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Όταν εμπνέει η Αγάπη
Εκείνη η άνοιξις ήταν η πιο θλιβερή που

Το παιδί τους κουράσθηκε να κλαίει ζητών

έζησε ο κυρ Διόδωρος που κατοικούσε με

τας ψωμί κι' αποκοιμήθηκε στη ρίζα του

την οικογένεια του σε μια απ' τις φτωχότε

βράχου. Ο πατέρας δεν μπορεί να κοιμηθεί

ρες

συνοικίες

Μάϊος του

614

Ήτανε

κυτάζει τ' αστέρια που λάμπουν πάνω από

Η Συρία και η Παλαιστίνη

την έρημο. Και η γυναίκα του δίπλα δεν έχει

της

Ιερουσαλήμ.

ολόκληρη είχαν γεμίσει από αναρίθμητες

κοιμηθεί. Δέεται μυστικά στο Θεό και στην

χιλιάδες

Υπεραγία Θεοτόκο.

Περσών.

Ελεηλάτησαν

έκαψαν

χωριά και πολιτείες. Και οι χριστιανοί υπέ
φεραν πολι.:J.

Γυναίκα, τι συλλογίζεσαι ρωτάει σε μια
στιγμή ο Διόδωρος σαν να θέλει να ξεφύγει

Ο κυρ Διόδωρος απορεί κι αυτός τώρα

από τις δικές του σκέψεις. Συλλογίζομαι τη

πώς τα κατάφερε να γλυτώσει πρόσφυγας

καλωσύνη του Θεοι} του απήντησε χαμη

με την γυναίκα του και τον μικρό γυιό του,

λόφωνα και τον παρακαλώ να μας σπλαγ

αλλά και με θλιβερή αβαρία οικογενειακή.

χνισθεί. Είθε ν' ακούσει τα λόγια σου, Η

Ο μεγάλος γυιός του ένα παλληκόρι
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δική μου η ψυχή είναι πολύ αδύνατη από

χρονών σκοτώθηκε την πρώτη βραδυά που

ψε. Δεν μπορώ να προσεuχηθώ, πρώτη

μπήκαν οι εχθροί στην. πόλη. Και την κόρη

Φορά που βλέπω τόσο μαύρο το μέλλον.

του yηv Ιωάννα την πήραν <ικλάβα οι άπι

iι.Ίως αύριο να μη ζούμε

στοι Και τώρο οι δυο rφόσφυγες γονείς

πώς θα τα βγάλουμε πέρα; Σε λίγες μέρες

κλαίνε τον χαμό των αγαπημένων τους παι

ίσως

διών, χωρίς να ξέρουν ποιο θα 'ναι και το

Ύστερα δεν έχομε σπίτι. Ούτε χρήματα.

φθάσομε

εις

...

την

Κι αν ζήσουμε
Αλεξάνδρεια.

δικό τους τέλος. Είναι μέρες τιίφα που

Πώς θα ζήσουμε. Στα χέρια του Θεού είναι

βαδ(ζοuν μέσα σ' αυτή -rην ερημιά. Πού

η ζωή μας και η ζωή του παιδιού μας, Διόδω

πηγαίνουν; Τους είπαν πως απ' εδώ πάνε

ρε. Γιατί να είμαστε ολιγόπιστοι; Γιατί σβύ

στην Αίγυπτο.

νεις την ελπίδα; Οι καλοί άνθρωποι δεν

Σ' αυτή την άγνωστη τους χώρα θα ζητή··
σουν

καταφύγιο

οι

δuςιτιJχιομένοι.

Δεν

είναι μόνον αυτοί. Κάθε τόσο ανταμώνουν
στο

δρόμο ανθρώπους

μισοπεθαμένους

απ' τον τρόμο και την πείνα. Όλοι φεύγουν

έλειψαν από τον κόσμο. Δούλοι του Θεού
σπλαγχνικοί κι' ελεi1μονες υπάρχουν σε
κάθε τόπο. Ας στηρίξουμε την ελπίδα της
ψuχί]ς μας στον Κύριο.

