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1 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ  Ι∆ΕΑ ΚΑΙ Ο ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ       Κωνσταντῖνος Χολέβας      Πολιτικός Ἐπιστήµων    Ποιά εἶναι ἡ Ἑλληνική Ἰδέα; Τί ἐννοοῦµε ὅταν µιλοῦµε γιά τά αἰώνια ἰδανικά τοῦ Ἑλληνισµοῦ; ∆ύσκολα ἐρωτήµατα, τά ὁποῖα ἐπιδέχονται πολλές ἀπαντήσεις καί πολλές φορές ὁδηγοῦν ὁρισµένους νά προβαίνουν σέ κακαοπροαίρετες καί ἀρνητικές ἀναφορές στίς ἔννοιες αὐτές. Μία σαφῆ καί ὁλοκληρωµένη ἀνάλυση γιά τήν ἔννοια τῆς Ἑλληνικῆς Ἰδέας καί µία ἑρµηνεία στό "µυστικό" τῆς Ἑλληνικῆς ∆ιάρκειας, τῆς ἑνότητος καί διαχρονικότητος τοῦ Ἑλληνισµοῦ δίδει ὁ µεγάλος ἐθνικός ποιητής µας, ὁ πιό σηµαντικός µετά τόν ∆. Σολωµό, ὁ Κωστῆς Παλαµᾶς. Ἐφέτος τιµοῦµε τά 60 χρόνια ἀπό τόν θάνατό του καί καλόν εἶναι νά θυµηθοῦµε ὁρισµένες ἀπό τίς ποιητικές ἐπισηµάνσεις του.  Ὁ Παλαµᾶς ἔζησε καί µεγαλούργησε στό µεταίχµιο τοῦ 19ου πρός τόν 20ό αἰῶνα. Ἐπηρεάσθηκε πολύ ἀπό τό µεγαλοϊδεατικό κλῖµα τῆς ἐποχῆς, συγκινήθηκε γιά τόν ἄτυχο πόλεµο τοῦ 1897, ἐνθουσιάσθηκε ἀπό τό ἔπος τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγῶνος καί τῶν Βαλκανικῶν Πολέµων, προετοίµασε τήν ἔλευση τοῦ Ἐλ. Βενιζέλου, θρήνησε τήν Μικρασιατική καταστροφή καί πρόλαβε τρία χρόνια πρίν πεθάνει, τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1940, νά καταγράψει τήν ὑποθήκη του πρός τούς µαχητές τοῦ ΟΧΙ : "Τοῦτον τόν λόγο θά σᾶς πῶ, δέν ἔχω ἄλλον κανένα, µεθύστε µέ τ' ἀθάνατο κρασί τοῦ Εἰκοσιένα" !  Ὁ Παλαµᾶς ἀγαπᾶ τήν Ἑλλάδα περισσότερο ὡς Ἰδέα, ὄχι φυλετικά, ὄχι σωβινιστικά. Ὁ ἴδιος δηλώνει πατριδολάτρης, ἀλλά εἶναι προφανές ὅτι προβάλλει τήν συνέχεια καί τό πνεῦµα τοῦ Ἑλληνισµοῦ ὄχι µόνον ὡς µία ἀνάγκη ἐθνικῆς ὁλοκληρώσεως τοῦ Γένους, ἀλλά καί ὡς ἕνα πρότυπο ἀγῶνος, πίστεως καί ἐπιµονῆς πού µπορεῖ νά βοηθήσει τήν Ἀνθρωπότητα. Στό ποίηµά του " Ἡ παιδούλα στόν Τάφο τοῦ Μπότσαρη" ἀπό τήν συλλογή "Παράταιρα" σηµειώνει χαρακτηριστικά ὅτι ἡ Ἑλλάδα εἶναι "ἡ 
