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ΦΤΛΛΑΔΙΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΩ ΑΡΓΤΡΟΚΑΣΡΟΤ

               «Ας μεηαλαμπαδεύζοσμε  
από καρδιά ζε καρδιά      

              ηο θως ηης ελπίδας» 
Ο Αρχιεπίςκοποσ Σιράνων, Δυρ-

ραχίου και πάςθσ Αλβανίασ κ. 
Αναςτάςιοσ διετφπωςε τθν άπο-
ψι του ςε θλεκτρονικι ςυνζντευ-
ξθ τθσ 2ασ Απριλίου 2020, ςχετι-
κά με τον τρόπο αντιμετωπίςεωσ 
τθσ πανδθμίασ του COVID-19. α-
πό τισ εκκλθςίεσ ςτθν Αλβανία 
κακϊσ και παγκοςμίωσ.* 

Αρχιεπίςκοποσ Αναςτάςιοσ: «Κακϊσ προςευχόμαςτε για τουσ 
ερευνθτζσ που προςπακοφν να βρουν τθ κεραπευτικι αγωγι, οι 
εκκλθςίεσ μποροφν επίςθσ να υπογραμμίςουν το κακικον μασ να 
παραμείνουμε ςτο ςπίτι μασ, ενϊ, ταυτόχρονα, να ελευκερϊςουμε 
τον εαυτό μασ από τον φόβο και το άγχοσ. Πρζπει να βροφμε τρό-
πουσ να βοθκιςουμε τουσ αςκενείσ, άμεςα ι ζμμεςα, κακϊσ προε-
τοιμαηόμαςτε για το Πάςχα και να ανοίξουμε τισ καρδιζσ μασ ςτο 
φωσ τθσ ελπίδασ.  

Φζτοσ δεν κα μπορζςουμε να μεταδϊςουμε το αναςτάςιμο 
Φωσ από λαμπάδα ςε λαμπάδα —όπωσ είναι το ζκιμο των Ορκοδό-
ξων Εκκλθςιϊν. Ασ μεταλαμπαδεφςουμε, όμωσ, από καρδιά ςε καρ-
διά το φωσ τθσ ελπίδασ και τθσ ἐν Χριςτῷ Αναςτάντι αφοβίασ». 

Δθμοςιογράφοσ: Με ποιουσ τρόπουσ βλζπει θ Μακαριότθτά 
ςασ να προςαρμόηονται οι εκκλθςίεσ ςτθ ηωι εν μζςω τθσ επιδθμί-
ασ του κοροναϊοφ, ςτθν Αλβανία και παγκοςμίωσ; 
* Συνζντευξθ του Αρχιεπίςκοπο Αλβανίασ κ.κ. Αναςταςίου προσ τθν Marianne Ejdersten, Διευκ/ρια 
Επικοινωνίασ ΠΣΕ. 

ΑΡΓΤΡ ΟΚΑ ΣΡ Ο       ΑΠΡΙ ΛΙ Ο  2020        Αρ ικ.  Φφ λ.  10 5  (1 44)  

Η ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ 
« Ἐν ἐκκλησίαις εὐλογεῖτε τόν Θεόν » 



2 

 

 

Αρχιεπίςκοποσ Αναςτάςιοσ: Όταν ενθμερωκικαμε για τθν εξά-
πλωςθ τθσ πανδθμίασ του COVID-19 ςτθν Αλβανία, απευκυνκικαμε 
ςτουσ πιςτοφσ μασ (12 Μαρτίου και 17 Μαρτίου 2020) επιμζνοντασ 
ότι πρζπει να αποφφγουμε τον πανικό, τθν κατάκλιψθ και τθν από-
γνωςθ. θμειϊςαμε ότι απαιτείται ψυχραιμία, νθφαλιότθτα, ςφνε-
ςθ και ςυνεχι πεικαρχία ςτισ κυβερνθτικζσ και υγειονομικζσ οδθγί-
εσ. Ανακοινϊςαμε ότι διακόψαμε όλεσ τισ ακολουκίεσ ςτισ εκκλθςί-
εσ μασ και ςυςτιςαμε ςτουσ ανκρϊπουσ να αποφεφγουν τουσ πα-
ραδοςιακοφσ εναγκαλιςμοφσ, τον αςπαςμό των ιερϊν αντικειμζ-
νων ςτουσ ναοφσ, τα χειροφιλιματα και κάκε φυςικι επαφι.  

