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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 

 Μάρτιος 2016 / March 2016 
Τρίτη                  1/3/16 Ευδοκίας της Οσίας  / Venerable Evdokia  9.30-11.30 

Παρασκευή        4/3/16 Εσπερινός Α΄ Ψυχοσαββάτου / Vespers of First Saturday of Souls    6.00-7.00µµ  

Σάββατο             5/3/16 Α΄ Ψυχοσάββατο / First Saturday of Souls  9.30-12.00  

Παρασκευή      11/3/16 Εσπερινός Β΄ Ψυχοσαββάτου / Vespers of Second Saturday of Souls   6.00-7.00µµ  

Σάββατο           12/3/16 Β΄ Ψυχοσάββατο / Second Saturday of Souls              9.30-12.00  

∆ευτέρα µε Πέµπτη 

14/3-17/3/16 
Όλη την πρώτη εβδοµάδα της Μεγάλης Σαρακοστής θα ψάλετε το Μεγάλο Απόδειπνο 

Monday 14/3 -Thursday 17/3 Great Compline for the First Week of Great Lent           

5.00-6.00µµ  

Τετάρτη            16/3/16 Προηγιασµένη Θεία Λειτουργία / Presanctified Divine Liturgy     9.30-11.30 

Παρασκευή      18/3/16 Εσπερινός Γ΄ Ψυχοσαββάτου & Α΄ Χαιρετισµοί µε τον Αρχιµ. Ζαχαρία  
Vespers of Third Saturday of Souls & First Salutations to the Mother of God with Fr Zacharias  

7.00-8.30µµ  

Σάββατο           19/3/16 Γ΄ Ψυχοσάββατο / Third Saturday of Souls  9.30-12.00  

Τετάρτη            23/3/16 Προηγιασµένη Θεία Λειτουργία / Presanctified Divine Liturgy     7.00-9.00µµ  

Πέµπτη             24/3/16 Μέγας Εσπερινός Ευαγγελισµού της Θεοτόκου / Great Vespers of the Annunciation  6.00-7.00µµ  
Παρασκευή      25/3/16 Ευαγγελισµός της Θεοτόκου (Κατάλυσις Ιχθύος)  

Annunciation of the Mother of God (fish permitted)  
9.30-12.00  

Παρασκευή      25/3/16 Εσπερινός Απόδοσις Ευαγγελισµού της Θεοτόκου & Β΄ Χαιρετισµοί  
Vespers of Leave-Taking of the Annunciation & Second Salutations to the Mother of God  

7.00-8.30µµ  

Τετάρτη            30/3/16 Προηγιασµένη Θεία Λειτουργία / Presanctified Divine Liturgy  9.30-11.30 

  Απρίλιος 2016 / April 2016  

Παρασκευή        1/4/16 Γ΄ Χαιρετισµοί / Third Salutations to the Mother of God   7.00-8.30µµ  

ΕΥΓΕΝΕΙ∑ �ΩΡΗΤΕ∑ - DONATIONS - �ΩΡΕΕ∑  
ANONYMOUS £20.  M CHATZIPEROU £50. C HATZIMANOLIS £150.  

ΓΕΥΜΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 
Κάθε πρώτη Τρίτη του µήνα στην Εκκλησία µας προσφέρετε γεύµα προς τους Ηλικιωµένους µας. Το γεύµα 

το προσφέρουν κυρίως οι Κυρίες της Αδελφότητας, αλλά και διάφοροι οµογενείς. Τον µήνα Φεβρουάριο το 

φαγητό προσφέρθηκε από την κ. Ανδρούλλα Αγαθοκλέους και την κ. Λύδα Γιάγκου και τες ευχαριστούµε 

θερµώς. Εάν κάποιος επιθυµεί να προσφέρει το γεύµα να µιλήσει µε την Πρόεδρο της Αδελφότητας κα. Κυ-

προύλλα Κυπριανίδη, ή µε τον π. Ιωσήφ Παλιούρα. 

