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Τα δώρα του Αγίου    

ου ζητήθηκε να 
γράψω δυο λόγια 
για τα δώρα του 
Αγίου Πνεύματος 

στους πιστούς. Δεν είναι εύ-
κολο να σκεφτείς πάνω σε 
αυτά, έτσι απλά. 
Γι’ αυτό θα ξεκινήσω πρώ-
τα με μια παρατήρηση: τα 
δώρα προσφέρονται στον 
καθένα μας προσωπικά, εί-
ναι βέβαιο, αλλά μέσα στην 
Εκκλησία του Θεού. Θα 
αναφερθώ λοιπόν συντόμως 
σ’ αυτό το «μέσα στην Εκ-
κλησία», για να μπορέσου-
με, πριν μιλήσουμε για τα 

«δώρα», να δούμε τον «δω-
ρητή». Διότι από τον δωρη-
τή καταλαβαίνει κανείς τα 
δώρα και τον σκοπό τους.

1. Τι θα πει «μέσα στην Εκ-
κλησία»; Τι θα πει ακριβώς 
«Εκκλησία»; Την έχουμε 
σκεφτεί αρκετά αυτή τη 
λέξη;
«Εκ-κλησία» είναι μια ελ-
ληνική λέξη, σύνθετη. Προ-
έρχεται από το «εκ» και 
το «κλήσις» (από το ρήμα 
«καλέω, -ώ»). «Εκκλησία» 
λοιπόν είναι μια πραγμα-
τικότητα που προέρχεται 

από μια «κλήση». Το πολύ 
ενδιαφέρον ερώτημα εδώ, 
τριπλό ερώτημα - το οποίο, 
πράγματι, σπάνια απασχο-
λεί τους πιστούς-,  είναι το 
εξής:

α) «Ποιος καλεί», «ποιος» 
είναι ακριβώς αυτός που κα-
λεί;
β) «Γιατί καλεί», για ποιο 
«λόγο» καλεί;
γ) «Πώς καλεί», με ποιον 
«τρόπο» καλεί;

Δυστυχώς οι χριστιανοί στις 
εκκλησίες μας δεν τα σκε-

Μ
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Δρ. Κωνσταντίνος 
Αγόρας

Σημείωση εφημερίου: Το Σαββατοκύριακο 9-10 Ιουνίου υπήρξε ιδιαίτερα σημα-

ντικό για την ενορία μας. Το βράδυ του Σαββάτου, ο σεβασμιότατος π. Σεβαστιανός 

Ροσσολάτος χορήγησε το μυστήριο του χρίσματος σε δέκα παιδιά, ενώ την Κυριακή 

το πρωί τέλεσε τη θ. λειτουργία κατά την εορτή της Αγίας Δωρεάς και προέστη της 

περιφοράς του Αγιοτάτου Μυστηρίου εκτός του Ναού, στους δρόμους της πόλης των 

Πατρών. Το άρθρο του δρ. Κωνσταντίνου Αγόρα περί των δώρων του Αγίου Πνεύμα-

τος είναι διανθισμένο με φωτογραφίες από τις δύο αυτές ημέρες.

φτόμαστε συχνά (για να μην 
πω καθόλου) αυτά τα βασι-
κά ερωτήματα, που αφορούν 
την «κλήση» μας. Σημειώστε 
μάλιστα ότι, αν λάβαμε και 
λαμβάνουμε τα δώρα του 
Αγίου Πνεύματος, το οφεί-
λουμε ακριβώς στην κλήση 
μας αυτή.

(α) «Αυτός» που καλεί είναι 
ο Θεός Πατέρας, η αρχή και 
το τέλος της «κλήσης» μας, 
της «κλήσης» της «Εκκλησί-
ας», ως επακριβώς «Εκ-κλη-
σίας».