Κάκε Κυριακι κακϊσ και ςτισ μεγάλεσ εορτζσ, θ Θεία Λειτουρ-
γία κα τελείται ςτο παρεκκλι-
ςιο του υνοδικοφ Κζντρου 
κεκλειςμζνων των κυρϊν. Οι 
λειτουργίεσ αυτζσ κα μεταδί-
δονται από τον ραδιοφωνικό 
ςτακμό τθσ Εκκλθςίασ, κακϊσ 
και με το διαδίκτυο. Ομοίωσ, 
οι εκκλθςιαςτικζσ ακολουκίεσ 
κα ςυνεχίςουν και ςτισ άλλεσ 
Μθτροπόλεισ ςε μικρά παρεκ-
κλιςια κεκλειςμζνων των κυρϊν. υςτιςαμε ςτισ πιο ευάλωτεσ ο-
μάδεσ, ςτουσ θλικιωμζνουσ και τα παιδιά, να παραμείνουν ςτο ςπί-
τι για ζνα χρονικό διάςτθμα. Οι εκκλθςίεσ κα παραμείνουν ανοι-
κτζσ κατά τθ διάρκεια τθσ θμζρασ για προςωπικι προςευχι. Η πί-
ςτθ και θ αγάπθ είναι τα ιςχυρότερα αμυντικά όπλα ςτθν επίκεςθ 
αυτοφ του αόρατου ιοφ. Γνωρίηω ότι πολλζσ άλλεσ Εκκλθςίεσ ζχουν 
απευκυνκεί ςτουσ πιςτοφσ τουσ με παρόμοιο τρόπο. 

Δθμοςιογράφοσ: Με ποιουσ τρόπουσ οι εκκλθςίεσ ςτθν Αλβανία 
μποροφν να αποτελζςουν πρότυπο για τισ άλλεσ; 

Αρχιεπίςκοποσ Αναςτάςιοσ: Πιραμε κάποιεσ πρωτοβουλίεσ, 
ανταλλάςςοντασ τισ ςκζψεισ μασ με τισ άλλεσ κρθςκευτικζσ κοινό-
τθτεσ τθσ Αλβανίασ. Αλλά είναι υπερβολικό να ποφμε ότι αποτελοφ-
με «πρότυπο» για οποιονδιποτε. Κάκε Εκκλθςία ςτισ διάφορεσ χϊ-
ρεσ αντιμετωπίηει ειδικζσ ανάγκεσ και ςυνκικεσ, ςτισ οποίεσ πρζπει 
να ανταποκρικεί.  
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Απευκφναμε ζνα γενικότερο μινυμα (20 Μαρτίου) προσ τθν 
πολυκρθςκευτικι κοινωνία τθσ Αλβανίασ, που δθμοςιεφκθκε και 
μεταδόκθκε από τα μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ τθσ χϊρασ. ε αυτό 
το μινυμα προςκζςαμε ότι οφείλουμε ολόψυχεσ ευχαριςτίεσ ςε 
εκείνουσ που είναι επιφορτιςμζνοι με τθ διατιρθςθ τθσ δθμόςιασ 
κακαριότθτασ, τθσ τάξθσ και τθσ πλθροφόρθςθσ και ιδιαίτερα 
ςτουσ νοςθλευτζσ και ιατροφσ, που βρίςκονται ςτθν πρϊτθ γραμμι 
τθσ μάχθσ για τθ φροντίδα των αςκενϊν.  

Σονίςαμε ότι, παραμζνοντασ ςτα ςπίτια μασ, ασ μθν επιτρζ-
ψουμε να αναπτυχκοφν εκνευριςμοί και ζριδεσ, αλλά ασ καλλιερ-
γιςουμε τθ δθμιουργικότθτα, τθν ειρθνικι διάκεςθ, τθν καλοςφνθ, 
τθν κατανόθςθ, τθ ςτοργι και τθν αγάπθ. Τπογραμμίςαμε τθν ανά-
γκθ όλοι οι πιςτοί να εντείνουμε τισ προςευχζσ μασ, ϊςτε θ περίο-
δοσ αυτισ τθσ δοκιμαςίασ να μθν παρατακεί, αυτοί που πλιττονται 
ςοβαρά να αναρρϊςουν γριγορα και θ εξάπλωςθ τθσ επιδθμίασ 
να περιοριςτεί. Ακόμθ περιςςότερο, να προςευχθκοφμε ο Θεόσ να 
φωτίςει τουσ ερευνθτζσ, ϊςτε να φτάςουν γριγορα ςτθν κατάλλθ-
λθ προλθπτικι και κεραπευτικι αγωγι. Κάτι καλό κα βγει τελικά 
από αυτι τθν κρίςθ και ελπίηουμε ότι οι ανκρϊπινεσ κοινωνίεσ κα 
επανεξετάςουν τισ αξίεσ και τισ προτεραιότθτζσ τουσ. 

