
 
             

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 

 Μάρτιος 2017 / March 2017 

Τετάρτη              1/3/17 Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία / Presanctified Divine Liturgy  9.30-11.30  

Παρασκευή         3/3/17 Εσπερινός Γ΄ Ψυχοσαββάτου & Α΄ Χαιρετισμοί  
Vespers of Third Saturday of Souls & First Salutations to the Mother of God   

7.00-8.30μμ  

Σάββατο             4/3/17 Γ΄ Ψυχοσάββατο / Third Saturday of Souls   9.30-12.00  

Τετάρτη              8/3/17 Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία / Presanctified Divine Liturgy  7.00-9.00μμ 

Παρασκευή       10/3/17 Β΄ Χαιρετισμοί / Second Salutations to the Mother of God      7.00-8.30μμ  
Τετάρτη            15/3/17 Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία / Presanctified Divine Liturgy   9.30-11.30 

Παρασκευή       17/3/17 Γ΄ Χαιρετισμοί με τον Αρχιμ. Ζαχαρία / Third Salutations to the Mother of God with Fr Zacharias    7.00-8.30μμ  
Τετάρτη            22/3/17 Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία / Presanctified Divine Liturgy    7.00-9.00μμ 

Παρασκευή       24/3/17 Μέγας Εσπερινός Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και Δ΄ Χαιρετισμοί  
Great Vespers of the Annunciation and Fourth Salutations to the Mother of God     

7.00-8.30μμ  

Σάββατο           25/3/17 Ευαγγελισμός της Θεοτόκου (Κατάλυσις Ιχθύος)  
Annunciation of the Mother of God (fish permitted)   

9.30-12.00  

Τετάρτη            29/3/17 Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία / Presanctified Divine Liturgy 9.30-11.30 

Παρασκευή       31/3/17 Ακάθιστος Ύμνος / Akathist Hymn  7.00-9.00μμ 

  Απρίλιος 2017 / April 2017  

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ & ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
FOR HOLY WEEK SEE SPECIAL PROGRAMME   

 

ΕΥΓΕΝΕΙΣ ΔΩΡΗΤΕΣ - DONATIONS - ΔΩΡΕΕΣ  
A CHRISTOFI £100.  L VARNAVIDES £150. ANONYMOUS £100   

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 πρόσφερε η Πρόεδρος 
της Αδελφότητας κ. Λήδα Γιάνγκου και η κ. Ανδρούλλα Αγαθοκλέους. Εάν κάποιος επιθυμεί να προσφέρει το γεύμα να 
μιλήσει με την Πρόεδρο κα. Λήδα Γιάνγκου ή με τον Ιερατικό μας Προϊστάμενο π. Ιωσήφ Παλιούρα. 

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΡΤΙΟΥ 
 

01. Ευδοκία 
02. Ευθαλία 
07. Ευγένιος 
17. Αλέξιος 
19. Χρύσανθος 
25. Ευάγγελος 

 

Χρόνια Πολλά   
στους εορτάζοντες!! 

LADIES LUNCH     ΦΑΓΗΤΟ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ 
Πολύ μεγάλη επιτυχία σημείωσε το ετήσιο μεσημεριανό φαγητό της Αδελφότητάς μας 
(Ladies Lunch) που έγινε το Σάββατο 25/02/2017. Το ποσό που μαζεύτηκε ανήλθε στις 
£4800. Συγχαρητήρια στην Πρόεδρο κ. Λήδα Γιάνγκου, σε όλες τις Κυρίες της Αδελφότη-
τας και σε όλες τις κυρίες που μας τίμησαν με την παρουσία τους. Το φαγητό πλούσιο η 
ατμόσφαιρα οικογενειακή και πολύ φιλόξενη. Όλες μείνανε ευχαριστημένες. Συγχαρητή-
ρια και του χρόνου.  