Τα λόγια της πιστής γυναίκας έδωσαν

τρέχουν αλαφανιασμένοι να σωθούν απ' το

θάρρος

και

παρηγοριά

θλιμμένο

μαχαίρι των Περσιί.Jν. Άλλοι κρατούν ένα
μπογαΧόκι ρούχα, άλλοι δεν έχουν ούτε κι'

πίστις κι έφερε στα χείλη κάηοιες λέξεις

αυτό, και τρέχουν κουρελιασμένοι, νηστι

προσευχής,

κοί, απελπισμένοι

ύπνος γλυκύς τους έκλεισε τα βλέφαρα. Το

Ο κυρ Διόδωρος είναι πολύ θλίμμένος.
Την προηγούμενη μέρα τους είχε συναν
τήσει στο δρόμο κάποιος σύντεχνος και

τους έδωσε θλ.ιβεφές πληροφορίες.
Τα μάθ-ατε; Οι εχθροί κλέψανε τον τίμιο

Σταυρό; Διόδωρε, στη γi:Jιτονιό μας έβαλαν

φωτιά κσι δεν απόμεινελιθάρι στο λιθάρι Ο
Ιησούς Χριστός να μας λυrtηθή. Ο κυρ Διό

δωρος από την ώρα ιsείνη έγινε πιο μελαγ

Αναδαυλίστηκε

στον

άνθρωπο.

μέσα

του

η

εμπιστοσύνηςe Σε λ!γη ώρα

f.διο βρcίδυ σ' ένα δρόμο της Αλεξάνδρειας
rφοχωροίισαν

βιαστικά.

Συζητούσαν

ζωηρά κι εφαίνοντο πολύ χαροίιμενοι
Λοιπόν, Ηρακλά, σε ζηλεύω έλεγε ο ένας
από τους δυο εις τον σύντροφο του. Τώρα
καταλαβαίνω πόσα έχασα που δεν ήλθα στη
σύναξη αυτή. Θα σε παρακαλέσω όμως να
τα διηγηθείς όλα με κάθε λεπτομέρεια. Θα
σας είπε ωραία πράγματα ο Πατριάρχης.

χολικός. Απόψε κάθησαν κον'fά σε κάποιο

Καθώς ξέρεις αγατ~ητέ μου Αντίνοε, ο

βρόχο ν' aποκοιμηθούν· πεινάνε πολύ. Εδώ

Ελεήμων είναι άvθρω,-ιος των έργων., λόγι.α

και σαρανταοκτώ ώρες τους σώθηκαν οι

πολλά δεν ξέρει αυτός.

προμήθειες από ψωμί και ξερούς. καρπούς

ευθείαν στο σκοπό του.

που πρόλαθaν να rιάροιιν στη φυγή τους.

Προχωρεί

κατ'

·οπως βλέπετε μας είπε οι rφόσφυγες

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ
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άρχισαν να καταφθάνουν: Οι χριστιανοί

φέρει τόσο σιτάρι που γέμισαν οι αποθή

έχουν την υποχρέωση εν ονόματι της θρη

κες. Και το χρήμα προσφέρεται άφθονο. Ο

σκείας των να περιθάλψουν την δυστυχία.

κάθε

Σας προσκαλώ όλους εις τον ιερόν αυτόν

σίγουρα χέρια.

άνθρωπος

ξέρει

ότι

τα

δίνει

σε

Και ποιος δεν εμπιστεύεται σε άνθρωπο

αγώνα της αγόπης.

που έχει δώσει και τα σκεπάσματα του

.

Είσαστε πολλοί στην αίθουσα, Ηρακλό;

ακόμη στους φτωχούς;

Ναι~ ναϊ, μας δίνει λαμπρό παράδειγμα
Η

μεγάλη αίθουσα του

Πατριαρχείου

ήταν ασφυκτικό γεμάτη. Θα ιδείς. Έχει

χριστιανικής καρδιάς ο Πατριάρχης.

Γι'

αυτό πρέπει όλοι ν' αγωνισθούμε. Αν δεν

κινητοποιηθεί όλη η Αλεξάνδρεια. Οι αρχη

εξασφαλίσουμε όλους τους άστεγους και

γοί όλων των επαγγελματικών συντεχνιών

πεινασμένους αδελφούς μcις δεν πρέπει να

ήσαν όλοι παρόντες. Οι επίσκοποι είχαν

ησυχάσουμε. Εμείς, Αντίνοε, θα είμαστε

έρθει νωρίτερα και πήραν οδηγίες για την

στην επίβλεψη των συσσιτίων και στην

δρόση

καταγραφή των αστέγων.

