
 
             

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 

Οκτώβριος 2019 / October 2019 

Τρίτη                     1/10/19 Ρωμανού του Μελωδού / Romanos the Melodist  9.30-11.30   

Τετάρτη                 2/10/19 Κυπριανού και Ιουστίνης των Μαρτύρων / Martyrs Cyprian and Justine the Virgin   9.30-11.30  

Κυριακή                6/10/19 Πάντων των Κυπρίων Αγίων & Θωμά του Αποστόλου και Κενδέα Οσίου   
All Saints of Cyprus & Apostle Thomas and Venerable Kendeas    

9.30-12.30  

Παρασκευή         18/10/19 Λουκά Ευαγγελιστού / Luke the Evangelist  9.30-11.30   

Τετάρτη               23/10/19 Ιακώβου Αδελφοθέου / James the brother of the Lord (son of Joseph from first marriage)   9.30-11.30  

Σάββατο              26/10/19 Δημητρίου Μεγαλομάρτυρος του Μυροβλύτου / Great-Martyr Demetrios the Myrrh-gusher  9.30-11.30  

Δευτέρα               28/10/19 Αγίας Σκέπης της Θεοτόκου ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ 

Holy Protection of the Mother of God (NATIONAL DAY OF GREECE)  

9.30-11.30  

 Νοέμβριος 2019 / November 2019   

Παρασκευή           1/11/19 Κοσμά και Δαμιανού των Αναργύρων και Θεοδότης της μητρός αυτών 

Cosmas and Damian the Unmercenaries and Theodoti their mother  

9.30-11.30   

ΕΥΓΕΝΕΙΣ ΔΩΡΗΤΕΣ - DONATIONS - ΔΩΡΕΕΣ  
T CHRYSANTHOU £50, L YIALLOURIS £250, IN MEMORY OF C HAMBOULIDES £1100  

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 Σεπτέμβριο το τραπέζι πρόσφεραν οι κυρί-
ες Άννα Σωφρονίου και Πόπη Χρυσάνθου. Εάν κάποιος επιθυμεί να προσφέρει το 
γεύμα να μιλήσει με την Πρόεδρο κ. Έλενα Journet ή με τον Ιερατικό μας Προϊ-
στάμενο π. Ιωσήφ Παλιούρα. 

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
 

02. Κυπριανός  03. Διονύσιος 

04. Ιερόθεος      05. Χαριτίνη 
06. Θωμάς         07. Σέργιος 
08. Πελαγία 
10. Ευλάμπιος, Ευλαμπία 
15. Λουκιανός    
18. Λουκάς 
20. Αρτέμιος, Γεράσιμος 
21. Χριστόδουλος, Σωκράτης 
23. Ιάκωβος      
26. Δημήτριος       27. Νέστορας 
30. Ζηνόβιος, Ζηνοβία 

Η πρώτη Κυριακή του  
Οκτωβρίου είναι αφιερωμέ-
νη στους Κυπρίους Αγίους  

Χρόνια Πολλά   
στους εορτάζοντες!! 

Greek Language Courses now available 

The Twelve Apostles Greek Orthodox Church is now offering Greek language 
courses that have been developed for those who need to start learning, enhance 
their skills or develop their communication abilities in the Greek Language. There 
is a range of courses for all levels available. Contact us for more information. 

ANNUAL DINNER & DANCE 
Την Κυριακή 10η Νοεμβρίου 2019, θα πραγματοποιηθεί για εφέτος ο Ετήσιος Επί-
σημος Χορός της Κοινότητάς μας, στο Grand Palace 242 High Road, Wood Green, 
London N22 8JX. Εισιτήριο £50 για μεγάλους και £25 για μικρούς. Θα σας περι-
μένουμε όλους. Παρακαλώ προ κρατήστε τα εισιτήρια σας. Έχουν εκδοθεί λαχεία 
με πολλά και πλούσια δώρα. Θα τυπωθεί επίσης ειδικό λεύκωμα όπου μπορείτε να 
διαφημίσετε την επιχείρησή σας ή να βάλετε οικογενειακές ευχές.  

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣ 

Από τους Αγιασμούς στα Ελληνικά Παροικιακά Σχολεία 
Manor Hill, Goffs Oak & Potters Bar 

 

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 

 

 Έζησε τον 6ο αιώνα μ.Χ . 