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�!!    

Μεσηµεριανό φαγητό στην Εκκλησία µας.  
Η τέως Πρόεδρος της Βοηθητικής Αδελφότητας κ. Μαρία Χρονία και η κ. ∆ήµητρα Μιχαήλ, θα 

προσφέρουν µεσηµεριανό φαγητό στο χολ της Εκκλησίας µας, την Κυριακή 3η Απριλίου 2016, 

αµέσως µετά την Θεία Λειτουργία, για ενίσχυση του ταµείου της Εκκλησίας µας. Τιµή εισιτηρίου 

£20 (φαγητό & ποτό). Περισσότερες πληροφορίες από τις συνδιοργανώτριες Μαρία & ∆ήµητρα. 

Φωτογραφίες από το Εθνικό Μνηµόσυνο του Γρηγόρη Αυξεντίου που τέλεσε ο Σύνδεσµος Εφέ-

δρων Καταδροµέων Μεγάλης Βρετανίας, την Κυριακή 28/2/16.  Οµιλητής ο Αναπληρωτής 

Ύπατος αρµοστής  Χαράλαµπος Καυκαρίδης. Την Θεία Λειτουργία τέλεσε ο Ιεροµόναχος Θεολό-

γος από το Άγιον Όρος µαζί µε τους Κληρικούς της Κοινότητας. 

 

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 

  

 

 ∑υν�θω� 	
σα στον Φε-
βρου�ριο αρχ�ζει στην Εκκλησ�α 
	α� 	ια 	εγ�λη και πνευ	ατικ� 
περ�οδο� που διαρκε� π�νω απ  
δυο 	�νε� και ονο	�ζεται 
«Τρι#διο». Αρχ�ζει απ  την Κυ-
ριακ� του Τελ#νου και του Φα-
ρισα�ου και ολοκληρ#νεται ω� 
το Μεγ�λο ∑�ββατο και 
χει ω� 
σκοπ  την κατ� το δυνατ  προ-
παρασκευ� των Χριστιαν#ν για 
τον εορτασ	  του Π�σχα. Ο 
Ορθ δοξο� λα � 	α� κ�θε φο-
ρ� που πλησι�ζει η Κυριακ� του 
Τελ#νου και του Φαρισα�ου 
λ
ει  τι ανο�γει το Τρι#διο και 
 χι  τι αρχ�ζει το Τρι#διο, �σω� 
επειδ� απ  την η	
ρα αυτ� 
στου� ναο/� 	α� οι ιεροψ�λτε� 
ανο�γουν 
να σπουδα�ο βιβλ�ο 
τη� Εκκλησ�α� 	α� «Το Τρι#δι-
ο» και ψ�λλουν /	νου� απ  αυ-
τ . Επ�ση� το βιβλ�ο π�ρε το 
 νο	� του απ  του� καν νε� 
που ψ�λλονται στον 1ρθρο τη� 
κ�θε 	
ρα�. Οι καν νε� 
χουν 
συν�θω� οκτ# η ενν
α ωδ
�. Οι 
καν νε�  	ω� αυτο/ του βιβλ�-
ου των καθη	εριν#ν περι
χει 
συν�θω� τρει� ωδ
�. Απ  εκε� 
π�ρε και το  νο	� του το Τρι#-
διο.    
 Το βιβλ�ο αυτ  ονο	�ζε-
ται «Κατανυκτικ  Τρι#διο» δι τι 
«περισσ τερο απ’  λα τα εκκλη-
σιαστικ� βιβλ�α οδηγε� τι� καρ-
δι
� και τι� πονε	
νε� ψυχ
� 
των πιστ#ν στην κατ�νυξη 	ε 
του� γλυκυτ�του� /	νου� του, 
πα�ρνει την π
τρινη και σκληρ� 
καρδι� 	α� που ε�ναι κατ�	αυρη 
απ  τα στ�γ	ατα των α	αρτι#ν 
	α� και την φ
ρνει στην συντρι-
β�, στον στεναγ	 , στα δ�κρυα 
τη� 	ετανο�α� και 
τσι την προ-
ετοι	�ζει για να γιορτ�σει 	ε 