Γ΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 
Ο Αρχιμανδρίτης Ζαχαρίας 
από την Ιερά Μονή Τιμίου 
Προδρόμου στο Essex θα 
είναι μαζί μας στους Γ΄ Χαι-
ρετισμούς την Παρασκευή 
17η Μαρτίου 2017. 
Θα τελέσει την Ιερή Ακολου-
θία και θα μας κάνει την κα-
θιερωμένη του ομιλία στην 
Αγία και Μεγάλη Τεσσαρα-
κοστή. Σας περιμένουμε!! 

 

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 

 

Όταν κάποιος ξεκινάει 
για ένα ταξίδι θα πρέπει να ξέ-
ρει που πηγαίνει. Αυτό συμβαί-
νει και με τη Μεγάλη Σαρακο-
στή. Πάνω απ' όλα η Μεγάλη 
Σαρακοστή είναι ένα πνευματι-
κό ταξίδι που προορισμός του 
είναι το Πάσχα, «η Εορτή Εορ-
τών».  

Είναι η προετοιμασία 
για την «πλήρωση του Πάσχα, 

που είναι η πραγματική Απο-

κάλυψη». Για το λόγο αυτό θα 
πρέπει να αρχίσουμε με την 
προσπάθεια να καταλάβουμε 
αυτή τη σχέση που υπάρχει α-
νάμεσα στη Σαρακοστή και το 
Πάσχα, γιατί αυτή αποκαλύπτει 
κάτι πολύ ουσιαστικό και πολύ 
σημαντικό για τη Χριστιανική 
πίστη και ζωή μας. 

Άραγε είναι απαραίτητο 
να εξηγήσουμε ότι το Πάσχα 
είναι κάτι πολύ περισσότερο 
από μια γιορτή, πολύ πέρα από 
μια ετήσια ανάμνηση ενός γε-
γονότος που πέρασε; Ο καθένας 
που, έστω και μια μόνο φορά, 
έζησε αυτή τη νύχτα «τη σωτή-
ριο, τη φωταυγή και λαμπροφό-
ρο», που γεύτηκε εκείνη τη μο-
ναδική χαρά, το ξέρει αυτό. 

Αλλά τι είναι αυτή η 
χαρά; Γιατί ψέλνουμε στην ανα-
στάσιμη λειτουργία: «νυν πάντα 

πεπλήρωται φωτός, ουρανός 
τε και γη και τα καταχθόνια»; 

Με ποια έννοια «εορτάζομεν» 
– καθώς ισχυριζόμαστε ότι το 
κάνουμε «θανάτου την νέκρω-

σιν, Άδου την καθαίρεσιν 
άλλης βιοτής της αιωνίου 
απαρχήν...»; 

Σε όλες αυτές τις ερω-

τήσεις η απάντηση είναι: η νέα 
ζωή η οποία πριν από δυο χι-
λ ιάδες  περίπου χρόνια 
«ανέτειλεν εκ του τάφου», 
προσφέρθηκε σε μας, σε όλους 
εκείνους που πιστεύουν στο 
Χριστό. Μάς δόθηκε τη μέρα 
που βαπτιστήκαμε, τη μέρα δη-
λαδή που όπως λέει ο Απ. Παύ-

λος: «...συνετάφημεν ουν αυτώ 

δια του βαπτίσματος εις τον 
θάνατον, ίνα ώσπερ ηγέρθη 

Χριστός εκ νεκρών δια της 
δόξης του πατρός, ούτω και 
ημείς εν καινότητι ζωής πε-
ριπατήσωμεν» (Ρωμ. 6,4).[...] 