Δθμοςιογράφοσ: Πώσ μποροφμε να προςτατεφςουμε τισ ηωζσ; 
Τί μποροφμε να κάνουμε, ωσ εκκλθςιαςτικζσ/κρθςκευτικζσ κοινό-
τθτεσ; 

Αρχιεπίςκοποσ Αναςτάςιοσ: Κατά κφριο λόγο πρζπει να τονί-
ςουμε το κακικον μασ να παραμείνουμε ςτο ςπίτι, ςφμφωνα με τισ 
οδθγίεσ τθσ κυβζρνθςθσ και των υγειονομικϊν αρχϊν. Πρζπει να 
ςταματιςουμε να ταξιδεφουμε και να κυκλοφοροφμε. Ασ είμαςτε 
προςεκτικοί, ϊςτε τα μζτρα αυτά να μθν οδθγιςουν ςε προςωπικι 
απομόνωςθ. Αντίκετα, ασ ενδυναμϊςουμε ο ζνασ τον άλλο με κάρ-
ροσ, προςευχι, λόγο, απλζσ πράξεισ, ςιωπι ςτοργισ γεμάτθ προσ 
εκείνουσ που διατρζχουν μεγαλφτερο κίνδυνο. Είναι ςθμαντικό ότι 
ςτθν αυτοςυνειδθςία τθσ κοινότθτοσ διατθρείται θ βεβαιότθτα πωσ 
οι ακολουκίεσ τελοφνται ςυνεχϊσ ςε παρεκκλιςια ςε όλεσ τισ Μθ-
τροπόλεισ, κεκλειςμζνων των κυρϊν —ωσ ακοίμθτεσ κανδιλεσ. Δεν 
είναι μόνον ο κορονοϊόσ μεταδοτικόσ, αλλά ςυγχρόνωσ είναι μετα-
δοτικι και θ αφοβία, θ ελευκερία από τον φόβο και το άγχοσ,  
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θ οποία ςτθρίηεται ςτθν πίςτθ και τθν αγάπθ και πρζπει να μεταδί-
δεται ςυνεχϊσ με χαροφμενθ διάκεςθ. 

Δθμοςιογράφοσ: Τί μποροφμε να κάνουμε, όταν οι ςυνάξεισ 
δεν είναι πλζον δυνατζσ ι όταν ζνασ ςθμαντικόσ αρικμόσ ευάλω-
των προςώπων δεν είναι ςε κζςθ να παρακολουκιςει τισ ακολου-
κίεσ; 

 Αρχιεπίςκοποσ Αναςτάςιοσ: ε χϊρεσ όπου θ Εκκλθςία ζχει 
τθλεοπτικζσ ι ραδιοφωνικζσ δυνατότθτεσ, μποροφμε να βελτιϊ-
ςουμε τθ μετάδοςθ των ακολουκιϊν με αυτά τα μζςα επικοινωνί-
ασ, ςυμβουλεφοντασ τουσ ανκρϊπουσ 
μασ να τισ παρακολουκοφν. Όςον αφο-
ρά ςτα κατθχθτικά ςχολεία για τα παι-
διά, είναι δυνατόν να δθμιουργθκοφν 
μακιματα διαδικτυακά και να μεταδο-
κοφν από τισ ενορίεσ. Οι πιςτοί μποροφν 
επίςθσ να ςυγκροτιςουν ζναν τφπο κατ’ 
οίκον εκκλθςίασ γι’ αυτι τθν περίοδο, 
τελϊντασ τισ ακολουκίεσ και προςευχό-
μενοι με τθ μικρι ομάδα τθσ οικογζνειασ 
και ίςωσ μαηί με μια γειτονικι οικογζνεια. Μια άλλθ πρόταςθ είναι 
να δθμιουργθκοφν κφκλοι μελζτθσ Αγίασ Γραφισ και ακόμθ να ψάλ-
λουν ι να ακοφν εκκλθςιαςτικοφσ φμνουσ μαηί. 

