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Εσπεριν�	 ∑αββ�του   5.00—6.00 �� 

 
Θε�α Λειτουργ�α Κυριακ�	  9.30—12.30 

HOLY EUCHARIST IN ENGLISH EVERY SATURDAY 9.30-10.30 am 

Ιούνιος 2014 / June 2014 

Παρασκευή        6/6/14 Εσπερινός Ψυχοσαββάτου / Vespers for Saturday of Souls   6.00-7.00µµ   

Σάββατο             7/6/14 Ψυχοσάββατο / Saturday of Souls  9.30-12.00  
Κυριακή          8/6/14 Κυριακή της Πεντηκοστής / Sunday of Pentecost  9.00-13.00  
∆ευτέρα             9/6/14 Του Αγίου Πνεύµατος / The Holy Spirit 9.30-12.00 

Τετάρτη            11/6/14 Αποστόλων Βαρνάβα και Βαρθολοµαίου / Bartholomew and Barnabas the Apostles 9.30-11.30 

Κυριακή           15/6/14 Αγίων Πάντων / All Saints 9.30-12.30 

Τρίτη                24/6/14 Γενέθλιο Ιωάννου του Προδρόµου / The Nativity of St John the Baptist 9.30-11.30 

Σάββατο           28/6/14 Πανηγυρικός Εσπερινός Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου 
Festal Vespers of the Leaders of the Apostles Peter and Paul   

7.00-8.30µµ 

Κυριακή           29/6/14 Πέτρου και Παύλου των Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων / Peter and Paul the Leaders of the Apostles  9.00-12.30  

Κυριακή           29/6/14 Μέγας Αρχιερατικός Πανηγυρικός Εσπερινός Αγίων ∆ώδεκα Αποστόλων 
Great Festal Hierarchical Vespers of Holy Twelve Apostles  

7.00-8.30µµ  

∆ευτέρα           30/6/14 Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία µε τον Σεβασµιώτατο Αρχιεπίσκοπο κ.κ. Γρηγόριο 
Hierarchical Festal Matins and Divine Liturgy of Holy Twelve Apostles with His Eminence Archbishop 

Gregorios  

9.00-12.30 

  Ιούλιος 2014 / July 2014  

Τρίτη                  1/7/14 Κοσµά και ∆αµιανού των Αναργύρων / Cosmas & Damian The Holy Unmercenaries   9.30-11.30 

ΕΥΓΕΝΕΙ∑ �ΩΡΗΤΕ∑ - DONATIONS - �ΩΡΕΕ∑  
 G GEORGIOU £200. E PALIOURAS £60. S HABIB £25. G POLYCARPOU £500 

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΡΤΙΟΥΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΡΤΙΟΥΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΡΤΙΟΥΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΡΤΙΟΥ    
    

01. Ευδοκ�α 
02. Ευθαλ�α 
07. Ευγ�νιο� 
17. Αλ�ξιο� 
19. Χρ"σανθο� 
25. Ευ%γγελο� 

    

Χρ'νια Πολλ%  Χρ'νια Πολλ%  Χρ'νια Πολλ%  Χρ'νια Πολλ%      
στου� εορτ%ζοντε�!!στου� εορτ%ζοντε�!!στου� εορτ%ζοντε�!!στου� εορτ%ζοντε�!!    

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 

Σας περιµένουµε στους ετήσιους εορτασµούς των Προστατών της Εκκλησίας µας 

Αγίων ∆ώδεκα Αποστόλων που θα γίνουν 29 & 30 Ιουνίου 2014, χοροστατούντος 

του Σεβασµιωτάτου Αρχιεπισκόπου Θυατείρων και Μ.Β. κ. Γρηγορίου. 

