
 
             

Εσπερινός  Σαββάτου   5.30—6.30 μμ 

 
Θεία Λειτουργία Κυριακής   9.30—12.30 

HOLY EUCHARIST IN ENGLISH EVERY SATURDAY 9.30-10.30 am 

Σεπτέμβριος 2018  - September 2018 

Σάββατο             1/9/18 Αρχή της Ινδίκτου Νέο Εκκλησιαστικό έτος (7527)  

Beginning of the Indictium Church New Year (7527 Years from Creation of Adam)   
9.30-10.30   

Τρίτη                  4/9/18 Μωυσέως του Προφήτου / Moses the Prophet   9.30-11.30  

Σάββατο             8/9/18 Γενέσιο της Θεοτόκου / Nativity of the Mother of God     9.30-12.00  

Παρασκευή       14/9/18 Ύψωσις του Τιμίου Σταυρού (Νηστεία) / Exaltation of Precious Cross (Fast)          9.30-12.00  

Δευτέρα            17/9/18 Σοφίας, Πίστεως, Ελπίδος και Αγάπης μαρτύρων / Martyrs Sophia, Faith, Hope and Charity      9.30-11.30  

Πέμπτη             20/9/18 Ευσταθίου μεγαλομάρτυρος / Great-Martyr Efstathios (Eustace)    9.30-11.30  

Σάββατο           22/9/18 Φωκά Ιερομάρτυρος / Priest-Martyr Phocas     9.30-11.30  

Δευτέρα            24/9/18 Θέκλης Ισαποστόλου και μεγαλομάρτυρος και Σιλουανού εν Άθω  

Great-Martyr Thecla the Equal-to-the-Apostles and Silouan of Mount Athos        
9.30-11.30  

Τετάρτη            26/9/18 Μετάστασης Ιωάννου Θεολόγου / Translation of St John the Theologian      9.30-11.30  

Παρασκευή       28/9/18 Οσίου Αυξεντίου του Θαυματουργού / Venerable Afxentios the Wonderworker  9.30-11.30  

 Οκτώβριος 2018 / October 2018   

Δευτέρα            1/10/18 Ρωμανού του Μελωδού / Romanos the Melodist    9.30-11.30   
Τρίτη                2/10/18 Κυπριανού και Ιουστίνης των Μαρτύρων / Martyrs Cyprian and Justine the Virgin  9.30-11.30   
Σάββατο           6/10/18 Θωμά του Αποστόλου και Κενδέα Οσίου / Apostle Thomas and Venerable Kendeas  9.30-11.30   
Κυριακή            7/10/18 Πάντων των Κυπρίων Αγίων / All Saints of Cyprus  9.30-12.30   

ΕΥΓΕΝΕΙΣ ΔΩΡΗΤΕΣ - DONATIONS - ΔΩΡΕΕΣ  
E NICHOLAS £50   E PAPAPHOTI £100.  E PANAYIOTOU £100 

ΓΕΥΜΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 
Κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα στην Εκκλησία μας προσφέρεται γεύμα προς τους Ηλικιωμένους μας. 
Το γεύμα το προσφέρουν κυρίως οι Κυρίες της Αδελφότητας, αλλά και διάφοροι ομογενείς. Τον 
μήνα Αύγουστο το φαγητό πρόσφεραν η πρώην Πρόεδρος της Αδελφότητας κ. Μαρία Χρονία με 
τον σύζυγό της και μέλος του Διοικητικού Ιωάννη. Εάν κάποιος επιθυμεί να προσφέρει το γεύμα να 
μιλήσει με την Πρόεδρο κ. Λήδα Γιάνγκου ή με τον Ιερατικό μας Προϊστάμενο π. Ιωσήφ Παλιού-
ρα. 

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ    ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
 

01. Αθηνά, Αντιγόνη 
03. Άνθιμος         04. Μωυσής 
05. Ζαχαρίας 
07. Κασσιανή, Σώζων 
09. Ιωακείμ         11. Ευανθία 
13. Αριστείδης    14. Σταύρος 
15. Νικήτας         16. Ευφημία 
17. Σοφία, Αγάπη, Ελπίδα, Πίστη 
18. Αριάδνη          20. Ευστάθιος 
23. Πολυξένη       24. Θέκλα 
25. Ευφροσύνη    26. Θεολόγος 
27. Ζήνων            29. Κυριάκος 

 

Χρόνια Πολλά   
στους εορτάζοντες!! 

