων του κυκλοφορεί στη γαλλική γλώσσα, 
σε δίτομη έκδοση και σε μετάφραση του Eugène Clément 
(Costis Palamas, Œuvres choisies, préface de Philéas Lebesgue, 
tome I-II, Paris, R. Chiberre/E. Sansot).

1923 
Εκδίδεται η μελέτη του Γιάννη Μ. Αποστολάκη, Η ποίηση 
στη ζωή μας, με σφοδρή αντιπαλαμική κριτική σε πολλές σε-
λίδες της. Εκδίδεται η μελέτη του Ηλία Π. Βουτιερίδη Κω-
στής Παλαμάς. Το ποιητικό έργο του, εκδοτικός οίκος Ζηκά-
κη. Πραγ ματοποιούνται τρεις δια λέ ξεις του Άλ κη Θρύ λου 
στο Ελ λη νι κό Ω δεί ο για το έρ γο του Πα λα μά. Εκ δό θη καν σε 
φυλλάδιο το 1924.

1924 
3  Απριλίου: Στην εφ. της Αλεξάνδρειας Ταχυδρόμος δημο-
σιεύεται συνέντευξη του Καβάφη στον Ν. Γιοκαρίνη, όπου 
περιέχεται η εξής αναφορά στον Παλαμά: «–Κύριε Καβάφη, 
μου είπαν ότι ο κ. Παλαμάς, ως ποιητής, δεν έχει την εκτί-
μησίν σας. –Ο κ. Παλαμάς, φίλε, είναι μεγάλος λυρικός ποι-
ητής… Και μετά μικράν σιωπήν: …μα του Καβάφη δεν του 
αρέσει η λυρική ποίησις. Η πολλή λυρική, η ενθουσιώδης 
ποίησις δεν με ελκύει. Ο Παλαμάς έχει πολλάς εξάρσεις». 
Ο κτώ βριος: Του α πο νέ με ται το πα ρά ση μο της Λε γε ώ νος της 
Τι μής α πό τη Γαλ λι κή Κυ βέρ νη ση. 
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1925 
Εκδίδεται η ποιητική συλ λο γή Οι πε ντα σύλ λα βοι - Τα πα θη τι-
κά κρυφο μι λή μα τα - Οι λύ κοι - Δύ ο λου λού δια α πό τα ξέ να, εκδό-
της Ιωάννης Δ. Κολλάρος, Βιβλιοπωλείον της Εστίας. Επι-
λογή ποιημάτων του κυκλοφορεί στην αγγλική γλώσσα, σε 
μετάφραση των Θεόδωρου Στεφανίδη και Γ. Κ. Κατσίμπαλη 
(Poems by Kostes Palamas, selected and rendered into English by 
Theodore Ph. Stephanides and George C. Katsimbalis, London, 
Hazell, Watson & Viney). 8 Απριλίου: Ο αδερφός του Χριστά-
κης πεθαίνει στο Μεσολόγγι. 9 Απριλίου: Ο μι λί α του Παλα-
μά στα α πο κα λυπτή ρια της προ το μής του Σο λω μού στον Βα-
σιλικό Κή πο. Τα ξι δεύ ει με τον Σι κε λια νό στη Λευ κά δα για 
τα ε κα τό χρο να του Α ρι στο τέ λη Βα λα ω ρί τη. Επισκέπτονται 
και τη Μα δου ρή. Γιορ τά ζονται στην Κύ προ τα πε ντη ντά χρο-
να (1875-1925) από την εμφάνισή του στα γράμματα. Πα λα-
μάς και Ψυ χά ρης έρχονται α ντι μέ τω ποι για το Βραβείο Νό-
μπελ. Υ πο γρά φει δια μαρ τυ ρί α για την ο ρι στι κή α πό λυ ση του 
Βάρ ναλη α πό τη θέ ση του κα θη γη τή Μέσης Εκ παι δεύ σε ως. 