Το Πάσχα είναι η πόρ-
τα, ανοιχτή κάθε χρόνο, που 
οδηγεί στην υπέρλαμπρη Βασι-
λεία του Χριστού, είναι η πρό-
γευση της αιώνιας χαράς που 
μάς περιμένει, είναι η δόξα της 
νίκης η οποία από τώρα, αν και 
αόρατη, πλημμυρίζει όλη την 

κτίση: «νικήθηκε ο θάνατος». 
Ολόκληρη η λατρεία 

της Εκκλησίας είναι οργανωμέ-
νη γύρω από το Πάσχα, γι' αυτό 
και ο λειτουργικός χρόνος, δη-
λαδή η διαδοχή των εποχών 
και των εορτών, γίνεται ένα τα-
ξίδι, ένα προσκύνημα στο Πά-
σχα, που είναι το Τέλος και που 
ταυτόχρονα είναι η Αρχή. Είναι 
το τέλος όλων αυτών που απο-
τελούν τα «παλαιά» και η αρχή 
της «νέας ζωής», μια συνεχής 
«διάβαση» από τον «κόσμο 

τούτο» στην Βασιλεία που έχει 
αποκαλυφτεί «εν Χριστώ». 

Στην αρχαία Εκκλησία 
ο βασικός σκοπός της Σαρακο-
στής ήταν να προετοιμαστούν οι 
«Κατηχούμενοι», δηλαδή οι 
νέοι υποψήφιοι Χριστιανοί, για 
το βάπτισμα που, εκείνο τον 
καιρό, γίνονταν στη διάρκεια 
της αναστάσιμης Θείας Λει-
τουργίας. Αλλά ακόμα και τώρα 
που η Εκκλησία δεν βαφτίζει 
πια τους Χριστιανούς σε μεγάλη 
ηλικία και ο θεσμός της κατή-
χησης δεν υπάρχει πια, το βασι-
κό νόημα της Σαρακοστής πα-
ραμένει το ίδιο. Γιατί, αν και 
είμαστε βαφτισμένοι, εκείνο που 
συνεχώς χάνουμε και προδίνου-
με είναι ακριβώς αυτό που λά-
βαμε στο Βάπτισμα. να πραγμα-
τοποιήσουμε τελικά τη δική μας 
«διάβαση», το «Πάσχα» μας 
στη νέα εν Χριστώ ζωή.  

Συνέχεια….FF  
 

ΚΑΛΟ ΣΤΑΔΙΟ!!!      

http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=oiwGx5uAwlP8OM&tbnid=pwpNA_blIDU92M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.byzmusic.gr%2Fseptembriou%2F08_septemvriou%2F&ei=FMcdUrz0C6qj0QXIxoHoDg&bvm=bv.51156542,d.d2k&ps


ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ 
Τον μήνα Φεβρουάριο έγιναν στην Εκκλη-

σία μας οι Βαπτίσεις: 
1. Του Λεωνάρδου-Παναγιώτη γιου του Γεωργίου και της 

Δανιέλλας Λίτρα, με αναδόχους τον Ανδρέα Λίτρα και 
την Νικούλα Λίτρα. 

2. Της Εμμέλειας-Παρασκευής κόρης του Παρασκευά Χαρα-
λάμπους και της Έλλενας Παντελή, με αναδόχους την 
Μαρία Χαραλάμπους και τον Νικόλαο Κυριάκου. 

3. Του Ιωάννου γιου του Χρήστου και της Φωτεινής Δημη-
τρίου, με ανάδοχο τον Μαξιμιλιανό Σταυρινού. 

4. Του Λουκά-Ανδρέου γιου του Κωνσταντίνου και της Re-
becca Κωνσταντινίδη, με αναδόχους την Μαρία Παντελίδη 
και τον Richard Raymond. 

5. Της Αλεξίας κόρης του Σίμου και της Μαριλένας Σολω-
μού, με αναδόχους την Στέφανη Γεωργίου και τον Φίλιπ-
πο Σολωμού. 

6. Του Harry-Ευάγγελου γιου του Κυριάκου και της Kathryn 
Προδρόμου, με αναδόχους τον Πρόδρομο Προδρόμου 
και την Sarah Davies. 

