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ΣΎΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
ΙΕΡΆΣ ΆΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΉΣ

«Έχετε καλεστεί 
σε ένα σώμα»

(Κολ. 3, 15)

Τα ξημερώματα του Σαβ-
βάτου, 2 Φεβρουαρίου, 
δύο επιβατικά αυτοκίνη-
τα ξεκινούσαν από την 
οδό Μαιζώνος, έξω την 
Εκκλησία μας, με προορι-

σμό την Ελληνογαλλική 
Σχολή Jeanne d’Arc στον 
Πειραιά. Στα αυτοκίνη-
τα επέβαιναν ο εφημέριός 
μας π. Γεώργιος Ντάγκας 
και άλλοι 9 ενορίτες. Σκο-
πός της ξόρμησης ήταν η 
συμμετοχή στην πρώτη 
συνεδρία της Β΄ Σύναξης 
της Ιεράς Αρχιεπισκοπής 

Αθηνών, η οποία είχε ως 
θέμα «Εκκλησία από δι-
αφορετικές γλώσσες με 
κοινή πίστη και ζωή».
Η Σύναξη οργανώθηκε και 
προετοιμάστηκε από την 
Ποιμαντική Επιτροπή της 
Αρχιεπισκοπής με τη βοή-
θεια και την καθοδήγηση 
του Αρχιεπισκόπου μας π. 
Σεβαστιανού. Τις εργασίες 
της Σύναξης παρακολού-
θησαν 130 περίπου κληρι-

Ο Αρχιεπίσκοπος Καθολικών Αθηνών  π. Σεβαστιανός Ροσσολάτος 
κηρύσσει  την έναρξη της Β΄ Σύναξης

Παύλος Σινιγάλιας
Τέως Σχολικός Σύμβουλος, Χημικός
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κοί και λαϊκοί εκπρόσωποι 
των ενοριών και θρησκευ-
τικών κοινοτήτων της εκ-
κλησιαστικής επαρχίας 
μας.
Ας δούμε το σκοπό της 
Σύναξης. Το ποίμνιο της 
Καθολικής Εκκλησίας 
στην Ελλάδα έχει αλλάξει 
σημαντικά κατά τις τελευ-
ταίες δεκαετίες. Ενώ μέχρι 
και τη δεκαετία του 1970 
αποτελείτο κυρίως από 
Έλληνες, από την επόμε-
νη δεκαετία και μετά τα 
αλλεπάλληλα μεταναστευ-
τικά κύματα εμπλούτισαν 
τιςΚαθολικές επαρχίες της 
χώρας μας με πιστούς δια-
φόρων εθνικοτήτων και 
γλωσσών: Πολωνοί και 
Αλβανοί από την Ευρώπη, 
Νιγηριανοί και Κογκολέζοι 
από την Αφρική, Φιλιππι-

νέζοι και Ιρακινοί από την 
Ασία κ.λπ. Με τη βοήθεια 
του Θεού, η τοπική Εκ-
κλησία ανταποκρίθηκε με 
ευελιξία και ευαισθησία 
στην πρόκληση της ενσω-
μάτωσης στις τάξεις της 

των νέων αυτών πιστών. 
Κατήχησε, μετέδωσε τα 
μυστήρια, διαποίμανε τους 
νεοφερμένους με σεβασμό 
στις εθνικές τους ταυτότη-
τες, μιλώντας, κατά το δυ-
νατό, τις γλώσσες τους.
Ακόμα, υποστήριξε τις 
προσπάθειές τους να συ-
γκροτήσουν ομίλους κοι-
νωνικοποίησης. Στο έργο 
αυτό η Καθολική Εκκλη-
σία στην Ελλάδα είχε τη 
συμπαράσταση των αντί-
στοιχων Εκκλησιών των 
χωρών προέλευσης των 
μεταναστών. Εν ολίγοις, 
τις τελευταίες δεκαετίες 
βιώσαμε έμπρακτα τι θα 
πει Καθολική Εκκλησία: 
παγκόσμια, αλλά οργανικά 

Ο Αποστολικός Νούντσιος στην Ελλάδα,
Αρχιεπίσκοπος Savio Hon Tai-Fai, 
χαιρετίζει τις εργασίες τις Συνόδου

