
 
             

Εσπερινός  Σαββάτου   5.00—6.00 μμ 

 
Θεία Λειτουργία Κυριακής   9.30—12.30 

HOLY EUCHARIST IN ENGLISH EVERY SATURDAY 9.30-10.30 am 

 Αύγουστος 2016 / August 2016 

Δευτέρα             1/8/16 Αγιασμός Πρωτομηνιάς / Holy Water service     9.30-10.00   

 Τις πρώτες 13 ημέρες του Αυγούστου θα γίνονται εναλλάξ  

η Μικρή και Μεγάλη Παράκλησις στην Παναγία Μητέρα μας στις 6.00-7.00μμ 

The first 13 days of August there shall be the Small and Great Supplications  

to our All-Holy Mother the Ever-Virgin Mary alternately at 6.00-7.00pm   

 

Παρασκευή        5/8/16 Εσπερινός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού  

Vespers of The Transfiguration of Christ the Saviour  
6.00-7.00μμ  

Σάββατο             6/8/16 Η Μεταμόρφωσις του Σωτήρος Χριστού (Κατάλυσις Ιχθύος) /  

The Transfiguration of Christ the Saviour (fish permitted)  
9.30-12.00 

Κυριακή            14/8/16 Εσπερινός Κοιμήσεως της Θεοτόκου μαζί με τον Επιτάφιο της Παναγίας και τα Εγκώμια / 
Vespers of the Dormition of the Mother of God with Sepulchre and Lamentations  

6.00-7.30μμ  

Δευτέρα            15/8/16 Η Κοίμησις της Θεοτόκου / The Dormition of the Mother of God  9.30-12.30  
Τετάρτη            24/8/16 Απόδοσις Κοιμήσεως της Θεοτόκου / Leave-taking of the Dormition of the Mother of God  

Κοσμά Εθνομάρτυρος του Αιτωλού / Cosmas of Aetolia   
9.30-12.00  

Σάββατο           27/8/16 Αδριανού και Ναταλίας των Μαρτύρων / Adrian and Natalia the martyrs   
Αγίου Φανουρίου και της μητρὀς αυτού Ανθούσης / St Phanourios and Anthousa his mother   

9.30-11.30  

Δευτέρα            29/8/16 Αποτομή της Τιμίας Κεφαλής του Προδρόμου (νηστεία) / Beheading of St John the Baptist (fast)  9.30-11.30  

Τετάρτη            31/8/16 Κατάθεσις Τιμίας Ζώνης Υπεραγίας Θεοτόκου / Deposition of the Cincture of the Mother of God  9.30-11.30  

  Σεπτέμβριος 2016 / September 2016  

Πέμπτη               1/9/16 Αγιασμός Πρωτομηνιάς. Αρχή της Ινδίκτου Νέο Εκκλησιαστικό έτος (7525) 
Holy Water Service. Beginning of the Indictium Church New Year (7525 Years from Creation of Adam)   

9.30-10.00   

Παρασκευή         2/9/16 Μάμαντος Μάρτυρος / Mamas the martyr  9.30-11.30  

Πέμπτη               8/9/16 Γενέσιο της Θεοτόκου / Nativity of the Mother of God   9.30-12.00 

ΕΥΓΕΝΕΙΣ ΔΩΡΗΤΕΣ - DONATIONS - ΔΩΡΕΕΣ  
DANNY £100. ALEXANDER LAWSON JACOBS £500. KALIPSO £45.   

ΓΕΥΜΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 
Κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα στην Εκκλησία μας προσφέρετε γεύμα προς τους Ηλικιωμένους μας. Το γεύμα το προσφέ-
ρουν κυρίως οι Κυρίες της Αδελφότητας, αλλά και διάφοροι ομογενείς. Για τον μήνα Ιούλιο η ομάδα των ηλικιωμένω μας 
επισκέφτηκε το Μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου στο Essex. Εάν κάποιος επιθυμεί να προσφέρει το γεύμα να μιλήσει με 

την Πρόεδρο κα. Κυπρούλλα Κυπριανίδη, ή με τον Ιερατικό μας Προϊστάμενο π. Ιωσήφ Παλιούρα. 

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
 

06. Σωτήριος, Ευμορφία 
08. Τριαντάφυλλος, Αιμιλιανός 
10. Λαυρέντιος 
11. Νήφων 
15. Μαρία, Παναγιώτης, Δέσποινα 

20. Σαμουήλ 
24. Κοσμάς 
25. Βαρθολομαίος, Τίτος 
26. Ναταλία 
27. Φανούριος 
30. Αλέξανδρος 
 

Χρόνια Πολλά  
στους εορτάζοντες!! 