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΙΟΥΝΙΟΥΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΙΟΥΝΙΟΥΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΙΟΥΝΙΟΥΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΙΟΥΝΙΟΥ    
    

02. Νικηφ'ρο� 
04. Μ%ρθα 
05. 0ωρ'θεο� 
08. Καλλι'πη 
11. Βαρθολο6α�ο�, Βαρν%βα� 
12. Ονο"φριο� 
14. Ελισα�ο� 
22. Ευσ�βιο� 
29. Π�τρο�, Πα"λο� 
30. Απ'στολο� 
 

Χρ'νια Πολλ%  Χρ'νια Πολλ%  Χρ'νια Πολλ%  Χρ'νια Πολλ%      
στου� εορτ%ζοντε�!!στου� εορτ%ζοντε�!!στου� εορτ%ζοντε�!!στου� εορτ%ζοντε�!!    Photos from Greek Evening 

ΕΤΗΣΙΟ  

ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ 
Το Σάββατο 7/6/2014  

πριν την Πεντηκοστή  

είναι γνωστό και ως  

Ψυχοσάββατο. Να φέρε-

ται τα ονόµατα των προ-

σφιλών αδελφών µας για 

να µνηµονευθούν. 

 

Ιερατικώς Προϊστάµενος: Πρωτοπρεσβύτερος Ιωσήφ Παλιούρας 

Kentish Lane, Brookmans Park, Hatfield, Herts AL9 6NG.  Tel: 01707 650147 
Website:  www.12apostles.co.uk,  Email:  info@12apostles.co.uk, Fax:  01707 647146 

  

 

 Κατ� την η�	ρα τη� Πε-
ντηκοστ��, πεν�ντα η�	ρε� �ε-
τ� το κοσ�οσωτ�ριο γεγον�� 
τη� Αναστ�σεω� του Χριστο�, 
το �γιο Πνε��α "εν ε(δει Πυ-
ρ(νων γλωσσ2ν" φωτ�ζει του� 
Μαθητ	� του Χριστο� για να 
αρχ�σουν δη��σια το Αποστολι-
κ� 	ργο του Ευαγγελισ�ο� τη� 
Ανθρωπ�τητα�. Αυτ� την η�	ρα 
η Εκκλησ�α �α� εορτ�ζει τα 
Γεν	θλι� τη�. 
 Η διδασκαλ�α του Ιησο�, 
τα θα��ατ� Του, η ∑τα�ρωσ� 
Του και η Αν�στασ� Του στ�-
θηκαν ση�αντικ� στ�δια τη� 
προετοι�ασ�α� των Μαθητ-ν 
για να καταστο�ν Απ�στολοι 
τη� Εκκλησ�α�. Η ολοκλ�ρωση 
��ω� τη� προετοι�ασ�α� του� 
πραγ�ατοποιε�ται κατ� την η�	-
ρα τη� Πεντηκοστ�� �ε την 
επιφο�τηση του Αγ�ου Πνε��α-
το�. 
 .τσι �πορο��ε να πο��ε 
�τι η Αποκ�λυψη του Θεο� στο 
κ�σ�ο πραγ�ατοποιε�ται �	σα 
απ� τρ�α ιστορικ� στ�δια �πω� 
αναφ	ρει χαρακτηριστικ� ο ∑ε-
βασ�ι-τατο� Μητροπολ�τη� Ζι-
�π��πουε ∑εραφε�� Κυκκ-τη�. 
 ∑το πρ2το στ6διο η Αγ�-
α Τρι�δα γνωστοποιε� τον εαυ-
τ� τη� στη ζω� του ανθρ-που 
δι� του Πατρ�� �	σα απ� τη 
3η�ιουργ�α, την πρ-τη εντολ� 
του Παραδε�σου, τη 3ιαθ�κη � 
∑υ�φων�α �ε του� πρωτοπλ�-
στου�, τον Ν-ε, τον Αβρα�� και 
τον λα� του Ισρα�λ, ε�τε �ε τη 
προσωπικ� του επαφ� κι επικοι-
νων�α, ε�τε �	σα απ� του� Αγ-
γ	λου� Του και του� Προφ�τε�. 
Το πρ-το ιστορικ� στ�διο τη� 
Αποκαλ�ψεω� του Θεο� στο 
κ�σ�ο διασ-ζεται �	σα απ� τα 