Δθμοςιογράφοσ: Τί γίνεται με το «ςτίγμα και τισ διακρίςεισ»; 
 Αρχιεπίςκοποσ Αναςτάςιοσ: Θα ιταν μεγάλο λάκοσ θ διάκριςθ 
ι το ςτίγμα εισ βάροσ εκείνων που ζχουν νοςιςει από τθν αςκζνει-
α. Αντικζτωσ, αυτι θ περιπζτεια τουσ εντάςςει ςτθν κατθγορία 
«τῶν ἐλαχίςτων», ςτουσ οποίουσ αναφζρεται ο Χριςτόσ ςτθν περι-
κοπι τθσ κρίςεωσ (Ματκ. 25). Η ςτάςθ μασ απζναντι ςε αυτζσ τισ νζ-
εσ περιπτϊςεισ «τούτων τῶν ἐλαχίςτων» δθλϊνει τθ ςχζςθ μασ με 
τον ίδιο τον Χριςτό. Πρζπει να βροφμε τρόπουσ, για να βοθκιςου-
με τουσ αςκενείσ άμεςα ι ζμμεςα και να ςυμπαραςτακοφμε τισ οι-
κογζνειζσ τουσ και τα παιδιά τουσ, εάν οι ίδιοι δεν κα ζχουν επι-
βιϊςει. Φυςικά, είμαςτε επίςθσ υποχρεωμζνοι να ςτθρίηουμε 
όλουσ τουσ ιατροφσ και τουσ νοςθλευτζσ, που ζρχονται κακθμερι-
νά ςε επαφι με τον ιό και να εκφράηουμε ςυνεχϊσ τθν ευγνωμο-
ςφνθ μασ προσ αυτοφσ προςευχόμενοι και ακολουκϊντασ τισ οδθ-
γίεσ τουσ. 
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Δθμοςιογράφοσ: Κακώσ θ Αλβανία αντιμετωπίηει πρωτοφανείσ 
προκλιςεισ, τί μπορεί να κάνει θ παγκόςμια κοινότθτα για εςάσ; 

Αρχιεπίςκοποσ Αναςτάςιοσ: Η κοινι προςευχι για όλεσ τισ χϊ-
ρεσ είναι να μπορζςουμε να περάςουμε αυτιν τθ δοκιμαςία με τον 
μικρότερο αρικμό κυμάτων. Αυτι θ πανδθμία δεν δθμιουργεί μό-
νο αςκενείσ, αλλά επιφζρει επίςθσ και ευρείεσ οικονομικζσ ςυνζ-
πειεσ, ιδιαίτερα καταςτροφικζσ για φτωχότερεσ χϊρεσ, όπωσ είναι 
θ Αλβανία, θ οποία πρόςφατα υπζφερε από τισ καταςτροφικζσ ςυ-
νζπειεσ ενόσ μεγάλου ςειςμοφ. Η πανδθμία δεν αποτελεί τοπικό 
φαινόμενο, αλλά παγκόςμιο. Ωσ εκ τοφτου, θ απάντθςθ ςε αυτιν 
πρζπει να είναι θ παγκόςμια αλλθλεγγφθ, προκειμζνου να υπάρξει 
μια «παγκοςμιοποίθςθ αλ-
λθλεγγφθσ». Οι πλουςιότε-
ρεσ χϊρεσ οφείλουν να βο-
θκιςουν τισ φτωχότερεσ, 
που κα υποςτοφν οξφτερεσ 
τισ ςυνζπειεσ των οικονομι-
κϊν και κοινωνικϊν προ-
βλθμάτων. 

Κακϊσ είμαςτε ςτθν 
περίοδο προετοιμαςίασ για το Πάςχα, ασ κυμθκοφμε ότι ο ςταυρω-
κείσ και αναςτάσ Χριςτόσ προςζφερε ςτουσ μακθτζσ Σου τθν αφο-
βία και τθν ειρινθ, υποςχόμενοσ ότι κα παραμείνει μαηί τουσ ςε 
όλεσ τισ δοκιμαςίεσ μζχρι ςυντελείασ των αιϊνων. Πρζπει να 
ζχουμε μεγαλφτερθ εμπιςτοςφνθ ςτθν παρουςία Σου και ςτο γεγο-
νόσ ότι δεν κα μασ εγκαταλείψει και ςτθν τωρινι κρίςθ. Ασ εορτά-
ςουμε το Πάςχα χωρίσ φόβο και αγωνία, ασ αντιςτακοφμε. 

