
 1 

 
ΦΙΛΟΠΑΤΡΙΑ, Η ΠΡΩΤΙΣΤΗ ΑΡΕΤΗ 

Δημήτρης Μπάκας 

 

 

Η Πατρίδα συνιστά τον πιο γόνιμο ζωτικό χώρο για ανάπτυξη του σημερινού και 
μελλοντικού ανθρώπου. Συνιστά το πιο έμπεδο μέγεθος κοινωνικής οντότητας, 
από την οποία αναδύονται η ευαρέσκεια και η δυνατότητα εξασφάλισης όλων 
των ανθρωπίνων αγαθών. Κρυσταλλώνεται μέσα στην ιστορική διαδρομή και 
συνάμα εκφράζει ένα ευαγές μέλλον για τις επόμενες γενιές. Υπερβαίνει το κα-
τώφλι τής ιερότητας και εισέρχεται στην αγιότητα! «Απάντων τιμιώτερον και α-
γιότερον εστί η Πατρίς» ( Σωκράτης). 
 

Η φιλοπατρία είναι πρώτιστη Αρετή. Μία ανυπέρβλητη δύναμη αγάπης! «Α-
γαπώ τα τέκνα μου, αλλά την Πατρίδα μου πιο πολύ και από αυτά την αγαπώ» 
( Πλούταρχος). 
  
Όπως κάθε Αρετή, αναδύεται από την αρμονική σύνθεση πολλών αξιών: συνυ-
πάρχειν, κοινά πιστεύω, φιλότητα, ελπίδα, προσδοκία... 
 

Πηγάζει, ως αυτόνομη βούληση από το ανθρώπινο πνεύμα, γι' αυτό συνιστά 
ειδοποιό αρετή. Καθιστά τον άνθρωπο αυτόνομο και υπερβαίνει τον έρωτα και 
τη φιλία αγγίζοντας την αγάπη για αγάπη! 
 

Αυτή η πελώρια δύναμη της φιλοπατρίας, που έχει σε πολλές περιπτώσεις και 
χαρακτήρα αυτοθυσίας, αναδύεται αποκλειστικά και μόνο, όταν το πνεύμα έχει 
ωριμάσει ολιστικά στον άνθρωπο. 
 

Τα ορμέμφυτα, τα αισθήματα, το ασυνείδητο και υποσυνείδητο μαζί με τον Λόγο 
και τη συνείδηση συγκλίνουν σε ένα όλον, από το οποίο αναδύεται η μοναδική 
πνευματική συγκίνηση τής ψυχής πού κατευθύνει την πράξη κόντρα στις επιθυ-
μίες της ζωής, προς το μεγαλείο της Πατρίδας! 
 

Παρά τον χαρακτήρα αυτοθυσίας η φιλοπατρία, ως αξία, ανταποδίδει στην αν-
θρώπινη ψυχή την ανείπωτη πλήρωση της εκτέλεσης του κορυφαίου καθήκο-
ντος.  
 

Από τα βάθη της ψυχής του κάθε ανθρώπου αναβλύζει μια μοναδική αγάπη για 
την Πατρίδα του, γιατί η ζωή του αποκτά νόημα μόνον όταν η Πατρίδα είναι ε-
λεύθερη και ευημερεί. 
 

Καθήκον, που η ίδια η ψυχή επέλεξε απέναντι στους προγόνους και στους επι-
γόνους. Τουτέστιν απέναντι στον εαυτό της, ως αυτόνομο Πρόσωπο. 
 

Αυτά, βασικά, συμβαίνουν σε εμπόλεμη κατάσταση. 
 