1926 
Γιορ τά ζο νται τα πε νη ντά χρο νά του στον Φι λο λο γι κό Σύλ λο-
γο «Νέ α Ζω ή» της Α λε ξάν δρειας. 18 Μαρτίου: Ύστερα από 
πρόταση του Γ. Δροσίνη ως Τμηματάρχη Γραμμάτων και 
Τεχνών και με υπουργό Παιδείας τον Δημ. Αιγινίτη διο ρί ζε-
ται Α κα δη μα ϊ κός. Επισκέπτεται το Με σο λόγ γι για τα ε κα-
τό χρο να της Ε ξό δου (1826-1926). 12 Ιουνίου: Γρά φει στη Λι-
λή Ια κω βί δου: «Μα θαί νω τώ ρα τε λευ ταία πως ο Ψυ χά ρης, 
πυρ και μα νί α ε να ντί ον μου, ε τοιμά ζει ο λό κλη ρο βι βλί ο για 
να με κα τα στρέ ψη! Αυ τό θα με δια σκε δά ση ό πως δεν το πε ρί-
με να». Πη γαί νει στην Αι δη ψό για λου τρά. Εκ δρο μή στο Πή-
λιο. 16 Οκτωβρίου: Ο Παλαμάς παραχωρεί συνέντευξη στον 
Λουκά Χριστοφίδη, για το περ. Οθόνη της Αλεξάν δρειας. Με-
ταξύ άλλων λέει για τον Καβάφη: «Μα για ποιητής;… Δεν 
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ξέρω, ίσως να κάμνω λάθος… Μάλλον για ρεπορτάζ, μοιά-
ζουν τα γραφτά του, λες και φροντίζει να μας δώσει ρεπορ-
τάζ από τους αιώνες! […] Μα ας είμαστε δίκαιοι, προσθέτει. 
Είναι μερικά από τα σημειώματά του αυτά που παν να μοιά-
σουν σκίτσα ιδεών, που πρόκειται να γίνουν καλά τραγούδια. 
Μα που ο εργάτης των τ’ αφίνει μόνο σε σχέδια…» (ΙΔ΄ 180-
191). 13 Δεκεμβρίου: Στην τρίτη και τελευταία συνέχεια με-
λετήματός του στο Ελεύθερον Βήμα, με  τίτλο «Ο στίχος», ο 
Παλαμάς μνημονεύει και τον Καβάφη, που «νόμο την έκανε 
την αξέγνοιαστην αμορφία του στίχου».

1927 
Εκδίδεται η με λέ τη του χολωμένου από την υπόθεση του 
Νόμπελ Ψυ χά ρη, Κω στής Πα λα μάς, α πό τον εκ δοτικό οίκο 
Κα σι γό νη της Α λε ξάν δρειας. Δια κό πτο νται οι σχέ σεις τους. 
Ύστερα α πό επίσημη πρόσκληση ο Παλαμάς ε πι σκέ πτε ται 
τη Θεσ σα λο νί κη και ανακηρύσσεται επίτιμος δημότης της. 
Η υποδοχή του παλ λα ϊ κή. 

1928 
Εκδίδεται η ποιητική συλλογή Δειλοί και Σκληροί Στίχοι, εκ-
δοτική Εταιρεία Ο Νεοελληνικός Μέρκουρι, Σικάγο. Εκδί-
δον ται οι δύο τόμοι Πεζοί Δρόμοι Α ,́ Β ,́ Εκδοτικός Οίκος Ζη-
κάκη, με κριτικά κείμενα. Ταυ τί ζε ται με την πο λι τι κή του 
Βε νι ζέ λου στο θέ μα της ελ ληνο τουρ κι κής φι λί ας. 1η Μαρ
τίου: Συνταξιοδοτείται και α πο χω ρεί α πό τη θέ ση του Γε νι-
κού Γραμ μα τέ ως του Πα νε πι στη μί ου Α θη νών, ύστερα από 
υπηρεσία τριάντα και πλέον ετών. Κατά το γεύμα που παρέ-
θεσαν προς τιμήν του οι ανώτεροι διοικητικοί υπάλληλοι του 
Πανεπιστημίου ο τότε πρύτανης Ν. Αλιβιζάτος υπογραμμί-
ζει ότι «η γλυκύτης, η προσήνεια, η σεμνότης και του καθή-
κοντος η συναίσθησις» του αποχωρούντος γραμματέως «δεν 
είχον μέτρον», ενώ στην αντιφώνησή του ο Παλαμάς κατα-
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γράφει το όραμα σύμφωνα με το οποίο λειτούργησε ως υπάλ-
ληλος της πανεπιστημιακής κοινότητας: 

μέσα στον κόσμον αυτόν, ο θεός της συνεργασίας, ευεργετικός. 
΄Οταν κατορθώνη να παραμερίση πειρασμούς που ξυπνούν συνερί-
σματα κάθε λογής και πείσματα και πάθη, ξέρει να συναδελφώνη 
[…]. Αλλήλων τα βάρη βαστάζονται, αγάλια αγάλια πλάθεται μία 
κοινωνία αλληλεγγύης, η ιεραρχία σα να καταργήται, όχι για να ξε-
πέση στην αναρχία, αλλά για να υψωθή σε μια δημοκρατική πολι-
τεία. Εκεί οι γεροντότεροι φέρνουν την πείρα τους δοκιμασμένη, και 
οι νεώτεροι την αυτοπεποίθηση που περπατεί στερεώτερα. Έτσι το 
χρέος θερμαίνεται από την αγάπη και το τραχύ της καθημερινής 
 ζωής μαλακώνεται. (ΙΣΤ΄ 580)

11  Νοεμβρίου: Στις ημερολογιακές σημειώσεις της Ευτυ-
χίας Ν. Ζελίτα καταγράφεται η εξής συνομιλία του Καβά-
φη με ανθρώπους του κύκλου του αλεξανδρινού λογοτεχνι-
κού περιοδικού Γράμματα: «Απάνω στο γραφείο του Νίκου 
[Ζελίτα] βρέθηκε η Πολιτεία και η μοναξιά του Παλαμά, κι 
ο Β. Αθανασόπουλος για να πειράξη τον Καβάφη λέει: “Να,  
κ. Καβάφη, ο Ζελίτας είναι Παλαμικός”. Χαμογέλασε ο Κα-
βάφης, φυλλομέτρησε μια το βιβλίο και σε λίγο λέει: “Θά ’θε-
λα νά ’ξερα, αν έπαιρνε κανείς καμπόσους στίχους του, έτσι 
στην τύχη, και του τους διάβαζε, θα τους αναγνώριζε ο Παλα-
μάς ότι είναι δικοί του; Τόση δουλειά!… Τόσος όγκος!…”».

1929 
Εκδίδεται η ποιητική συλλογή Ο Κύ κλος των Τε τράστι χων, 
από τον εκδοτικό και τυπογραφικός οίκο «Ο Κοραής». Ιδρύ-
εται από τον Γ. Κ. Κατσίμπαλη η σειρά Για να γνωρίσου-
με τον Παλαμά στην οποία θα εκδοθούν αρκετές αξιόλογες 
με λέτες και κατά τα επόμενα χρόνια. 10  Ιανουαρίου: Ανα-
λαμβάνει τα καθήκοντα του Αντιπροέδρου της Ακαδη μίας 
Αθηνών. 10  Φεβρουαρίου: Δημοσιεύει στην παρισινή εφ. 
Le Figaro en Grèce το μελέτημά του «Quelques figures de la  
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République des Lettres Grecques», όπου αναφερόμενος και 
στον Καβάφη γράφει: 