χαρ� το σταυρ#σι	ο και ανα-
στ�σι	ο Π�σχα» γρ�φει ο Π. 
Π�σχο�. 
 Την πολ/ 	εγ�λη χρονι-
κ� περ�οδο του κατανυκτικο/ 
Τριωδ�ου θα 	πορο/σα	ε να 
την χωρ�σου	ε σε τρει� περι -
δου� : α) τι� τρει� πρ#τε� εβδο-
	�δε� β) την Αγ�α και Μεγ�λη 
Τεσσαρακοστ� και γ) την Αγ�α 
και Μεγ�λη Εβδο	�δα. 
 Οι τρει� πρ#τε� βδο	�δε� 
λ
γονται και «προφων�σι	οι» 
και περικλε�ονται αν�	εσα στι� 
παρακ�τω τ
σσερι� Κυριακ
� : 
Τελ#νου και Φαρισα�ου, Ασ#-
του, Απ κρεω και Τυριν��. 
Η Εκκλησ�α 	α� προσφ
ρει 
να 
συγκεκρι	
νο τρ πο ψυχικ�� 

αν�βαση�, 	ια σκ�λα πνευ	ατι-
κ�� αν δου στην οπο�α αν στη-
ριχτο/	ε θα συσταυρωθο/	ε και 
θα συναναστηθο/	ε 	ε τον 
∑ταυρω	
νο και Αναστη	
νο 
Χριστ . 
 Την Κυριακ� του Τελ#-
νου και του Φαρισα�ου η εκκλη-
σ�α 	α� καλε� να σταθο/	ε στο 
πρ#το σκαλοπ�τι, στην συντρι-
β� και στην ταπεινοφροσ/νη, 
β�ζοντα� στο στ 	α και στο 

φρ νη	� 	α� την τελικ� επ�κλη-
ση «ὁ Θε � ἰλ�σθητ� 	οι τῷ 
ἁ	αρτωλῷ». 
 Την δε/τερη Κυριακ� του 
Τριωδ�ου προβ�λλεται η παρα-
βολ� του Ασ#του και 	εταφ
ρει 
το κ
ντρο β�ρου� τη� σωτηρ�α� 
	α� απ  την ανθρ#πινη 	ικρο-
πρ
πεια στην αγ�πη του Θεο/. 
Το πιο ση	αντικ  ε�ναι  τι ο 
Θε � Πατ
ρα� συνεχ�ζει π�ντα 
να αγαπ� και η αγ�πη ε�ναι 
αν#τερη απ  κ�θε α	αρτ�α. 
7να περι	
νει απ  	α�. Τη 	ε-
τ�νοια και την επιστροφ� 	α�. 
 Η τρ�τη Κυριακ� τη� Α-
π κρεω 	α� θυ	�ζει την 8ευτ
-
ρα και φρικτ� παρουσ�α του 
Κυρ�ου. Αυτ� την φορ�  χι να 
σ#σει αλλ� για να κρ�νει τον 
κ σ	ο. Ο Θε � ε�ναι αγ�πη 
αλλ� ε�ναι και δ�καιο� κριτ��. 
Μα� ανεβ�ζει 
να σκαλοπ�τι 
παραπ�νω. Υπ�ρχει ο δρ 	ο� 
τη� αγ�πη�, τη� ανιδιοτελο/� 
προσφορ�� στον κ�θε π�σχο-
ντα αδελφ  (πειν#ντα, διψ#ντα, 
ξ
νο, γυ	ν , ασθεν�, φυλακι-
σ	
νο). Ο Θε � ταυτ�ζεται 	ε 
τον ελ�χιστο και αυτ  	 νο ο 
�διο� 	πορε� να το πρ�ξει. Ο 
πιστ � καλε�ται να 	
νει ξ�γρυ-
πνο� στο χρ
ο� τη� αγ�πη� ω� 
ανταπ κριση στην αγ�πη του 
Θεο/ για τον κ σ	ο. 
 Την Κυριακ� τη� Τυριν�� 
το συναξ�ρι 	α� θυ	�ζει την 