(β) Για ποιο «λόγο» καλεί; Ο 
«λόγος» για τον οποίο ο Πα-
τέρας μάς καλεί είναι για να 
μετάσχουμε ο καθένας προ-
σωπικά, αλλά μαζί με τους 
άλλους –όχι χώρια (κατ΄ 
ιδίαν) αλλά από κοινού (εν 
κοινωνία) – στη ζωή και την 
ιστορία του σαρκωμένου, 

του ενανθρωπισμένου Υιού 
του, του Ιησού-Χριστού: του 
«καθολικού κοινωνιακού Αν-
θρώπου», όπως θα τον ονό-
μαζα. Ενός ανθρώπου, δη-
λαδή, που στη ρίζα του είναι 

κοινωνία με τον Θεό Πατέρα 
και κοινωνία με κάθε συνάν-
θρωπο.  Μας καλεί λοιπόν 
ο Πατέρας ώστε να γίνουμε 
«ένα σώμα» με αυτόν, τον 
«κοινωνιακό Χριστό», να γί-
νουμε κι εμείς με τη βοήθειά 
του, όσο μπορούμε, «κοινω-
νιακοί άνθρωποι», άνθρω-

ποι κοινωνίας και καταλλα-
γής, τόσο με τον Θεό όσο και 
με τον συνάνθρωπο, κάθετα 
και οριζόντια, θα μπορούσα-
με να πούμε, σαν τον σταυ-
ρό του Χριστού. Μας καλεί 

Από τη δεξίωση στην ενοριακή αίθουσα, 
που επακολούθησε της ακολουθίας του χρίσματος

Πνεύματος
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ο Θεός Πατέρας, ώστε να 
«ανακεφαλαιωθούμε» εν τέ-
λει στον Χριστό, δηλαδή να 
γίνουμε μια «συγκροτημένη 
πραγματικότητα» με Εκεί-
νον σαν «κεφαλή».
(γ) Με ποιον «τρόπο» κα-
λεί; Μας καλεί ο Πατέρας 
με το Πνεύμα του, με αυτό 
με το οποίο «έχρισε» την 
ανθρωπότητα του Υιού του, 
του Χριστού, με αυτό με το 
οποίο τον «ανάστησε» εκ νε-
κρών στην ιστορία, με αυτό 
το οποίο «κατοικεί» στη δο-
ξασμένη ανθρωπότητα του 
Υιού του Ιησού Χριστού.
Σε αυτό το πλαίσιο, νομίζω, 
το «εκκλησιακό πλαίσιο», 
το «πλαίσιο Εκκλησίας» 
–«από» τον Πατέρα, «διά» 

του Χριστού και «εν» αγίω 
Πνεύματι (παρατηρήστε 
εδώ την τριαδική κίνηση, 
διότι ο Θεός κινείται πάντα 
τριαδικά, με τριαδική συγ-
χορδία) –, σε αυτό το πλαί-
σιο, λοιπόν, εντάσσονται τα 
δώρα του αγίου Πνεύματος, 
τα οποία πρέπει να δούμε 
τώρα εν συντομία.

2. Η Κατήχηση της Καθο-
λικής Εκκλησίας, αυτό το 
σπουδαίο εργαλείο που έχει 
κάθε χριστιανός καθολικός 
–αλλά και κάθε χριστιανός 
γενικότερα– στα χέρια του, 
και που φοβάμαι ότι δεν το 
αξιοποιεί όσο πρέπει (συγ-
χωρείστε μου το παράπονο) 
αναφέρει σχετικά τα εξής, 

στο αρ. 1830: «Η ηθική ζωή 
των χριστιανών στηρίζε-
ται από τα δώρα του Αγίου 
Πνεύματος. Αυτά είναι μό-
νιμες διαθέσεις, που κάνουν 
τον άνθρωπο πρόθυμο να 
ακολουθεί τις προτροπές 
του Αγίου Πνεύματος». Εδώ 
θα ήθελα να παρατηρήσω 
ότι αυτό που αναφέρει η Κα-
τήχηση ως «ηθική ζωή» δεν 
θα πρέπει να το καταλαβαί-
νουμε «ηθικιστικά» αλλά, 
κατά τη γνώμη μου, με έναν 
βαθύτερο τρόπο: «πνευμα-
τικά». Που σημαίνει ζωή 
μέσα στο Πνεύμα τού ανα-
στημένου Χριστού. Διότι «εν 
Αυτώ – δηλαδή εν τω Πνεύ-
ματι – ζώμεν, κινούμεθα και 
εσμέν».
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Συνεχίζει λοιπόν η Κατήχη-
ση, στο αρ. 1831, ως εξής: 
«Τα επτά δώρα του Αγίου 
Πνεύματος είναι: η σοφία, η 
σύνεση, η βουλή, η ανδρεία, 
η γνώση, η ευσέβεια και ο 
φόβος του Θεού»• προσθέ-
τει δε το εξής σημαντικό, 
που δεν θα πρέπει να μας 
διαφύγει: «στην ολοκλή-
ρωσή τους [τα δώρα] ανή-
κουν στον Χριστό, τον υιό 
του Δαβίδ». Τα δώρα λοι-
πόν αυτά του αγίου Πνεύ-
ματος, αν τα λαμβάνουμε, 
είναι για έναν σκοπό: για να 
μοιάσουμε, όσο γίνεται πε-
ρισσότερο, σ’ εκείνον στον 
οποίο τα δώρα αυτά υπάρ-
χουν στην πληρότητά τους, 
τουτέστιν στον Χριστό. Με 
λίγα λόγια, τα επτά δώρα 