7. Της Αλίκης-Ευτυχίας κόρης του William και της Ανδριά-
νας De Lucy, με αναδόχους την Κωνσταντίνα Καζαμία 
και την Nina Airey. 

8. Του Χριστιανού γιου του Κώστα και της Ευφροσύνης 
Κωνσταντίνου, με αναδόχους τον Σταύρο Κωνσταντίνου 
και την Χριστιάνα Κωνσταντίνου. 

9. Της Βασιλείας κόρης του Χαράλαμπου και της Αναστασί-
ας Αντωνίου, με ανάδοχο την Θεοφίλα Αντωνίου. 

10.Του Λεωνίδα-Roberto γιου του Νικολάου και της Μαρίας-
Βικτωρίας Παπαστυλιανού, με αναδόχους τον Σάββα 
Χατζησάββα και την Ανδριάννα Χατζησάββα. 

11.Της Λείας κόρης του Χριστάκη και της Ναταλίας Τσίρπη, 
με αναδόχους τον Ανδρέα Νικολάου και την Χριστίνα 
Νικολάου. 

12.Της Ισαβέλλας-Παντελίτσας κόρης του Κωνσταντίνου και 
της Αντωνίας Μιχαήλ, με ανάδοχο τον Μιχαήλ Βασιλείου. 

Ευχόμαστε να σας ζήσουν οι Νεοφώτιστοι! 

 

ΓΑΜΟΙ: Τον μήνα Φεβρουάριο έγινε στην 

Εκκλησία μας ο Γάμος: 1. Του Kareem-

Alexander-O’Neil Cole μετά της Αντιγόνης Θεμι-
στοκλέους.     

Ευχόμαστε να ζήσουν οι Νεόνυμφοι! 
 

ΚΗΔΕΙΕΣ: Τον μήνα Φεβρουάριο εψάλει η 

εξόδιος Ακολουθία των αειμνήστων Κωνσταντί-
νου Αναγιωτού, Milos Munjic και Ανδρέου 
Μενοίκου.  

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 

 

FF  Συνέχεια…. 
 Έτσι το Πάσχα για μάς 

είναι η επιστροφή, που κάθε χρόνο κά-
νουμε, στο βάπτισμά μας και επομένως η 
Σαρακοστή είναι η προετοιμασία μας γι' 
αυτή την επιστροφή η αργή αλλά επίμονη 
προσπάθεια να πραγματοποιήσουμε τελι-
κά τη δική μας «διάβαση», το «Πάσχα» 

μας στη νέα εν Χριστώ ζωή.  
 Ένα ταξίδι, ένα προσκύνημα! Κα-
θώς το αρχίζουμε, καθώς κάνουμε το 
πρώτο βήμα στη «χαρμολύπη» της Μεγά-
λης Σαρακοστής βλέπουμε μακριά, πολύ 
μακριά – τον προορισμό. Είναι η χαρά 

της Λαμπρής, είναι η είσοδος στη δόξα 
της Βασιλείας. Είναι αυτό το όραμα, η 
πρόγευση του Πάσχα, που κάνει τη λύπη 
της Μεγάλης Σαρακοστής χαρά, Φως, και 
τη δική μας προσπάθεια μια «πνευματική 

άνοιξη». Η νύχτα μπορεί να είναι σκοτει-
νή και μεγάλη, αλλά σε όλο το μήκος του 
δρόμου μια μυστική και ακτινοβόλα αυγή 
φαίνεται να λάμπει στο ορίζοντα. «Μη 

καταισχύνης ημάς από της προσδοκί-
ας ημών, Φιλάνθρωπε!»  
 