Θερμές ευχαριστίες  
στις κυρίες  

Ευδοκία Κυπριανού και 
Ανδρούλα Ρήγα για τον 

υπέροχο στολισμό 

 

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 

 

 Είναι μεγάλη τιμή και 
χαρά για μένα να σας παρουσιά-
σω τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπί-
σκοπο κ.κ. Γρηγόριο, με την ευ-
καιρία των 30 Χρόνων (1988-

2018) στον Αρχιεπισκοπικό Θρό-
νο της Βιβλικής Επαρχίας Θυα-
τείρων και Μεγάλης Βρετανίας. 
 Μπορώ να μιλώ για 
ώρες γιατί νιώθω σαν ένα από 
τα δικά του πνευματικά παιδιά 
από τότε που με επέλεξε, νεαρό 
και νιόπαντρο το 1986, να με 
φέρει από την Αθήνα στη Μεγά-
λη Βρετανία. Αρχικά εργάστηκα 
ως δάσκαλος μουσικής και Ιερο-
ψάλτης, στα Ελληνικά Ενοριακά 
Σχολεία της Κοινότητας του Α-

ποστόλου Βαρνάβα, όπου εκεί-
νος υπηρετούσε τότε ως Επίσκο-
πος Τροπαίου. Λίγους μήνες 
μετά την ενθρόνιση του, με χει-
ροτόνησε Διάκονο και Ιερέα. Σε 
αυτόν οφείλω και το Εκκλησια-
στικό μου όνομα Ιωσήφ.  
 Και πάλι, τρία χρόνια 
αργότερα, μου ζήτησε να αναλά-
βω τη νεοσυσταθείσα Κοινότητα 
των Αγίων Δώδεκα Αποστόλων 
σ το  B r o o k m a n s  P a r k 

Hertfordshire, όπου υπηρετώ 

μέχρι σήμερα. Θα σας παρουσιά-
σω τα πιο σημαντικά και χαρα-
κτηριστικά γεγονότα της ζωής 
του. 
 Ο Σεβασμιώτατος Αρ-
χιεπίσκοπος Γρηγόριος, γεννή-
θηκε στο σημερινό Τουρκοκρα-
τούμενο χωριό Μαραθόβουνο 
στην περιοχή Αμμοχώστου της 
Κύπρου στις 28 Οκτωβρίου 1928. 

 Ήταν το ένατο και 
τελευταίο παιδί της οικογένειας 
του οικοδόμου Θεοχάρη και της 
συζύγου του Μαρίας Χατζητοφή. 
Σε ηλικία τριών ετών ορφάνεψε 
από το θάνατο του πατέρα του. 
Μετά την ολοκλήρωση της πρω-

τοβάθμιας εκπαίδευσής του στο 
σχολείο του χωριού, ο έντεκα 
ετών Γρηγόριος έγινε μαθητευό-
μενος ως υποδηματοποιός στο 
κατάστημα του γαμπρού του, 
όπου εργάστηκε για τα επόμενα 
οκτώ χρόνια.  
 Στην ηλικία των είκο-
σι ετών αποφάσισε να παρακο-

λουθήσει τα μαθήματα του γυ-
μνασίου και εγγράφηκε το 1949 

στο Ανώτερο Εμπορικό Σχολείο 
του Λευκόνικου, το οποίο είχε 
τότε μόνο πέντε τάξεις. Έγινε 
δεκτός στη δεύτερη τάξη. Το 
1951 πήρε μεταγραφή στο διά-

