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Γνωριμία με τον ποιητή Κωστή Παλαμά

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ

Γ  εννήθηκε  στην  Πάτρα   στις  13  Ιανουαρίου  του  1859,  η 
καταγωγή του όμως ήταν από το Μεσολόγγι. Το 1864 πεθαίνει 
η  μητέρα  του  Πηνελόπη  από  πρόωρο  τοκετό,  ενώ  λίγο 
αργότερα,  το  1865  πεθαίνει  και  ο  πατέρας  του  Μιχαήλ 
Παλαμάς.  Τον  επτάχρονο  Κωστή  ανέλαβε  τότε,  ο  θείος  του 
Δημήτριος Παλαμάς και τον πήρε στο σπίτι του στο Μεσολόγγι. 
Εκεί ο ποιητής έμεινε από το 1867 ως το 1875. Ήδη αρχίζει ν' 
ασχολείται  στα  γυμνασιακά  του  χρόνια  με  την  λογοτεχνία. 
Μόλις τελείωσε το γυμνάσιο, το 1876, ήρθε στην Αθήνα, όπου 

εγγράφηκε  στο  Πανεπιστήμιο,  στη  Νομική  σχολή.  Οι  σπουδές  του  όμως  δεν 
κράτησαν πολύ, γιατί η ποίηση και η λογοτεχνία από νωρίς τον κέρδισαν. Το 1879 
διαμένει σ' ένα μικρό σπίτι στην οδό Ιπποκράτους, όπου συγκατοικεί με το Νίκο 
Καμπά, για περίπου ένα χρόνο. Αργότερα θα μείνει στην οδό Ασκληπιού για πολλά 
χρόνια. Την ίδια εποχή ο Κωστής Παλαμάς ασχολείται και με τη δημοσιογραφία 
και συνεργάζεται με εφημερίδες και περιοδικά, χρησιμοποιώντας κατά καιρούς τα 
ψευδώνυμα  "Κώστας",  "Διαγόρας",  "Ονολουλού",  "Φλόρα  Μιράμπιλης",  "W". 
Πολύ  γρήγορα ξεχωρίζει  από  τους  συναδέλφους  του  και  γίνεται  ο  ιδρυτής  της 
επονομαζόμενης  "Νέας  Αθηναϊκής  Σχολής".  Το  1886  τυπώνει  την  πρώτη  του 
ποιητική  συλλογή  "Τα  τραγούδια  της  Πατρίδος  μου"  και  το  1887  παντρεύεται 
(κουμπάρος ο Βλάσης Γαβριηλίδης) με την  Μαρία Βάλβη με την οποία και θα 
αποκτήσει τρία παιδιά - τη Ναυσικά, το Λέανδρο και τον Άλκη. Ο θάνατος βρίσκει 
τον  Άλκη  σε  ηλικία  5  χρόνων  στις  24  Φεβρουαρίου  του  1898  και  ο  Κωστής 
Παλαμάς βυθίζεται σε άφατη οδύνη. Για το χαμό του μικρού του γιού γράφει το 
αριστουργηματικό ελεγείο "Ο Τάφος" (1898). Το 1879 διορίζεται γραμματέας στο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών και από τη θέση αυτή θ' αποχωρήσει το 1928 με το βαθμό 
του Γενικού Γραμματέα και με πολλές τιμητικές διακρίσεις, η σπουδαιότερη εκ των 
οποίων είναι ο τίτλος του ακαδημαϊκού το 1926. Νωρίτερα, το 1924 η Γαλλική 
κυβέρνηση  τον  τιμά  με  το  παράσημο  της  "Λεγεώνος  της  Τιμής".  Το  1929 
αναλαμβάνει  καθήκοντα  ως  Πρόεδρος  της  Ακαδημίας  Αθηνών.  Στις  αρχές  του 
1933 τιμάται με το μετάλλιο  "Γκαίτε" από τον Γερμανό πρεσβευτή στην Αθήνα. 
Ανακηρύσσεται  Επίτιμος  Πρόεδρος του  νεοϊδρυθέντος  τμήματος  της  Διεθνούς  
Ενώσεως Συγγραφέων και λίγο αργότερα του απονέμεται το "Οικονόμειο Βραβείο". 
Το 1934 η Ισπανική κυβέρνηση τον τιμά με το μετάλλιο "Del la plaque del l' Ordre  
de  la  Republique" και  ένα  χρόνο  μετά  του  απονέμεται  το  Μετάλλιο  της  
Αμβροσιανής Βιβλιοθήκης του Μιλάνου. Το ίδιο έτος μετακομίζει από το σπίτι του 
της οδού Ασκληπιού 3, στην οδό Περιάνδρου 3, στην Πλάκα. Το 1936 εορτάζεται η 
πενηντάχρονη προσφορά του ποιητή στα πνευματικά δρώμενα και του απονέμονται 
τα  διάσημα  του  Ανωτέρου  Ταξιάρχου  του  Βασιλικού  Τάγματος και  το  βραβείο 
"Γραμμάτων  και  Τεχνών"  του  Υπουργείου  Παιδείας.  Την  ίδια  εποχή  τον 
επισκέπτεται  στο  σπίτι  του  ο  Αρχιεπίσκοπος  Αθηνών  Χρυσόστομος και  του 
μεταφέρει  τα  συγχαρητήρια  και  τις  ευχές  της  Ορθοδόξου  Εκκλησίας.  Το  1937 
αποκαλύπτεται προτομή του Κωστή Παλαμά στο Μεσολόγγι.Τα τελευταία χρόνια 
της ζωής του θα τα ζήσει αποτραβηγμένος και θ' ασχοληθεί με τη συγγραφή νέων 
έργων, τη διευθέτηση των παλαιοτέρων του και την απλή συναναστροφή γνωστών, 
φίλων  και  θαυμαστών  του.  Στα  χρόνια  της  Γερμανικής  κατοχής,  στις  9 
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Φεβρουαρίου  του  1943,  πεθαίνει  η  σύντροφός  του  Μαρία.  Δεκαοχτώ  μέρες 
αργότερα, βαριά άρρωστος ο Κωστής Παλαμάς πεθαίνει στις 27 Φεβρουαρίου του 
1943, στις 3 π. μ. Η κηδεία του έμεινε μνημειώδης στα χρονικά της πατρίδας μας. 
Χιλιάδες λαός πλημμύρισε το  Α' Νεκροταφείο Αθηνών και συνόδευσε τον μεγάλο 
μας ποιητή μέχρι την τελευταία του κατοικία, ψάλλοντας τον εθνικό ύμνο, μπροστά 
στα  μάτια  των  έκπληκτων  Γερμανών  κατακτητών.  Λίγο  νωρίτερα  ο  ποιητής 
Άγγελος Σικελιανός είχε απαγγείλει το περίφημο νεκρώσιμο ποίημα στη μνήμη του 
Κωστή Παλαμά.
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