
Και μήrτως δεν είναι; Αλλά δεν χρειάζο

νται μόνον χρήματα, Αντίνοε. Χρειάζονται 

και άνθρφποι να δουλέψουν. Τι θα γίνει; 

Άεν πιστεύω να με(νουμε ε μεις έξ<.\J. απ' 

αυιή τη δουλειά. Τώρα η καταγραφή των 

αστέγων που κάνουμε τέλειωσε. Πρέπει να 
δουλέψουμε για τους αιχμαλώτους τώρα. 

Ακριβώς, Ηραι,<λά,. έμαθα πως ο Πατριάρ· 
χης έχει ετοψάσει πέντε σuνεργεlσ, και 

πως μας εζήτησε για να μσς αναθέσει το 

ένα απ' αυτά. Ο Μέγας ορφανοτρόφος 

παράγγειλε να μας δώσουν ιςαι 6οηθόν 

κάποιον Άιόδωρο !εροσολυμίτη. Ρώτησα κι 

έμαθα πως !';ίyσι εκείνος ο πρόσφυγας που 

μου ανέθεσ!';ς, εδώ και λίγο καιρό να τον 

οδηγήσω στο τέταρτο !';ΚΚλησιαστικό ξ!';νο

δοχείο. Τώρα τον έχουνε και βοηθάει στα 

συσσίτια της περιφέρεισς του. Τον θυμό

σοι; Ναι, ήταν ένας λυπημένος άνθρωπος. 

Το κέντρο διαλογής αιχμολώτων εβοίιιζε 

σαν εκστόν μελίσσια μαζί. Ήταν οι άνθρω

ποι που ξανό.6λεπαν ελεύθεροι το φως του 

ήλιου. Είχαν υποφέρει πολλά στην αιχμα

λωσία, μα τώρα τα βάσανα τοι)ς έπαιρναν 

τέλος. Ο Ιωάννης ο Ελεήμων είχε φροντίσει 

για την ςι.nελεuθέρωση τομς. Καθώς. ο Ηρα
κλάς με τον Αντίνοο περνοuσι;ιv ανάμεσα 
τους, πίσω τους ερχόταν κι ο κι;φ Διόδω
ρος, άκουγον συχνά το όνομα του Πατριάρ

χη, που τόφ.ερναν στα χείλη τους οιαιχμά

λωτοι με θερμά λόγια εuγνωμοσόνης. Τιi,φα 
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η καταγρόφή των αιχμαλώιων έχει αρχίσει. 

Κcιταγράφονται σε κστcιστάσεις τα ονόμα· 
τα. 

.Κι εvΦ ηεργασι.α προχωρεί κανονικά κι οι 
δuο νέοι εξακολοuθ.ούν να γεμίζουν τους 
καταλόγους, βλέπουν έξο.φνα τον κυρ Διό
δωρο να στέκεται με τα μάτια καρφωμένα 
σε κάποιό qημεlο. να τρέμει ολόκληρος απ' 
τη .. συγκίνrμτη του. κι' ύ.στερα να ορμά προς 
το μέρος εκείνο κρι:ωγάζοντας. Κόρη μου! 
Ιωόνναμου! 

Οι δu.ο νέοι κίιταζαν έκπλη.κ:τοι, κι όλοι 
γ(Jρ.ω. Δεν άργησαν να καταλάβουν. Εκεί 
στην άλλη μεριά ήταν μια ομάδα από 
γυναίκες σκλάβες που εξαγοράσθηκαν κι 

αυτές με τα λίιτρe του Πατριάρχη και Περί
μεναν τώρα τη σειρά τοuς για την καταγρα

φή. Q κυρ Διόδωρος απ' την ώρα που έφια
σαν ε κει δεν είχε πάψει να κuτάζει σρος το 

μέρος εκείνο. Εlχε πάντα κάποια ελπίδα ο 

δύστυχος .... Και να σε μια στιγμή τι ευτυ
χία! Αναγνωρίζει εκεί και την κόρη του! 

.· ηατtρα μου., ΦΦναξε, κι η φτωχή νtα 

ntφ:rσντας σ:ι-n.ν c;tγκαλιάτ9ΙJ· Q κυρ Διόδω
ρος :ι::η:v tσΦtξι: ::θ'fipu.ά. κο. ι: ΊΙ'Ι :Φίλntre; ·μ,ε .. 
~.ά,ι;~uι;ι ~ι;ι μQiια. t; ~όρη ιοu .ήταν στην · 
{"Ι;γκrι,λιό. του, του • την είχε ξαν.αδΦσει η 
αytιπι:ι των .μαθητών του Ιησού. 

Με.λnομtνη Χ"Γρηyορίοu 

ΔΙΑΔΟΧΗ 

Ήταν βαρύς εφέτος ο Χειμώνας μας 

κι όλη της άνοιξης την προσδοκία 
νrυθf)καμε να τον ανQέ.ξο.uμε, Φσποu 
μια αχτίδα ήλιου προnQΙ<JΠό~ · 
στην κάμαρά μας μπα(νον:rαι:; α,πρόομενα 

μας έφερε το πρΦτο.ΙJ.ήvuμ(,ι .. ···.. . 
Μα πριν ακόμα προσiν;t~~ι ηό.vQιξπ •··.. . 
άρχφε ι<ιόλι;ις .να ~~p~ν;e,ι.i:~~~ ΙJ.ος 
φύ:rρο Jης νοσταλγ!C\ςt(,).υ'Χ~1~5i)Vό .. ,· 
Σκλάβοι της ι;ιδuoώnQ'fηi:;•~.ttt~(:)X~ ; ,·,:··.•·····.·· 
μοιρόζοuμε την.ψ\l)(fι μας·αvά!fεσa:•:·: •. ·:, · .. 
στους χειμ<λ>νες και τα κ~λοκαipια μας, 


