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Ο φίλος Γιώργος Ανδρειωμένος, καθηγητής Νεοελληνικής φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο 

Πελοποννήσου, μας είχε ξαφνιάσει ευχάριστα, πριν ένα χρόνο, με το βιβλίο του "Ο άλλος 

Κάλβος", με το οποίο αναδείκνυε άγνωστες πτυχές του Κάλβου. Σήμερα, συνεχίζοντας αυτή 

τη δύσκολη επιλογή έρευνας, μας χαρίζει ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον πόνημα για τον Κωστή 

Παλαμά, με τον απρόσμενο τίτλο "Ο Παλαμάς και η πολιτική", που ίσως καταρχήν 

θεωρηθεί ότι αντιφάσκει με το χαρακτηρισμό του Παλαμά ως εθνικού ποιητή. Ο υπότιτλος 

"στην πρώιμη και ύστερη φάση της ζωής του", προσδιορίζει τα χρονικά πλαίσια της μελέτης 

και ίσως δικαιολογεί την πιθανώς διαφοροποιημένη στάση που Παλαμά στην πολιτική, από 

τον ενθουσιασμό και τη μαχητικότητα της νεότητας στους συμβιβασμούς και την 

εκλογίκευση της γεροντικής ηλικίας. 

Το βιβλίο είναι χωρισμένο σε δύο μέρη. Στο πρώτο, με τίτλο "Παρακολουθώντας τις 

συνεδριάσεις της Βουλής: Ο Κωστής Παλαμάς ως κοινοβουλευτικός συντάκτης", ο 

Ανδρειωμένος παρακολουθεί τον Παλαμά  στα πρώτα  του βήματα ως δημοσιογράφο και 

στο δεύτερο μέρος με τίτλο "Το παλαμικό παράδειγμα στο πλαίσιο του Τρίτου Ελληνικού 

Πολιτισμού " προσπαθεί να κατανοήσει  τη σχέση του Παλαμά στα βαθιά του γεράματα, με 

τη δικτατορία της 4ης Αυγούστου. 

Και στις δύο ενότητες ο συγγραφέας προτάσσει διαφωτιστικούς προλόγους, οι οποίοι 

φωτίζουν  το πολιτικό και λογοτεχνικό κλίμα της δεκαετίας του 1870 στο πρώτο μέρος , 

ώστε να γίνει πιο εύκολα αντιληπτή η δημοσιογραφική δραστηριότητα του Παλαμά, και στο 

δεύτερο μέρος επισημαίνει τις βασικές θεωρητικές  συνιστώσες του ιδεολογήματος του 

"Τρίτου Ελληνικού Πολιτισμού" του Μεταξά, για να  ερμηνευθούν ενέργειες του Παλαμά 

και η "αξιοποίηση" του έργου του από τη μεταξική δικτατορία. 

Ο Παλαμάς, λοιπόν, ως δημοσιογράφος. Ο Παλαμάς ανέλαβε το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ 

της Βουλής για το πολιτικοσατιρικό έντυπο "Μη χάνεσαι" του Βλάση Γαβριηλίδη για έξι 

μήνες, από τις 20 Οκτωβρίου 1882 μέχρι τις 27 Μαρτίου 1883, και σε 58 ανταποκρίσεις 

μεταφέρει τα τεκταινόμενα στη Βουλή, υπογράφοντας κυρίως ως "Κουτρούλης". Ο Γιώργος 

Ανδρειωμένος τεκμηριώνει απολύτως επιστημονικά την ταύτιση του ψευδώνυμου 

"Κουτρούλης" με τον Παλαμά και εξηγεί την επιλογή αυτή από την πρόθεση του ποιητή να 

σατιρίσει  "σκηνές απείρου κάλλους" οι οποίες εκτυλίσσονται στη Βουλή, με αποκορύφωμα 

τη σύρραξη που ακολούθησε το χαστούκι του Λάκωνα βουλευτή Δημητρακάκη στον 

συνάδελφό του Μάνδαλο. Γράφει για το σχετικό επεισόδιο ο Παλαμάς:  σ.35 

Από το περιεχόμενο των ανταποκρίσεων, ο Ανδρειωμένος  συμπεραίνει ότι ο Παλαμάς δεν 

ήταν και πολύ ευχαριστημένος από  την ιδιότητα  τού  κοινοβουλευτικού ανταποκριτή , 

ούτε και  από τις συνθήκες εργασίας, γι' αυτό και αναφερόμενος αργότερα ο ποιητής στην 

περίοδο αυτή εμφανιζόταν  "να φρικιά εκ πικράς πείρας". 