Στην ειρηνική περίοδο αλλάζει η ψυχολογία. Οι αξίες μεταλλάσσονται. Το ύπατο 
αγαθό της ελευθερίας της Πατρίδας ξεθωριάζει. Η φιλοπατρία χλωμιάζει! Τη 
θέση του ιερού καταλαμβάνει το ατομικό συμφέρον και η ατομική ευζωία. 
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Η αλήθεια στενεύει τα όριά της, ωραίο είναι ό,τι αρέσει στο εγώ και καλό θεω-
ρείται ό,τι συμφέρει στο άτομο. Πρυτανεύει η πλεονεξία που γεννά τη διχοστα-
σία! 
 

Επικρατεί ο μηδενισμός, που εξισώνει το όλο με το τίποτα και προκαλεί ένα τρο-
μακτικό κενό! Η εμπιστοσύνη μετατρέπεται σε δυσπιστία, η αγάπη σε φανερό η 
συγκαλυμμένο μίσος, η ελπίδα σε απόγνωση και απελπισία. Το μέλλον φαντάζει 
ζοφερό! 
 

Η αλήθεια είναι, όμως, ότι η υπόσταση της Πατρίδας διακυβεύεται εν Ειρήνη, 
όσο σε πολεμική περίοδο! Γι' αυτό η φιλοπατρία παραμένει πάντα η πρώτιστη 
Αρετή. 
 

Ευτυχώς υπάρχει ένα τελευταίο μετερίζι της ύπαρξης της Πατρίδας μας. Μια έ-
σχατη γραμμή Εθνικής Άμυνας. Η φιλοπατρία που αναδύεται από ψυχομένες 
με γνήσια αγάπη για την Πατρίδα καρδιές Ελλήνων. Εκείνων των πεπεισμέ-
νων, ότι είναι απαραίτητη μία υγιής οντότητα Πατρίδας με δυνατότητες περισσό-
τερες από τα ασύνδετα άτομα. Όσων επιζητούν το προσωπικό τους συμφέρον, 
αλλά παράλληλα και πρώτιστα προσφέρουν, ό,τι απαιτεί η υπόσταση της Πα-
τρίδας. 
 

Αμέτρητες περιπτώσεις, ενδεικτικά: 
Ο αγρότης που ποτίζει το χωράφι του με ιδρώτα του. 
Ο ψαράς που ξενυχτάει στο σκοτάδι για μία καλή ψαριά. 
Ο ενσυνείδητος υπάλληλος που δεν απεργεί σε κρίσιμο χρόνο. 
Ο γιατρός που διανυκτερεύει κοντά στον ασθενή και γεμίζει η ψυχή του. 
Ο δάσκαλος που εκτελεί το λειτούργημά του. 
Ο μηχανικός που εκτελεί ενσυνείδητα το τεχνικό έργο. 
Ο δικαστής που αποδίδει τη δέουσα δικαιοσύνη. 
Ο ιερέας που προσπαθεί να διατηρήσει την πίστη μας ακίβδηλη.  
Όσοι ξενυχτούν με αυτοθυσία για την ασφάλειά μας από φωτιά, πλημμύρα.  
Ο στρατιώτης, ο ναύτης πιλότος και τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που 
δίνουν καθημερινά μάχη για υψηλό φρόνημα. 
 

Όσοι εφαρμόζουν τους νόμους της Πατρίδας από πίστη και καθήκον. Όσοι εθε-
λοντικά και χωρίς ιδιοτέλεια προσφέρουν στα κοινά. 
 

Και τόσοι άλλοι αγνοί φιλότιμοι και φίλοπάτριδες συμπολίτες μας που μοχθούν 
νυχθημερόν για το δικό τους καλό, αλλά πάνω από όλα για της Πατρίδας το 
καλό! 
 

Το δικό μας καθήκον είναι να πυκνώσουμε με τη δική μας συμμετοχή τις τάξεις 
αυτής της "εσχάτης γραμμής Εθνικής Άμυνας". 
 

Χωρίς την φιλοπατρία δεν υπάρχει Εθνική Άμυνα.  
 

(Για την Εθνική Άμυνα στο επόμενο) 
 

Δημήτρης Κ. Μπάκας 

   Αύγουστος 2020 


