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          Κωστής Παλαμάς  1859-1943  

  

 
Ποιητής, δοκιμιογράφος, κριτικός λογοτεχνίας, διηγηματογράφος και θεατρικός συγγραφέας, από τις 
σπουδαιότερες πνευματικές φυσιογνωμίες του νέου Ελληνισμού. Αποτέλεσε κεντρική μορφή της 
λογοτεχνικής «γενιάς του 1880» και της αποκαλούμενης «Νέας Αθηναϊκής Σχολής», η οποία συσπείρωνε 
νέους ποιητές που αντιδρούσαν στις υπερβολές του αθηναϊκού ρομαντισμού και ενδιαφέρονταν για την 
καθιέρωση της δημοτικής στον ποιητικό λόγο. Στο ποιητικό του έργο, που ξεπερνά τις είκοσι συλλογές, 
κυριαρχεί η Ελλάδα ως ιδανικό και αντικείμενο αγάπης, η πορεία του ελληνικού έθνους μέσα στους αιώνες, η 
προσπάθεια δημιουργικής αφομοίωσης του αρχαιοελληνικού πνεύματος και της λαϊκής παράδοσης και το 
πνεύμα της οικουμενικότητας του ελληνικού πολιτισμού. 
 
https://it.wikipedia.org/wiki/Kostis_Palamas 

http://www.parodos.it/books/palamas.htm 

http://www.istoria.gr/sep03/content04.htm 

http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=node&cnode=461&t=302 

 

Ολυμπιακός Ύμνος 

Αρχαίο Πνεύμ’ αθάνατο, αγνέ πατέρα 

Του ωραίου, του μεγάλου και τ' αληθινού, 

Κατέβα, φανερώσου κι άστραψ’ εδώ πέρα 

Στη δόξα της δικής σου γης και τ’ ουρανού. 

Στο δρόμο και στο πάλεμα και στο λιθάρι, 

Στων ευγενών αγώνων λάμψε την ορμή, 

Και με τ’ αμάραντο στεφάνωσε κλωνάρι 

Και σιδερένιο πλάσε και άξιο το κορμί. 

Κάμποι, βουνά και θάλασσες φέγγουν μαζί σου 

Σαν ένας λευκοπόρφυρος μέγας ναός, 

Και τρέχει στο ναό εδώ προσκυνητής σου, 

Αρχαίο Πνεύμ’ αθάνατο, κάθε λαός. 

 

Εμείς οι εργάτες… 

Εμείς οι εργάτες είμαστε που με τον ιδρώτα μας 

ποτίζουμε τη γη για να γεννά 

καρπούς, λουλούδια, τ' αγαθά του κόσμου ολόγυρά μας 

φτωχή αλουλούδιαστη, άκαρπη μονάχα η αργατιά. 

Εμείς οι εργάτες είμαστε που με τον ιδρώτα μας 

ζυμώνουμε του κόσμου το ψωμί. 

πιο δυνατά κι απ’ τα σπαθιά τα χέρια τα δικά μας, 

και με όλο τ' αλυσόδεμα, σκάφτουν, και η γη πλουτεί. 

Στου κόσμου τους θησαυριστές το βιος σου, εργάτη, νόμοι 

στο τρώνε αδικητές χωρίς ντροπή.  

Αγκαλιαστήτε αδέλφια ορθοί! Με μια καρδιά, μια γνώμη. 

Δικαιοσύνη, βρόντηξε και λάμψε, Προκοπή! 
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Ο Διγενής και ο Χάροντας 

Καβάλα πάει ο Χάροντας  

τον Διγενή στον Άδη, 

κι άλλους μαζί... Κλαίει 

δέρνεται 

τ' ανθρώπινο κοπάδι. 

Και τους κρατεί στου αλόγου 

του  

δεμένους τα καπούλια, 

της λεβεντιάς τον άνεμο, 

της ομορφιάς την πούλια. 

Και σα να μην τον πάτησε  

του Χάρου το ποδάρι 

ο Ακρίτας μόνο ατάραχα 

κοιτάει τον καβαλάρη 

«Ο Ακρίτας είμαι, Χάροντα  

δεν περνώ με τα χρόνια. 

Μ' άγγιξες και δε μ' ένοιωσες 

στα μαρμαρένια αλώνια; 

Εγώ είμαι η ακατάλυτη 

ψυχή των Σαλαμίνων, 

στην Εφτάλοφην έφερα 

το σπαθί των Ελλήνων. 

Δε χάνομαι στα Τάρταρα,  

μονάχα ξαποσταίνω, 

στη ζωή ξαναφαίνομαι  

και λαούς ανασταίνω!». 

 

Τα σχολεία χτίστε 

 

Με τη φλόγα που ψαίνει και που πλάθει, 

με της καρδιάς τη φλόγα, με του Λόγου 

τη δύναμη, ξεσκέπαστα, καθάρια, 

και με τα χέρια, και με τα μαχαίρια, 

τον τόπο πάρτε. 

 

Κάτου σημάδια που έμπηξε το ψέμα! 

Τα ταξίματα φέρτε στης Αλήθειας 

της ιερής το βωμό και τα σφαχτάρια. 

Στον τόπο απάνου όχι πολέμων κάστρα• 

τα σκολειά χτίστε! 

 

Λιτά χτίστε τα, απλόχωρα, μεγάλα, 

γερά θεμελιωμένα, από της χώρας 

ακάθαρτης, πoλύβοης, αρρωστιάρας 

μακριά μακριά τ' ανήλιαγα σοκάκια, 

τα σκολειά χτίστε! 

 

Και τα πορτοπαράθυρα των τοίχων 

περίσσια ανοίχτε, νάρχεται ο κυρ Ήλιος, 

διαφεντευτής, να χύνεται, να φεύγει, 

ονειρεμένο πίσω του αργοσέρνοντας 

το φεγγάρι. 

 

Γιομίζοντάς τα να τα ζωντανεύουν 

μαϊστράλια και βοριάδες και μελτέμια 

με τους κελαϊδισμούς και με τους μόσκους• 

κι ο δάσκαλος, ποιητής και τα βιβλία 

να είναι σαν κρίνα. 

 

Του τραγουδιού τη γλώσσα αντιλαλώντας, 

και τα βιβλία σαν τα τραγούδια να είναι! 

Στη γη της ομορφιάς, αρματωμένη 

την Επιστήμη, η Ομορφιά, χαρά της! 

αρχή σοφίας! 

 

Τα σκολειά χτίστε, υψώστε τα πλατάνια 

για το δροσό στης ρεματιάς τη χάρη, 

για τον καρπό σπάρτε τα αμπέλια, ας είναι 

τ' αγαθά τους αγνά κρασιά, και ας είναι 

γούρμα σταφύλια, 

λογής, κεχριμπαρένια, άλικα, μαύρα. 

 

Όπου απλωσιά, όπου ψήλωμα, όπου υγεία, 

στα πέλαα ν' αγναντεύουν τα καράβια 

και τους αϊτούς να λαχταράν και τ' άστρα 

στα ουράνια πλάτια. 

 

Και βαθιούς τράφους γύρω γύρω σκάφτε 

και πύργους πολεμόχαρους υψώστε 

και βαρδιατόρους βάλτε να κρατάνε 

μακριά μακριά τον ψεύτη και τον πλάνο 

της Ρωμιοσύνης. 

 

Ξόβεργα και καρφιά κρατά και πάει 

και πιάνει και καρφώνει και σκοτώνει• 

του φτερωτού πιο απ' όλα κυνηγάρης, 

αρχίζοντας από τις πεταλούδες, 

φτάνει στη Σκέψη. 

 

 