επί του βασιλέως Αναστασίου 
του Α '. 

 Αρχικά είχε χρηματίσει 
διάκονος στην εκκλησία της 
Βηρυτού. Κατόπιν μετέβηκε 
στην Κωνσταντινούπολη και 
έμεινε στα κελιά τού Ναού της 
Θεοτόκου. 
 Ο Ρωμανός είχε μέτρια 
παιδεία και το ποιητικό ταλέντο 
του ήταν ακόμα άγνωστο. Διε-
κατέχετο όμως από μία βαθιά 
πίστη στην σεπτή μνήμη της 
Παναγίας της Παρθένου και 
τακτικά παρακολουθούσε στον 
Ναό της Παναγίας των Βλαχερ-
νών τις κατανυκτικές ολονυκτί-
ες. Σε μία τέτοια, στην γιορτή 
των Χριστουγέννων, που παρα-
βρέθηκε η ψυχή του γέμισε με 
κατάνυξη και όταν γύρισε στο 
κελί του είδε όνειρο την Πανα-
γία να του προσφέρει ένα βιβλί-
ο και να του λέει να το καταφά-
ει. Ο Ρωμανός από την επίδρα-
ση τού ονείρου συνέθεσε για 
την γέννηση τού Χριστού το 
τροπάριο <<Ἡ Παρθένος σήμε-
ρον τὸν ὑπερούσιον τίκτει καὶ ἡ 

γῆ τὸ σπήλαιον τῷ ἀπροσίτω 

προσάγει..>>. Από την στιγμή 
αυτή η ποιητική επιφοίτηση του 
οσίου Ρωμανού έμεινε άσβεστη 
και αναδείχτηκε ο εξωχότερος 
και μεγαλύτερος μελωδός της 
Εκκλησίας μας. 
 Ο Ρωμανός έγραψε χίλιες 
περίπου συνθέσεις από τις 
όποιες διασώθηκε μόνο το ένα 
δέκατο. Πολυποίκιλα τα θέματά 

του. Ύμνησε όλους σχεδόν 
τους Αγίους και τις εορτές της 
Χριστιανικής Εκκλησίας. Ανεξά-
ντλητος στις συλλήψεις και στον 
πλούτο ιδεών, γνωρίζοντας τον 
τρόπο να προσδίνει πρωτοτυπία 
ακόμη και στα πιο κοινά θα 
μπορούσε να χαρακτηρίσει κα-
νείς θέματα. Το χωρίς χάρη 
πολλές φορές υλικό του 
(γεγονότα και βίος Αγίων) μπο-
ρούσε να το μετατρέψει σε ζω-

ντανό δραματικό πίνακα. Τα 
πρόσωπα των Αγίων αλλά και 
της Παναγίας και του Χριστού 
παρουσιάζονται απόλυτα ζωντα-
νά χωρίς τίποτα το νεκρικό ή 
απόκοσμο. 
 Η ποίηση του Ρωμανού 
του Μελωδού εκφράζει την ίδια 
την εποχή του, τους πόθους και 
τις ελπίδες εκείνων των ανθρώ-

πων. Γί  αυτό και το έργο του 
δεν εξετάζεται μόνο από Θρη-
σκευτικής άποψης ή λογοτεχνι-
κής αλλά και ιστορικής και λαο-
γραφικής. Η γλώσσα του απλή, 
χωρίς στόμφους και όπου πα-
ρουσιάζεται ρητορική μακρολο-
γία επειδή έτσι επιβαλλόταν 
από την ανάγκη των τότε λει-
τουργικών πλαισίων, αυτή γίνε-
ται χωρίς να κουράζει. Γενικά οι 
φράσεις του περιέχουν μια πλα-
στικότητα, μεστή νοημάτων κα-
τά μια άψογη τεχνική όπως πα-
ραδέχονται ειδικοί. 
 Ο διάσημος Γερμάνος 
βυζαντινολόγος καθηγητής 
Κρουμβάχερ, πλέκει το εγκώμιο 
του Ρωμανού. Η κριτική, λέει, 