βιβλ�α τη� Παλαι�� 3ιαθ�κη�. 
Το πρ-το στ�διο τη� Αποκαλ�-
ψεω� του Θεο� απ�βλεπε στη 
προετοι�ασ�α των ανθρ-πων να 
κατανο�σουν και να αποδε-
χθο�ν τον Ιησο� Χριστ� ω� τον 
Αληθιν� Θε� και ∑ωτ�ρα �α�. 
 Το δε7τερο στ6διο τη� 
Αποκαλ�ψεω� τη� Αγ�α� Τρι�-
δο� στο κ�σ�ο πραγ�ατοποιε�-
ται δι� τη� Ενανθρωπ�σεω� του 
Υιο� και Λ�γου του Θεο�, δι� 
του Απολυτρωτικο� του 	ργου, 
δι� τη� ∑ταυρ-σεω� Του, τη� 
Αναστ�σεω� Του και τη� Ανα-
λ�ψεω� Του. Το δε�τερο στ�διο 
περιγρ�φεται και διασ-ζεται 
�	σα απ� τα Βιβλ�α τη� Καιν�� 
3ιαθ�κη�. 
 Το τρ(το στ6διο τη� Α-
ποκαλ�ψεω� του Θεο� στο κ�-
σ�ο εγκαινι�ζεται την η�	ρα 
τη� Πεντηκοστ�� �ε την επιφο�-
τηση του Αγ�ου Πνε��ατο�, που 
θεωρε�ται κι η Γεν	θλιο� η�	ρα 
τη� Εκκλησ�α� �α�. Το στ�διο 
αυτ� διαρκε� �	χρι τη 3ευτ	ρα 
Παρουσ�α του Χριστο� για τη 
τελικ� �α� Κρ�ση. 
 .τσι ο �γιο� ∑εραφε�� 
του ∑αρ-φ τον�ζει �τι σκοπ�� 
του ανθρ-που ε�ναι η απ�κτηση 
του Αγ�ου Πνε��ατο�. 
Αυτ� �πορο��ε να το 
πετ�χου�ε �ε τη π�στη 
�α� στη Μοναδικ�τη-
τα τη� Θε�τητα� του 
Χριστο�. Με την υπα-
κο� �α� στι� Θε�ε� 
του Εντολ	�. Με τη 
�ετ�νοια �α� και την 
�ξια συ��ετοχ� �α� 
στη Μυστηριακ� και 
εκκλησιαστικ� ζω� 
τη� Εκκλησ�α� �α� 
στηρ�ζοντα� �ε κ�θε 

τρ�πο το κατηχητικ�, το φιλαν-
θρωπικ� και το ιεραποστολικ� 
τη� 	ργο. 
 Το τρ�το στ�διο τη� Απο-
καλ�ψεω� του Θεο� διασ-ζεται 
�	σα απ� την Παρ�δοση τη� 
Εκκλησ�α� �α� �πω� αυτ� �αρ-
τυρε�ται σε βιβλ�α τη� Καιν�� 
3ιαθ�κη� και κυρ�ω� στι� Πρ�-
ξει� των Αποστ�λων, στι� απο-
φ�σει� των τοπικ-ν και Οικου-
�ενικ-ν ∑υν�δων και στα συγ-
γρ���ατα των Πατ	ρων τη� Εκ-
κλησ�α� �α�. 
 Α� αφ�σου�ε τα χαρ�-
σ�ατα του Αγ�ου Πνε��ατο� 
που δεχθ�κα�ε κατ� την β�πτι-
ση �α� και �	σα απ� τη συ��ε-
τοχ� �α� στα υπ�λοιπα �υστ�ρι-
α τη� Εκκλησ�α� �α� να βασιλ	-
ψουν �	σα στη ζω� �α� για να 
ζ�σου�ε �	σα σε 	να καλ�τερο 
κ�σ�ο �ε λιγ�τερο π�νο και 
περισσ�τερη χαρ�. Α� αφ�σου-
�ε λοιπ�ν το φ-� τη� Πεντηκο-
στ�� να �α� καθοδηγε� στον 
καθη�εριν� αγ-να τη� ζω��. 
Τ�τε �πορο��ε κι ε�ε�� να �ι-
�ηθο��ε του� αγ�ου� Αποστ�-
λου� πορευ��ενοι την οδ� τη� 
εν Χριστ- σωτηρ�α�. 
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ∑Ε ΟΛΟΥ∑ 



ΒΑΠΤΙ∑ΕΙ∑ 
Τον ��να Μ�ιο �γιναν στην Εκκλησ�α 
�α� οι Βαπτ�σει�: 
1. Του �ανι	λ-Μιχα	λ γιου του Francis-Anthony και τη� 

�ννα� Copplestone, �ε αναδ�χου� την Μιλ�τσα Γεωργ�-
ου, τον Thomas Mitchell, και την Joanne Mitchell. 