που πρέπει ν'

αναπτύξουν στις

επαρχίες.

Αυτή την υπηρεσία μας. έχουν αναθέσει

Όλος ο κλήρος της Αλεξανδρείας είναι

στο πόδι Ο Πατριάρχης έχει προσκαλέσει

Είσαι σύμφωνος; Πέρα για πέρα. Πού θα
συναντηθούμε λοιπόν αύριο το πρωί; Στο

και απ' τα μεγάλα μοναστήρια πολλούς

προαύλιο του Πατριαρχείου.

μοναχούς

για να

βοηθήσουν. Ο μέγας

οργανοτρόφος του Πατριαρχείου δεν έχει
καιρόν ούτε να φόει. Αλλό εκείνο που με
συνεκίνησε, Αντίνοε, ήταν η έκκληση που

-Το όνομα σου;
-Διόδωρος.

-Πατρίδα σου;
-Ιερουσαλήμ.

έκaμε ο Ελε~μωv προς τους νέους. Όλοι οι

-

χριστιανοί, είriε, πρέπει να βρεθούν τώρα
στο πλευρό της εκκλησίας για την ανακού

-Τη γυναίκα μου και το παιδί μου.

φιση της μεγάλης δυστυχίας που βρήκε
τους αδελφούς μας.

Κι έχει δίκαιο ο Ιωόνης, Ηρακλό, πρέπει
να βοηθήσουμε όλοι μας. Θα είμαι στις δια

ταγές σου. Θα εργασθούμε μαζ!. Αν εμείς οι
χριuτιανοί δεν δείξουμε την αγόπη μας σ'
αυτές τις δύσκολες στιγμές πότε θα περι
μένουμε; Αντίνοε, ήμουνα βέβαιος για τα

αισθήματά σου. Ναι, θα εργασθούμε με
όρεξη, με ενθουσιασμό. Οι πρόσφυγες που
ζητάνε καταφύγιο στην Αλεξάνδρεια πρέ
πει να νοιώσουν όλοι πως έρχονται σε
μέρος Χριστιανικό. Δεν θα πεθάνει κανέ

νας τους από πείνα. Ο Ελεήμων βρήκε
κιόλα στέγη για όλους.
Εκτός από τα εκκλησιαστικό ξενοδοχεία
έχει νοικιάσει πάρα πολλό οικήματα σ' όλες
τις συνοικίες. Είναι έτοιμος να στεγάσει εν

ανάγκη μυριάδες. Και για τροφή; Τα συσσί

·τια είναι έτοιμα· καθώς ξέρεις ο Ιωάννης
είχε ιδρύσει από καιρό συσσίτια για τους

απόρους. Τώρα όμως η δουλειά παίρνει
τεράστιες διαστάσεις. Σήμερα κιόλα είμα
στε έ1οιμοι να θρέψουμε εφτάμιση χιλιά

δες ανθρώπους. Ξ;έρεις πόση εμπιστοσύνη

έχει ο κόσμος στον Ελεήμονα; Του έχουν

Πόσα άτομα έχεις μαζί σου;

Ο νέος που έκανε τις ερωτήσεις αυτές
εγύρισε τότε σε κάποιον άλλο που στεκό

ταν δίπλα του. Αντίvοέ, όόήγησε τους
καλούς αυτούς χριστιανούς στο σπίτι που
θα μείνουν. Τέταρτο εκκλησιαστικό ξενο

δοχείο δεξιό.

Μάλιστα Ηρακλό.
Ο κυρ Διόδωρος και η γυναίκα του και το
παιδί του δεν θα πεθάνουν από την πείνα.
Αγρuπνούσαν οι εκτελεστοί της

καινής

εντολής που έδωκε ο Κύριος το 6ρόδυ του
μυστικού δείπνου της εντολής της Αγάπης.