του Αγίου Πνεύματος, αλλά 
και κάθε άλλο δώρο του 
Παρακλήτου, προέρχονται 
από τον Πατέρα. Όπως λέει 
πολύ ωραία και μια προσευ-
χή στη Λειτουργία του αγίου 
Ιωάννη του Χρυσοστόμου 
(παρμένη από την Επιστο-
λή Ιακώβου): «πάσα δόσις 
αγαθή και παν δώρημα τέ-
λειον άνωθέν εστι, καταβαί-
νον εκ σού του Πατρός των 
φώτων». Και μας δίδεται 
με σκοπό την «χριστοποίη-
σή» μας, το να γίνουμε κατά 
χάρη ο καθένας και η καθε-
μια μας ένας «άλλος Χρι-
στός», να τελειοποιηθούμε 
στο δώρο της «υιοθεσίας» 
που λάβαμε. Διότι αυτό, η 
υιοθεσία-και-χριστοποίηση, 
είναι ο βασικός σκοπός της 

αγιοπνευματικής ζωής μας, 
της ζωής δηλαδή μέσα στο 
Πνεύμα του σταυρωμένου, 
αναστημένου και δοξασμέ-
νου Χριστού.
Καταλήγει λοιπόν η Κατή-
χηση τη μνεία της στα επτά 
δώρα του Αγίου Πνεύματος 
λέγοντας στο αρ. 1831: «[τα 
δώρα] συμπληρώνουν και 
οδηγούν στην τελειότητά 
τους τις αρετές εκείνων που 
τα λαμβάνουν. Κάνουν τους 
πιστούς πρόθυμους να υπα-
κούν στις θείες εμπνεύσεις».

3. Για να εμβαθύνουμε λίγο 
περισσότερο στην προβλη-
ματική μας, είναι σημαντικό 
να ανατρέξουμε στο κεφ. 11 
του Προφήτη Ησαΐα, όπου 
περιγράφεται ο μελλοντικός 
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Μεσσίας, ο Χριστός. «Πάνω 
του – γράφει– θ’ αναπαύε-
ται το Πνεύμα του Κυρίου, 
το πνεύμα αυτό που θα του 
δίνει σοφία και σύνεση, την 
ικανότητα ν’ αποφασίζει, τη 
δύναμη να εκτελεί, τη γνώ-
ση του Κυρίου, τον σεβα-
σμό στον Κύριο». Η βουλ-
γκάτα εδώ προσθέτει και 
ένα έβδομο δώρο, την ευ-
σέβεια (pietas). Η συνέχεια 
του προφητικού κειμένου 
δείχνει ξεκάθαρα το νόημα 
των δώρων αυτών: «η πιο 
μεγάλη του ευχαρίστηση – 
του Μεσσία, λέει ο Προφή-
της – θα’ ναι να σέβεται τον 
Κύριο. Τίποτα δεν θα κρίνει 
απ’ τα φαινόμενα ούτε θ’ 
αποφασίζει απ’ τα λεγόμε-
να. Αλλά θα κρίνει με δικαι-
οσύνη τους φτωχούς και θα 
υπερασπίζεται με ευθύτητα 
τους ταπεινούς της χώρας». 
Αυτά τα δώρα τα έλαβε ο 
Χριστός ως άνθρωπος, όταν 

σαρκώθηκε από τον Πατέ-
ρα. Και τα έλαβε ακριβώς 
για να μας τα δωρίσει εν 
Πνεύματι αγίω.
Εύχομαι από καρδιάς, τα 
νέα παιδιά που θα τα λά-