2. Του Αλ ξανδρου-Aria-∑τεφ$νου γιου του Χριστοφ�-
ρου-Γεωργ�ου και τη� Πηνελ�πη�-Pantai Ιακ)βου, �ε 
αναδ�χου� τον Ααρ)ν Ιακ)βου, τον Neal Hefernan, και 
την Elizabeth-Bita Hefernan. 

3. Του Ανδρ ου-Λεων�δα γιου του Λο,η και τη� Μαρ�α� 
Χριστοδο,λου, �ε αναδ�χου� την �νδρια Γι$ννη και τον 
Νικ�λαο Γι$ννη. 

4. Του ∑εβαστιανο,-Λο,η γιου του Λο,η και τη� Μαρ�α� 
Χριστοδο,λου, �ε αναδ�χου� τον Φανο,ριο Κυρι$κου 

και την Janella Κυρι$κου. 
5. Του Αλ ξανδρου-�αυ0δ γιου του Π$ρη και τη� �ννα� 

Keeler, �ε αναδ�χου� τον Ανδρ α Γεωργ�ου και την 
Ιω$ννα Κασ�ρα. 

6. Του Ν)ε γιου του ∑τεφ$νου και τη� Ν�κολα Νικολ$ου, 
�ε αναδ�χου� τον Νικ�λαο Π$τσαλο και την Μαρ�α 
Χριστοδο,λου. 

7. Του Ανδρ ου-Αλεξ$νδρου γιου του Φιλ�ππου και τη� 
�νδρια� Μιχα	λ, �ε αν$δοχο τον Λουκ$ Μιχα	λ. 

8. Τη� Νικολ ττα� κ�ρη� του Ανδρ ου και τη� Μαρ�να� 
Θεοκλ�του, �ε αν$δοχο τον Παναγι)τη Κο,τσιο. 

9. Του Θεοδ)ρου-Ιακ)βου γιου του Steven και τη� Χρι-
στ�να� Jeffrey, �ε αν$δοχο την Μαρ�α Χριστοφ�δη. 

10.Τη� κατηχο,�ενη� ∑$ρα�-�ννα� κ�ρη� του Taha και 
τη� Josephine Al-Nakdali, �ε αν$δοχο την Ειρ	νη Πα-
πασ$ββα. 

11.Τη� Χ$ρι�-Ειρ	νη�-Ελ νη� κ�ρη� του Αλ ξη και τη� 
Kristel Αλεξ$νδρου, �ε αναδ�χου� την Μελαν	 Αλεξ$ν-
δρου και την Suzanne Hills. 

12.Του �γγελου-Γεωργ�ου γιου του Ανδρ ου-Γεωργ�ου και 
τη� Ελ νη� Παναγι)του, �ε αναδ�χου� την Αφροδ�τη 
Κωνσταντ�νου και τον Βαλεντ�νο Κωνσταντ�νου. 

13.Του Γεωργ�ου-Λο0ζου γιου του Π τρου-Λο0ζου και τη� 
�ννα� Cattlin, �ε αναδ�χου� τον Κυρι$κο Κυρι$κου και 
την Ελ νη Κυρι$κου. 

14.Του Ιω$ννου-Χρ�στου γιου του Paul και τη� Αικατερ�νη� 
Barnard, �ε αναδ�χου� τον Χρ�στο Γο,γο και την Κυρι-
ακ	 Γο,γο. 

15.Τη� Αντων�α�-Π�στη�-∑τυλιαν	� κ�ρη� του Χρ�στου-
Barry και τη� Ανδρο,λλα� Cockcroft, �ε αναδ�χου� 
την Μαρ�α Ασσ�κκα και την Αλκ�στη Παρασκευ$. 