Φζτοσ δεν κα μπορζςουμε να μεταδϊςουμε το αναςτάςιμο 
Φωσ από λαμπάδα ςε λαμπάδα - όπωσ είναι το ζκιμο των Ορκοδό-
ξων Εκκλθςιϊν. Ασ μεταλαμπαδεφςουμε, όμωσ, από καρδιά ςε 
καρδιά το φωσ τθσ ελπίδασ και τθσ ἐν Χριςτῷ αναςτάντι αφοβίασ! 

 

Χριζηός Ανέζηη! 
 

 
 
 
 
 
 

ΧΧριστός ἀνέστη ἐκ νεκρῶνριστός ἀνέστη ἐκ νεκρῶν  

Θανάτω θάνατον πατήσαςΘανάτω θάνατον πατήσας  

καί τοῖς ἐν τοῖς μνήμασικαί τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι   

ζωήν χαρισάμενος! ζωήν χαρισάμενος!   



6 

 

 

 

ΟΙ ΜΥΡΟΦΟΡΕΣ 

Μυροφόρεσ είναι οι γυναίκεσ που ακολουκοφςαν το Κφριο μαηί 

με τθ Μθτζρα Tου, τθν Κυρία Θεοτόκο.  Είναι οι γυναίκεσ εκείνεσ ποφ 
ζμειναν μαηί Σθσ κατά τθν ϊρα του ςωτθριϊδουσ πάκουσ και φρόντι-
ςαν να αλείψουν με μφρα το ςϊμα του Κυρίου. 

Όταν ο Ιωςιφ και ο Νικόδθμοσ ηιτθςαν και ζλαβαν από τον Πι-
λάτο το ςϊμα του Κυρίου, το κατζβαςαν από το ςταυρό, το περιζβα-
λαν ςε ςινδόνι μαηί με εκλεκτά αρϊματα. Οι δφο κρυφοί μακθτζσ  το-
ποκζτθςαν ςε λαξευτό μνθμείο το  ϊμα του Κυρίου τουσ και ζβαλαν 
μεγάλθ πζτρα πάνω ςτθ κφρα του μνθμείου. Σθν ϊρα εκείνθ παρευ-
ρίςκονταν κατά τον ευαγγελιςτι Μάρκο θ Μαρία θ Μαγδαλθνι και θ 
άλλθ Μαρία που κάκονταν απζναντι του τάφου. Άλλθ Μαρία εννοοφ-
ςε οπωςδιποτε τθ Θεομιτορα. Αλλά και πολλζσ άλλεσ γυναίκεσ πα-
ρευρίςκονταν τθν ϊρα εκείνθ όπωσ αναφζρει ο ευαγγελιςτισ Λουκάσ. 

Οι μυροφόρεσ ετοίμαςαν μφρα και αρϊματα και τθν πρϊτθ θμζ-
ρα τθσ εβδομάδοσ, «ὄρκρου βακζοσ», όπωσ αναφζρουν όλοι οι ευαγ-
γελιςτζσ - ιλκαν ςτο μνιμα για ν' αλείψουν το ςϊμα του Κυρίου.  

Ο Ευαγγελιςτισ Ματκαίοσ: «Μετά το άββατο, τα ξθμερϊματα 
τθσ επόμενθσ θμζρασ, θ Μαρία θ Μαγδαλθνι και θ άλλθ Μαρία 
ιρκαν να δοφν τον τάφο του Ιθςοφ..." (κεφ. 28, 1 –10).   

Ο ευαγγελιςτισ Μάρκοσ:  «Όταν πζραςε το άββατο, θ Μαρία θ 
Μαγδαλθνι και θ Μαρία θ μθτζρα του Ιακϊβου, και θ αλϊμθ, αγό-
ραςαν αρϊματα, για να πάνε να αλείψουν το ςϊμα του Ιθ-
ςοφ...» (κεφ. 16, 1- 8). 