βουν μυστηριακά σήμερα 
να έχουν δύναμη στη ζωή 
τους για να κηρύττουν πα-
ντού και πάντα τον Χριστό 
του Θεού, ως Θεό και αδελ-
φό μας. Αμήν.
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Πριν από μερικούς μή-
νες, ένας όμιλος ενορι-
τών - ο καθένας εκ των 
οποίων, με τον δικό του 
τρόπο, έχει προσφορά 
στην ενορία μας -, απο-
φασίσαμε να ιδρύσουμε 
(στην ουσία να επανι-
δρύσουμε) τον «ΣΥΛΛΟ-
ΓΟ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΕΝΟ-
ΡΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 
ΠΑΤΡΩΝ».
Ο σύλλογος που προϋπήρχε, 
για όσο καιρό λειτούργησε, 
είχε μια πλούσια δράση και 
στην ενορία αλλά και στην 
πολιτεία. Δυστυχώς, πριν 
από πολλά χρόνια (τουλάχι-
στον 40) αδράνησε.
Σκεφτήκαμε λοιπόν, επειδή 
οι περισσότεροι από εμάς 
υπήρξαμε μέλη της ΕΚΝΕ 
της δεκαετίας ’70, όταν η 
νεολαία της ενορίας μεσου-
ρανούσε με πλήθος δραστη-
ριοτήτων, να δραστηριοποι-
ήσουμε όλα αυτά τα παλαιά 
μέλη της ΕΚΝΕ, ιδρύοντας 
το Σύλλογο.
Οι προγραμματικοί σκοποί 
του υπό ίδρυση συλλόγου θα 
είναι: η παροχή κάθε διαθέ-
σιμης βοήθειας, τόσο στον 
εφημέριο, προς εκπλήρωση 
των ποιμαντικών του σκο-

πών, όσο και προς τους άλ-
λους θεσμούς της ενορίας 
(caritas, χορωδία, κατηχη-
τικά, νεολαία κτλ.)• η ενιαία 
εμφάνιση του καθολικού κό-
σμου της ενορίας σε εθνικές, 
κοινωνικές και πολιτιστικές 
εκδηλώσεις• η υπεράσπι-
ση των δικαίων και των δι-
καιωμάτων της ενορίας• η 
τόνωση του χριστιανικού 
θρησκευτικού αισθήματος 
στην καθολική κοινωνία• η 
σύσφιξη των σχέσεων και η 
κοινωνική αλληλεγγύη με-
ταξύ των μελών της ενορίας• 
η συμμετοχή στις θρησκευ-
τικές και άλλες εκδηλώσεις 
της ενορίας.
Μέλη του συλλόγου θα μπο-
ρούν να είναι όλοι οι ενήλι-
κες καθολικοί, γυναίκες και 
άνδρες, της ενορίας του Αγ. 
Ανδρέα Πατρών. 
Ήδη βρισκόμαστε στις νο-
μικές διαδικασίες για την 

ίδρυση και αναγνώριση του 
συλλόγου. Ελπίζουμε ότι 
μετά το καλοκαίρι θα είναι 
όλα έτοιμα και, εν ευθέτω 
χρόνοω, θα σας ενημερώ-
σουμε σχετικά με τις διαδι-
κασίες που θα πρέπει να γί-
νουν (αρχαιρεσίες κτλ.).
Πιστεύουμε ότι θα καταφέ-
ρουμε να πραγματοποιή-
σουμε τον πρώτο μας στό-
χο, που είναι η επανένταξη 
όσων μελών της παλιάς 
ΕΚΝΕ έχουν απομακρυνθεί,  
στις δραστηριότητες της 
ζωής της ενορίας και όλοι 
μαζί να δουλέψουμε για την 
επίτευξη των σκοπών του 
συλλόγου και κατ’ επέκταση 
και της ενορίας.
Στην προσπάθειά μας αυτή, 
έχουμε την αμέριστη συ-
μπαράσταση του εφημέριου 
μας, π. Γιώργου Ντάγκα.