16.Του Χριστιανο,-Κυρι$κου γιου του Μ$ρκου και τη� 
Μαρι$ννα� Μ$ρκου, �ε αν$δοχο τον Ι$κωβο Μ$ρκου. 

17.Του Ρω�ανο,-Μιχα	λ γιου του Ανδρ ου και τη� Λ�λα�-
Μαρ�α� Πελεκ$νου, �ε αναδ�χου� τον Νικ�λαο Νεοφ,-
του, τον Χριστ�φορο Μιχα	λ και την Αικατερ�νη Νεοφ,-
του. 

18.Τη� Λουκ�α�-Sienna κ�ρη� του Ριχ$ρδου και τη� Ste-

fania Calcutt, �ε αν$δοχο την Μαρ�α-Alison Klippel. 
 
<— (∑υν�χεια / Continued) 

 

EA Associates 
 

CHARTERED ACCOUNTANTS  
&  

REGISTERED AUDITORS               
 

869 HIGH ROAD    LONDON N12 8QA      
TEL: 020 8445 5500    FAX: 020 8445 5656 

Website:  www.eaassociates.co.uk 

Ο Απ�στολο
 Βαρν�βα
 
(11 Ιουν�ου) 

«Αν�ρ αγαθ�
 και πλ�ρη
 Πνε��ατο
 αγ�ου 
και π�στεω
». 
 Πρ�το των εβδο��κοντα Αποστ�λων και 
ισοστ�σιο των δ�δεκα. Κλ�ο τη Κ!πρου και 
κ�ρυξ τη Οικου��νη. Να �ερικο� απ� του τ�τ-
λου τι��, του οπο�ου τ�σον η Αγ�α Γραφ�, 
�σον κι οι ιερο� Πατ�ρε απον��ουν στον ιδρυτ� 
και προστ�τη τη Εκκλησ�α τη Κ!πρου, τον �εγ�-
λο Απ�στολο. 
 Μια γρ�γορη �ατι� στη ζω� και το �ργο 
του Βαρν�βα, του πιο δραστ�ριου �ετ� τον Πα!λο 
ιεραποστ�λου του πρ�του αι�να, ε�ναι αρκετ� να 
�α το πιστοποι�σει. ∑!�φωνα �ε την αγ�α Γραφ� 
ο Βαρν�βα �ταν «Ιουδα�ο Λευ0τη, Κ!πριο τω 
γ�νει» (Πρ�ξ. δ', 36). Γενν�θηκε στη ∑αλα��να 
τη Κ!πρου κι αν�κε στη φυλ� του Λευ0. Το αρχι-
κ� του �νο�α �ταν Ιωσ� και στα χρ�νια που ο 
Κ!ριο αν�λαβε το �ργο του, φα�νεται �τι βρισκ�-
ταν στην Παλαιστ�νη. 
 Εκε� γν�ρισε τη Χριστιανικ� π�στη και 
τ�σο την αγ�πησε, �στε �χι ��νο ο �διο την 
�κα�ε β�ω�α και σκοπ� τη ζω� του, αλλ� και 
φρ�ντισε κι αγων�στηκε και στου �λλου να την 
�εταδ�σει �ε το κ�ρυγ�α και τι παρακλ�σει του. 
Για το!το τον ζ�λο του οι �λλοι απ�στολοι τον 
�ετον��ασαν απ� Ιωσ� σε Βαρν�βα (Β�ρ-νεβου�) 
λ�ξη Εβραϊκ�, που Ελληνικ� ερ�ηνε!εται «υι� 
προφητε�α» � «υι� παρακλ�σεω». Και το!το, 
γιατ� «παρεκ�λει π�ντα τη προθ�σει τη καρδ�α 
προσ��νειν τω Κυρ�ω» (Πρ�ξ. �α', 23). 7ηλαδ� 
παρακαλο!σε και παρακινο!σε �σου π�στεψαν 
στον Κ!ριο, να ��νουν �ε �λη του την καρδι� 
πιστο� κι αφοσιω��νοι σ' Αυτ�ν. 