ανακήρυξε τον Ρωμανό σαν τον 
μεγαλύτερο ποιητή του Βυζαντι-
νού αιώνα, αληθινό Πίνδαρο 
αυτού. Κατείχε ανεξάντλητο 
πλούτο ιδεών, ανυπέρβλητη 
πλαστικότητα φράσεως, μεστή 
και δυνατή γλώσσα, θησαυρό 
αρμονίας ποικίλων και καλλιτε-
χνικών ρυθμών. 
 Ο Ρωμανός χρησιμοποίη-
σε το ποιητικό εκείνο είδος πού 
λέγεται εκκλησιαστικός Ύμνος 
και του χάρισε την τελειότερη 
μορφή. Ο Ύμνος αποτελείται 
από το Κοντάκιον (προσόμοιον 
ή κουκούλιον), τους Οίκους και 
το Εφύμνιον και στηρίζεται πά-
νω στο νόμο της Ισοσυλλαβίας 
και ομοτονίας. Μαζί με το ποιη-
τικό κείμενο συνέθετε ο ίδιος 
και τη μουσική ή έδενε το νέο 
ποίημα πάνω σε παλιότερη μου-
σική σύνθεση. Θεματικά τα 
έργα του αναφέρονται περισσό-
τερο σε γεγονότα της ζωής του 
Χριστού και σε ιερά πρόσωπα 
της Γραφής, όπως και σε βίους 
αγίων. Το είδος αυτό της ποίη-
σης κυριαρχεί και σήμερα στην 
εκκλησιαστική ποίηση. 



ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ 
Τον μήνα Σεπτέμβριο έγιναν στην Εκ-

κλησία μας οι Βαπτίσεις: 
1. Της Σοφίας κόρης του Κωνσταντίνου και της 

Samantha Αντωνίου, με ανάδοχο την Μαρία 
Dik. 

2. Του Λουκά γιου του Αντωνίου Χριστοδούλου 
και της Yeldem Baser, με αναδόχους την 
Μααρία Κυριάκου, τον Daryl Greenough και 
την Emma Greenough. 

3. Της κατηχούμενης Εμμανουέλας-Lorraine 
κόρης του David-John Hazelwood και της 
Lorraine-Denise Claydon-Thorogood, με 
αναδόχους την Χαρούλα Σεργίου και τον 
Κυριάκο Χατζηκυριάκου. 

4. Του Απόλλωνα-Jack γιου του Νικόλαου Μα-
λιαλή και της Eleanor Field, με αναδόχους 
τον Γεώργιο Λεβέντη και την Jacqueline 
Stiff. 

5. Της Φωτεινής κόρης του Δημήτριου και της 
Ιουλίας Μαυρέλου, με ανάδοχο την Βαρβάρα 
Νικολή. 

6. Του Αλέξανδρου-Αιμιλιανού γιου του Άνδρου 
και της Φλώρας Ανδρέα, με αναδόχους την 
Άντρεα Γερολέμου και τον Αλέξιο Περικλή. 

7. Της Χλόης-Mia κόρης του Αντωνίου και της 
Μαρίας Αντωνίου, με αναδόχους τον Σταύρο 
Ηλία, την Γεωργία Ηλία, την Μαρία Πογιατζή 
και τον Αντώνιο Πογιατζή. 

8. Του Christian-Nikolay γιου του Nikolay 
Tsvetkov Nikolaev και της Hristina At-
anasova, με ανάδοχο τον Krasimir Stefanov 
(Βούλγαροι Ορθόδοξοι). 

9. Του Ανδρέου γιου του Robert-William Hem-
ingway και της Χρυστάλλας Αδάμου, με 
αναδόχους την Ειρήνη-Χρυσοβαλάντη Αδάμου 
και τον Ελευθέριο Καλαφάτη. 

10.Του Μαρίνου γιου της Ελένης Κυριάκου, με 
αναδόχους τον Κυριάκο Κυριάκου, την Ελένη-
Jeanette Μουσικού και την Χριστίνα Γεωργί-
ου. 