ξοδο των πρωτοπλ�στων απ  
τον Παρ�δεισο ω� συν
πεια τη� 
ανυπακο�� του�. Ο Αδ�	 στ
κε-
ται απ
ναντι του Παραδε�σου 
θρην#ντα� για το τι ε�χε και τι 

χασε. Ο Ν
ο� Αδ�	 ο Χριστ � 
	ε την υπακο� Του 	α� αξι#νει 
να βρεθο/	ε 	
σα στον Παρ�-
δεισο.                ∑υν'χεια…→ 



ΒΑΠΤΙ∑ΕΙ∑ 
Τον ��να Φεβρου�ριο �γιναν στην Εκ-
κλησ�α �α� οι Βαπτ�σει�: 
1. Τη� κατηχο
�ενη� Αικατερ�νη� κ�ρη� του Kurt-Joachim 

Baldauf και τη� Steffi-Monika Otto, �ε αν�δοχο την 
Μαρ�α Θεοχαρ�δη-Ανδρ�ου. 

2. Του Λουκ�-Ιεσσα� γιου του Kevin Holmes και τη� ∑�α-
ρ�γδα� ∑π
ρου, �ε αναδ�χου� την Ρεβ�κκα Schramm 

και τον Paul Schramm. 
3. Του Ζαχαρ�α γιου του $η�ητρ�ου και τη� Κυριακ&� Γε-

ωργ�ου, �ε αναδ�χου� τον Γε)ργιο Ζαχαρ�α και την 
Μαρ�α Ζαχαρ�α. 

4. Τη� κατηχο
�ενη� Αναστασ�α� κ�ρη� του Graham 

French και τη� Theresa DeSouza, �ε αν�δοχο την Μα-
ρ�α Παναγι)του. 

5. Του κατηχο
�ενου Τοβ�α-Βενια�&ν γιου του Geoff Ox-

ford και τη� Roma Schofield, �ε αναδ�χου� την Μαρ�α 
Αδ��ου και τον Αδ��ο Αδ��ου. 

6. Του Ιω�ννου-Charlie-Docwra γιου του Mark Keuneke 

και τη� Ολ�βια� Docwra, �ε αναδ�χου� τον Ιω�ννη 
Docwra και την Ολυ�π�α Ηλ�α. 

7. Του Κυρι�κου γιου του Γεωργ�ου ∑�ββα και τη� Βασιλ�-
α� Νε�ρχου, �ε αναδ�χου� την $&�ητρα Νε�ρχου και 
τον Β�κτωρα Ιω�ννου. 

8. Τη� Ισαβ�λλα�-Λου0ζα� κ�ρη� του $η�ητρ�ου-Χριστ�κη 
Γεωργ�ου και τη� Louise-Jane Littleton, �ε αναδ�χου� 
την Γεωργ�α Γεωργ�ου, την Ayla Vinter και την Marie-

Louise Reynolds. 
9. Τη� Φραντζ�σκα� κ�ρη� του Ανδρ�ου Γεωργ�ου και τη� 

Esin Hassan, �ε αναδ�χου� την Λουκ�α Νικολ�ου και 
τον Μ�ριο Γιακου�&. 

10.Τη� Γεωργ�α� κ�ρη� του Christopher και τη� Αλεξ�ν-
δρα� Barron, �ε αναδ�χου� τον Γρηγ�ριο Pantlin και 
την Tracy Barlow. 

11.Του 6γγελου γιου του Μαρ�ου και τη� Μαρ�α� Χ�βα, �ε 
αναδ�χου� τον Πα
λο ∑αββ�δη και την Νικολ�τα ∑αββ�-
δη. 