Ένα από τα ωραιότερα κτίρια της Αλεξα
νδρείας ήταν το τέταρτο εκκλησιαστικό
ξενοδοχείο στην ποοκυμαία . δεξιά όπου

χάρι στην πατρική φροντίδα του Πατριάρχη
Ιωάννη ο κυρ Διόδωρος ειχε βρει καταφύ
γιο με τη γυναίκα του και το παιδί του. Η

μεγάλη του ανησυχία είχε φύγει τώρα, είχε

και στένη, είχε και τροφή.
Κύτταξε για καμιά δουλίτσα γιατί δεν
ήθελε να τρώει έτσι το ψωμί του. Εν τω

μεταξύ τον ε\χαν πάρει για βοηθητικές

υπηρεσίες στα σuσσt-ηα του Πατριαρχείου
ηου έτρωγε κι' αυτός και χιλιάδες φτωχό
κοσμος.
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ΕΛΕΥθΕΡΗ I<ΥθΡΕΑ
Μια μόνο ήταν η c:πενοχιδρια του κuρ

Οι δυο νέοι πέρασαν στον αντrθόλαμο

Διόδωρου. Η κόρη του. Τι να είχε γίνει η
κόρη του η Ιωό.ννα που τl"jν είχαν πό,ρει

και κόθησaν σε αναπαυτικό ανάκλιτρο.

σκλάβα οι Πέρσες; Η σκέψη αι.ιτή του έρχε

και το Φ1f,τιτοuς ερχόταν wτόtα καλύτερα

Ήταν από πλούσια 'tltκογtνειο ο Ηρακλός

ται συχνά στο νουν και τον ταράζει: •Ετσι

και τούτο το απόγευμα καθισμένος

της .ιt.~'((.rnroo,

qrov

Τα νt~ μας είναt πράγματι πολίι εuχάρι·
στα, Ηρακλ.ό μου, aπήντησε nρόοχαρα ο

εξώστη του ξενοδοχείοu r1ου t6λεη~ καtά

τη θάλασα, συλλογιζόταν την Ιωόvνα την

Αντίνι;wς, Το ζήτημα ξ;ίναι τελειωμένο και

αγαπημένη του κόρη και ήταν πολύ στ~Vο·

tακrοnοιη'μ~\!Q. ·τακτοποιήθηκε ωφt~

χωρημένος.

όπως εu"χ,όμόστε. Ώστε έγινε σuμφωνια.
Δέχτηκαν ε.nt τέλους οι Πέρσαι; Και υπό

Κάποια στιγμή σταμάτησε κι η γυναί.κα
του

Διόδωρου το συγuρισμο

και βγήκε

πο(ο.uς όρους;

στον εξώστη λίγο να ξεσκάσει. Κάτω στην

TQuς όρους δεν τους έμαθα καλά. Το

προκυμαία το παιδί τους έπαιζε μαζί με

βέβαιον είν.αι nως οι cιπεσταλμένοι του

άλλα παιδιά. Πιο κάτω κάποιο μεγάλο ιστιο

ncιτριάρχοu γύρισαν χθες το βράδυ κι έφε

φόρο ξεφόρτωνε δέρματα και ξυλεία, κι'

ραν την είδηση πως οι Πέρσες δέχτηκαν ν'

ένα άλλο φόρτωνε σιτάρι ίσως για τη Βασι

αποΜσουν αρκετές χιλιάδες αιχμαλώτους

λεύουσα.

παίρνοντας τα λύτρα που ιτροσέ~ε ο

Οι γλάροι χιονόφτεροι έγραφαν μεγάλες

Ιωάννης.

Λαμπρά!

Υπέροχα!

Φώνaξε

καμπύλες· στον ροδογάλανον απογευματι

ενθουσιασμένος ο Ηρακλάς. Αντίνοε, μου

νόν ουρανόν.

φέρνli:ις ένα νέο που με χαροrτοiηοε εξαι

Να ζη άραγε η Ιωάννα μας; Ψιθύρισε η

ρετικά, ε!ναι μ.ια μεγάλη επιτuχiα.Μπρά6ο!