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2ἡρώισσα, πού δέν εἶναι ἀµαζόνα ἤ γοργόνα, πού πάει σ' ἀνέβασµα ἀργό, λυγερή, κανηφόρα, τῆς σοφίας τά δῶρα φέρνοντας καί σάν ἥλιου ἀχτίδα στέκεται ἀπάνω στῶν ἡρώων της τά µνηµούρια" Καί διερωτᾶται τί εἶναι ἡ Ἑλλάδα; "Ἔθνος τάχα; Βασίλειο; Φυλή; -Ὄχι....Ἰδέα." Γιά τόν Παλαµᾶ ὁ σκοπός στόν ὁποῖο ἀναφέρεται καί συγκλίνει µέσα στούς αἰῶνες ἡ ἑλληνική ζωή καί µέ τό ἰδανικό της καί µέ τήν πραγµατικότητά της εἶναι µία ἀπόλυτη ἀξία µέ πανανθρώπινη διάσταση, ἡ ἐλευθερία.  Ἐκτός ἀπό τήν ἀγάπη πρός τήν ἐλευθερία ὁ Κωστῆς Παλαµᾶς θέλει νά µεταγγίσει πνεῦµα αἰσιοδοξίας, ἀκόµη καί σέ δύσκολες στιγµές τοῦ Ἑλληνισµοῦ. Ἐπηρεασµένος ἀπό τόν Σταυροαναστάσιµο χαρακτῆρα τῆς παραδόσεώς µας γνωρίζει ὅτι µετά ἀπό τήν Σταύρωση ἀκολουθεῖ πάντα ἡ Ἀνάσταση. Καί γιά νά τονώσει τήν Ἑλληνική Ἰδέα µέσα στήν ψυχή τῶν ἀπογοητευµένων συµπατριωτῶν του βάζει τόν Γύφτο νά προφητεύει τά ἑξῆς γιά τό Γένος µας:  Καί µήν ἔχοντας πιό κάτου ἄλλο σκαλί  νά κατρακυλήσης πιό βαθειά  στοῦ Κακοῦ τήν σκάλα,   γιά τἀνέβασµα ξανά πού σέ καλεῖ  θά αἰστανθῆς νά σοῦ φυτρώσουν, ὤ χαρά!  τά φτερά,  τά φτερά τά πρωτινά σου τά µεγάλα!  (Ὁ ∆ωδεκάλογος τοῦ Γύφτου, Η' 139)   Τά φτερά τά πρωτινά θυµίζουν στούς Ἕλληνες παλαιότερες ἐποχές δόξας καί µεγαλείου. Ὁ Παλαµᾶς προσπάθησε µέ ὅλο τό ἔργο του νά δώσει τήν ἔννοια τῆς Ἑλληνικῆς ∆ιάρκειας. Πίστευε στήν ἱστορική συνέχεια καί στήν διαχρονική προσφορά τοῦ Ἑλληνισµοῦ καί αὐτά του τά πιστεύω διατρανώνονται κυρίως στό ἐπικό ἔργο του "Ἡ Φλογέρα τοῦ Βασιλιᾶ" .Τό µεγάλο αὐτό ποιητικό ἔργο ἐµφανίσθηκε λίγα χρόνια µετά τόν ἀτυχῆ πόλεµο τοῦ 1897 καί λίγο πρίν ἀπό τήν µεγαλειώδη ἐξόρµηση τοῦ 1912 -13 
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3καί εἶναι βένβαιο ὅτι ἀφύπνισε ψυχές καί συνειδήσεις. Σέ µιά ἐποχή πού ὁ Ἑλληνισµός ἀγωνιζόταν νά σώσει τήν Μακεδονία ὁ Παλαµᾶς ἐµπνέεται ἀπό τόν Βασίλειο Β' τόν Βουλγαροκτόνο, ἡρωϊκό αὐτοκράτορα τῆς Μακεδονικῆς δυναστείας στήν ἀκµή τοῦ Βυζαντινοῦ κράτους, τῆς Ρωµανίας. Ἡ φλογέρα, τήν ὁποία βρῆκαν βυζαντινοί στρατιῶτες τοῦ Μιχαήλ Παλιολόγου τό 1261 στό στόµα τοῦ σκελετοῦ τοῦ νεκροῦ πλέον Βασιλείου, ἀρχίζει νά διηγεῖται τήν ἱστορία τοῦ ἥρωος µέ ἐπίκεντρο τήν κάθοδο ὅλου τοῦ στρατοῦ στήν Ἀθήνα γιά νά ἐκπληρώσει ὁ Βασίλειος τό τάµα του στήν Παναγία τήν Ἀθηνιώτισσα. Θυµίζοντας ὁ Παλαµᾶς ὅτι ἐπί πολλούς αἰῶνες ὁ Παρθενών ὑπῆρξε Χριστιανικός Ναός τῆς Θεοτόκου κάνει τίς δικές του χρήσιµες ἐπισηµάνσεις σχετικά µέ τήν µετάβαση τῶν Ἑλλήνων ἀπό τήν θρησκεία τῶν εἰδώλων στήν ἀληθινή Πίστη , τήν Ὀρθοδοξία.  Στήν "Φλογέρα τοῦ Βασιλιᾶ" ἡ ἔµφαση στήν Ἑλληνική ∆ιάρκεια ἀποκρυσταλλώνεται στούς στίχους 146 -149 τοῦ ∆' Λόγου:  Μά ἤ ρωµιογέννητοι, ἤ ρωµιοί, ἤ τουρκόσποροι, µιά πίστη,  καί γλῶσσα µιά, καί ἰδέα µιά, καί µιά ψυχή· ἕνα Γένος. Ἔτσι περιγράφει τόν πολύχρωµο στρατό τοῦ Βουλγαροκτόνου πού διασχίζει τούς ἑλληνικούς τόπους καί µέσα ἀπ' αὐτήν τήν περιγραφή τονίζει ὁ Παλαµᾶς ὅτι ἀπό τήν Βυζαντινή περίοδο διαµορφώνεται τό Γένος τῶν Ρωµιῶν, τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων, ὄχι ἐπάνω σέ φυλετικά κριτήρια, ἀλλά µέ ἑνοποιητικά στοιχεῖα τήν Ὀρθοδοξία, τήν ἑλληνική γλῶσσα καί τήν συνείδηση ὅτι ἀνήκουν σέ µία ἑνὀτητα, σέ ἕνα πολιτισµό. Κάι συνεχίζει µέ µία µεγαλειώδη περιγραφή τῆς Ἑλληνικῆς ∆ιάρκειας:  Κοπρίσµατα, ἀνεµορριπές, κλαδέµατα, πληµµῦρες  σταλώσανε(περιορίσανε) ἤ λυγίσανε τό δέντρο· δέν τ' ἀλλάξαν. Τό δέντρο τοῦ ἑλληνισµοῦ ὑπέστη διάφορες ταλαιπωρίες πού τό περιόρισαν γεωγραφικά, ἀλλά ποιοτικά δέν ἄλλαξε, παραµένει πιστό στίς ἀξίες του καίπαράγει τούς ἴδιους χυµούς. Ὅπως θά 
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4ἔλεγε καί ὁ Μακρυγιάννης: " Ὅτι ἀρχή καί τέλος, παλαιόθεν καί ὥς τώρα, ὅλα τά θεριά πολεµοῦν νά µᾶς φᾶνε καί δέν µποροῦνε· τρῶνε ἀπό µᾶς καί µένει καί µαγιά..."  Γιά νά ἐπιτευχθεῖ, ὅµως, αὐτό τό θαῦµα τῆς ἐπιβιώσεως τοῦ Ἑλληνισµοῦ ἀπαιτεῖται καί ἡ συνδροµή τῆς Παναγίας, τῆς Ὑπερµάχου Στρατηγοῦ. Ἡ "Φλογέρα τοῦ Βασιλιᾶ" εἶναι µεταξύ ἄλλων καί ἕνας ὕµνος τοῦ Παλαµᾶ πρός τήν Παναγία µέσα ἀπό τήν προσευχή καί τήν ἐξοµολόγηση τοῦ Βασιλείου Βουλγαροκτόνου. Γράφει σχετικά ὁ Κων. Τσάτσος στό βιβλίο του "Παλαµᾶς"( Β' ἔκδοση, ΙΚΑΡΟΣ, Ἀθήνα 1949, σελ. 195 καί 197): "Μά πρώτη καί κυρίαρχη µορφή ἡ Θεοτόκος. Εἶναι ἀπόλυτα παραδοµένος στήν χάρη της. Ὅ, τι ἀγαθό προέρχεται ἀπ' αὐτήν· εἶναι ἡ ἴδια τό ἀγαθό. Φρόντισε ὁ ποιητής, σάν ἐπωδό σέ κάθε περίοδο τῆς ἐξοµολόγησής του, καί σάν ἀντίθεση στή περηφάνια καί τή σκληράδα, µέ τήν ὁποία ὁ ἥρωας ἀντικρίζει καθετί τῆς ζωῆς, νά ἐκφράσει ὅλη του τήν ταπεινοσύνη καί ὅλη του τήν µειλιχιότητα µπροστά στό ἴνδαλµα τῆς Παναγίας.....