ΤΉΣ Β΄ΣΎΝΆΞΉΣ ΤΉΣ
ΚΆΘΟΛΙΚΏΝ ΆΘΉΝΏΝ

Ο καθηγητής κ. Κώστας Αγόρας 
κατά την εισήγησή του
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συνδεδεμένη, με δεσμούς 
που υπερβαίνουν σύνορα, 
γλώσσες και εθνικότητες· 
πολύμορφη, πολυπολιτι-
σμική, συναγμένη στο όνο-
μα του Χριστού.
Σαράντα χρόνια αφότου 
άρχισαν να εκτυλίσσονται 
αυτές οι ριζικές αλλαγές, 
η Εκκλησιαστική Επαρχία 
μας αισθάνθηκε την ανά-
γκη να αναρωτηθεί αν και 
κατά πόσο η πολυεθνική 
ανάπτυξη των κοινοτήτων 
της (ενοριών, ταγμάτων, 
κινήσεων) συμβαδίζει με 
την απαραίτητη εμβάθυν-
ση της ενότητας στην πί-
στη, στη θεία λατρεία και 
στην κοινωνικοποίηση. Να 
ένα παράδειγμα εμβά-
θυνσης της ενότητας: 
Δεν μας αρκεί που έχουμε 
την ίδια πίστη Έλληνες και 
Αλβανοί Καθολικοί, αλλά, 
επιπλέον, λατρεύουμε μαζί 
τον Θεό στη θεία λειτουρ-
γία, επιτελούμε μαζί κοι-
νωνικό έργο, νιώθουμε αλ-
ληλέγγυοι. Και τώρα ένα 
αντιπαράδειγμα: Μια 
εθνική κοινότητα τελεί τη 
θεία λειτουργία αποκλει-
στικά στη γλώσσα της και 
έχει ελάχιστες επαφές με 
τις υπόλοιπες εθνικές ομά-
δες της ενορίας στη θεία 
λατρεία, στη φιλανθρωπία 
και σε κοινωνικό επίπε-
δο. Λοιπόν, ο σκοπός της 
Β΄ Σύναξης ήταν να βοη-
θηθούν οι κοινότητες της 
Εκκλησιαστικής Επαρχί-
ας μας, ώστε οι διάφορες 
εθνικές, γλωσσικές και 

πολιτισμικές ομάδες να 
αποφύγουν τις τάσεις απο-
μόνωσης και να ζήσουν τη 
χαρά της συνεργασίας με 
τις άλλες ομάδες ως μέλη 
του ενός σώματος του Ιη-
σού Χριστού.
Η πρώτη μέρα της Σύναξης 
ξεκίνησε με προσευχή προς 
στο Άγιο Πνεύμα, ώστε να 
είναι μαζί μας και να μας 
φωτίζει. Ο εκπρόσωπος 
της Αγίας Έδρας, ο Σεβα-
σμιότατος Savio Tai Fai 
Hon, απηύθυνε χαιρετισμό 
και μας μετέφερε την ικα-
νοποίηση του Αγίου Πατέ-
ρα για το θέμα της Σύναξης 
καθώς και τις ευχές του για 
την επιτυχία της.
Στην εναρκτήρια ομιλία 
του, ο Σεβασμιότατος π. 
Σεβαστιανός τόνισε ότι η 
ορατή ενότητα της Εκκλη-
σίας είναι επιθυμία του 
Κυρίου της, όπως φαίνε-
ται από τα Ευαγγέλια, και 

όπως μαρτυρείται από τις 
Πράξεις των Αποστόλων. 
Αναφέρθηκε σε παραδείγ-
ματα της ζωής της τοπικής 
Εκκλησίας, που δεν συνά-
δουν με την ορατή ενότη-
τα, και έδωσε οδηγίες για 
την υπέρβαση του απομο-
νωτισμού. Στον πυρήνα της 
ομιλίας του ο Σεβασμιότα-
τος επισήμανε ότι ενώ ο 
άνθρωπος κατά βάθος 
ποθεί την ενότητα, η 
δυσκολία του να αποδε-
χθεί τον «διαφορετικό 
άλλο», έχει ως συνέπεια 
τη διαίρεση. Η βαθιά 
αυτή αντίφαση μπορεί 
να αρθεί μόνο αν ακο-
λουθήσουμε το Χριστό, 
γιατί ο Χριστός μόνο 
μπορεί να μας ενώσει, 
κανένας άλλος ανθρώ-
πινος θεσμός ή ιδέα δεν 
το μπορεί.
Η δεύτερη ομιλία ήταν από 
τον καθηγητή θεολογίας κ.