Από τους πολιτικούς της εποχής φαίνεται να εκτιμά και να ξεχωρίζει τον Χαρίλαο Τρικούπη, 

τους αδελφούς Δεληγιώργη  και τον Αλέξανδρο Κουμουνδούρο, τον οποίο θεωρεί 

ικανότατο αρχηγό αντιπολίτευσης. Βεβαίως αισθάνεται  πολύ πιο κοντά στην πολιτική του 

Χαρίλαου Τρικούπη, και αργότερα θα εκφραστεί από τον Ελευθέριο Βενιζέλο και θα του 

αποδοθεί έτσι ο χαρακτηρισμός  του προοδευτικού, φιλελεύθερου αστού. 

Στο δεύτερο μέρος αναφέρονται ενέργειες του Παλαμά από το 1936 ως το θάνατό του, το 

1943, και επιχειρείται από το συγγραφέα να ερμηνευθούν οι ενέργειες αυτές σε σχέση με 

το καθεστώς της 4ης Αυγούστου, να διερευνηθούν οι προθέσεις του ποιητή και κατά πόσο 

τα θεωρητικά έντυπα της μεταξικής δικτατορίας "Η Νεολαία" και "Το Νέον Κράτος" είχαν ή 

όχι την έγκριση του ποιητή για την αξιοποίηση του έργου του και του ονόματός του.  

Συγκεκριμένα ερευνώνται και φωτίζονται:1) επαινετική επιστολή του ποιητή για τη 

δημοτική γλώσσα που χρησιμοποίησε ο  Μεταξάς σε ομιλία του τον Οκτώβριο του 1836 

2)ένα ποίημα του Παλαμά "Για το πράσινο", το οποίο θεωρήθηκε ως   συμβολή  στην 

"εβδομάδα πρασίνου" από τις 12 ως 19 Φεβρουαρίου 1839, την οποία προπαγάνδισε 

συστηματικά η 4η Αυγούστου 3)η  πληροφορία ότι ο ποιητής ενισχύθηκε οικονομικά  από 

το μεταξικό κράτος 4) η δημοσίευση του ποιήματος του Παλαμά "Στη Νεολαία μας" στο 

περιοδικό της Μεταξικής ΕΟΝ "Η Νεολαία" και η ιδεολογική χρήση του τελευταίου στίχου 

Μεθύστε με το αθάνατο κρασί του 21  από τους θεωρητικούς της 4ης Αυγούστου 5)η 

διασύνδεση που επιχειρήθηκε χαρακτηριστικών της ποίησης του Παλαμά με τον "Τρίτο 

Ελληνικό Πολιτισμό", με δύο δοκίμια για τον Παλαμά τα οποία δημοσιεύτηκαν στο "Νέον 

κράτος" και τέλος 6) η δημοσίευση και άλλων παλαμικών συνθέσεων στο περιοδικό της 

ΕΟΝ και η  αναφορά τού ονόματός του στην αλληλογραφία των νεαρών αναγνωστών. 

Θα υποστήριζα ότι ο Γιώργος Ανδρειωμένος καταφέρνει, φωτίζοντας τα παραπάνω 

γεγονότα, να ερμηνεύσει τις προθέσεις του ποιητή, που δεν αποσκοπούσαν βεβαίως στην 

στήριξη του μεταξικού καθεστώτος, και να επισημάνει ότι η αξιοποίηση του ποιητή και των 

θεωριών του, προφανώς και έγιναν ερήμην του και επομένως τίποτα δεν μπορεί να 

κηλιδώσει τον χαρακτηρισμό του ,ως εθνικού ποιητή. Εξάλλου η πάνδημη διαμαρτυρία την 

ημέρα της κηδείας του τον έχει καταξιώσει στη συνείδησή  μας. 

Πάντως είναι πολύ ενδιαφέρον να διαβάσει κανείς το βιβλίο, το οποίο πέρα από την 

επιστημονική του τεκμηρίωση είναι ελκυστικό στην ανάπτυξή  του και γοητευτικό στις 

λεπτομέρειες του. 
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