 Πολ! νωρ� ο Βαρν�βα ε�χε συνδεθε� 
στεν� �ε τον ∑α!λο απ� την Ταρσ�, τον γνωστ� 
αργ�τερα Απ�στολο των Εθν�ν Πα!λο. Η σχ�ση 
αυτ� σ!�φωνα �ε τον ιστορικ� τη Εκκλησ�α τη 
Κ!πρου Ι. Χ�κκετ δεν ε�ναι καθ�λου απ�θανο να 
αναπτ!χθηκε απ� αυτ� τα �αθητικ� �δρανα. 
 
Απολυτ�κιο �χο
 α' 
Το ��γα κλ�ο τη Κ!πρου, τη Οικου��νη τον 
κ�ρυκα, των Αντιοχ�ων τον πρ�τον τη χριστων!-
�ου κλ�σεω αρχιτ�κτονα, τη Ρ��η τον κλειν�ν 
εισηγητ�ν, και θε�ον των εθν�ν σαγηνευτ�ν, το τη 
χ�ριτο δοχε�ον του Παρακλ�του Πνε!�α το τον 
επ�νυ�ον, Απ�στολον τον ��γαν, τον του θε�ου 
Πα!λου συν�κδη�ον, των εβδο��κοντα πρ�τον, των 
δ�δεκα ισοστ�σιον π�ντε συνελθ�ντε σεπτ� οι 
πιστο�, τον Βαρν�βαν �σ�ασι στ�ψω�εν, πρεσβε!ει 
γαρ Κυρ�ω, ελεηθ�ναι τ� ψυχ� η��ν. 
Εξ�γηση: Τον πολυδοξασ��νο Απ�στολο τη Κ!-
πρου και κ�ρυκα του Ευαγγελ�ου σ' �λο τον κ�-
σ�ο. Αυτ�ν που κατ�χει την πρ�τη θ�ση �εταξ! 
των χριστιαν�ν τη Αντι�χεια και σαν σοφ� 
αρχιτ�κτονα συνετ�λεσε να π�ρουν οι �αθητ� 
του Χριστο! για πρ�τη φορ� το �νο�α χριστιαν�, 
τον ξακουστ� κ�ρυκα του Ευαγγελ�ου στη Ρ��η, �α 
κι εξα�ρετο αλι�α του ειδωλολατρικο! κ�σ�ου στην 
π�στη του Χριστο!. τον γε��το απ� τη χ�ρη του 
Θεο! και φωτισ��νο ενισχυτ� και παρηγορητ� των 
χριστιαν�ν, �στε να του δοθε� για την προσφορ� 
του αυτ� και το �νο�α του Παρακλ�του Πνε!�ατο 
τον �εγ�λο Απ�στολο και συνοδοιπ�ρο του θε�ου 
Πα!λου τον πρ�το απ� του εβδο��κοντα Αποστ�-
λου και �σο σε αξ�α �ε του δ�δεκα. <λοι οι 
πιστο� τ�ρα που �αζευτ�κα�ε, α υ�ν�σου�ε τον 
Βαρν�βα �ε !�νου ευλαβικο!, γιατ� �εσιτε!ει 
στον Κ!ριο να σωθο!ν οι ψυχ� �α. 

ΒΑΠΤΙ∑ΕΙ∑ Τον ��να Μ�ιο �γιναν στην Εκκλησ�α �α� οι Βαπτ�σει� (∑υν�χεια / Contin-