12.Του Λουκ�-James γιου του Russell-James και τη� 
Μελλἰσσα�-Ελ�νη� Sims, �ε αν�δοχο τον Παρασκευ�  
Θεοδ�ση. 

 

<— (∑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 

∑υν'χεια…→  
 Το απ γευ	α τη� Κυριακ�� τη� 
Τυροφ�γου ψ�λλετε στου� ναο/� 	α� ο 
εσπεριν � τη� συγγν#	η�. Ουσιαστικ� 	ε 
την ακολουθ�α αυτ� 	πα�νου	ε στην περ�-
οδο τη� Μεγ�λη� Τεσσαρακοστ��. Ε�ναι 
η επ�ση	η ε�σοδο� στην χαρ	ολ/πη,  που 
θλ�ψη και π
νθο� για τα προσωπικ� 	α� 
ανο	�	ατα συναντο/ν την χαρ� τη� 	ετ�-
νοια� και την ευφροσ/νη τη� συγχ#ρηση� 
απ  το Θε . Μετ� την Ε�σοδο αλλ�ζει το 
σκηνικ  του ναο/. Τα �	φια του ιερ
α, η 
στολ� τη� Αγ�α� Τραπ
ζη�,  λα θα ε�ναι 
σε π
νθι	ο χρ#	α  λε� τι� η	
ρε� τη� 
∑αρακοστ�� 	
χρι το απ γευ	α τη� Πα-
ρασκευ��. 
 Ο πιστ � κ�θε φορ� που πλησι�ζει 
τη Μεγ�λη ∑αρακοστ� αισθ�νεται 	ια 
εσωτερικ� χαρ� και αγαλλ�αση για τον 
καιρ  τη� 	ετ�νοια� που αρχ�ζει. Κληρικο� 

και λαϊκο� στην απ λυση του εσπερινο/ 
τη� συγγν#	η� προσφ
ρουν και λα	β�-
νουν συγχ#ρηση καθ#� ανο�γονται στην 

ρη	ο των σαρ�ντα η	ερ#ν. Για να 
λθει 
η Θεϊκ� συγχ#ρηση χρει�ζεται και ο 
�νθρωπο� να συγχωρ�σει τον συν�νθρω-
π  του. Χωρ�� αγ�πη και συγχωρητικ τη-
τα κα	�α αρετ� δεν ευδοκι	ε� στην ψυχ�. 
Ε�ναι 	�ταιο� κ πο�. 
 Τυπικ� την Καθαρ� 8ευτ
ρα αρχ�-
ζει η δε/τερη περ�οδο� του Τριωδ�ου, η 
Αγ�α και Μεγ�λη Τεσσαρακοστ�, περ�ο-
δο� προετοι	ασ�α� και πνευ	ατικ�� κ�-
θαρση� των πιστ#ν. 
 Τ
λο� το τρ�το τ	�	α του Τριωδ�-
ου ε�ναι η Αγ�α και Μεγ�λη Εβδο	�δα. 
Ε�ναι 	εν το 	ικρ τερο τ	�	α, αλλ� το 
ιερ τερο και αγι τερο, αφο/ την εβδο	�-
δα αυτ� βι#νου	ε τα 	εγ�λα κατορθ#	α-
τα του 8εσπ του Χριστο/. 

LADIES LUNCH     ΦΑΓΗΤΟ Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑΣ 
 

Το ετήσιο µεσηµεριανό φαγητό της Αδελφότητάς µας Ladies Lunch 

για εφέτος θα γίνει το Σάββατο 12/03/2016 στο Tilbury Hall 

(United Reformed Church), Darkes Lane, Potters Bar, Herts EN6 

1BZ και ώρα 12.00 - 15.00. Τιµή εισιτηρίου £20. Σας περιµένουµε! 