Ο Ευαγγελιςτισ Λουκάσ: «Σθν επομζνθ θμζρα μετά το άββατο, 
από τα βακιά χαράματα, ιρκαν οι γυναίκεσ ςτον τάφο με τα αρϊμα-
τα ποφ είχαν ετοιμάςει. Μαηί τουσ ιταν και μερικζσ άλλεσ…» (κεφ. 24, 
1 –12). 

Ο Ευαγγελιςτισ Ιωάννθσ: «Σθν πρϊτθ θμζρα μετά το άββατο, το 
πρωί,κι ενϊ ιταν ακόμθ ςκοτεινά, ζρχεται θ Μαρία θ Μαγδαλινι ςτο 
μνιμα και βλζπει τθν πζτρα μετατοπιςμζνθ από τθν είςοδο του μνι-
ματοσ. (κεφ. 20, 1 και επόμενα). 

Πιραν πρϊτεσ οι γυναίκεσ – οι Μυροφόρεσ - το μινυμα τθσ Ανα-
ςτάςεωσ! Και πϊσ να μθν το πάρουν πρϊτεσ;  

Πρϊτθ ζπρεπε να πάρει το μινυμα τθσ ΑΝΑΣΑΗ θ Παναγία 
Μθτζρα Σου, ποφ ιταν ανάμεςα ςτισ Μυροφόρεσ. 
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Αλλά θ Σαπείνωςθ τθσ Παναγίασ Μθτζρασ δεν επζτρεψε ςτουσ 

Ευαγγελιςτζσ να περιγράψουν φανερά τθν παρουςία Σθσ. 
Οι Μυροφόρεσ κακϊσ πιγαιναν να πουν τα νζα ςτουσ μακθτζσ 

Σου, τισ ςυνάντθςε ο  ίδιοσ ο Ιθςοφσ, και τουσ λζει: «Χαίρετε!» 
Σον πλθςίαςαν, ζπεςαν ςτα πόδια Σου και Σον προςκφνθςαν!... 
«Μι φοβᾶςτε!» τουσ λζει ο Ιθςοφσ. «Πθγαίνετε να πείτε ςτουσ 

αδελφοφσ μου να φφγουν για τθν Γαλιλαία, κι εκεί κα με δοφν»…  

*   *   * 
 Οι μυροφόρεσ ιταν πολλζσ και ιλκαν 
ςτον τάφο όχι μια φορά, αλλά και δυο και 
τρεισ φορζσ ςταδιακά και όχι ςτον ίδιο 
χρόνο ακριβϊσ. 
Ζτςι ο άγγελοσ κατά το κείμενο τουσ ζδειξε 
το κενό μνθμείο και είπε ςτισ μυροφόρεσ 
να αναγγείλουν το χαρμόςυνο νζο και 
ςτουσ μακθτζσ. 
 Ο Οςιοσ Δαμαςκθνόσ ο τουδίτθσ περι-
γράφει ποιεσ ιταν οι Μυροφόρεσ: 
 Η πρϊτθ Μυροφόρα είναι θ Μαρία θ 
Μαγδαλθνι από τθν οποία ο Χριςτόσ είχε 
βγάλει επτά δαιμόνια.  
Δεφτερθ ιταν θ αλϊμθ. 

Σρίτθ μυροφόροσ ιταν θ Ιωάννα θ γυναίκα του Χουηά ο οποίοσ 
ιταν επίτροποσ και οικονόμοσ ςτο ςπίτι του βαςιλιά Ηρϊδθ. 

Σζταρτθ θ Μαρία θ αδερφι του Λαηάρου θ οποία προθγουμζνωσ 
είχε αλείψει τον Χριςτό με πολφτιμο μφρο, όπωσ γράφει ο Ευαγγελι-
ςτισ Ιωάννθσ. 

Πζμπτθ ιταν θ αδερφι τθσ, θ Μάρκα, θ οποία υπθρετοφςε τον 
Χριςτό με πολφ προκυμία από τθν αρχι. 

Ζκτθ είναι θ Μαρία θ γυναίκα του Κλωπά.  
Ζβδομθ Μυροφόροσ ιταν θ ωςςάννα. 
Τπιρχαν κι άλλεσ Μυροφόρεσ που βοθκοφςαν τισ παραπάνω, 

όπωσ λζει ο Ευαγγελιςτισ Λουκάσ, αλλά τα ονόματα τουσ δεν αναφζ-
ρονται.  