Ένας μεγάλος κύκλος νέων της πρωτοπορίας και μη νέων λογοτε-
χνών, και ανάμεσα σ’ αυτούς οι εκλεκτώτεροι, είναι την ώρα τούτη 
σχεδόν αποκλειστικά γυρισμένοι στα ποιήματα του Καβάφη που εί-
ναι το κέντρο και το καμάρι μιας μερίδος της αλεξανδρινής φιλολο-
γίας […]. Ο Καβάφης, ιδιόρρυθμος, καινότροπος, έχει στο ενεργη-
τικό του ό,τι μας θυμίζει, συχνότατα, το παράγγελμα του αρ χαίου: 
«μύθους να πλέκης, ποιητή, όχι λόγους». Αλλά τα παραγγέλμα-
τα δεν ωφελούν· μονάχα ο άνθρωπος πίσω από αυτά λογαριάζεται. 
Παραμερίζοντας, για να μη μακρύνω ακόμα το λόγο, τα καθέκαστα 
της ποιητικής του τέχνης ή ατεχνίας, όπως θέλετε πέστε την, και 
της φιλοσοφίας του, φτάνω στο συμπέρασμα: Τα έργα του Καβά-
φη, στίχος, γλώσσα, έκφραση, μορφή και ουσία, μου φαίνονται σα 
σημειώματα που δεν ημπορούν ή που δεν καταδέχονται να γίνουν 
ποιήματα. Τη γνώμη μου αυτή την είπα προ ετών, κ’ έγινε κάποιος  
θόρυβος. (ΙΔ΄ 216-217)

23 Ιουλίου: Ομιλία στο Κιλ κίς στα α πο κα λυ πτή ρια του μνη-
μεί ου για την α πε λευ θέ ρω ση της πό λης από τους Τούρ κους. 
31 Ιουλίου: Αρ χί ζει την αλ λη λο γρα φί α του με τη Στέλ λα Δια-
λέ τη που συνεχίστηκε ώς τις 26 Ιανουαρίου 1933. 

1930 
Εκδίδεται η συλλογή Ξανατονισμένη μουσική, εκδόται Ι. Δ. 
Κολλάρος και Σία, Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», με μεταφρά-
σεις ποιημάτων των V. Hugo, Th. Gautier, Baudelaire, Leconte 
de Lisle, Sully Prudhomme, P. Verlaine, κ.ά. Ο Τάφος μεταφρά-
ζεται στα αγγλικά από τον Δημήτριο Α. Μιχάλαρο (The Grave 
by Kostes Palamas, rendered into English verse by Demetrios  
A. Michalaros. With an introduction by Prof. Louis Roussel, Chi-
cago, The American Hellenic Book Pub. Co.) και στα γαλλικά 
από τον Pierre Baudry (Costis Palamas, Le Tombeau, traduction 
rythmée et assonancée par Pierre Baudry, Athènes, Librairie  
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Kauffmann -  Paris, Les Belles-Lettres). Το περ. του Κα ΐρου La 
Semaine Égyptiemme αφιερώνει ειδικό τεύχος (έτος 4ο, τχ. 
17-18) στον Παλαμά. 10 Ιανουαρίου: Αναλαμβάνει τα καθή-
κοντα του Προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών.