ued): 19. Του Λουκ$ γιου του Γιανν$κη Γεωργ�ου και τη� Αικατερ�νη� Γιακου�	, �ε αναδ�χου� την Μαρι$ννα 
Γεωργ�ου και τον Μιχα	λ Γεωργ�ου. 20. Τη� Μαρ�να�-∑οφ�α� κ�ρη� του Charles-Paul-Ashley και τη� Αλεξ$ν-
δρα�-Αναστασ�α� Gould, �ε αναδ�χου� την Μαρ�α ∑υ�εο, και τον Daniel-Lewis Gould. 21. Τη� Μαρ�α�-
Αλ�κη� κ�ρη� του Ανδρ ου και τη� Αλεξ$νδρα� Κουτρο,ζα, �ε αν$δοχο την 6λενα ∑οφοκλ ου�. 22. Του 
�ανι	λ–Μιχα	λ γιου του Oliver-Michael-Christopher και τη� Ειρ	νη� Dovey, �ε αναδ�χου� την Ειρ	νη Κων-
σταντιν�δη, την Nicola Shawe και τον Christopher Shawe. 23. Του Λο,η γιου του Κωνσταντ�νου και τη� Λουκ�-
α� Κο,ρκουλου, �ε αναδ�χου� τον Χριστ$κη ∑τρουθ�α και την Μιρ$ντα ∑τρουθ�α. 

Ευχ �αστε να σα� ζ�σουν οι Νεοφ$τιστοι! 
ΓΑΜΟΙ: Τον ��να Μ�ιο �γινε στην Εκκλησ�α �α� ο Γ��ο�: 1. Του Χριστ$κη Χριστοδο,λου 
�ετ$ τη� Ελ νη� Κολ$τση. 2. Του Ιακ)βου Τσεκο,ρα �ετ$ τη� Πεζουνο,λα� Λοϊζ�δη. 3. Του Αντων�ου Γεωργ�-
ου �ετ$ τη� Μαρι$ννα� ∑τυλιανο,. 4. Του Γεωργ�ου Λ,τρα �ετ$ τη� �ανι λλα�-Μαρ�α� Θεοδοσ�ου. 5. Του 
Ιω$ννου (Ian) Fowler �ετ$ τη� Κατερ�να� Θεοδ)ρου. 6. Του Πα,λου McCann �ετ$ τη� Παναγι)τα� Παναγ	. 
7. Του Λο,η ∑ιδερ$ �ετ$ τη� �νδρια� Μαρκιταν	. 8. Του Γι$γκου Γι$γκου �ετ$ τη� Samantha-Jayne Williams 

(Ο Γι$γκο� ε�ναι γιο� του ∑τ λιου και τη� Λ,δα� Γι$γκου που ε�ναι � λο� τη� Βοηθητικ	� �α� Αδελφ�τητα�). 
9. Του William-�η�ητρ�ου-Αθανασ�ου-Ivor Webb �ετ$ τη� ∑ταυρο,λα�-Ραφα λα� Φιλ�ππου. 10. Του Λο0ζου 
Χριστοδο,λου �ετ$ τη� Ιω$ννα� ∑οφοκλ	. 11. Του Θεοφ$νου� Χριστοφ	 �ετ$ τη� Παναγι)τα� Παναγ	. 

 Ευχ �αστε να ζ�σουν οι Νε νυ�φοι! 
ΚΗ*ΕΙΕ∑: Τον �	να Μ$ιο εψ$λλει η εξ�διο� Ακολουθ�α των αει�ν	στων: 1. Μαρ�α� Λεων�δα 2. Χριστ$κη 
Ιω$ννου Α�ερικ$νου (Ο �ακαριστ�� Χριστ$κη� 	ταν  να� απ� του� ιδρυτ �, τα��ε� και κηδε��νε� τη� εκκλη-
σ�α� �α�).  

Αιων�α του� η �ν��η! 
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Για το περιοδικό συνεργάστηκαν οι κληρικοί της Κοινότητας:  Πρωτοπρεσβύτερος Ιωσήφ Παλιούρας & π. ∆ηµητριανός Μελέκης 

 Some of the Roman sources mentioning Jesus are: 

1. Inscription found in Nazareth, which is an edict of 

Emperor Tiberius (14-37 A.D.) or Emperor Claudius (41-

54 A.D.) mentioning the robbing of graves and for those 

committing these acts to leave them undisturbed and if 

anyone disobeys the command to receive capital punish-

ment on charge of violation of the Sepulchre.  It is inter-

esting that the inscription was found in Nazareth where 

Jesus grew up and He was known as Jesus of Nazareth.  

This must be due to the Jews spreading rumours that Je-

sus was stolen from the grave by His disciples and pro-

claiming that He rose from the dead. 