Η Εκκλθςία μασ τιμά ιδιαιτζρωσ τθ μνιμθ τουσ τθν Κυριακι των 
Μυροφόρων, τθν δεφτερθ Κυριακι μετά το Πάςχα.  
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Ἔ χ α ς α   τ ό ν   Θ ε ό! 

Ἕνασ ἀπό τοφσ πιό ςπουδαίουσ πίνακεσ τοῦ διάςθμου ηωγράφου 

Λεονάρδο Ντά Βίντςι εἶναι ὁ "Μυςτικόσ Δεῖπνοσ". 

Ὁ καλλιτζχνθσ γιά πολφ καιρό καταγινόταν νά βρεῖ κάποιο πρό-

ςωπο, ποφ κα τοῦ χρθςίμευε γιά μοντζλλο ςτιν ἀπεικόνιςθ τοῦ προ-

ςϊπου τοῦ Χριςτοῦ. Μζ χαρά, μία ἡμζρα ἀνακάλυψε ςτι χορωδία 

κάποιασ ἐκκλθςίασ ἕναν 

ἐξαιρετικά ὄμορφο νζο. 

Ο Πιζρρο Μπαντινζλλι 

- ἔτςι λεγόταν ὁ νζοσ - δζ-

χτθκε νά γίνει μοντζλλο 

τοῦ καλλιτζχνθ. 

Πζραςε ἀρκετόσ και-

ρόσ. Ὁ πίνακασ προχωροῦ-

ςε, ὅταν ὁ Ντά Βίντςι κζλθςε νά βρεῖ κάποιο πρόςωπο, ποφ κά τοῦ 

χρθςίμευε ςάν μοντζλλο γιά τιν ἀπεικόνιςθ τϊρα τοῦ Ἰοφδα. Πζρα-

ςαν ὅμωσ δφο χρόνια, χωρίσ νά βρεκῆ αὐτό τό πρόςωπο.  

Μία μζρα, περπατοῦςε ςτενοχωρθμζνοσ ςτό δρόμο, ὅταν ςυνά-

ντθςε ἕνα νζο, ποφ τό πρόωρα γεραςμζνο πρόςωπό του καί ἡ κλίψθ 

ποφ κυριαρχοῦςε ἐπάνω του, πρόδιδαν κάποιο ψυχικό δράμα, ποφ 

τόν ςυνετάραηε. τιν πρόταςθ τοῦ καλλιτζχνθ, νά ποηάρει ςτόν πίνα-

κά του, ὁ νζοσ ἀπάντθςε καταφατικά. Ὅταν ὅμωσ ςτάκθκε μπροςτά 

ςτό "Μυςτικό Δεῖπνο" καί ὁ ηωγράφοσ ἄρχιςε νά ηωγραφίηει τό πρό-

ςωπο τοῦ Ἰοφδα, ξαφνικά ξζςπαςε ςζ ἀκράτθτουσ λυγμοφσ. Ὁ ηωγρά-

φοσ ἀπόρθςε. Ρϊτθςε τί τοῦ ςυμβαίνει. Και ἐκεῖνοσ ἀπάντθςε. 

- Εἶμαι ὁ νζοσ, ποφ πρό ἐτῶν βρζθηκε πάλι ἐδῶ μζςα. Τότε ὅμωσ 

ἤμουνα μοντζλλο τοῦ Χριςτοῦ. Σϊρα κατιντθςα Ἰοφδασ. 

Ὁ κςλλιτζχνθσ ἔμεινε ἀκίνθτοσ. Δζν μποροῦςε νά πιςτζψει  αὐτά 

ποφ ἄκουγε ἀπό τό ςτόμα τοῦ νζου. Καί ξαναρϊτθςε.   

- Πῶσ ἔγινε, παιδί μου, αὐτό τό μεγάλο κακό; 

- Ἔχαςα τόν Θεό! Ἔπεςα ςτήν 

ἁμαρτία. Εἶμαι τϊρα ἕνα κουρζλι ἀλθκινό. 

Αὐτά εἶπε ὁ νζοσ μζ ἀναφιλθτά !... 

Ἔχαςα τόν Θεό!... 

«Η  Ε Ν Ο Ρ Ι Α  Μ Α Σ »  
ΦΤΛΛΑΔΙΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ 

Ι. ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΩ ΑΡΓΤΡΟΚΑΣΡΟΤ 

Lagja “ 11 Janari ” 

G J I R O K A S T E R  


