Ὁ κατά φαντασίαν χριστιανός
Ἰωάννη Κο ρναρ άκη

Ὁ ὅσιος Μακάριος ὁ Αἰγύπτιος
σκιαγραφεῖ τήν εἰκόνα τοῦ κατά
φαντασίαν χριστιανοῦ.
«Συμβαίνει μερικοί χριστιανοί
νά εἶναι σέ ἕνα βαθμό μέτοχοι
τῆς χάριτος, ἐνῶ ἀκόμα συνυπάρχει μέσα τους ἡ κακία, ἡ
ὁποία, μέ τήν πονηρή τέχνη της,
δείχνει τήν παρουσία της, ἀλλά
μένει ἀνενεργής.
Αὐτὸ κάνει τόν χριστιανό ἐκεῖνον
νά νομίσει ὅτι καθαρίστηκε ἀπό
τήν ἁμαρτία καί νά διολισθήσει
στήν οἴηση, λέγοντας καθ’ ἑαυτόν «χριστιανός εἰμί τέλειος».
Στήν κατασταση ὅμως πού ἀμεριμνεῖ καί δέν ἀγωνίζεται κατά
τῆς ἁμαρτίας, ἐκείνη μέ κρυφό
καί ληστρικό τρόπο τόν ρίχνει
«στὰ κατώτατα τῆς γῆς». Προκαλεῖ τήν μεγάλη πτώση του.
Ὁ κατά φαντασίαν χριστιανός
ἔχει γεύση κάποιων χαρισματικῶν ἐμπειριῶν, οἱ ὁποῖες τόν
βεβαιώνουν ὅτι εἶναι καλός χριστιανός καί αἰσθάνεται αὐτάρκεια πνευματικῆς ζωῆς. Στήν
κατασταση αὐτή ὑποτιμᾶ κάποιες πτώσεις του, ἐπειδή μέ τήν

αἴσθηση ὅτι εἶναι, ὄχι βέβαια
τέλειος, ἀλλά πάντα ἕνας καλός χριστιανός, ἀναπαύεται στόν
ἄνετο χῶρο τῆς φαντασίας του.
Στό χῶρο αὐτό ἀπωθοῦνται οἱ
πτώσεις του καί παραμένουν
στόν ἀσυνείδητο ψυχισμό του,
ἕως ὅτου ἡ ἁμαρτία τίς ἀφυπνίσει ἐναντίον του.
Σέ πολλά πατερικά κείμενα διαπιστώνεται ἡ συμφωνία τῶν
Πατέρων στό ὅτι ἡ φαντασία
ἀποτελεῖ παραπλανητικό παράγοντα πνευματικῆς ζωῆς γιὰ
τόν χριστιανό ἐκεῖνο, ὁ ὁποῖος
προσκολλᾶται στά αἰσθητά καί
ὑλικά μεγέθη τῆς ὕπαρξης,
στήν ὑλική ποιότητα τῆς ζωῆς
καί δέν προκόπτει πνευματικά
στήν ἐργασία τῶν εὐαγγελικῶν
ἀρετῶν.
Ὁ κατά φαντασίαν χριστιανός,
μέ τόν ἔντονο ἐξωστρεφικό του
χαρακτήρα καί τή διψυχία τοῦ
νά εἶναι καί μέσα στήν Ἐκκλησία καί μέσα στά δρώμενα τοῦ
κόσμου, βιώνει διαχρονική τή
διάσπαση τοῦ νά εἶναι «ἀκατάστατος ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς
αὐτοῦ».
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Τουλάχιστον ὅσο.....
Δύο φίλοι ἀπό τήν Ἀλεξάνδρεια
ἔφτασαν μέχρι τά βάθη τῆς ἐρήμου, ψάχνοντας γιά ἕναν σοφό
καί εὐτυχισμένο ἄνθρωπο.
Πραγματικά, μετά ἀπό πολύ
καιρό, βρῆκαν ἕναν ἅγιο ἀσκητή. Καί τόν ρώτησαν:
-Τί νά κάνουμε, πάτερ, γιά νά
βροῦμε τήν ἀληθινή εὐτυχία;
Βλέπουμε, ὅτι εἶσαι ὁ πιό κατάλληλος ἄνθρωπος ποὺ μποροῦμε νά ρωτήσουμε. Γιατί φαίνεσαι ΑΛΗΘΙΝΑ ἤρεμος καί
εὐτυχισμένος. Μόνο ποὺ ἐμεῖς,
γιατί νά τό κρύψομε, δέν μποροῦμε νά ζήσομε ὅπως ἐσύ…
Τότε ἐκεῖνος ὁ ἅγιος ἄνθρωπος,
σηκώνοντας τά χέρια του πρός
τόν οὐρανό καί μέ δάκρυα στά
μάτια, τούς εἶπε:
-Ἀδέλφια μου, δέν χρειάζεται νά
ζεῖτε ἀκριβῶς ὅπως ἐγώ, γιά νά
εἶσθε ΑΛΗΘΙΝΑ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ. Ἀλλά τί χρειάζεται;