Ο συγγραφέας του άρθρου κ. Παύλος Σινιγάλιας 
παρουσιάζει τη δική του εισήγηση
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Κωνσταντίνο Αγόρα. Ο 
καθηγητής Αγόρας είναι 
τέκνο της ενορίας μας και 
πρόσφατα έδωσε μια δι-
άλεξη στην ενοριακή αί-
θουσα για την Ενανθρώ-
πιση του Υιού του Θεού. 
Στη Σύναξη αναφέρθηκε 
στη φύση της Εκκλησίας 
με βάση τα διατάγματα 
της Β΄ Συνόδου του Βατι-
κανού. Σύμφωνα με αυτά, 
η Εκκλησία έχει δύο δι-
αστάσεις. Την ιστορική 
και τη μυστηριακή. Είναι 
μια επίγεια κοινότητα με 
ιστορική διαδρομή και εί-
ναι ένα μυστήριο το οποίο 
πρόκειται να αποκαλυφθεί 
στο τέλος του χρόνου. Οι 
πράξεις μας μέσα στην 
Εκκλησία δεν πρέπει να 
θυμίζουν τα έργα μιας 
κοσμικής οργάνωσης, 
αλλά να καθοδηγούνται 
και να διακρίνονται 
από την ενέργεια του 

Αγίου Πνεύματος, που 
ζει στις καρδιές μας και 
μας ωριμάζει σταδιακά, 
ώσπου να έλθει η ώρα 
της φανέρωσης της έν-
δοξης Εκκλησίας στο 
τέλος των καιρών. 
Μετά από κάθε εισήγηση 
οι Σύνεδροι χωρίζονταν 
σε ομάδες των 12 ατό-
μων. Στις ομάδες αυτές, με 
αφορμή ορισμένες καίριες 
ερωτήσεις, συζητήθηκαν οι 
τρόποι με τους οποίους βι-
ώνεται η ενότητα σε κάθε 
κοινότητα (ενορία, αδελ-
φότητα κ.λπ.) αλλά και οι 
παράγοντες που εμποδί-
ζουν την εμβάθυνση της 
ενότητας.
Κατά τη δεύτερη ημέρα 
της Σύναξης, το Σάββα-
το 9 Φεβρουαρίου, έγιναν 
δύο εισηγήσεις. Η πρώτη 
δόθηκε από την κα Άντζε-
λα Σεστρίνη, εκπαιδευτικό 
και γραμματέα του Ευρω-

παϊκού Συμβουλίου για 
την Μαριανή Αποστολή. Η 
κα Σεστρίνη μάς μίλησε με 
θέμα «Η Ιεραποστολή των 
λαϊκών».
Αναφερόμενη σε διατάγ-
ματα της Β΄ Βατικανής Συ-
νόδου και σε παπικές εγκυ-
κλίους, ανέδειξε το ρόλο 
που έχουν οι λαϊκοί στην 
Ιεραποστολή και εμβάθυ-
νε στην έννοια της Ιερα-
ποστολής. Ο Πάπας Φρα-
γκίσκος έχει πει ότι «οι 
λαϊκοί είναι τα χέρια, 
τα πόδια, τα μάτια, τα 
αυτιά των ιερέων. Εκεί 
όπου οι ιερείς δεν μπο-
ρούν να πάνε, οι λαϊκοί 
οφείλουν να είναι πα-
ρόντες».
Η δεύτερη εισήγηση έγινε 
από τον γράφοντα και είχε 
θέμα «Ο Νέος Ευαγγελι-
σμός με οδηγό την Αποστο-
λική Παραίνεση “Η χαρά 
του Ευαγγελίου”». Ο βα-