καλή γυναίκα που στο μυαλό της γύριζε ο

Ο Ελεήμωνκαιπάλι εθριάμβευσε. Και στο

ίδιος λογισμός. Ο άντρας της της έpριξε

πρόσωπο τοιι η χριστιανική αγάnη, συμ-

μια ματιό ερωτηματική λες και. περίμενε να

πλή@ωσε

μάθει από το στόμα της γυναίκας κι' αυτός

Οι ,δuο·. . χρισ:ηQcνοί.vtοι .έμ~ιν~v··ι.ιγες
στιγμές O'~(l},nQλQι :τα μό;η(.'t ψμ~ Μ.aμrιαν

αν η κόρη τους ζο(Jσε.

q Αντίνοο~.

·

μια το παιδί της που έπαιζε κάτω.στηπρο·

τι;ι f/5ι6, yιqτio\ ίδιε~ σκtΨiις τu~~'i1"11a~oλoάoo:v.
· σιωnή έλυσε ο Ηρα.κλάς. Και
πότε
· αnολοοοuν; ει:~Φτησε. Τους

κυμαία, και μια των γλάρων τα λευκό

απtλuσι;1ν ιηόλaςΙ

ρουγίαμaτα.

o:V~λat:i~ V(l στεL\~ι τ.οuς qιχμαλΦτους τον
κaθtνι;Ι ~!j'y nα:τρfδσ του. Ο .Ιωιiννης έχει

Τι ξέρεις; μεγάλος ειναι ο θεόι:i είnε πάλι
η γυνα!κα σαν να μονολογούσε κ υ τάζοντας

.

Ναι, είναι μεγάλος ο Θεός έιπε κι 1 ένας
γείτονας που ξεχνοuσε τα βάσανα του για
να παρηγορήσει άλλους πιο θλιμμένους
απ' αυτόν. Ας ελπίζουμε στο Θεό. Η ελπίς
ου καταισχίιvει! Έχεις δίκιο αδελφέ. Να
που ο θεός δεν μας άφησε ως σήμερα
χωρ!ς προστασία, είπε ο κυρ Διόδωρος.
Κό.η μου λέει πως η κόρη μου ζει. Πως θα

την ξαναδώ. Προσευχήθηκα πολλές φορές
στον Χριστό και .στην Υπεραγ(α Θεοτόκο.
Λίγες μέρες αργόη:ρα ένα rφωί, ο Ηρα

·

Το Πf.:ηριι;ιρχείον μας

~tατaστΡΦσει τα οχέδια του. ΊΞνα μεγάλο

μέρος .απ' τους αιχμαλώτους Θα q-uγκεν

τρωθοόν εδώ. Οι οικογένειες πολλών απ'
αυτών βρίσκονται στην Αίγumο κaι μεις θα
τους

βοηθήσουμε

να

ξαναβρούν

τους

δiκούς τους. Οι άλλοι θα μαζευτούν κάπου
στην Παλαιστίνη, νομίζω. Δουλειά μεγάλη
Αντίνοε!

Και 6t6αtQ! Σκilψοu τι χpήμα θ(l χρεια
σθαιίμε για ένα τtτοtο εγχεiρημα! •Ακοuσι:ι

κλάς δεχόταν στο. σπίτι του μta σγαττημένη

πως οι σvν&ισφι:ιρtς τοιι πατέρα..σου. και

εn!σκεψη. Ο ΑντίνQος ανέβαινε χαρούμε

τωv άλλων tτλοuqίωv χριστιανών ξοδεύτη

νος και 6ιασrιι<ό τη σκάλα.

καν όλe.ς για t.a.συσσ!ηα και Υ\ο.:ταλύτρa.
rι' αυτό "t'~ ο 11ατριάρχης απι:ιψaόισε V(1

Ηρα..:Μ, χαίρε του εtπε σφ!γγοντάς του
το χtρι. χaιρ~ εν Κυρ!ω πό.ντοrε αγαηηrέ
μου Αν-r!νοε. Τι ευχάριστα νέα μας φέρ
νεις;

χρησιμοn(}ιή.σεt

και

τις

neριοumι;ς

των

εκκληι;Jιών. Ο σκοπός είναι ιερός λέει και
nρέπει να γίνεc~ κι αυτό.