2. Pliny a Roman pro-consul in Bithynia (modern Tur-

key) wrote to Emperor Trajan in 110 A.D. about how he 

dealt with Christians.  Some Christians denied that they 

followed Christ and so were released.  Some worshipped 

the image of the Emperor and statues of the gods and 

cursed Christ.  Some who admitted they were Christians 

and persisted after three times they were put to death.  He 

also mentioned that Christians would meet on an ap-

pointed day (Sunday?) before daybreak, to recite a hymn 

antiphonally to Christ, as to a god.  Here is early evidence 

of a non-Christian source showing that the Christians be-

lieved Christ to be God.  The type of hymns (antiphonal) 

sung by the Christians of that era is the same as done until 

today in the Orthodox Church.  The Orthodox Vespers 

hymn, which is in Greek ‘Fos Ilaron’ (Oh Joyful Light) 

mentions singing to Christ at day break and we know that 

this hymn goes back to at least the second century and the 

time that Pliny wrote to the Emperor Trajan. 

3. Tacitus the Roman historian wrote in 115 A.D. about 

Nero’s persecutions against Christians in 64 A.D.  He 

says that Nero used Christians as scapegoats for the fire in 

Rome and mentions Jesus as Christus who was executed 

at the hands of the procurator Pontius Pilate in the Reign 

of Tiberius.  He speaks of Christianity as a pernicious 

superstition which broke out of Judaea, the source of evil, 

and even in Rome and every quarter of the globe.  This is 

non-Christian evidence of Christianity being spread 

throughout the world by the early second century. 

4. Suetonius the Roman historian wrote in 120 A.D. 

(Life of Claudius) that the Jews were continually making 

disturbances at the instigation of Chrestus and Claudius 

(Emperor) expelled them from Rome.  Chrestus is a mis-

understanding of the word Christus, which was correctly 

used by Tacitus. 

5. Lucian of Samosata was a 2nd century Greek satirist 

who wrote of the early Christians as follows, “The Chris-

tians . . . worship a man to this day--the distinguished 

personage who introduced their novel rites, and was 

crucified on that account. . . . [It] was impressed on 

them by their original lawgiver that they are all broth-

ers, from the moment that they are converted, and 

deny the gods of Greece, and worship the crucified 

sage, and live after his laws.” Lucian is jesting at the 

early Christians and makes some significant comments 

about their founder, even though His name is not men-

tioned. He points out that they worship a ‘man’, showing 

he was a real historical person, and He ‘introduced their 

[Christians] novel rites’, alluding to Baptism and Holy 

Communion (drinking His Blood and eating His Body). 

Lucian mentions that Christians denied the gods of 

Greece when converted to this Faith, so this refers to Je-

sus being worshipped as a God, replacing all other gods. 

6. Two of the early Church leaders called St Justin Mar-

tyr (2nd century) and Tertullian (2nd – 3rd century) even 

state that the registration of Joseph and Mary were re-

corded in official documents from the reign of Augustus 

Caesar if anybody doubted the birth of Christ.  The regis-

tration documents existed during the second and third 

century but have not been mentioned or found since then. 

7. Thallus a Samaritan Idolater wrote in 52 A.D. (20 

years after the Crucifixion!) that there was darkness dur-

ing the day around the time of the Crucifixion of Christ 

even though it was at the time of a full moon during Pas-

cha.  This shows the miraculous nature of the event be-

cause you cannot have an eclipse of the sun during a full 

moon.  Thallus tried to explain the phenomenon naturally 

without making it sound like a miracle. 

8. Marah bar Sarapion a Syrian Stoic Philosopher wrote 

some time after 73 A.D. that the Athenians who killed 

Socrates were punished with famine and plague, the in-

habitants of Samos who exiled Pythagoras were covered 

by a sandstorm and the Jews who condemned their wise 

King (Christ) had their kingdom removed from them.  

Marah saw these punishments as just from God for the 

sake of those three wise men.  He also points out that the 

Jews have been thrown out of their country and live in the 

Diaspora and that the wise King did not die due to the 

new laws He gave.    

                                      

(To Be Continued…)  


