
                            Η ΠΑΤΡΙΣ ΕΥΓΝΩΜΟΝΟΥΣΑ 

                                                                                     του Αλέκου Χαραλαµπόπουλου 

 

                                           ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

 Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, ήταν ένας µοναχός, ο ∆αµιανός. Το 

µοναστήρι του ήταν στην Άνω  Χώρα Ναυπακτίας. 

 Ο ∆αµιανός ήταν µέλος της Φιλικής Εταιρείας και η Φιλική Εταιρεία 

ιδρύθηκε από το τάγµα των Ναζιραίων.  

 Συµµετείχε ενεργά στον αγώνα και µε την πολιορκία του Μεσολογγίου 

ξεκίνησε και πήγε στο Μεσολόγγι. 

 Ο ∆αµιανός ήταν από τους λίγους που γλύτωσε στην έξοδο και επέστρεψε στο 

µοναστήρι. Όταν η πατρίδα απελευθερώθηκε και έγινε ο πρώτος κυβερνήτης ο 

Ιωάννης Καποδίστριας (που ήταν µέλος της Φιλικής Εταιρείας), έλαβε γράµµα ο 

µοναχός από τον κυβερνήτη: «Η Πατρίς ευγνωµονούσα διά τας αόκνους υπηρεσίας 

σας, σας στέλνει ένα ταπεινό ευχαριστώ…..» 

 

   ΕΝΩ ΟΙ ΠΥΡΚΑΪΕΣ ΜΑΙΝΟΝΤΑΝ 

 

 Έβλεπα  τις πυρκαϊές να µαίνονται στην Πελοπόννησο και την Εύβοια, 

άκουγα για Ασύµετρη Απειλή και οργανωµένα σχέδια και ένοιωθα ότι φλεγόνταν το 

σπίτι µου. Γύριζα και έβαζα ένα ραδιοφωνικό δορυφορικό σταθµό κλασσικής 

µουσικής, ακριβώς για να φτιάξω την καταρακωµένη ψυχολογία µου. 

 Μου λέγαν ότι τις φωτιές τις έβαζαν ξένοι και εγώ τους έλεγα να µην λένε 

βλακείες.  

 Ήταν ∆ευτέρα 27-8-07. Με τι µάτια να έβλεπα τις πυρκαϊές, να ακούσω για 

την µάνα που κάηκε µε τα παιδιά της. Και ξαφνικά η πληροφορία ήρθε!  

 Ήµουν σε αναµµένα κάρβουνα, ήταν µεσηµέρι και τι ώρα ήταν αυτή για να 

πάρω τηλέφωνο. ∆εν µε χωρούσε ο καναπές ή η πολυθρόνα. Σηκώνοµαι, παίρνω το 

αµάξι και πάω σε άλλη πόλη. Παίρνω τηλέφωνο, Ζήκο σε θέλω. Ο Ζήκος ήταν της 

Ε.Υ.Π., δεν υπήρχε ύπνος για αυτόν. 

 «Αλέκο που πας καταµεσήµερο;» 

 «Ζήκο πρέπει να µιλήσουµε…» 



 Ο Ζήκος κοίταξε πάνω από το κεφάλι µου και είπε: «Αλέκο πίσω και πάνω 

σου βλέπω την εικόνα του ∆ία…»  

 «Ζήκο βέβαια δεν είναι θεός………….» 

 Αλλά ήταν τόση η ανησυχία µου, που πήγα και σε άλλη πόλη. Παίρνω 

τηλέφωνο τον Βασίλη, αξιωµατικό της Ε.Υ.Π. «Βασίλη του λέω να τους πείτε ή είναι 

εχθροί ή είναι φίλοι και να µας δώσουν πληροφορίες από τα απόρρητα αρχεία του 

κράτους τους, η πατρίδα µας κινδυνεύει!» Βλέπετε τώρα ξέραµε τι να ζητήσουµε! 

 

   ΕΙΜΑΣΤΕ ΦΙΛΟΙ 

 

 Η απαντήσεις ήταν αυθόρµητες και ακαριαίες, «είµαστε φίλοι!». Άνοιξαν 

ακαριαία αρχεία πενταγώνων και µυστικών υπηρεσιών, η Ελλάδα τώρα δικαιούταν 

να ελπίζει! 

 Εγώ µάθαινα λεπτοµερειακά τα γεγονότα όπως εξελίσσονταν, τι στην ευχή, 

δεν έπρεπε; 

 

   ΟΙ ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ ∆ΙΚΑΙΩΝΟΝΤΑΙ 

 

 «Αλέκο», µου λέει η Τούλα, «τι θα γίνει µε τις φωτιές».  

 «Μη φοβάσαι της λέω, τώρα το κακό τελειώνει» 

 «Ρε Αλέκο ποιοι τις βάζαν τις φωτιές;» 

 «Τούλα οι εχθροί του ανθρώπου και της πατρίδας είναι οι σατανιστές! Και 

υπάρχουν και επώνυµοι σατανιστές. ∆ιεξάγεται ένας αγώνας µεταξύ καλού και 

κακού! Υπάρχουν ηγεσίες που τάχθηκαν µε τον σατανά. Τούλα µην εµπιστεύεσαι 

τους πατριδοκάπηλους. Αυτοί στην πραγµατικότητα είναι εχθροί της πατρίδας…» 

 

                             ΣΑΝ ΝΑ ΜΗΝ ΕΦΤΑΝΑΝ ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ 

 

 «Αλέκο» µου λέει η Μίνα, «ποιος λές ότι θα βγεί στις εκλογές;» 

 «Οι δηµοσκοπήσεις λένε Νέα ∆ηµοκρατία», της λέω (εγώ είµαι 

κοµµουνιστής). 

 «Ρε Αλέκο , η τελευταία δηµοσκόπηση δείχνει µόνο 0,6% µπροστά την Νέα 

∆ηµοκρατία, θα ανατραπεί» 

 «Φαίνεται ότι οι φωτιές ευνοούν το ΠΑΣΟΚ», της λέω. 



 

   Η ΠΑΤΡΙΣ ΕΥΓΩΜΟΝΟΥΣΑ 

 

 Τώρα κάθοµαι πάνω από τον υπολογιστή µου, δεν περίµενα αυτά που θα πω. 

∆εν περίµενα ότι εγώ θα πω η «Πατρίς Ευγωµονούσα». 

 Αλλά και γω όπως και σεις όσοι αγαπάτε την πατρίδα, θα ενώσετε µαζί µου 

την φωνή σας και µαζί µου θα πείτε σε όσους άνοιξαν τα κρατικά τους αρχεία και 

βοήθησαν : « Η Πατρίς Ευγωµονούσα για τας καθοριστικάς πληροφορίας σας, έχει 

ανεξίτηλη την µνήµη και θα ανταποδώσει!» 

 

                                     ΕΝΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ 

 

 Στα παιδιά της Ε.Υ.Π., της Αστυνοµίας και της Πυροσβεστικής και του 

Στρατού, αλλά και σε όλους όσους βοήθησαν. 

 Τα παιδιά της Ε.Υ.Π. πρέπει να ξέρουν ότι δεν θα λένε µόνο αυτοί σε µένα ότι 

πρέπει να ξεκουράζοµαι! Πρέπει να ξέρουν και αυτοί, ότι όταν καταβάλλονται από 

συνεχή κόπωση, δεν µπορούν µετά να προσφέρουν υπηρεσίες, Πρέπει να 

ξεκουράζονται! 

 Ένα εύγε για την ετοιµότητα των φρουρών της Πατρίδας! 