* ΝΑ σκέπτεστε τόν Θεό, τουλάχιστον ὅσο σκέπτεστε τούς
ἀνθρώπους.
* ΝΑ φοβᾶσθε τόν Θεό, τουλάχιστον ὅσο φοβᾶσθε τούς ἀνθρώπους.
* Νά τιμᾶτε τόν Θεό, τουλάχιστον ὅπως τιμᾶτε τούς ἀνθρώπους.
* Νά ἐλπίζετε στόν Θεό, τουλάχιστον ὅσο ἐλπίζετε στούς
ἀνθρώπους.
* Νά ἐκπληρώνετε τόν νόμο τοῦ
Θεοῦ, τουλάχιστον ὅσο ἐφαρμόζετε τόν ἀνθρώπινο νόμο.
* Νά ζητᾶτε τήν βοήθεια τοῦ
Θεοῦ, τουλάχιστον ὅσο τήν
ζητᾶτε ἀπό τούς ἀνθρώπους.
* Νά δοξάζετε τόν Θεό, τουλάχιστον ὅσο δοξάζετε τούς
ἀνθρώπους.

Καποδίστριας
π . Γεώργ ιος Μεταλληνὸς

Πολλοί ἔχουν πεῖ πώς ὁ Καποδίστριας ἦταν ἕνας Εὐρωπαϊστής,
ἕνας ἄνθρωπος πού «ἤθελε νά μετατρέψει τούς Ρωμηούς σέ Ἕλληνες», ἰσχύει ὅμως κάτι τέτοιο;
Τό 1819 γράφει στόν πατέρα του:
«Εἶναι ἔργον μοναδικόν τῆς προστασίας τοῦ Θεοῦ καί τῶν θαυματουργῶν Ἁγίων πού ἀναξίως
ἐπεκαλέσθην μέ δάκρυα εἰλικρινοῦς καρδίας καί ἀφοσιωμένης»,
προσθέτοντας τήν φράση: «Πίπτων
εἰς τούς πόδας τοῦ Θαυματουργοῦ Ἁγίου μας καί τῆς Ἀειπαρθένου Πλατυτέρας (=Θεοτόκου)».
Εἶναι ἔκδηλη ἡ ἡσυχαστική του
συνείδηση σέ ἕνα ἰδιωτικό γράμμα πού τοῦ ἐπιτρέπει νά ἀποκαλύψει τά μύχια τῆς καρδιᾶς του.
Εἶναι δέ γεγονός ὅτι ἔβλεπε τήν
ἱστορική ὕπαρξη τοῦ Γένους ζυμωμένη μέ τήν πίστη.
Γράφει σέ ἄλλη περίπτωση: «Ἡ
Χριστιανική Θρησκεία ἐσυντήρησεν εἰς τούς Ἕλληνας καί
γλῶσσα καί πατρίδα καί ἀρχαίας
ἐνδόξους ἀναμνήσεις καί ἐξαναχάρισεν εἰς αὐτούς τήν πολιτικήν
ὕπαρξιν τῆς ὁποίας εἶναι στύλος
καί ἑδραίωμα». Συνδύαζε δηλαδή ὁ Καποδίστριας τήν ἀνάστα-

ση καί τήν ἱστορική συνέχεια τοῦ
Ἔθνους, ὄχι μέ τήν Εὐρώπη καί
τήν ὁποιαδήποτε βοήθειά της,
ἀλλά μέ τήν παράδοση τοῦ γένους καί τά πνευματικά ἀποθέματά του.
Ἀνάλογα θά δηλώσει καί στόν
J. B. Georges Bory de Saint
Vincent : «Πρῶτα εἶμαι Ἕλλη-