ΒΑΠΤΙ∑ΕΙ∑ Τον ��να Φεβρου�ριο �γιναν στην Εκκλησ�α �α� οι Βαπτ�σει� (∑υν�χεια / Continued): 
13. Του $η�ητρ�ου γιου του Λεων�δα και τη� Αικατερ�νη� Λο0ζου, �ε αναδ�χου� τον Χριστ�κη Χατζηγεωργ�ου και την Ναταλ�α 
Χατζηγεωργ�ου. 14. Του Αλ�ξανδρου γιου του Κυρι�κου και τη� Μαρ�α� Κυρι�κου, �ε αναδ�χου� τον Κωνσταντ�νο Χριστο-
δο
λου και τον Χρ&στο Κυρι�κου.  

Ευχ#�αστε να σα� ζ�σουν οι Νεοφ'τιστοι! 
 

ΓΑΜΟΙ: Τον ��να Φεβρου�ριο �γινε στην Εκκλησ�α �α� ο Γ��ο�: 1. Του Παντελε&�ων Κα-
ρωνι� �ετ� τη� 8βη� Liu.  2. Του Christos Efstathiou �ετ� τη� Αι�ιλ�α� Παπαδοπο
λου.  3. Του Χριστο-
φ�ρου Κωνσταντ�νου (Κ)στα) �ετ� τη� Αι�ιλ�α� Dovey. Ευχ#�αστε να ζ�σουν οι Νε#νυ�φοι!  
 

ΚΗ.ΕΙΕ∑: Τον �&να Φεβρου�ριο εψ�λει η εξ�διο� Ακολουθ�α των αει�ν&στων Ελ�νη� Περικλ& 
και Λαζ�ρου Γεωργ�ου. Αιων�α του� η �ν��η! 

Broxbourne Dental Care 
 

Stratos Efstratiou 
Chrisoula Nicolopoulos 

Unit 1, The Precinct 
High Road, Broxbourne 

Herts, EN10 7HY 
Tel: 01992 478 578 

Για το περιοδικό συνεργάστηκαν οι κληρικοί της Κοινότητας:  Πρωτοπρεσβύτερος Ιωσήφ Παλιούρας & π. ∆ηµητριανός Μελέκης 

 The Church is known to be Catholic and its first extant use 

as an adjective modifying the Church is mentioned by St Ignatius 

Bishop of Antioch (1st-2nd century, martyred in 107 A.D., ordained 

in 69 A.D.).  Contrary to popular opinion, catholic does not primar-

ily mean universal. Literally, it means “according to the whole”, in 

Greek “kath olon”. Thus, to speak of the Church as being catholic 

means that the Church is whole, complete, lacking nothing: 

 Let no one do anything that pertains to the Church 

apart from the bishop. Let that be considered a valid Eucharist 
which is under the bishop or one whom he has delegated [a 

Presbyter, ie. Priest]. Wherever the bishop shall appear, there let 

the people be; just as wherever Jesus Christ may be, there is 
the Catholic Church (Epistle of Ignatius to the Smyrnaeans 8).  

 The church is also known as Orthodox, which means 

‘correct belief’, ‘correct glory’ or ‘correct worship’, to differentiate 

it from other belief systems otherwise known as heresy. A prayer 

for the departed Christians from the Liturgy of St James the 

Brother of our Lord (1st century A.D.) and son of St Joseph the 

Betrothed from his first marriage to Solomonia (1st century B.C.), 

makes use of the phrase “of the true faith”, ie. Orthodox, to differ-

entiate from the other heretical groups that claimed to be Christian:  

 “Remember, O Lord, the spirits of all flesh, of whom 

we have made mention, and of whom we have not made men-

tion, who are of the true [Orthodox] faith, from righteous Abel 

unto this day; do Thou Thyself give them rest there in the land 

of the living, in Thy Kingdom, in the delight of paradise in the 

bosom of Abraham and Isaac, and Jacob, our holy fathers; 

whence pain and grief and lamentation have fled away …” 

 St Hegesippus, a Jewish convert to Christianity in the sec-

ond century A.D., was the next one to use the term “orthodox” to 

define those who were within the apostolic tradition of Christianity. 