Από το βιβλίο: «Μεγάλη Σαρακοστή»,  
Αλέξανδρου Σμέμαν,  

ΕΘΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 
Ο Σύνδεσμος Εφέδρων Καταδρομέων Αγγλίας τέλεσε την Κυριακή 26η Φεβρουαρίου 2017 το 

Μνημόσυνο του Ήρωα Γρηγόρη Αυξεντίου. Ομιλητής ο Αντισυνταγματάρχης Ελευθέριος Χατζη-
στεφάνου 

SUNDAY LUNCH 
Την Κυριακή 12η Φεβρουαρίου 2017 αμέσως μετά την Θεία 
Λειτουργία στο χολ της Εκκλησίας μας, οι Κυρίες της Αδελφό-
τητας πρόσφεραν μεσημεριανό φαγητό. Με τα χρήματα από το 
φαγητό θα αγορασθεί μία Λειψανοθήκη. Τα χρήματα που μα-
ζεύτηκαν ανήλθαν στις £1800. Επίσης ο πρώην Πρόεδρος της 
Εκκλησίας μας κ. Μάριος Αδάμου πρόσφερε στην μνήμη των 
γονέων ακόμη £1800 και διπλασίασε το ποσό. Ευχαριστούμε 
θερμά τις Κυρίες της Αδελφότητας, τον Μάριο και όλους όσους 
πήραν μέρος στο φαγητό. 

ΚΑΛΗ  
ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ 

ΦΑΓΗΤΟ ΣΤΙΣ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 
Το Σάββατο 25η Μαρτίου 2017 στο χολ της Εκκλησίας μας, θα παρατεθεί μεσημε-
ριανό φαγητό για ενίσχυση του ταμείου της Κοινότητας. Το φαγητό προσφέρουν οι 
Κυρίες Βασιλική Χαραλάμπους στην μνήμη του συζύγου της και η Πρεσβυτέρα 
Έλλη Παλιούρα στην μνήμη των γονέων της. Το φαγητό θα είναι ψάρι λόγω της 
ημέρας. Τιμή φαγητού συμπεριλαμβανομένου ποτού, γλυκού και καφέ είναι £20. 

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 

 In the previous verse and comments, we see that the 
Church also followed certain Traditions called Holy Tradition and 
were not spontaneously worshipping God and believing what they 
want. St Irenaeus near the end of the second century supports 
what St Ignatius (died/martyred 107 A.D.) said about the structure 
of the Churches everywhere to maintain their unity especially 
when the Gnostic groups were a common threat to all the local 
churches. He addressed the Gnostics as follows, “Let them ei-
ther change their opinion, or refrain from making those obla-
tions…Our opinion is consistent with the Eucharist, and the 
Eucharist supports our opinion” (Irenaeus, Against Heresies 4, 
18, 5). He also spoke about the Churches in every geographic area 
keeping the tradition and faith in common that they received since 
the time of the apostles and brings the idea of “catholicity in 
space”, “Having received this preaching and this faith, the 
Church, although scattered in the whole world, carefully pre-
serves it, as if living in one house…Neither do the churches 
that have been established in Germany believe otherwise, or 
hand down any other tradition, nor those among the Iberians, 
nor among the Celts, nor in Egypt, nor in Libya, nor those 
established in the middle parts of the world…Neither will one 
of those who preside in the churches who is very powerful in 
speech say anything different from these things,…nor will one 
who is weak in speech diminish the tradition” (Irenaeus, 
Against Heresies 1, 10, 2). He wrote this to refute the claims of 
the Gnostics that they preserved the true teachings of the apostles 
through secret, mysterious traditions, transmitted by word of 
mouth from one individual to another. The Church, on the contra-
ry, preserves tradition publicly, with bishops preaching it in the 
framework of the sacramental, Eucharistic ministry within the 
community. Such is the meaning of apostolic succession where 
apostolic truth is transmitted faithfully, “The tradition of the 
apostles, made clear in all the world, can be clearly seen in 
every church by those who wish to behold the truth. We can 
enumerate those who were established by the apostles as bish-
ops in the churches, and their successors down to our time, 
none of whom taught or thought of anything like these mad 
ideas [of the Gnostics]” (Irenaeus, Against Heresies, 3, 3, 1). St 
Irenaeus is very specific in affirming that the apostolic tradition is 
kept in every church. St Irenaeus also points out that the Church, 
which was founded by the apostles, received the Holy Spirit to 
preserve “the tradition of truth” that gives the true interpretation 
of Scripture, “For the apostles, like a rich man in a bank de-
posited with her [the Church] most copiously everything 
which pertains to the truth. And everyone who wishes, draws 
from her the drink of life. For she is the entrance to life, while 
all the rest [heretics] are thieves and robbers [see John 10:1]. 
That is why it is surely necessary to avoid them, while cher-
ishing with the utmost diligence the things pertaining to the 
Church, and to lay hold of the tradition of truth.” (Irenaeus, 
Against Heresies, 4).  
 On the other hand, heretics outside the Church are to be 
avoided since they are considered as “thieves and robbers” like 
our Lord Jesus Christ and St Irenaeus describes them. The reason 
is that only in the Church we enter life, the opposite is true being 
united with heretics (chapter 4). Therefore, it does not profit us 
anything being joined to any of these man-made groups since we 
will not receive eternal life from them, even if their members and 
leaders appear to be “good people”. The deception is very subtle 
in these cases and sometimes people innocently join these groups, 
which are severed from the main Body of Christ – The Orthodox 