(<—— Συνέχεια / Continued) 

 

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ: Τον μήνα Σεπτέμβριο έγιναν στην Εκκλησία μας οι Βαπτίσεις (Συνέχεια… / 

Continued...): 
11.Της Αναστασίας κόρης του Άριστου και της Μαριάννας Τοφαλλή, με ανάδοχο τον Νικόλαο-Κύπρο Τοφαλλή. 
12.Της Ηλιάνας-Ήρας κόρης του Gelmis Gustaitis και της Λείας Δημητρίου, με αναδόχους την Κωνσταντία Γεωρ-

γίου και την Skaistuole Jonaviciene. 
13.Της Ορελίας-Rose κόρης του Νίκου-Σπύρου και της Cassandra-Ann Ανδρέου, με αναδόχους την Χριστέλλα 

Ανδρέου και την Στέφανη Ανδρέου. 
14.Του Αντωνίου-Lloyd-Ιουλιανού γιου του Julian Miller και της Μαρίας Πετρή, με αναδόχους την Δημητρούλλα 

Gunn και την Rebecca Gunn. 
15.Του Αναστασίου-Ραφαήλ γιου του Jorge-Miguel Da Silva Casanova και της Μαριάννας Αναστασίου, με ανάδο-

χο τον Νικόλαο Αναστασίου. Ευχόμαστε να σας ζήσουν οι Νεοφώτιστοι! 
 

ΓΑΜΟΙ: Τον μήνα Σεπτέμβριο έγιναν στην Εκκλησία μας οι Γάμοι: 1. Του Κωνσταντίνου Γε-

ωργίου μετά της Αλεξίας-Νικόλ Αναστασίου.  2. Του Jason Rubano μετά της Ειρήνης Χαμπή.  3. Του 
Αχιλλέα Ορφανίδη μετά της Ευαγγελίνας Θεοδούλου.  4. Του Αντωνίου Γεωργίου μετά της Rebecca 

Chambers.   Ευχόμαστε να ζήσουν οι Νεόνυμφοι! 
 

ΚΗΔΕΙΕΣ: Τον μήνα Σεπτέμβριο εψάλει η εξόδιος Ακολουθία των αειμνήστων Παναγιώτας Στρούθου 

και Αντωνίου Στρούθου.  Αιωνία τους η μνήμη! 

Ο Προφήτης Ιωήλ 
 Ο Προφήτης Ιωήλ είναι ένας από 
τους δώδεκα μικρούς λεγόμενους προφήτες. 
Ήταν γιος του Βαθουήλ, από τη φυλή Ρου-
βήμ (αυτό όμως δεν είναι σαφές, διότι 
άλλοι τον θέλουν καταγόμενο από την φυλή 
Γαδ), και προφήτευσε όταν βασιλιάς στη 
φυλή του Ιούδα ήταν ο Ιωάς (878 - 838 
π.Χ). Το προφητικό του βιβλίο, έχει λεχθεί 
ότι το διακρίνει ύφος ποιητικότατο, περίκομ-
ψο, ζωηρό και αποτελεί κόσμημα της εβραϊ-
κής φιλολογίας. Να τι λέει περί μετανοίας: 
<<Καὶ νῦν λέγει Κύριος ὁ Θεὸς ὑμῶν 
ἐπιστράφητε πρός με ἐξ ὅλης τῆς καρδίας 
ὑμῶν καὶ ἐν νηστείᾳ καὶ ἐν κλαυθμῷ καὶ 
ἐν κοπετῷ καὶ διαῤῥήξατε τὰς καρδίας 
ὑμῶν καὶ μὴ τὰ ἱμάτια ὑμῶν καὶ 
ἐπιστράφητε πρὸς Κύριον τὸν Θεὸν ὑμῶν, 

ὅτι ἐλεήμων καὶ οἰκτίρμων ἐστι, μακρόθυμος 
καὶ πολυέλεος>> (Ιωήλ, Β' 12-13). Και τώρα, 
λέει ο Κύριος και Θεός σας: Επιστρέψτε με 
μετάνοια σ' εμένα με όλη σας την καρδιά, 
με νηστεία και με δάκρυα μετανοίας. Σχίστε 
τις καρδιές σας από πόνο μετανοίας και 
συναίσθηση της ενοχής σας, και όχι τα 
ενδύματά σας. Επιστρέψτε στον Κύριο και 
Θεό σας, διότι αυτός είναι ελεήμων και 
οικτίρμων, μακρόθυμος και πολυέλεος. 
Μπορούμε να πούμε ότι το προφητικό βιβλίο 
του Ιωήλ, αποτελείται από τρία κεφάλαια, που 
εκεί μέσα προφητεύει την έκχυση των δωρε-
ών του Αγίου Πνεύματος (Πράξ. στ’ 17) στη 
Χριστιανική Εκκλησία, καθώς επίσης και τα 
σημεία, που θα προηγηθούν της δευτέρας 
π α ρ ο υ σ ί α ς  τ ο υ  Κ υ ρ ί ο υ .  