1931 
Εκδίδεται η ποιητική συλλογή Πε ρά σμα τα και χαι ρε τι-
σμοί, εκδόται Ι. Δ. Κολλάρος και Σία, Βιβλιοπωλείον της 
« Εστίας». Κυκλοφορεί η γαλλική μετάφραση του Δωδεκά-
λογου του Γύφτου σε απόδοση του Eugène Clément (Les Douze 
Paroles du Tzigane, Préface de Henry Bidou, Paris, Librairie 
Stock). 16 Ιουλίου: Στέλνει επιστολή στον Γιώργο Σε φέ ρη, 
α πα ντώ ντας του για την πρώ τη ποι η τι κή του συλ λο γή Στρο-
φή: «Τη “Στρο φή” την πή ρα πολ λές φο ρές στα χέ ρια μου 
[…]. Το γε νι κό τί τλο τους [= των ποιημάτων] “Στρο φή” 
δεν τον βλέ πω δα νει σμέ νο μό νο α πό το πρώ το ποί η μα. Εί-
ναι μια στρο φή που την κά νει έ ξαφ να η νέ α ποί η σή μας…». 
Στο βιβλίο Il fascino dell’Egitto (Το θέλγητρο της Αιγύπτου) 
του Filippo Tomaso Marinetti, ιταλού ποιητή και ιδρυτή του 
φουτουρισμού, περιγράφεται συνάντησή του με τον Καβά-
φη, τον Δεκέμβριο 1929 στην Αλεξάνδρεια. Μεταξύ άλλων 
για τη συνάντηση αυτή ο Marinetti γράφει: «Η συζήτηση γί-
νεται πιο σπουδαία. Επεμβαίνουν κι άλλοι θαυμαστές του. 
Όλοι εξαίρουν την πρωτοτυπία του ποιητή που μας φιλοξε-
νεί. Με παραδείγματα αποδεικνύουν πως ο έλληνας ποιη τής 
Παλαμάς, αντίζηλος του Καβάφη, θυμίζει τον Victor Hugo 
στη μεγαλοστομία και τον Lamartine στην αισθηματικότη-
τα». Από τις αναφορές του Παλαμά στον Καβάφη και αντί-
στροφα γίνεται φανερό ότι οι προϊούσες αρνητικές, αμοι-
βαίως, κρίσεις τους υποδαυλίζονται από παρεμβάσεις και 
δημοσιεύματα τρίτων, σχετικά με το ποιος από τους δύο  
είναι μεγαλύτερος ποιητής.
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1932 
Εκδίδεται η Παλαμική Βιβλιογραφία (1926-1931) του Κ. Γ. 
Κατσίμπαλη. 

1933 
Εκ δί δεται το βιβλίο Τα χρό νια μου και τα χαρ τιά μου. Η ποι η-
τι κή μου. Α ,́ εκδόται Ι. Δ. Κολλάρος και Σία, Βιβλιοπω λείον 
της «Εστίας», με αναλυτικά και κριτικά κείμενα για το ποιη-
τικό έργο του. 17 Ιανουαρίου: Ο Γερ μα νός πρε σβευ τής στην 
Α θή να του ε πι δί δει το με τάλ λιο Γκαί τε. 15 Μα ΐου : Του α πο-
νέ με ται το «Οι κο νό μει ο Βρα βεί ο» ύστερα α πό ο μό φω νη α πό-
φα ση του Ι δρύ ματος Δημ. Οικονόμου. Μά ιος: Ανακηρύσσε-
ται ε πί τι μος πρό ε δρος του νε ο ϊ δρυ θέ ντος στην Αθήνα τμή-
ματος της Διε θνούς Ε νώ σε ως Συγ γρα φέ ων (Pen Club).

1934 
Εκ δί δο νται οι Πε ζοί Δρό μοι. Γ .́ Κά ποιων νε κρών η ζω ή, εκδο-
τικός οίκος Πέτρου Δημητράκου, με μελετήματα για Έλλη-
νες και ξένους λογοτέχνες. Κυκλοφορεί η γαλλική μετάφρα-
ση της Φλογέρας του Βασιλιά σε απόδοση του Eugène Clément 
(Costis Palamas, La Flûte du Roi, préface de Charles Diehl,  
introduction d’Alexandre Embiricos, Paris, Librairie Stock). 
Εκδίδεται από τον Αντώνιο Φ. Χαλά Η αλληλογραφία μου με 
τον ποιητή μας Κωστή Παλαμά, Ιωάννης Δ. Κολλάρος και Σία, 
Βιβλιοπω λείον της «Εστίας». Του α πο νέ με ται το πα ρά ση-
μο «De la plaque de l’Ordre de la République» της Ι σπα νι κής 
Κυβερ νή σε ως. 11 Μαΐου: Πα θαί νει η μι πλη γί α.