Μιχάλης Καλπουρζίνης

ΙΔΡΥΣΗ (ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ)
«ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ 
ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 
ΠΑΤΡΩΝ»

O Σύλλογος Ελλήνων 
Καθολικών κατά την 
περιφορά της Αγίας 

Δωρεάς του 1958.
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Δύο επιθυμίες πολλών 
ενοριτών έγιναν πραγ-
ματικότητα σε μία ημέ-
ρα, καθώς συνδυάστη-
καν σε μία κοινή δράση. 
Η πρώτη επιθυμία ήταν να 
περάσουμε ομαδικά λίγες 
ξέγνοιαστες ώρες σε κάποια 
παραλία. Σίγουρα είναι κάτι 
που ο καθένας μπορεί να το 
προγραμματίσει και μεμο-
νωμένα, έχει σημασία όμως 
ότι θελήσαμε να εκδράμου-
με σαν μια παρέα από τους 
κόλπους της ενορίας. 
Η ιδέα ανήκε στον όμιλο συ-
ναντήσεων 
της Τρίτης, 
ο οποίος 
ολοκλήρω-
σε μια πολύ 
επιτυχημέ-
νη χρονιά 
με πλήθος 
από ενδια-
φ έ ρ ο υ σ ε ς 
δραστηριό-
τητες.
Αρχικά είχε 
π ρ ο τ α θ ε ί 
το Λουτρά-
κι. Σκεφτή-
καμε ωστό-
σο ότι είναι 
κ α λ ύ τ ε ρ α 
να αποφύ-
γουμε τον 
κορινθια -

κό κόλπο, διότι ταλανίζεται 
τα τελευταία χρόνια από 
τις τσούχτρες. Έτσι προτι-
μήθηκε η παραλία του Κα-
λαμακίου στον Σαρωνικό. 
Περάσαμε όμορφα αλλά 
και γνωριστήκαμε καλύ-
τερα μεταξύ μας, μια και 
αποτελούμε μια μεγάλη οι-
κογένεια στις πόλεις των 
Πατρών και του Αιγίου.
Το απόγευμα πραγματοποι-
ήθηκε και η δεύτερη επιθυ-
μία, να επισκεφτούμε την 
καινούρια καθολική ενορία 
της Κορίνθου. Ως γνωστό, 

δύο χρόνια μετά τα εγκαί-
νια της καθολικής εκκλησί-
ας στο Αίγιο το 2013, ξεκί-
νησε να λειτουργεί τακτικά 
και η εκκλησία στην Κόριν-
θο. Επισκεφθήκαμε λοιπόν 
την κοινότητα της αποστο-
λικής αυτής εκκλησίας, που 
πρώτος ίδρυσε ο Απόστολος 
Παύλος, και συμμετείχαμε 
στη θ. λειτουργία που τέλε-
σε ο π. Γιώργος μαζί με τον 
εφημέριο της τοπικής ενορί-
ας, τον π. Ιωσήφ. Οι στιγμές 
ήταν συγκινητικές, καθώς 
συναντηθήκαμε και γνωρί-

Στην παράλια πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου της Κορίνθου βρί-
σκεται το άγαλμα του Πηγάσου. Το φτερωτό άλογο Πήγασος 

ήταν το κύριο σύμβολο της Αρχαίας Κορίνθου• το βλέπουμε απο-
τυπωμένο στους διάσημους κορινθιακούς στατήρες (ασημένια 
νομίσματα μεγάλης αξίας) και αποτελεί και σήμερα το έμβλημα 

του Δήμου Κορινθίων και της πόλης της Κορίνθου.
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σαμε μέλη της το-
πικής καθολικής 
κοινότητας, αλλά 
και τις δύο μονα-
χές του τάγματος 
των Ιεραποστό-
λων της Αγάπης, 
το οποίο ίδρυσε η 
Αγία Μητέρα Τερέ-
ζα της Καλκούτας. 
Οι μοναχές αυτές, 
πέρα από το τερά-
στιο φιλανθρωπικό 
έργο που επιτελούν 
μαζί με το υπόλοιπο 
τάγμα στην Αθήνα, 
επισκέπτονται συ-
χνά και τα σπίτια 
των ενοριτών στην Κόριν-
θο, για να κατηχήσουν παι-
διά και ενήλικες.
Πριν από την έναρξη της θ. 
λειτουργίας, οι εκδρομείς 
είχαν την ευκαιρία να περι-
ηγηθούν στο κέντρο της Κο-