Church. Once I went to an Anglican church to do a funeral of an 
Orthodox Christian lady because the family could not travel to 
our church due to the poor health of the Anglican husband. I 
agreed to this but on the condition that I will do the funeral on my 
own. Unfortunately, the family not understanding the teachings of 
the Orthodox Church insisted that I do the funeral with the Angli-
can priest at that church, so I had to tell them that I will do the 
Orthodox Christian funeral service and then I will take my vest-
ments off and call the Anglican priest to do his version. I am sure 
he did not like the advice that I gave to the family because during 
his speech he said that we are all “one church” at the end of the 
day and turned around in my direction. When you look at the 
Orthodox Christian funeral hymns chanted and what the Anglican 
priest sang (“Morning has broken” twice!!!) and a couple of pray-
ers, there is no way you can combine the services together and 
they are no comparison to the Orthodox Christian hymns and 
prayers that are full of Christian teaching on the of meaning of 
life and death! The Anglican priest even tried to quote St Athana-
sius the Great, an Eastern Church Father, who said “God [Christ] 
became what we are [human] so that we can become what He 
is [God]” but interpreted it in a Buddhist way because he referred 
to that happening after the death of the reposed Orthodox Chris-
tian woman who was to be joined to God. As we mentioned be-
fore, Theosis is a process started in this life and not after you die. 
This is an example of what these churches teach, which twists the 
truth with their interpretations even though this priest quoted the 
Church Father correctly! Unfortunately, these people are deluded 
in thinking that they can believe whatever they like and still deem 
themselves as part of the one Church of Christ! I think enough has 
been quoted from the Scriptures and the Church Fathers on this 
matter to show that we are not somehow linked to the same 
“church” with any of these other groups. You only have to look at 
the history and teachings of these well-known groups to see that 
they split at some point from the historic Orthodox Christian 
Church, which is the original Church, for their own selfish desires 
and not for the sake of Christ and His Apostles whose wish was 
that the Church be one. How can we merge the ideas of these 
churches with what has been said about the Church of Christ? We 
shall list the well-known churches and who their leaders were and 
when they split from the Church, which is the Orthodox Christian 
Church that was founded in 33 A.D. on the Day of Pentecost (50 
days after the Crucifixion of Christ).     
 

             (To Be Continued…) 
 

HAVE A BLESSED GREAT LENT!  
 

ΚΑΛΗ ΚΑΙ  
ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΜΕΓΑΛΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ! 

 
 

Μπορείτε πλέον από τα 
κινητά σας να κατεβάσε-
τε την εφαρμογή και να 

βλέπετε ζωντανά τις 
Ιερές Ακολουθίες 