νας... γιατί γεννήθηκα σέ αὐτή
τήν χώρα... Εἶμαι Ἕλληνας ἀπό
πατέρα καί μητέρα. Εἶμαι μέ τήν
χάρη τοῦ Θεοῦ πού μοῦ ἀνέθεσε
τήν κυβέρνησιν αὐτοῦ τοῦ πτωχοῦ λαοῦ... Εἶμαι Ἕλληνας ἐκ
γενετῆς, ἀπό καθαρή ἀγάπη, ἀπό
αἴσθημα, ἀπό καθῆκον καί ἀπό
Θρησκεία».
Ἡ ἀποστασιοποίησή του ἀπό τό
φράγκικο περιβάλλον τῆς γενέτειράς του εἶναι τόσο ἐμφανής τό
1815 ὥστε νά δικαιώνεται ὁ χαρακτηρισμός του ἀπό τόν Π. Χριστόπουλο ὡς «ταξικοῦ ἀποστάτου». Παρατηρεῖ ὁ Καποδίστριας:
«Ἡ ἑνετική πολιτεία ἐκυβέρνα
τάς Ἰονίους νήσους μέ τό σύστημα τῆς διαφθορᾶς. Οἱ Ἀντιπρόσωποι ἐκλέγοντο ἐκ τῆς κλάσεως
(=τάξεως) τῶν εὐγενῶν ἀρχόντων
ἥτις ἦτο ἡ εὐκαταφρονεστέρα καί

ἡ μᾶλλον διεφθαρμένη δι’ ἀνηθικότητα καί ἐλεεινότητα... Ἡ πολιτεία τῆς Βενετίας ἐφοβεῖτο τό
ἔξοχον τῆς φυσικῆς μεγαλοφυΐας
τῶν Ἑλλήνων καί ἐπροσπάθει νά
τό καταβάλη μέ τήν ἀμάθειαν».
Ἦταν εὐγενής στήν καταγωγή,
ἀλλά Ρωμηός στήν καρδιά!
Ὁ Καποδίστριας γνώριζε καί τίς
ἀρρώστιες τῆς Εὐρώπης, κάτι
πού θά τό ἐκφράσει σαφέστερα
καί συχνότερα κατά τήν πολιτική
του δράση στήν Ἑλλάδα.
Στό πρόσωπο τοῦ Μέττερνιχ
ἀντιμετώπισε τήν μεσαιωνική
Εὐρωπαϊκή τυραννία, πού προσπαθοῦσε νά ἐπιβιώσει.
Στό πρόσωπο τοῦ Βοναπάρτη
καί τῆς μετεπαναστατικῆς Γαλλίας πολέμησε τήν ἀλλοτριωμένη δημοκρατία πού ὡς ἀστισμός
ὑποκατέστησε τήν κληρονομική
ὀλιγαρχία μέ τήν οἰκονομική.
Αὐτό ἐκφράζει τό 1815: «ἔχομεν
ἤδη τήν ἀπόδειξιν τούτου εἰς τάς
ταχείας ἐπιτυχίας τῆς κακοηθείας καί τῆς δολιότητος τῶν Γάλλων. Δέν εἶναι εἷς μόνον ἀνήρ,
τόν ὁποῖον ἡ Εὐρώπη εἶναι ἀποφασισμένη νά πολεμήσει. Εἶναι
μία γενεά ἀνθρώπων χωρίς θρησκείαν, χωρίς τιμήν, χωρίς πατρίδα, χωρίς ἀρχάς, μία γενεά τήν
ὁποία πρέπει νά τιμωρήσωμεν
καί νά διορθώσωμεν».

Διατηρώντας τήν ἀρχαία Ἑλληνική ἀρετή πού διατυπώνει ὁ
Πλάτων στήν Ἐπινομίδα του
«ὅ,τι περ ἄν Ἕλληνες Βαρβάρων
παραλάβωσι, κάλλιον τοῦτο εἰς
τέλος ἀπεργάζονται», προσέλαβε ἐπιλεκτικά στοιχεῖα ἀπό τήν
εὐρωπαϊκή
πραγματικότητα,
ἀλλ’ ὄχι τήν Εὐρώπη στό σύνολό
της.
Γι’ αὐτό θά ἐπιδιώκει ἡ νεολαία,
πού μέ τήν συνδρομή του σπούδαζε στήν Ἑλβετία, «νά σχηματισθῇ
πρῶτον ἑλληνιστί καί ὄχι ἑλβετιστί ἤ γαλλιστί. Ἡ Ἑλλάς πρέπει
πρῶτον νά μορφώνῃ Ἑλληνικῶς
τήν ἁπαλήν ψυχήν τῶν τέκνων
της. Ἡ δέ Εὐρώπη νά τελειοποιῇ
ὕστερον τούς ἤδη ἐσχηματισμένους νέους». Ἡ αἰτία δηλώνεται
στήν ἑπόμενη φράση: «Οὕτω τό
Ἔθνος φυλάττει τόν ἐθνικόν χαρακτήρα του, δέν νοθεύεται».
Ἄν δέν γνωρίζαμε πώς τό γράμμα ἀνήκει στόν Καποδίστρια, θά
μποροῦσε ἀβίαστα νά ἀποδοθεῖ
σέ κάποιον ἀπό τούς Κολλυβάδες
Πατέρες!
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