1935 
Εκ δί δεται η ποιητική συλλογή Οι νύ χτες του Φή μιου (1931-
1932), εκδόται Ιωάννης Δ. Κολλάρος και Σία, Βιβλιοπω-
λείον της «Εστίας». 7 Απριλίου: Του α πο νέ με ται το Με τάλ-
λιο της Αμ βρο σια νής Βι βλιο θή κης του Μι λά νου. Καλοκαίρι: 
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 Ύστερα από έξωση α πό το σπί τι της ο δού Α σκλη πιού 3 η οι-
κογένεια Παλαμά με τα κο μίζει στην οδό Πε ριάν δρου 5 στην 
Πλά κα. Η αναγκαστική αυτή αλλαγή περιβάλλοντος επιδρά 
αρνητικά στον ψυχισμό του ποιητή, που άλλωστε ταλαιπω-
ρείται καθημερινά και με προβλήματα υγείας. Αποσύρεται 
σχεδόν από τον έξω κόσμο και στους επισκέπτες του δηλώ-
νει πως στο καινούργιο του σπίτι αισθάνεται σαν εξόριστος. 
19 Νοεμβρίου: Ανεβαίνει στο Βα σι λι κό Θέ α τρο η Τρι σεύ γε-
νη σε σκηνοθεσία Δ. Ροντήρη. Σε γεύ μα προς τι μήν του στη 
Λέ σχη Καλ λι τε χνών μι λά νε για το έργο του οι Α. Μι χα λα κό-
που λος και Σ. Σκί πης. 

1936 
Γιορτάζονται τα πε νη ντά χρο να της πνευ μα τι κής του δημι-
ουρ γί ας (1886 –έκ δο ση των Τρα γου διών της Πα τρί δος μου– 
1936), στην Ελ λά δα και στο ε ξω τερι κό. Στην Α θή να η έ ναρ-
ξη των εκδηλώσεων γί νε ται στον «Παρ νασ σό» με ο μι λί α του 
Ρή γα Γκόλ φη στις 28 Φεβρουαρίου. Την ε πι τρο πή ε ορ τα σμού 
αποτελούν: Κ. Κο τζιάς (Ε πί τι μος Πρό ε δρος), Γρ. ξενό που-
λος (Πρό ε δρος), Τζού λια Α μπε λά-Τε ρέ ντσιο (Γενκή Γραμ-
μα τέ ας). Μέ λη: Π. Νιρβά νας, Σπ. Με λάς, Κ. Τσά τσος, Ι. Συ-
κου τρής, Γ. Α θα να σιά δης-Νό βας, Β. Πα πα δά κης, Κ. Κα κού-
ρη, Ν. Πο ριώ της, Ρ. Γκόλ φης και Γ. Κ. Κα τσί μπα λης. Στις 
3  Μαρτίου συγ χα ρη τή ρια της Κυ βερ νή σε ως, στις 4  Μαρ
τίου α πο νο μή των δια σή μων του Α νω τέ ρου Τα ξιάρ χου του 
Βα σι λι κού Τάγ μα τος του Φοί νι κος. Συνεχίζονται οι ομιλίες 
στον «Παρνασσό»: στις 6 Μαρτίου του Τέλ λου Ά γρα, στις  
20 Μαρτίου του Χρ. ξαν θό που λου-Πα λα μά (συγ γε νής του, 
εί χε νυμ φευ θεί τη Σο φί α Χρι στά κη Μ. Πα λα μά, α νη ψιά 
του Κω στή), στις 23 Μαρτίου του Γιά γκου Αρ γυ ρό που λου, 
στις 3  Απρι λίου του Άγγελου Σικελιανού, στις 29  Απρι
λίου του Κ. Δ. Τσάτσου, στις 2 και 6 Μα ΐου του Ι. Συκουτρή 
(Ο Δωδεκάλογος του Γύφτου, εκδίδεται και σε ανάτυπο από  
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το περ. Τα νέα Γράμματα) κ.ά. Εορταστικές εκδηλώσεις 
γίνον ται ε πί σης σε πολλές επαρχιακές πόλεις αλλά και 
στην Κύ προ, την Α λε ξάν δρεια, την Κων στα ντι νού πο λη, το 
 Βε ρο λί νο, τις ΗΠΑ, τη Βου δα πέ στη και αλλού. Εκδίδεται η 
μελέτη του Κων σταντί νου Τσάτσου Παλαμάς. Αφιέρωμα του 
περ. Τα νέα Γράμ ματα (έτος Β΄, τχ. 5-6).