Η χορωδία του Ι. Ν. Ευαγγελίστριας Ερμούπολης Σύρου
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σικός προβληματισμός του 
εισηγητή ήταν «πώς το 
Ευαγγέλιο θα γίνει προ-
σιτό στον κόσμο χωρίς 
να γίνει μια κοσμική 
υπόθεση». Τονίστηκε η 
ανάγκη μεταστροφής της 
Εκκλησίας, ώστε αυτή να 
αποβάλει τις συνήθειες της 
συντήρησης και να ξανοι-
χθεί χωρίς φόβο στο έργο 
του ευαγγελισμού. 
Επίσης τονίστηκε ότι ο 
ευαγγελισμός δεν πρέπει 
να απευθύνεται μόνο σε 
όσους είναι μακριά από 
την Εκκλησία, αλλά και 
σε αυτούς που είναι πιστά 
μέλη της, γιατί το κοσμικό 
πνεύμα έχει εισβάλει στην 
Εκκλησία και απειλεί να 
διαβρώσει την πίστη από 
τα μέσα.
Οι ομάδες εργασίας κλή-
θηκαν να μελετήσουν πώς 
ασκείται η ιεραποστολή 
από τους λαϊκούς, ποιοι 

είναι οι παράγοντες που 
εμποδίζουν αυτό το έργο 
και πώς ασκεί τον ευαγ-
γελισμό η Εκκλησιαστική 
Επαρχία μας.
Ως κατακλείδα αυτής τη 
σύντομης ενημέρωσης, ας 
αναφερθούν τρία χαρα-
κτηριστικά της Β΄ Σύνα-
ξης της Καθολικής Αρχιε-
πισκοπής Καθολικών των 
Αθηνών:
1. Οι αδελφές του τάγμα-
τος του Αγίου Ιωσήφ της 
Εμφανίσεως μάς επιφύλα-
ξαν μιαν άριστη φιλοξενία, 
χάρη στην οποία οι εργα-
σίες της Σύναξης κύλησαν 
ευχάριστα και ομαλά.
2. Οι συμμετέχοντες στη 
Σύναξη είχαν ευκαιρίες να 
ξανασυναντηθούν (όσοι 
γνωρίζονταν από παλιά), 
να γνωριστούν με νέους 
πιστούς και να μοιραστούν 
εμπειρίες και καλές πρα-
κτικές, μέσα σε πνεύμα φι-

λίας και αμοιβαίας αποδο-
χής.
3. Μάς έλειψε μια συνά-
ντηση ανατροφοδότησης 
στο τέλος της 2ης ημέρας 
της Σύναξης, ώστε όλοι οι 
σύνεδροι να αποκτήσουμε 
μια συνολική εικόνα των 
εργασιών των ομάδων.
Η Β΄ Σύναξη έκλεισε με 
Συναυλία Εκκλησιαστικής 
Μουσικής, που πραγματο-
ποιήθηκε στις 23 Φεβρου-
αρίου στη Λεόντειο Σχολή 
Αθηνών. Τη συναυλία έδω-
σε η χορωδία του Ιερού 
Καθολικού Ναού Ευαγγε-
λιστρίας Σύρου, υπό τον 
μαέστρο Τζο Ακεψιμά. 
Η ενορία μας, η οποία έχει 
εντάξει τις έξοχες μουσικές 
συνθέσεις του στη θεία λα-
τρεία, τον ευχαριστεί για 
τη συνεισφορά του και του 
εύχεται κάθε επιτυχία στο 
μέλλον για τη μεγαλύτερη 
δόξα του Θεού.

Ο συνθέτης Τζο Ακεψιμάς διευθύνει την καταληκτική συναυλία 
στο κατάμεστο αμφιθέατρο της Λεοντείου Σχολής Αθηνών
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Πρόλογος εφημερί-
ου: Το 1986 ο Άγιος Ιω-
άννης Παύλος Β΄ καθι-
έρωσε στην Εκκλησία 
τον εορτασμό της Πα-
γκόσμιας Ημέρας Νεο-
λαίας (Π.Η.Ν.) Η φετινή 
Π.Η.Ν. τελέστηκε στον 
Παναμά στα τέλη Ιανου-

αρίου 2019. Την ενορία 
μας εκπροσώπησε το 
μέλος της νεολαίας Κά-
τια Βαλεντίνο, η οποία 
και μοιράζεται μαζί μας 
τις ακόλουθες εμπειρίες.