Ἡ Παναγιά εἶναι ζωοδότρα, ἡ πολιοῦχος τοῦ Γένους. Ἀπ' αὐτήν περιµένει τελεσίδικα τήν κρίση γιά τήν ζωή του. Μπαίνει ἔτσι στό πλαίσιο τοῦ ἐθνικοῦ δράµατοςκαί γίνεται σάν ἐνσάρκωση τῆς ἑλληνικῆς ἰδέας" .  Ὑπό τήν προστασία τῆς Παναγίας κατορθώνει ἡ Ἑλληνική Ἰδέα νά ἐµπνέει τό Γένος µας καί νά τό βοηθᾶ νά ξεπερνᾶ δουλεῖες, δυσκολίες, ξεριζωµούς καί ἄλλα δεινά. Γιά τόν Παλαµᾶ τό Ἑλληνορθόδοξο Γένος εἶναι ἡ ἔκφραση µιᾶς συνεχοῦς πάλης ὑπέρ τῆς Ἐλευθερίας, τῆς σοφίας, τῆς ἀνθρωπιᾶς , ἕνας διαρκής ἀγώνας πρός ὄφελος καί ἄλλων λαῶν. Τά πανανθρώπινα ἰδανικά πού ἐνσαρκώνει ἡ Ἑλληνική Ἰδέα εἶναι τά ἴδια, λέει ο Παλαµᾶς, σέ ὅλη τήν διάρκεια τῆς ἱστορίας µας. Ἡ Ἑλληνική Ἰδέα εἶναι ἑνιαία καί στήν κλασική καί στήν βυζαντινή καί στή νεώτερη περίοδο. Ὅλα ὅσα τήν ἀγγιξαν τά ἄλλαξε αὐτή καί τἄκανε δικά της καί ἔγιναν "σά σπλάχνα ἀπό τό δικό της αἷµα'(Πολιτεία καί Μοναξιά, Ὕµνος τῶν Αἰώνων, 12). Καί ὁ κάθε ξεπεσµός της δέν εἶναι παρά ἀρχή νέας ζωῆς. Γι' αὐτό στό 18ο ποίηµα τῆς συλλογῆς "Ἴαµβοι καί 
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5Ἀνάπαιστοι" ὁ Παλαµᾶς παροµοιάζει ἀριστοτεχνικά τήν Ἑλληνική Ἰδέα µέ τόν ∆ιγενῆ Ἀκρίτα πού ποτέ δέν πεθαίνει καί λαούς ἀνασταίνει. Εἶναι ἕνας Ὕµνος στήν ἑλληνορθόδοξη Οἰκουµενικότητα καί µήνυµα αὐτοπεποιθήσεως γιά τίς δυνάµεις τοῦ Ἑλληνισµοῦ, χρήσιµο καί σήµερα πού ὅλοι ἀνησυχοῦµε γιά τό µέλλον τῆς Κύπρου  Ὁ Ἀκρίτας εἶµαι, Χάροντα,  ∆έν περνῶ µέ τά χρόνια,  Μ' ἄγγιξες καί δέ µ' ἔνοιωσες  Στά µαρµαρένια ἁλώνια.   Εἶµαι ἐγώ ἡ ἀκατάλυτη  Ψυχή τῶν Σαλαµίνων.  Στήν Ἑφτάλοφη ἔφερα   Τό σπαθί τῶν Ἑλλήνων.   ∆έν χάνοµαι στά Τάρταρα,  Μοναχά ξαποσταίνω,  Στήν ζωή ξαναφαίνοµαι  Καί λαούς ἀνασταίνω! .............................................................................................................................................. 


