
Λες και η φιλοξενία, ο εθελοντισμός, ο αλτρουισμός ακόμα κι 

η αυτοθυσία, έννοιες συνυφασμένες με το φιλότιμο, 

θυσιάστηκαν στο βωμό του συμφέροντος, της ιδιοτέλειας και 

της υστεροβουλίας. Κι οι πολιτικές μας ηγεσίες 

αντικατέστησαν την εντιμότητα με τη ματαιοδοξία τους. Όλα 

τα γνήσια συναισθήματα με το αζημίωτο... 

 

Θα κλείσω με μία φράση της Ίντιρα Γκάντι που 

συνάντησα πρόσφατα στο διαδίκτυο και μου έφερε στο νου 

μου την έννοια του φιλότιμου: «Υπάρχουν αυτοί που κάνουν τη 

δουλειά κι αυτοί που παίρνουν τα εύσημα. Προσπάθησε να είσαι 

στους πρώτους, έχει μικρότερο ανταγωνισμό». 

Στυλιανη Σωτηριανού . 
 

 

 

 

Σημείωση: 
Στον διαγωνισμό συγγραφής δοκιμίου που εξαγγέλθηκε τον παρελθόντα 

Οκτώβριο, συμμετείχαν με κείμενα σε σφραγισμένους ανώνυμους 

φακέλλους 24 άτομα από όλη την Ελλάδα. 

Τα δοκίμια αξιολογήθηκαν από διακεκριμένο Σχολικό Σύμβουλο 

Φιλολόγων. 
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Βραβείο στη  

Στυλιανή Σωτηριανού 
Μαθήτρια Β’ Τάξεως του 1

ου
 Γενικού Λυκείου Χίου 

 

 

Εκδήλωση 

Κυριακή, 31 Ιανουαρίου 2016 

ώρα 11.30 π.μ. 

  



«ΦΙΛΟΤΙΜΟ» 

«Υπάρχει και φιλότιμο» 

 

«Για ένα φιλότιμο ζούμε» 

 

«Τον έπιασε στο φιλότιμο» 

 

Φράσεις αντλημένες από την ελληνική θυμοσοφία που 

εμπεριέχουν την ίδια λέξη: το φιλότιμο. Με μακραίωνη 

παράδοση, αν αναλογιστεί κανείς την αρχαιοελληνική 

ετυμολογία της λέξης (φιλώ την τιμή) επιβίωσε στο διάβα του 

χρόνου, έδωσε την έμπνευση ακόμα και στον νεώτερο 

ελληνικό κινηματογράφο κι έγινε τίτλος σε ασπρόμαυρη ταινία 

του. Ακούγεται από το στόμα του λαού μας σαν βιοθεωρία, αν 

ρίξουμε μια ματιά στη δεύτερη φράση και διαποτίζει τις 

ανθρώπινες σχέσεις και τα αδιέξοδα, αν ξαναδούμε την τρίτη 

φράση. Γι’αυτό είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί σ’ένα αγγλικό 

λεξικό, γιατί απλούστατα η έννοια της συγκεκριμένης λέξης 

έχει εμφυσηθεί και κληρονομηθεί από το συλλογικό 

ασυνείδητο της ελληνικής κουλτούρας. 

 

Κι ενώ το πρώτο συνθετικό της λέξης δείχνει την αγάπη 

(φιλώ/αγαπώ), η έννοια του δεύτερου συνθετικού, της τιμής 

μάλλον πρέπει να μας προβληματίσει. Όχι μόνο για το εύρος 

της έννοιας «τιμή» αλλά και για το ξεθώριασμα αυτής της 

αξίας μέσα στο αλλοτριωτικό πνεύμα των καιρών μας. Για 

μένα, η έννοια «τιμή» είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένη με τη 

διαχρονική και γενναία πάλη της φυλής μας για προσωπική 

επιβίωση και αξιοπρέπεια αφενός, συλλογική αλληλεγγύη, 

γενναιοδωρία και ενότητα αφετέρου. 

 

Πρωταρχικής αξίας για τη ζωή μας σήμερα; 

Αναμφίβολα καταφατική η απάντηση. Στην προσωπική μάχη 

του καθενός για να κατακτήσει τους στόχους του, να 

οριοθετήσει τη ζωή του με τιμιότητα και να θωρακιστεί με 

αξιοπρέπεια, όταν οι σειρήνες των καιρών μας υπαγορεύουν 

την «ήσσονα προσπάθεια», τον επαγγελματικό αριβισμό, την 

πορεία «επί πτωμάτων», τον αθέμιτο ανταγωνισμό για την 

κατάκτηση της κορυφής με κάθε κόστος, με το σκοπό «να 

αγιάζει τα μέσα». Στην προσπάθεια του καθενός να αντισταθεί 

στις καταναλωτικές σειρήνες της εποχής μας που επιτάσσουν 

ακόμα και παραβατικές συμπεριφορές, προκειμένου να 

κατακτήσουμε την ύλη, το «έχειν», ξεχνώντας, όμως, το 

«είναι» μας. Στον προσωπικό αγώνα του καθενός να αναπτύξει 

άμυνες απέναντι στην άμετρη φιλοδοξία, στην απύθμενη και 

ακόρεστη επιθυμία για κοινωνική καταξίωση και επιβολή που 

όμως προκύπτει από ανούσιες και ρηχές επιθυμίες. 

 

Και σε συλλογικό επίπεδο ποιες διαπιστώσεις μπορούμε 

να κάνουμε σε μια εποχή που, ενώ ο πλανήτης μας με την 

εκμηδένιση των αποστάσεων έχει μετατραπεί σε «πλανητικό 

χωριό», οι άνθρωποι περιφέρουν τη μοναξιά τους σε κάθε 

γωνιά του; Ξεχάσαμε το φιλότιμο και μαζί το ανθρώπινό μας 

πρόσωπο. Γίναμε ατομιστές, περιχαρακωθήκαμε στις 

μικροαστικές μας συνήθειες και αδιαφορήσαμε για τον 

συνάνθρωπό μας. Κλείσαμε την πόρτα της αυλής μας στους 

γείτονες και αφήσαμε την καχυποψία και την αναλγησία να 

πρυτανεύσει στις διαπροσωπικές μας σχέσεις. Στήνουμε 

φράχτες στα σύνορα και στις καρδιές μας για τους απόκληρους 

της κοινωνίας, για τους προσφυγικούς πληθυσμούς που 

περνάνε το κατώφλι της πατρίδας μας. 