Μια γιορτή της χρι-
στιανοσύνης έχει καθι-

ερωθεί να τελείται κάθε 
3 χρόνια σε διαφορετικό 
κάθε φορά σημείο του 
πλανήτη, με σκοπό να 
προσευχόμαστε για το 
κοινό καλό και στόχο να 
ενωνόμαστε με Τον Πα-
τέρα μας. 
Αυτό το προσκύνημα 

Η Ελληνική αποστολή 
στη μακρινή χώρα του Παναμά

ΠΆΓΚΟΣΜΙΆ ΉΜΕΡΆ 
ΚΆΘΟΛΙΚΉΣ ΝΕΟΛΆΙΆΣ

ΠΆΝΆΜΆΣ 2019

ΠΑΓΚΌΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ 
ΚΑΘΌΛΙΚΗΣ ΝΕΌΛΑΙΑΣ

ΠΑΝΑΜΑΣ 2019
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των νέων μέσα από τις 
Ηπείρους κάτω από την 
καθοδήγηση του Δια-
δόχου του Πέτρου εί-
ναι πράγματι μια προ-
νοητική και προφητική 
πρωτοβουλία! Φέτος 
προσευχηθήκαμε για 
όλους όσους έχουν 
πραγματική ανά-
γκη: για τις γυναίκες 
που έχουν χάσει παιδιά, 
που έχουν χάσει την οι-
κογένειά τους, που με-
γαλώνουν μόνες τους 
τα παιδιά τους, που κα-
κοποιούνται ψυχικά 
και σωματικά αλλά και 
όσους νοιώθουν ότι ο 
Θεός τους έχει εγκατα-
λείψει…
Η Ελληνική αποστο-
λή μπορεί να ήταν μικρή 

από θέμα ατόμων, αλλά 
πραγματικά κάναμε αί-
σθηση!
Είχαμε, βλέπετε, στόχο 
να απορροφήσουμε τα 
λόγια κάθε λειτουργίας 
και κατήχησης από τον 
κάθε ιερέα και επίσκο-
πο που ιερουργούσε. Η 
κορύφωση ήταν οι συ-
ναντήσεις με τον Πάπα 
Φραγκίσκο. Ήταν απί-
στευτα μεταδοτικός και 
κάθε λέξη του ήταν άγ-
γιγμα για εμάς! Από την 
πρώτη εβδομάδα που 
φτάσαμε είδαμε πόσο 
φιλόξενοι ήταν οι άν-
θρωποι εκεί.
Φτάσαμε αργά και πραγ-
ματικά η ενορία που μας 
δέχτηκε, με απίστευτα 
θετική ενέργειά, ήταν 

γεμάτη από χαμογελα-
στούς ανθρώπους, που 
μας αγκάλιασαν και μας 
μίλησαν με πολύ αγά-
πη! Ήταν η ενορία San 
Jose Buen Pastor 
στην περιοχή La Mesa. 
Ο ιερέας ήταν συγκινη-
μένος με την ελληνική 
αποστολή γιατί είχε ένα 
σημαντικό κομμάτι του 
παγκόσμιου πολιτισμού 
στον τόπο του! Στην κε-
ντρική λειτουργία της 
ενορίας, που τελέστη-
κε μαζί με πιστούς από 
πέντε άλλες χώρες, μας 
εξύψωσε (εν μέσω χει-
ροκροτημάτων), λέγο-
ντας ότι, αν δεν υπήρχε 
η Ελλάδα, δεν θα υπήρ-
χαμε οι υπόλοιποι, όσον 
αφορά τον πολιτισμό, τη 

Από την τελική Θεία Λειτουργία
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ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
Μαιζώνος 81, 262 21 Πάτρα - Greece