Μεγάλη ευλογία η επίσκεψή μας στο Μοναστήρι 
του Τιμίου Προδρόμου την Δευτέρα 4η Ιουλίου 
2016. Ευχαριστούμε τις Κυρίες της αδελφότητας 

Μαρία Χρονία και Λύδα Γιάνγκου για την 
άψογη οργάνωση του ταξιδιού. 

Περιμένουμε το επόμενο ταξίδι!!! 

 

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 

 

Στο απολυτίκιο της 
εορτής της Μεταμορφώσεως, 
ο υμνογράφος ζητά από τον 
Κύριο «Λάμψον καὶ ἡμῖν 

τοῖς ἁμαρτωλοῖς, τὸ φῶς 
σου τὸ ἀΐδιον» να λάμψει και 
σε εμάς το φως με το οποίο 
έλαμψε την ώρα της μεταμορ-
φώσεως ο Κύριός μας. 

Επίκαιρα θα σας με-
ταφέρω εμπειρίες και περι-
γραφή του Αγίου Φωτός του 
Μακαριστού Γέροντος Σω-

φρονίου Ζαχάρωφ  από το 
βιβλίο «Οίδα άνθρωπον εν 
Χριστώ», του Μητροπολίτου 
Ναυπακτίας και Αγίου Βλασί-
ου κ. Ιεροθέου. 

Το άκτιστο φως που 
είδαν οι Μαθητές στο Όρος 
Θαβώρ, κατά τον Άγιο Γρηγό-
ριο τον Παλαμά, δεν ήταν 
μία τρίτη κρυμμένη φύση του 
Χριστού, αλλά η δόξα της 
Θείας φύσεως στην υπόστα-
ση Του. 

Έπειτα, το Θείο Φως 
δεν είναι ανυπόστατο, δηλα-
δή δεν γίνεται και απογίνεται 
όπως η φύση της αποστρα-
πής και της βροντής και 
όπως ο λόγος και το νόημα 
μας, αλλά είναι μόνιμο και γι’ 
αυτό οι Άγιοι το ονόμασαν 
« ε νυπό στατο ν » ,  ως 
«υπομένον (παραμένον) και 
μη αστραπής δίκην ή λό-

γου ή νοήματος παρατρέ-
χον τους ορώντας». 

Πρόκειται για το υπο-
στατικό Φως που διαφέρει 
σαφώς από τα φυσικά φαινό-
μενα και από την ενέργεια 
και την πορεία της σκέψεως. 

Έτσι, ο θεούμενος 
κάνει ευχερώς διάκριση μετα-
ξύ φυσικών και πνευματικών 
εμπειριών. 

Οι Άγιοι, όταν φθά-
νουν σε κατάσταση θεώσεως, 
βλέπουν την ενέργεια του 
Θεού ως Φως. Μεταμορφώ-

νονται και βλέπουν την δό-
ξαν του Θεού. 

Κατά τον Άγιο Γρηγό-
ριο τον Παλαμά οι θεούμενοι 
βλέπουν το φως, αφού λά-
βουν οφθαλμούς τους οποί-
ους δεν είχαν προηγουμένως. 

Το Φως αυτό γίνεται 
καταληπτό με τους οφθαλ-
μούς, οι οποίοι όμως έγιναν 

υπεράνω οφθαλμών και αντι-
λαμβάνονται το πνευματικό 
φως με πνευματική δύναμη. 

Έτσι το Φως αυτό «το 

απόρρητον, το απρόσιτον, 
το άϋλον, το άκτιστον, το 

θεοποιόν, το αΐδιον, η λα-

πμρότης της Θείας φύσε-
ως, η δόξα της Θεότητος, η 

της ουρανίου βασιλείας 
ευπρέπεια», είναι «κατ’ αί-
σθησιν και υπέρ αίσθησιν». 

Οι σωματικές αισθή-
σεις μεταμορφώνονται από 
την Χάρη του Θεού και βλέ-
πουν το άκτιστο Φως. 

Το Φως οράται διά 
του Φωτός, κατά το ψαλμικό 
«εν τω φωτί σου οψόμεθα 

φως». 
Ό πως  το  φως 

(«αυγή») στους οφθαλμούς, 
όταν ενώνεται με το φως του 
ήλιου, γίνεται πράγματι φως 
και έτσι ορά τα αισθητά, έτσι 
και ο νους των ανθρώπων 
που γίνεται ένα με το πνεύμα 
του Κυρίου «τα πνευματικά 

τρανώς ορά». 