He seems to have lived in some part of the East, for, in the time of 

Pope Anicetus (155-166 A.D.) he travelled through Corinth to 

reach Rome, collecting on the spot the teachings of the various 

churches which he visited, and ascertaining their uniformity with 

Rome, according to this excerpt: 

 “And the church of Corinth continued in the true 

[orthodox] faith until Primus was bishop in Corinth. I con-

versed with them on my way to Rome, and abode with the Co-

rinthians many days, during which we were mutually refreshed 
in the true [orthodox] doctrine. And when I had come to Rome I 

remained there until Anicetus, whose deacon was Eleutherus. 

And Anicetus was succeeded by Soter, and he by Eleutherus. In 

every succession, and in every city that is held which is 

preached by the law and the prophets and the Lord.” (Eusebius, 

Ecclesiastical History 4.22) 

 But St Hegesippus tells us the following about the rise of 

the Gnostic false teachers: 

 And after James the Just had suffered martyrdom, as 

the Lord had also on the same account, Symeon, the son of the 
Lord’s uncle, Clopas [Clopas is the brother of St Joseph the be-

trothed of the Virgin Mary and one of the 70 Apostles of Christ], 

was appointed the next bishop. All proposed him as second 

bishop because he was a cousin of the Lord. Therefore, they 

called the Church a virgin, for it was not yet corrupted by vain 

discourses. But Thebuthis, because he was not made bishop, 

began to corrupt it. He also was sprung from the seven sects 

among the people, like Simon, from whom came the Simonians, 

and Cleobius, from whom came the Cleobians, and Dositheus, 

from whom came the Dositheans, and Gorthæus, from whom 

came the Goratheni, and Masbotheus, from whom came the 

Masbothæans. From them sprang the Menandrianists, and 

Marcionists, and Carpocratians, and Valentinians, and Basilid-

ians, and Saturnilians. Each introduced privately and separately 
his own peculiar opinion. From them came false Christs, false 

prophets, false apostles, who divided the unity of the Church by 

corrupt doctrines uttered against God and against His Christ. 

(Eusebius, Ecclesiastical History 4.22.4) 

 St Hegesippus says that the Church began to be corrupted, 

meaning that certain false teachers began to make their way into 

the Church, and lead some people astray, and caused divisions. But 

he does not mean that the Church as a whole fell away. He is 

speaking as someone who has retained the “true faith”, and has 

found the true faith present in every church where he has travelled. 

So this corruption about which he is speaking was apparently 

caused by sects arising almost parasitically in certain particular 

churches. The Church had to struggle against these various false 

teachers in a more pronounced way, because the Apostles had 

passed away, and even those persons who had known the Apostles 

were, after St Polycarp’s martyrdom, also gone. 

 So St Hegesippus indicates to us that while there was a rise 

of false teachers, there was at the same time a struggle on the part 

of the Church to preserve Orthodoxy, which it did. St Hegesippus 

is testifying to the continuation of Orthodoxy throughout the 

Catholic Church (including Eastern and Western Christians) well 

into the latter part of the second century. He gives us testimonial 

evidence of a continuum of Orthodoxy, with lapses here and there 

by individual bishops and presbyters, but an overall uniformity in 

the faith into the latter part of the second century. 

 St Hippolytus a presbyter of Rome in the early third cen-

tury used the term “Orthodox” to describe the belief of the Apos-

tolic Church: 

 [The presbyters and bishops have been given] the Holy 

Spirit handed down in the Church, whom the Apostles first 

received and handed on to the orthodox believers.  We, have 

become their successors, participate in the same grace of the 

High Priesthood and ministry of the Word, considered watch-
men of the Church. (Hippolytus, Philosophumena, 1, par. 6)  

                                            

(To Be Continued…) 
 

   

 

Μπορείτε πλέον 

από τα κινητά 

σας να κατεβάσε-

τε την εφαρµογή 

και να βλέπετε 

ζωντανά τις Ιερές 

Ακολουθίες 