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

φιλοσοφία και τις άλλες 
αρχές που μεταλαμπα-
δεύτηκαν στον κόσμο 
και που όλοι μας χρω-
στάμε στους αρχαίους 
Έλληνες. 
Οι οικογένειες που μας 
φιλοξένησαν μας έκα-
ναν να νοιώσουμε πραγ-
ματικά σαν στο σπίτι 
μας, γιατί δεν μας έλει-
ψε τίποτα καθ’ όλη τη 
διαμονή μας. Μπορεί 
να δυσκολεύονται οικο-
νομικά, δεν μας έλειψε, 
όμως τίποτα! 
Η οργανωτική επιτροπή 
του Παναμά είχε προ-
βλέψει τις λεπτομέρειες 
της κάθε αποστολής με 
τέλειο τρόπο. Υπήρχε 
στα πάντα μια ροή που 
δεν σε άφηνε να πλή-
ξεις, κανένα στοιχείο 
που να σε απομάκρυνε 
από το κεντρικό θέμα 
αυτής τής παγκόσμιας 
συνάντησης («Ιδού η 
δούλη του Κυρίου, ας γί-

νει σε μένα σύμφωνα με 
το λόγο Σου», Λκ. 1:38). 
Αυτό ζήσαμε πλήρως και 
τις δύο εβδομάδες.
Τη δεύτερη εβδομά-
δα όταν κάναμε την 
πρώτη λειτουργία και 
κατήχηση με άλλες χώ-
ρες, μας εξήγησαν ότι 
από τη στιγμή που ανα-
κοινώθηκε ότι θα γινό-
ταν στον Παναμά η 33η  
παγκόσμια συνάντηση 
καθολικής νεολαίας, 
κάθε 22η  μέρα του μήνα 
κάνανε προσευχή για 
αυτήν τη γιορτή, γιατί 
τότε είναι που γιορτά-
ζει και ο Άγιος Ιωάννης 
Παύλος Β΄. Στις κατηχή-
σεις μας αναλύαμε αυτά 
στα οποία προσευχηθή-
καμε την Παρασκευή με 
τον Δρόμο του Σταυρού 
και στην καταληκτήρια 
Θεία  Λειτουργία με τον 
Πάπα. Αναλύσαμε ζη-
τήματα σχετικά με τις 
μεταναστευτικές κοινό-

τητες, τις γυναίκες που 
βιάζονται σωματικά και 
ψυχικά σε κάποιες χώ-
ρες ακόμα, τις γυναίκες 
που μεγαλώνουν μόνες 
τους τα παιδιά τους, 
τους νέους αλλά καιό-
σους έχουν χάσει την 
πίστη τους λόγω των 
καθημερινών δύσκολων 
συνθηκών ζωής που βι-
ώνουν, όσους αντιμε-
τωπίζουν ρατσιστικό 
πόλεμο, λόγω κάποιας 
ιδιομορφίας σωματικής, 
τα παιδιά που εκμεταλ-
λεύονται και βιάζονται 
σωματικά και
ψυχικά, όσους παλεύ-
ουν να κάνουν πράξη 
τον λόγο του Κυρίου και 
υφίστανται μαρτύρια, 
γιατί δεν τους το επιτρέ-
πουν οι πολιτικές συν-
θήκες του τόπου του, 
και παρόμοια τέτοια θέ-
ματα.
Εν κατακλείδι, ο Πά-
πας μάς είπε: «Δεν βλέ-

Δωρεές για το περιοδικό
Γιάννης και Μπόζα Φωσκόλου:  20 €

Λιζάννα Γιάμαν:  20 €
Τερέζα Ξαγοράρη:  20 €
Αντώνης Κρίσταν:  20 €
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πω νέους που θα κάνουν 
πράξη το λόγο του Κυ-
ρίου αύριο αλλά τώρα, 
στο επόμενο δευτερόλε-
πτο! Στη νεαρή Παναγία 
δόθηκε μια σημαντική 
ευθύνη, ακριβώς επειδή 
ήταν νέα. 
Εσείς έχετε ψυχική δύ-
ναμη, γιατί βρίσκεστε σε 
μια φάση της ζωής που 
αναμφίβολα δε λείπει η 
ενέργεια. 
Αξιοποιήστε αυτή τη 
δύναμη για να κάνετε 
καλύτερο τον κόσμο. 
Επιθυμώ να σας δοθούν 
σημαντικές ευθύνες 