Η καθαρότητα του 
νοός λαμπρύνεται από την 
ενέργεια του Φωτός και ο 
άνθρωπος ορά Θεό. 

Συνέχεια…..F  
 

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΑΚΑΙΡΙ 
ΜΕ ΠΟΛΛΕΣ ΕΥΧΕΣ 
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ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ 
Τον μήνα Ιούλιο έγιναν στην Εκκλησία 

μας οι Βαπτίσεις: 
1. Του Ιωάννου-Μήλου γιου του Κυριάκου και της Ανδριά-

νας Μέσσιου, με ανάδοχο τον Χαράλαμπο Χαραλά-
μπους. 

2. Του Ματθία γιου του James Young και της Αγλαΐας 
Κασσίρα, με αναδόχους τον Γεώργιο Κασσίρα και την 
Σοφίας Κασσίρα. 

3. Της Σοφίας-Ελισάβετ κόρης του Matthew και της 
Άνδρια Croucher, με αναδόχους την Μαρία-Έλενα Ζα-
χαρία και τον Γεώργιο Ζαχαρία. 

4. Της Στέφανης κόρης του Κωνσταντίνου και της Βαλε-
ντίνης Γεωργίου, με αναδόχους τον Ανδρέα Ανδρέου 
και την Ιουστίνη Ανδρέου. 

5. Του Αλέξανδρου-Ferenc γιου του Μιχαήλ-Νικόλα Soane 
και της Agnes-Csilla Ambrus, με αναδόχους τον Γεώρ-
γιο Κωνσταντίνου και την Diana Kozsik. 

6. Της Αικατερίνης-Ραχήλ κόρης του Λοΐζου και της Σοφί-
ας Χρυσάνθου, με ανάδοχο την Ναταλία Κάννας. 

7. Του Ζαχαρία γιου του Γεωργίου και της Charlene Γεωρ-
γίου, με αναδόχους την Ναταλία Σωτηρίου και τον 
Φίλιππο Σωτηρίου. 

8. Του Λεωνίδα-Σωτηρίου γιου του Μαρίου-Ευγενίου και 
της Έλενας Ιωάννου, με αναδόχους την Άνδρια Κρασέ 
και τον Νικόλαο Κρασέ. 

9. Της Σοφίας κόρης του Αλέξανδρου και της Έλενας 
Χρυσοστόμου, με αναδόχους τον Τιμόθεο Ελευθερίου 
και την Μαρία Πετάση. 

10.Της Ραφαέλλας-Χριστίνας κόρης του Νικολάου και της 
Αντωνίας Λουκά, με αναδόχους την Κωνσταντίνα Ζαχα-
ρία και τον Alexander Wilson. 

11.Της κατηχούμενης Παρασκευής-Tareshma που εισήλθε 
στην Ορθοδοξία από τον Ινδουισμό κόρης του Jay 

Callichurn και της Reeta Dosonyee, με αναδόχους τον 
Παναγιώτη Χριστοδούλου και την Nora Halbhuber. 

12.Της Ναθαναηλίας-Αικατερίνης κόρης του Λούη-Γεωργίου 
και της Μαρίας Voisey, με αναδόχους τον Λουκά Συ-
μεού και την Χριστίνα Συμεού. 

13.Του Δημητρίου-Ματθαίου-Ανδρέου γιου του Matthew 
και της Ελένης Green, με αναδόχους τον Ιωάννη Νικο-
λάου, την Ζωή Νικολάου και την Χριστίνα Κατσικίδη. 

14.Της Μαρίας-Sienna κόρης του Sean Singh και της Σο-
φίας-Μαρίας Κοκκίνης, με αναδόχους την Αθήνα Κοκκί-
νη και την Ελπίδα Henshaw. 

15.Της Ζένιας-Gwen κόρης του Stephen και της Νίκκη 
Jones, με ανάδοχο την Αθανασία Norman. 

 

Ευχόμαστε να σας ζήσουν οι Νεοφώτιστοι! 

 

ΚΗΔΕΙΕΣ: Τον μήνα Ιούλιο εψάλει η εξόδιος Ακο-

λουθία των αειμνήστων Ελένης Ανδρέα και Κων-
σταντίνου-Παναγιώτου Πολυκάρπου.  
 

Αιωνία τους η μνήμη! 