σημο Παγκύπριο Γυμνάσιο, στη 
Λευκωσία, έχοντας γίνει ρασο-
φόρος, και αργότερα χειροτονή-
θηκε διάκονος την Κυριακή της 
Πεντηκοστής, το 1953 στην Εκ-
κλησία του Αγίου Σάββα στη 
Λευκωσία από τον αείμνηστο 
Αρχιεπίσκοπο Μακάριο Γ '.  
 Αποφοίτησε από το 
Γυμνάσιο το 1954 και πήγε στην 
Αθήνα για να σπουδάσει στη 
Θεολογική Σχολή του Πανεπι-
στημίου εκεί. Πριν από τη λήψη 
του πανεπιστημιακού του πτυχί-
ου το Φεβρουάριο του 1959, διο-
ρίστηκε στην Εκκλησία των Αγί-
ων Πάντων στο Λονδίνο, έφτασε 
εκεί και ξεκίνησε τα καθήκοντά 
στην πόλη Camden τον Απρίλιο 
του 1959. 
 Διορίστηκε πρεσβύτε-
ρος από τον αείμνηστο Αρχιεπί-
σκοπο Θυατείρων, τον Αθηναγό-
ρα Καββάδα, στις 26 του ίδιου 
μήνα. Το 1964 διορίστηκε Πρω-

τοσύγκελος της Αρχιεπισκοπής 
Θυατείρων.  
 Το 1968 παρακολού-
θησε μεταπτυχιακό πρόγραμμα 
στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ 
και την εποχή εκείνη δημιούρ-
γησε την Ελληνική Ορθόδοξη 
Κοινότητα.  
 Στις 12 Δεκεμβρίου 1970 

χειροτονήθηκε επίσκοπος Τρο-
παίου από τον πρώην Αρχιεπί-
σκοπο Θυατείρων Αθηναγόρα 
Κοκκινάκη στον Καθεδρικό Ναό 
της Αγίας Σοφίας.   
 

                ΣΥΝΕΧΕΙΑ >>>>> 



ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ 
Τον μήνα Αύγουστο έγιναν στην Εκκλη-

σία μας οι Βαπτίσεις: 
1. Του Αντωνίου-Ροβέρτου γιου του Jonathan-James Jow-

ers και της Ανδρούλλας-Αθανασίας Ανδρέου, με αναδό-
χους την Μαρία Ανδρέου και τον Αθανάσιο Κυριάκου. 

2. Της Αμαλίας κόρης του Χριστοδούλου και της Αναστασί-
ας Ανδρέου, με αναδόχους τον Κωνσταντίνο Κλεάν-
θους και την Αναστασία Κλεάνθους. 

3. Του Ανδρέου-Rico-Ραφαήλ γιου του Jamie Llewellyn 
και της Αικατερίνης Γεωργίου, με αναδόχους την Ξένια 
Andreou, την Μαρία Ζορλάκκης, την Ηλιάνα Προδρόμου, 
τον Μιχαήλ Παντελή, τον Daniel Walker και τον Jamie 
Vanriel. 

4. Του Νικολάου-Λαζάρου γιου του Κωνσταντίνου και της 
Αναστασίας Κωνσταντίνου, με ανάδοχο τον Γεώργιο 
Τετράδη-Μέρη. 

5. Του Λεονάρδου-James γιου του Daryl και της Απολλω-
νίας Belsey, με αναδόχους την Σοφία Avanzi και τον 
Marlon Bennett. 

6. Του Μάξιμου-Ανδρέου γιου του Ανδρέου Γεωργίου και 
της Esin Hassan, με αναδόχους τον Κωστάκη Γιακουμή 

και την Νίκολα Γιακουμή. 
7. Του Χριστιανού γιου του Ανδρέου και της Μαρίας-

Λουΐζας Ρωσσίδη, με ανάδοχο τον Αντώνιο Φιλίππου. 
8. Του Ιωάννου-Layton-Perry γιου του Perry-Charles 

Sheward και της Καλλιόπης-Μαρίας Νικολάου, με ανά-
δοχο την Δέσποινα Νικολάου. 

9. Του Αλέξανδρου γιου του Δανιήλ και της Ιωάννας Κουρ-
σουμπά, με ανάδοχο την Λουΐζα Jones. 

10.Του Λεονάρδου-Sai γιου του Ανδρέου Χριστοδουλίδη 
και της Sheena-Σοφίας Patel, με ανάδοχο τον Αντώνιο-
Anish Patel. 

Ευχόμαστε να σας ζήσουν οι Νεοφώτιστοι! 