ρίνθου, με τους ευρύχωρους 
πεζόδρομους και τα ωραία 
πάρκα. Όλοι διαπίστωσαν 
ότι η Κόρινθος είναι μια 
πόλη περιποιημένη και κα-
θαρή, με προσεκτικά σχεδι-
ασμένη ρυμοτομία.
Ευχόμαστε να έχουμε στο 

μέλλον κι άλλες τέτοιες ευ-
καιρίες για ψυχαγωγία και 
ψυχική ωφέλεια. 
Ελπίζουμε τότε να συμμε-
τάσχουν και όσοι θα ήθελαν 
να είχαν έρθει και αυτή τη 
φορά μαζί μας αλλά δεν τα 
κατάφεραν.
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ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
Μαιζώνος 81, 262 21 Πάτρα - Greece

(+30) 2610 275 215 - catheclpatra@gmail.com - www.catheclpatra.gr

Μια όμορφη και ενημε-
ρωτική επίσκεψη στο 
πρώην καθολικό σχολείο 
«Άγιος Ανδρέας» πραγ-
ματοποιήθηκε πρόσφα-
τα, κατόπιν πρωτοβουλί-
ας των κατηχητριών του 
τμήματος τής μετά το 
χρίσμα κατήχησης. 
Το σχολείο, επί της οδού 
Σατωβριάνδου, έχει ενοικι-
αστεί πλέον στο Λύκειο Ελ-
ληνίδων. 
Τα παιδιά, λοιπόν, τα υπο-
δέχθηκε η πρόεδρος του 
Λυκείου και τα ξενάγησε σε 
όλους τους χώρους. 
Παράλληλα, οι κατηχήτριες 
της ενορίας μας, που είχαν 
φοιτήσει στο σχολείο, μοι-
ράστηκαν τις εμπειρίες και 

τις αναμνήσεις τους μέσα σ’ 
ένα όμορφο και νοσταλγικό 
κλίμα. 
Ευχόμαστε να ευδοκήσει ο 

Θεός, ώστε να μπορέσουν 
τα παιδιά στο μέλλον να 
έχουν τη δυνατότητα και 
πάλι να σπουδάσουν σ’ ένα 
καθολικό σχολείο. 
Ως γνωστόν, τα καθολικά 
σχολεία διακρίνονται σε 
όλο τον κόσμο για το υψη-
λό μορφωτικό τους επίπεδο 
και τις αρχές τους, γι’ αυτό 
και τα προτιμούν εκατομμύ-
ρια οικογένειες καθολικών 
αλλά και άλλων χριστιανών, 
που θέλουν να εξασφαλί-
σουν την καλύτερη δυνατή 
εκπαίδευση για τα παιδιά 
τους.

http://www.catheclpatra.gr
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Συναυλίες στον Ιερό Ναό
Δύο όμορφες συναυλίες είχε την 
ευκαιρία να απολαύσει το φιλό-
μουσο κοινό των Πατρών κατά 
τον περασμένο μήνα. 
Την πρώτη συναυλία έδωσαν δύο 
καθηγητές του Δημοτικού Ωδείου 
της πόλης μας, ο Βιλέν Καραπετι-
άν, στο κοντραμπάσο, και η Νίνα 
Μεταξά, στο πιάνο. Εκτελέσθη-
καν κομμάτια των H. Eccles (1670-
1742), P. Tchaikovsky (1840-1893), 
G. F. Handel (1685-1759) και άλλων.
Τη δεύτερη συναυλία την προσέ-
φερε το «Φωνητικό Σύνολο της 
Φιλαρμονικής Εταιρείας Ωδείο 
Πατρών», υπό τη διεύθυνση της 
Μαρίνας Ρετσκάλοβα. Ερμηνεύ-
τηκαν λειτουργικά κομμάτια όπως 
το Ave Verum του G. Faure, τα 
Kyrie, Gloria και O Salutaris από την 
Messa breve του Delibes, το Alleluia 
του Mozart κ.α. Το κοινό έμεινε και 
στις δύο περιπτώσεις άκρως ευχα-
ριστημένο και ευχήθηκε να έχουμε 
συχνά τέτοιες όμορφες εκδηλώσεις, 
που συνάδουν με την ιερότητα του 
χώρου.

Δωρεές για το περιοδικό 
Μαρία Μαραγκού   100  €
Μάνθος Φώσκολος:  20 € 
Αντώνης Κρίσταν:     20 € 
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