 

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 
Email:info@eaassociates.co.uk 

 

ΓΑΜΟΙ: Τον μήνα Ιούλιο έγινε στην Εκκλησία μας ο Γάμος: 1. Του Μάριου-Παναγιώτη Βασίλη μετά της 

Αφροδίτης Παιδίου.  2. Του Ανδρέου Δημητρίου μετά της Jennie-Louise Park.  3. Του  Michael-Kin-Yoi Chow 
μετά της Έλενας Ανδρέου.  4. Του Νίκου Ανδρέου μετά της Cassandra-Ann Hurley.  5. Του Ιωάννου Κωνστα-
ντίνου μετά της Κατερίνας Παστού.  6. Του Χρήστου Θεοδώρου μετά της Λαυρεντίας Lee-Foon.  7. Του Γρη-
γορίου Τιμοθέου μετά της Χριστίνας Ανδρέου.  8. Του Αριστοδήμου Χατζήκκου μετά της Lauren-Natalie Daly.  
9. Του Ανδρέου Πούρου μετά της Χριστίνας Κωνσταντίνου.  10. Του Δημητρίου Κίτσου μετά της Αικατερίνης 
Βατζάκη.  11. Του Λούη-Γεωργίου Voisey μετά της Μαρίας Συμεού.  12. Του Γεωργίου Χρήστου μετά της 
Ιωσηφίνα Νικολάου.  13. Του (Adam) Aref Abd Elhamid μετά της Σοφίας Γεροσίμου. 

Ευχόμαστε να ζήσουν οι Νεόνυμφοι!  

Συνέχεια…..F  
Επομένως, αυτή η όραση δεν 

είναι ικανότητα της ανθρωπίνης φύσε-
ως, αλλά ενέργεια του άκτιστου Φω-

τός και συνέργεια του ανθρώπου, α-
φού ο άνθρωπος πάσχει και δεν ποιεί 
την θέωση. 

Ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος διδά-
σκει ότι η θεωρία του Θεού ως Φωτός 
είναι καρπός της καθαρής προσευχής. 

Καθαρή προσευχή λέγεται η 
προσευχή εκείνη που γίνεται με καθα-
ρό νου, που σημαίνει ότι τότε ο νους 
είναι ολοσχερώς απαλλαγμένος από 
κάθε λογισμό. 

Εάν ο νους συμμιγή με μία 
ξένη έννοια ή κάποιο ρεμβασμό, 
«τότε ου καθαρά λέγεται εκείνη η 

προσευχή». 

Σε κάποια στιγμή, όταν ο Θε-
ός ευδοκήσει, η θεωρία του Θείου 
Φωτός διαδέχεται την καθαρή προ-
σευχή. Αυτή η θεωρία δεν λέγεται 
προσευχή, «αλλά τοκετός της καθα-

ρής προσευχής της διά του Αγίου 
Πνεύματος καταπεμπόμενης». 

Η  προσευχ ή  ε ί ναι  ο 
«σπόρος» , ενώ η θεωρία είναι 
«δραγμάτων άρσις», πνευματική καρ-
ποφορία. 

Ο Σύνδεσμος Εφέδρων Καταδρομέων Αγγλίας τέλεσε την Κυριακή  
10η Ιουλίου το Μνημόσυνο του Στρατηγού Φλωράκη και των υπασπιστών 

μαζί με τους Καταδρομείς και τους λοιπούς Αγωνιστές του 1974 

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. Δημητριανός Μελέκης 

 “Therefore take heed to yourselves and to all the 
flock, among which the Holy Spirit has made you overseers 
[in Greek ‘episkopoos’ which means Bishops], to shepherd the 
church of God which He purchased with His own blood.  