μέσα στην Εκκλησία, να 
υπάρξει το θάρρος και 
να σας δοθεί χώρος,
και να προετοιμαστείτε 
για να αναλάβετε αυτές 
τις ευθύνες. 
Σας προσκαλώ να ατε-
νίσετε ακόμη την αγά-
πη της Παναγίας: μια 
αγάπη γεμάτη ζήλο, δυ-
ναμική, συγκεκριμένη, 
γεμάτη τόλμη, στραμμέ-
νη όλη προς την αυτο-
προσφορά. Μια Εκκλη-
σία, η οποία διαπνέεται 
από αυτά τα προσόντα 
της Παναγίας, είναι μια 
Εκκλησία σε έξοδο, που 

πάει πέρα από τα όριά 
της και τα σύνορα, για 
να ξεχειλίσει παντού η 
χάρη που έλαβε! Αγα-
πητοί νέοι, δέχεστε την 
πρόκληση;» 
Κάπως έτσι, λοιπόν, η 
ρητορική για εμάς ερώ-
τηση του Πάπα απαντή-
θηκε και φύγαμε από 
τον καλοκαιρινό Πανα-
μά για την Ελλάδα μας, 
την καθημερινότητά 
μας. Επόμενο ραντεβού 
της Παγκόσμιας Συνά-
ντησης Νεολαίας  στη 
Λισαβώνα της Πορτογα-
λίας το 2022!  
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Ρεσιτάλ εκκλησιαστικού 
οργάνου με τον Erland Hilden

Ο διάσημος Σουηδός οργανίστας Έρλαντ 
Χιλντίεν επισκέφτηκε και πάλι την πόλη 
μας, για να δώσει ένα υπέροχο ρεσιτάλ 
στον Ναό μας, στις 15 Φεβρουαρίου. 
Το εκκλησιαστικό όργανο είναι ένα πολύ 
εκφραστικό όργανο που χρησιμοποιείται 
για εκατοντάδες χρόνια προκειμένου να 
αναδείξει τη δόξα και την ομορφιά του 
Θεού αλλά και την αρμονία στο σύμπαν. 
Ο καλλιτέχνης έχει ένα ευρύ ρεπερτό-
ριο, εκτελώντας έργα από τη μεσαιωνική 
μέχρι και τη σύγχρονη μουσική,ενώ δίνει 
συναυλίες σε τακτική βάση στο Γκέτε-
μποργκ και περιστασιακά σε άλλες πό-
λεις της Σουηδίας. Έχει επίσης εμφανι-
στεί στη Δανία, τη Νορβηγία, 
τη Γερμανία, την Ουκρανία, 
την Ιταλία, την Ισπανία, το 
Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και 
στην Αθήνα. Έργα του έχουν 
εξάλλου μεταδοθεί στη σου-
ηδική τηλεόραση και στο 
σουηδικό και ελληνικό ραδι-
όφωνο. 
Ως σολίστ, ο Έρλαντ Χιλντί-
εν έχει συνεργαστεί με δι-
άφορες ορχήστρες, όπως 
η Ορχήστρα Πνευστών του 
Γκέτεμποργκ αλλά και την 
Ορχήστρα της Όπερας στην 
ίδια πόλη. Εκτελεί συνάμα και 
τη δική του μουσική, η οποία 
έχει ένα αυθεντικό προσωπι-
κό ύφος που εκτιμάται πολύ 
τόσο από το ευρύ κοινό, όσο 
και από τους πραγματικά μυ-
ημένους στο είδος. Ως συνθέ-
της, ο Έρλαντ έχει δημιουρ-
γήσει περισσότερα από 60 
έργα, τα περισσότερα από τα 

οποία είναι για εκκλησιαστικό όργανο, 
ενώ έχει ηχογραφήσει και τέσσερα προ-
σωπικά CD. Μπορείτε να τα βρείτε στην 
ιστοσελίδα του: www.erlandhilden.
com 
Ως διευθυντής χορωδιών, τέλος, πα-
ρουσιάζει κάθε χρόνο τα μεγάλα πάθη 
και ορατόρια από τους Μπαχ, Μότσαρτ, 
Μπραμς, Χέντελ, καθώς και σύγχρονη 
μουσική στην εκκλησία του (Örgryte Nya 
Kyrka Göteborg). Ως μαέστρος συνερ-
γάζεται συχνά με μουσικούς της Συμφω-
νικής Ορχήστρας του Γκέτεμποργκ και 
μουσικούς της Όπερας Ορχήστρας του 
Γκέτεμποργκ.
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