 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ >>>>>     Από την πρώτη 
μέρα της χειροτονίας του ανέλαβε να 
διοργανώσει και να διοικήσει τον Καθε-
δρικό Ναό της Παναγίας και την Εκκλη-
σία του Αγίου Βαρνάβα του Αποστόλου 
στο Wood Green στο Βόρειο Λονδίνο. 
Στις 16 Απριλίου 1988 εξελέγη ομόφωνα 
από την Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου ως Αρχιεπίσκοπος Θυατεί-
ρων και Μεγάλης Βρετανίας. Την ίδια 
μέρα και ώρα βαπτίζει τον γιο μου Δημή-
τριο. Η ενθρόνισή του έγινε αργότερα, 
στον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας 
στο δυτικό Λονδίνο. Έχει δει να δη-
μιουργούνται πάνω από 120 Ελληνικές 
Ορθόδοξες Εκκλησίες στη Μεγάλη Βρε-
τανία, συμπεριλαμβανομένης της δικής 
μου Εκκλησίας των 12 Αποστόλων στο 
Brookmans Park. 

   Δημιούργησε και είναι ο Πρόεδρος 
του Εκπαιδευτικού Φορέα  ΕΦΕΠΕ για 

να επιβλέπει την Εκπαίδευση στην Πα-
ροικία και την Ελληνική Γλώσσα. Επίσης 
ίδρυσε τη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, 
όπου με διόρισε ως Διευθυντή το 1986 

και όπου υπηρετούσα τα τελευταία 30 

χρόνια.  
     Τα επιτεύγματά του ήταν πολλά! Σε 
αυτή την 30η του επέτειο ως Αρχιεπί-
σκοπος, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά 
τον Σεβασμιώτατο για όλα όσα έκανε για 
τη Ελληνορθόδοξη Παράδοση, τις Εκ-
κλησίες μας, την Εκπαίδευση και τις 
Κοινότητες μας εδώ στο Ηνωμένο Βασί-
λειο.  
      Σεβασμιώτατε ΑΞΙΟΣ !!! Προσεύχο-
μαι στον Θεό να σας δώσει ακόμη πε-
ρισσότερες ημέρες και χρόνια, για να 
υπηρετείτε αυτήν την Βιβλική Αρχιεπι-
σκοπή, Θυατείρων και Μεγάλη Βρετανί-
ας. 
       Εις Πολλά έτη Δέσποτα!!! 

ΓΑΜΟΙ: Τον μήνα Αύγουστο έγιναν 

στην Εκκλησία μας οι Γάμοι: 1. Του 

Ρίκκου Χριστοφίδη μετά της Jacqueline-

Anne Conway.  2. Του Darren-David 

Hinds μετά της Χριστιάνας Κολάς.  3. Του 
Simeon-James Atkins μετά της Κωνστα-
ντίνας Σαμμούτη.  4. Του Παύλου Weaver 
μετά της Κατερίνας-Δέσποινας Χρήστου.  
5. Του Ιωάννου Κυπραίου μετά της Θέ-
κλας Χασομέρη.  
Ευχόμαστε να ζήσουν οι Νεόνυμφοι! 

ΚΗΔΕΙΕΣ: Τον μήνα Αύγουστο εψάλει η 

εξόδιος Ακολουθία των αείμνηστων Ρίτας 
Κυριακίδη και Ευτυχίας Γεωργιάδη.   
Αιωνία τους η μνήμη! 

ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥ-
ΓΟΥΣΤΟΣ  

 
Ο ΜΗΝΑΣ  

ΤΗΣ  
ΠΑΝΑΓΙΑΣ  

ΣΤΗΝ  
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ 

 
ΧΡΟΝΙΑ ΜΑΣ 

ΠΟΛΛΑ 

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 

 The prophets of the Old Testament have issued 
warnings about following false prophets, what their char-
acters are like and revealed what their real intentions were: 
 “And the LORD said to me, ‘The prophets 
prophesy lies in My name. I have not sent them, com-
manded them, nor spoken to them; they prophesy to 
you a false vision, divination, a worthless thing, and the 
deceit of their heart.’” (Jeremiah 14:14)  
 Some of the false prophets today are the many self-
proclaimed Televangelists and ‘prophets’ of Protestant 
Evangelicalism, Baptists and Pentecostals spreading their 
own brand of ‘Christianity’. 
 “‘Woe to the shepherds who destroy and scatter 
the sheep of My pasture!’ says the LORD.” (Jeremiah 
23:1)  
 The shepherds mentioned here are the false proph-
ets who destroy and scatter the sheep of God’s pasture 
who are the people of Israel.  The same warning applies to 
those shepherds of the New Testament who make people 
leave the Apostolic Faith, the new Israel of God, to follow 
after their false wisdom. 
 “Thus says the LORD of hosts: ‘Do not listen to 
the words of the prophets who prophesy to you. They 
make you worthless; They speak a vision of their own 
heart, not from the mouth of the LORD.’” (Jeremiah 
23:16) 
 “Your prophets have seen for you False and 
deceptive visions; They have not uncovered your iniq-
uity, To bring back your captives, But have envisioned 
for you false prophecies and delusions.” (Lamentations 
2:14) 
 Those who dare to take away the flock of Christ 
from His Body to join them to their groups according to 
their own wisdom and false teachings, the Lord gives 
them the same stern warning He gave to the scribes and 
Pharisees: 
 “Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites!  
For you travel land and sea to win one proselyte [ie. a 
convert], and when he is won, you make him twice as 
much a son of hell as yourselves.” (Matthew 23:15) 
 Orthodox Christians must not think, as many 
Protestants do, that accepting Jesus as their personal Sav-
iour and/or they are Orthodox automatically saves them.  
We are in the process of being saved, as long as we be-
lieve correctly and do the will of God until our very last 
breath in this life.  As Orthodox Christians we are in even 
greater danger of losing our salvation because we have 
received the full deposit of the Christian Faith and will be 
judged on that premise.  Since we have received much 
from Christ and His Apostles, we must remember the 
Lord’s very own words: 
 “For everyone to whom much is given, from him 
much will be required; and to whom much has been 
committed, of him they will ask the more.” (Luke 

12:48) 
 The concept of being divided (let alone the idea of 
being tolerant of the issues) is foreign to the teaching of 
the Apostolic Doctrines that are in harmony with the 
Scriptures. Listen to the words of St Ignatius (martyred 
107 A.D.) who is agreeing with Holy Scripture in this 
matter: 
 “Abstain from the evil weeds which Jesus Christ 
does not cultivate because they are not the planting of 
the Father--not that I found division among you; what 
I found was filtering out. For as many as belong to God 
and Jesus Christ these are with the Bishop. And as 
many as repent and come to the unity of the Church, 
these also will belong to God so that they may be living 
in accordance with Jesus Christ. Do not be deceived, 
my brothers: if anyone follows a maker of schism he 
‘will not inherit the kingdom of God’ [1 Corinthians 
6:9, 10]; if anyone walks in strange doctrine he has no 
share in the passion.” (Epistle of Ignatius to the Philadel-
phians 3:1-3) 
 St Ignatius also said on the matter of division: 
“...When I was with you I cried out, I spoke with a loud 
voice, God’s own voice: ‘Pay attention to the Bishop 
and the Presbytery and the deacons.’ Some suspected 
me of saying this because I had advance information 
about the division of some persons; but He for whom I 
am in bonds is my witness that I did not know it from 
any human being. The Spirit made proclamation, say-
ing this: ‘Do nothing apart from the Bishop; keep your 
flesh as the temple of God; love unity; flee from divi-
sions; be imitators of Jesus Christ as He is of His Fa-
ther.’ I did what I could as a man devoted to unity. But 
God does not dwell where there is division and wrath. 
The Lord forgives all who repent, if they repent and 
turn toward the unity of God and the council of the 
Bishop. I am confident that by the grace of Jesus 
Christ he will loose every bond from you. But I exhort 
you to do nothing with partisan spirit--instead, in ac-
cordance with what you have learned of 
Christ.” (Epistle of Ignatius to the Philadelphians 7:1-8:2)  
  
                                                         (To Be Continued…) 

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

βλέπετε ζωντανά τις 
Ιερές Ακολουθίες 


