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"Τις ημύνθη περί πάτρης;"  

Παπαδιαμάντης 1η Ιανουαρίου 1896 
 
 

Γράφει 
Ο Ευάγγελος Μαυρογόνατος 

 
(Ιανουάριος 2014) 

 

Αποδεδειγμένα η Ελλάδα μας έχει την πιο λαμπρή ιστορία, αλλά παράλληλα 
και την ποιο σκοτεινή πλευρά της από όλους τους λαούς της γης. 

 

Ας διαβάσουμε παρακάτω  ένα  κείμενο του 
Παπαδιαμάντη για το νέο έτος… 1896!  
 
Δημοσιεύθηκε την 1η Ιανουαρίου 1986, στην 
εφημερίδα “ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ”.  
 
Αυτά τα λέει ο πολιτικώτατος Παπαδιαμά-
ντης, την ώρα που η Ελλάδα ζούσε το πολιτι-
κό μεθύσι που πρόσφεραν οι Ολυμπιακοί 
αγώνες. 

 
Ένα χρόνο μετά ήλθε η επονείδιστη ήττα του 1897. Ο Παπαδιαμάντης, η 
γλαυξ που θρηνούσε επί των ερειπίων, είχε δικαιωθεί.  
 
Αλλά πόσοι ακούνε τις γλαύκες της τότε και της παρούσης εποχής;  

 
"Και τι πταίει η γλαυξ, η θρηνούσα επί ερειπίων; Πταίουν οι πλάσα-
ντες τα ερείπια. Και τα ερείπια τα έπλασαν οι ανίκανοι κυβερνήται 
της Ελλάδος. 

 

Αυτοί οι πολιτικοί, αυτοί οι βουλεπταί, εκατάστρεψαν το έθνος, ανά-
θεμά τους. Κάψιμο θέλουν όλοι τους! Τότε σ” εξεθέωναν οι προεστοί 
κ” οι “γυφτοχαρατζήδες’, τώρα σε “αθεώνουν” οι βουλευταί κ” οι δή-
μαρχοι. 

 

Αυτοί που είχαν το λύειν και το δεσμείν εις τα δύο κόμματα, τους έτα-
ζαν “φούρνους με καρβέλια’, δώσαντες αυτοίς ουχί πλείονας των εί-
κοσι δραχμών μετρητά, απέναντι, καθώς τους είπαν, και παρακινή-
σαντες αυτούς να εξοδεύσουν κι απ” τη σακκούλα τους όσα θέλουν 
άφοβα, διότι θα πληρωθούν μέχρι λεπτού, σύμφωνα με τον λογαρια-
σμόν, όν ήθελαν παρουσιάσουν. 

 

Το τέρας το καλούμενον επιφανής τρέφει τη φυγοπονίαν, την θεσι-
θηρίαν, τον τραμπουκισμόν, τον κουτσαβακισμόν, την εις τους νό-
μους απείθειαν. Πλάττει αυλήν εξ αχρήστων ανθρώπων, στοιχείων 
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φθοροποιών τα οποία τον περιστοιχίζουσι, παρασίτων τα οποία απο-
ζώσιν εξ αυτού. 

Μεταξύ δύο αντιπάλων μετερχομένων την αυτήν διαφθορά, θα επι-
τύχει εκείνος όστις ευπρεπέστερον φορεί το προσωπείον κ” επιδεξιώ-
τερον τον κόθορνον. 

 

Άμυνα περί πάτρης θα ήτο η ευσυνείδητος λειτουργία των θεσμών, η 
εθνική αγωγή, η χρηστή διοίκησις, η καταπολέμησις του ξένου υλι-
σμού και πιθηκισμού, του διαφθείροντος το φρόνημα και εκφυλίσα-
ντος σήμερον το έθνος, και η πρόληψις της χρεοκοπίας. 

 

 

Επίσης ένα απόσπασμα, από το «Έμποροι των Εθνών»: 

 

Η αργία εγέννησε την πενίαν. 
Η πενία έτεκεν την πείναν. 
Η πείνα παρήγαγε την όρεξιν. 
Η όρεξις εγέννησε την αυθαιρεσίαν. 
Η αυθαιρεσία εγέννησε την ληστείαν. 
Η ληστεία εγέννησε την πολιτικήν. 
Ιδού η αυθεντική καταγωγή του τέρατος τούτου» 

 

Κατακλείδα 

Θεωρώ ότι οποιοσδήποτε επιπλέον σχολιασμός των παραπάνω είναι περιττός, 
όμως αυτό που πρέπει να επισημάνω, είναι η διαχρονικότητα των λόγων του, 
για την πολιτική και τις συμπεριφορές των πολιτικών μας  (Βουλευτών - Δη-
μάρχων). 
 
Πατρίδα μου,  Ελλάδα μου, οι κομπλεξικοί πάλαι ποτέ δερματοφόροι επιδρο-
μείς,  είτε με ένοπλες ή οικονομικές επιδρομές προσπάθησαν και προσπαθούν 
να εγκατασταθούν στα βράχια μας, στα νησιά μας, να στρατοπεδεύσουν στα 
όνειρά μας, να  αντιγράψουν και να μιμηθούν τον πολιτισμό μας. 
 
Για να υλοποιήσουν τα σχέδιά τους, πολλές φορές χρησιμοποίησαν και χρησι-
μοποιούν τους Εφιάλτες κάθε εποχής, τους επιρρεπείς στον εύκολο πλουτισμό 
και τους πατριδοκάπηλους, οι οποίοι ξεπουλάνε την Πατρίδα στα  ντόπια και 
ξένα συμφέροντα προς ίδιον όφελος. 
 
Φουκαρά Έλληνα σε βάλανε στο τσεπάκι τους, ενώ εδώ και χρόνια  βλέπεις 
γύρω σου τους ένοχους οι οποίοι  σε χάιδευαν και σε χαϊδεύουν ακόμη για 
να  τους δώσεις τις ψήφους σου, ακόμη τους πιστεύεις και τους προσκυνάς, 
"τις πταιει"; αυτοί ή εσύ: 
 
                                                                                        