For I know this, that after my departure savage wolves will 
come in among you, not sparing the flock.  Also from among 
yourselves men will rise up, speaking perverse things, to 
draw away the disciples after themselves.” (Acts 20:28-30) 
 Here we see a clear reference that the Apostles or-
dained,  through the Holy Spirit, Bishops to oversee the flock of 
Christ.  Note here that there is mention of only one flock, which 
is the Church of God, purchased by Christ’s own blood shed on 
the Cross.  St Paul is in Ephesus and foresees that men from 
within the Church will scatter the flock of Christ so that they 
will make disciples for themselves.  This does in no way ex-
clude people from outside the Holy Apostolic Church of Christ.  
In this case a heretic is not only the person who teaches falsely 
but also those who take away people from the Body of Christ.  
It is interesting to note that the Lord Jesus Christ uses the same 
words to describe these people, in Greek ‘Lyki varis’ which 
means grave or ferocious wolves (see Matthew 7:15).  This 
prediction was fulfilled in 431 A.D. when the Patriarch of Con-
stantinople Nestorius said that the one born in the womb of the 
Virgin Mary was the man Jesus, who was the Messiah, and not 
God.  Nestorius insisted that the Virgin should not be called 
Theotokos, ie. God-bearer, but Christotokos which means Mes-
siah/Christ-bearer.  He threatened that anyone who taught oth-
erwise would be excommunicated and therefore gained a fol-
lowing of not only people but other clergy too.  The Holy 
Church Fathers convened an Ecumenical Council in 431 A.D. 
and ironically in Ephesus, where representatives from the West-
ern and Eastern Apostolic Churches examined his claims and 
eventually excommunicated him.  The problem with his teach-
ing was that if the one born of the Virgin Mary was not God 
born in the flesh, then our salvation is negated.  Only God com-
ing down to us as a perfect/sinless person would save us from 
the effects of the sin of Adam and Eve.  The Council preserved 
the true doctrine concerning the Person of our Lord Jesus Christ 
that He was both God and Man (in Greek ‘Theanthropos’ which 
means God-Man) united in one Divine Person, ie. 100% God 
and 100% Man.  The Orthodox Church doesn’t hide the fact 
that a few of her Patriarchs and other clergy were dismissed 
from their posts through Councils due to not recanting their 
erroneous teachings.  The true Orthodox Apostolic Faith pre-
vailed, as promised by our Lord Jesus Christ, even at times 
when the heretics gained favour with some of the Roman Em-
perors who helped their cause.  Nestorius was exiled to the 
Near East with those who followed his teachings.  Even today, 
there are churches that unfortunately follow the teachings of 
Nestorius and are called Nestorians. 
 “Now I plead with you, brethren, by the name of our 
Lord Jesus Christ, that you all speak the same thing, and 
that there be no divisions among you, but that you be per-
fectly joined together in the same mind and in the same 
judgement.  For it has been declared to me concerning you, 
my brethren, by those of Chloe’s household, that there are 
contentions among you.  Now I say this, that each of you 
says, ‘I am of Paul,’ or ‘I am of Apollos,’ or ‘I am of 
Cephas,’ or ‘I am of Christ.’ Is Christ divided?  Was Paul 

crucified for you? Or were you baptised in the name of 
Paul?  I thank God that I baptised none of you except Cris-
pus and Gaius, lest anyone should say that I had baptised in 
my own name. Yes, I also baptised the household of 
Stephanas. Besides, I do not know whether I baptised any 
other. For Christ did not send me to baptise, but to preach 
the gospel, not with wisdom of words, lest the cross of 
Christ should be made of no effect.” (1 Corinthians 1:10-17) 
 In this excerpt we see St Paul trying to deal with the 
Corinthians causing factions between themselves by labelling 
themselves as followers of certain Apostles only or even only 
Christ.  The Apostle to the Nations St Paul and the other Apos-
tles disapprove of such factionalism and appeal to us to “speak 
the same thing” (verse 10) and to “be perfectly joined togeth-
er in the same mind and in the same judgement” (verse 10).  
This brings to mind what Christ prayed for the Apostles and 
those who would later follow them (see John 17:9-11; John 
17:20-23).  Moreover, St Paul says, “Is Christ divid-
ed?” (verse 13), and one could add, “Is the Church divided?” 
which is the Body of Christ.  Therefore, nobody is justified for 
whatever reason to leave the Church and create their own 
groups because divisiveness seeks to give the apostle/preacher/
clergy a place that only Christ should occupy as Head of the 
Body.  All the apostles and clergy are not rivals to each other 
but fellow workers with Christ – see 1 Corinthians 3:5-23.  It 
also must be noted that St Paul doesn’t look down on baptism 
in this excerpt but emphasises that his priority is to preach the 
gospel (verse 17) to those seeking God to be baptised. 
 “Now in giving these instructions I do not praise 
you, since you come together not for the better but for the 
worse.  For first of all, when you come together as a church, 
I hear that there are divisions [in Greek ‘s-hismata’ which is 
where the word ‘schisms’ comes from] among you, and in 
part I believe it.    For there must also be factions [in Greek 
‘eresis’ which is where the word ‘heresies’ comes from] among 
you, that those who are approved may be manifest among 
you.” (1 Corinthians 11:17-19)   
 St Paul tells the Corinthians that their divisions and 
factions are contrary to what the Church should be and mani-
fests their worldliness.  The Church should be one and without 
divisions, as St Paul and the other Apostles stressed many times 
throughout their epistles and preaching.  The only reason he 
approves of these factions is that those who are true to the word 
of God are revealed more easily when they are seen amongst 
those who don’t do God’s will. 
  

             (To Be Continued…) 
 
 

 
 
Μπορείτε πλέον από τα 

κινητά σας να κατεβάσετε 
την εφαρμογή και να βλέπετε 

ζωντανά τις Ιερές 
Ακολουθίες 