1937 
Ο γιος του Λέανδρος εκδίδει Εκλογή από το ποιητικό έργο του, 
τυπογραφείο «Εστία». 19  Απριλίου: Ο Γάλ λος υ πουρ γός 
Παι δεί ας του απονέμει τον Χρυ σό Σταυ ρό της Λε γε ώ νος της 
Τι μής. 31 Ιουλίου: Δημοσιεύεται στο περ. νεοελληνικά Γράμ-
ματα το γνωστό τετράστιχο «Στο Γιάννη Ρίτσο»: Το τραγού-
δι σου είν’ από ιχώρ κ’ είν’ από αιθέρα. / Όρθρος καθαρής αυγής 
 φέρνει την ημέρα / Γλήγορο αργοφλοίσβισμα της γαλάζιας πλά-
σης. / να παραμερίσουμε για να περάσης. Γίνονται τα αποκαλυ-
πτήρια προ το μής του στο Με σο λόγ γι.

1940 
Εκδίδεται το βιβλίο Τα χρό νια μου και τα χαρ τιά μου, τό μος Β ,́ 
τυπο γρα φεί ο «Ε στί α» με πεζά κείμενα. 10 Νοεμ βρίου: Δη-
μοσιεύεται στην εφ. Αθηναϊκά νέα το τετράστιχο «Στη νεο-
λαία μας»: Αυτό κρατάει ανάλαφρο μέσ’ στην ανεμοζάλη / το από 
του κόσμου τη βοή πρεσβυτικό κεφάλι, / αυτό το λόγο θα σας πω, 
δεν έχω άλλο κανένα, / μεθύστε με τ’ αθάνατο κρασί του εικοσιένα!

1942 
Εκδίδεται από τον Γ. Κ. Κατσίμπαλη Βιβλιογραφία Κωστή 
Παλαμά. Α΄. Εκδόσεις.

1943 
Ο Παλαμάς και η συνομήλικη γυναίκα του Μαρία είναι 
ογδον τατεσσάρων ετών, και είναι και οι δυο άρρωστοι σοβα-
ρά. Ο Άγγελος Σικελιανός επισκέπτεται τον ποιητή σχεδόν 
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καθημερινά. 9 Φεβρουαρίου: Πεθαίνει η γυναίκα του, αλλά η 
κηδεία της γίνεται κρυφά από τον ποιητή που βρίσκεται σε 
κρίσιμη κατάσταση. 27 Φεβρουαρίου, ώρα 3 π.μ.: Θά να τος 
του Κωστή Παλα μά, στο σπίτι του. 28 Φεβρουαρίου: Η κη-
δεί α του γίνεται παλλαϊκή στο Α΄ Κοι μη τή ριο Α θη νών μπρο-
στά στον αμήχανο, από τη λαϊκή συμετοχή, Γερμανό κατα-
κτητή. Τον νεκρό αποχαιρετά ο Σικελιανός με στίχους συμ-
βολικούς για τις δύσκολες εκείνες κατοχικές ώρες, γραμμέ-
νους την προηγούμενη νύχτα: Ηχήστε οι σάλπιγγες! Καμπάνες 
βροντερές / δονήστε σύγκορμη τη χώρα πέρα ώς πέρα… / Βογ-
γήστε τύμπανα πολέμου… Οι βροντερές / σημαίες ξεδιπλωθήτε 
στον αέρα! / Σ’ αυτό το φέρετρο ακουμπά η Ελλάδα! Ο Γιώρ γος 
Κα τσί μπα λης αρχίζει πρώτος να ψάλει τον Εθνικό Ύμνο με 
την αρ χαγ γε λι κή φω νή του και η νεκρώσιμη συγκέντρωση 
μετασχηματίζεται σε παλλαϊκή αντιστασιακή εκδήλωση. 


