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Πριν από τρία περίπου χρονια βρέθηκε στην Ελλάδα ο κ. Νικόλαος Χάγεκ,
ιδιοκτήτης της Ελβετικής βιομηχανίας ρολογιών Swatch, ένας από τους εκατό
πλουσιώτερους ανθρώπους στον κόσμο. Έδωσε μία συνέντευξη σε ελληνική
εφημερίδα (ΒΗΜΑ, 30-6-2002), όπου μεταξύ άλλων είπε τα εξής:

-Τι να το κάνεις, αν ξεχωρίζεις και δεν σε εκτιμά κανένας; Ουδείς ευτύχησε,
έχοντας έναν τεράστιο τραπεζικό λογαριασμό. Άλλωστε, οι πραγματικές ανάγκες
για να ζήσουμε (βιολογικά), είναι ελάχιστες, αξίας δυόμιση χιλιάδων θερμίδων…
-Ερώτ.: Τι είναι αυτό που κάνει τους ανθρώπους, να σκέφτονται τον εαυτό τους
και τίποτε άλλο;
-Απάντ.: Είναι η νέα κατάσταση που επικρατεί γύρω μας. Η νέα αυτή ιδεολογία
οδηγεί στην κοινωνία των «εαυτούληδων». Εγώ σε όλη μου την ζωή ήμουν
ευτυχισμένος, αν ήταν ευτυχισμένοι και οι γύρω μου. Δεν μπορεί η σύζυγός μου να
πηγαίνει και να αγοράζει ο,τι θέλει για να φάμε και να ντυθούμε, και τα παιδιά του
άλλου να αναρωτιούνται βλέποντάς την στο σουπερμάρκετ: «Γιατί η δική μου
μητέρα δεν μπορεί να αγοράσει τίποτα από όλα αυτά; Επειδή είναι άνεργη;» Πως
μπορεί κάποιος να είναι ευτυχισμένος, αν βρίσκεται μέσα σε μια κοινωνία τόσο
άδικη;
Αυτό που κατάλαβε ο κ. Χάγεκ από την εμπειρία της ζωής, είναι – στην τελειότερη
μορφή του – συνήθης πράξη της Εκκλησίας μας. Και ιδού ένα γλαφυρό παράδειγμα,
που δείχνει το φρόνημα που πρέπει να έχουμε, αλλά και την μέθοδο που είναι
αναγκαίο να χρησιμοποιήσουμε.
Το 610 μ. Χ. έγινε πατριάρχης Αλεξανδρείας ο Ιωάννης, που επωνομάσθηκε
ελεήμων. Η επωνυμία του προήλθε από τις άπειρες ελεημοσύνες, που έκανε, και
πριν γίνει, και αφ’ ότου έγινε πατριάρχης· (η μνήμη του τιμάται στις 12
Νοεμβρίου).

Ο αγ. Ιωάννης είχε έναν νεαρό ανηψιό, που λεγόταν Γεώργιος. Ο νεαρός είχε
κάποια διαφορά με έναν ταβερνιάρη. Αυτός, άνθρωπος αγροίκος και αγενής,
έβρισε πολύ άσχημα τον νέο. Εκείνος ντράπηκε πολύ και κατέφυγε στον θείο του.
Και με δάκρυα του περιέγραψε τις αθλιότητες και τις προσβολές του ταβερνιάρη.
Λέει ο άγιος:
-Λοιπόν, τόλμησε να σε υβρίσει; Θα του κάνω τέτοια εκδίκηση, που θα την
διηγείται όλη η Αλεξάνδρεια!
Αφού έτσι παρηγόρησε τον ανηψιό του, και τον κατεπράϋνε, του είπε:
-Παιδί μου, αν θέλεις να είσαι αληθινός ανηψιός μου, ετοιμάσου· όχι μόνον για
ύβρεις· αλλά και για μάστιγες. Γιατί και ο Κύριός μας ο ίδιος μας δίδαξε, να
κάνουμε καλό, ακόμη και στους εχθρούς μας.
Μετά, φωνάζει ο Πατριάρχης τον υπεύθυνο των ενοικίων και του λέει:
-Από τον ταβερνιάρη που έβρισε τον ανηψιό μου δεν θα εισπράξεις καθόλου
ενοίκια για εκείνα τα καταστήματα που νοικιάζει από το Πατριαρχείο(!)
Πραγματικά «βούϊξε» όλη η Αλεξάνδρεια για την πρωτότυπη «εκδίκηση» του
πατριάρχη, η οποία φανέρωνε την ανεξικακία του. Μέθοδος τέλεια για να
διακριθούμε και να ξεχωρίσουμε ενώπιον Θεού και ανθρώπων!
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