Ο προφήτης Ιωήλ απεβίωσε ειρηνικά.  

Τον μήνα Σεπτέμβριο έγινε ακόμη ένας επιτυχημένος διαγωνισμός στο Τάβλι και 
τα έσοδα ανήλθαν στις £1300. Θερμές ευχαριστίες σε όσους πήραν μέρος και 
στον Πρόεδρο μας κ. Μιχαλάκη Πιλινά που έκανε όλα τα έξοδα. Νικητής σε αυ-
τόν τον διαγωνισμό ήταν ο Μιχάλης Γεωργίου και δεύτερος ο Ανδρέας Χριστοφί-
δης.                  Σας περιμένουμε στον επόμενο διαγωνισμό μας. 

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 use of sponsors (Godparents) in Baptism dates 
back to the days when Christians were persecuted by the 
Roman Emperor Nero (64 A.D.).  Parents were often massa-
cred during these persecutions. Thus sponsors were provid-
ed to instruct the children in the Christian faith in the event 
the parents were martyred. Even today, Jews have Godpar-
ents for their baby boys when they are circumcised eight 
days after birth. Baptism is the equivalent of Circumcision 
for Christians (see Colossians 2:11-12) so we give baptism 
to children of Christian parents.  The Godparent promises to 
see to it that the child is raised and educated in the Orthodox 
Christian faith. For this reason, it is important that Godpar-
ents be chosen not for social reasons, but because they are 
persons who love God and His Church. Sponsors must be 
Orthodox Christians in good standing with the Church, oth-
erwise they will not be able to bring up the child in a faith 
that is not theirs. 
 A number of groups of Protestants like Baptists and 
Evangelicals say that you need reason to believe in Christ.  
Therefore, they only baptise adults who can reason and have 
the capacity to believe mentally in Christ.  Scripture in-
structs us, “You brought me forth from the womb and 
did make Me to trust when on my mother’s 
breasts.” (Psalm 22:9).  Therefore, trust is a pre-rational 
relationship that can be had by infants.  Even, St John the 
Baptist leaped for Joy while in St Elizabeth’s womb when 
he encountered Christ who was still in the womb of the Vir-
gin Mary.  In Matthew 18:1-5 and Luke 18:15-17, Jesus 
says to let the “little ones” (in Greek ‘suckling babies’) 
come to Me to show that relationships of faith/trust are 
formed at an early age and even before birth, as indicated by 
Psalm 22.  Also, Jesus rebukes His disciples because they 
tried to stop the children from being blessed by Christ be-
cause they thought the needs of adults were a higher priori-
ty.  Jesus points out “unless you are converted and be-
come as little children, you will by no means enter the 
kingdom of heaven. Therefore whoever humbles himself 
as this little child is the greatest in the kingdom of heav-
en. Whoever receives one little child like this in My name 
receives Me.” (Matthew 18:3-5) and “Take heed that you 
do not despise one of these little ones, for I say to you 
that in heaven their angels always see the face of My 
Father who is in heaven.” (Matthew 18:10). St Luke in his 
gospel, writes that Jesus said “Let the little children come 
to Me, and do not forbid them; for of such is the king-
dom of God. Assuredly, I say to you, whoever does not 
receive the kingdom of God as a little child will by no 
means enter it.” (Luke 18:16-17).  Having these words of 
the Lord in mind and what He said to His secret disciple 
Nicodemus the Pharisee, “Truly, Truly, I say to you, un-
less one is born of water and the Spirit, he cannot enter 

the kingdom of God.” (John 3:5), children satisfy God’s 
criteria for them to enter the kingdom of God.  Water and 
the Spirit has always been understood in the Church to refer 
to baptism where the person is plunged three times in water 
in the name of the Holy Trinity and is confirmed with 
blessed olive oil to receive the gifts of the Holy Spirit.  
Therefore, since baptism is the path to enter the kingdom of 
God and it is to such as them that belongs the kingdom of 
God, then they have every right to be baptised.  The Lord 
Himself will sternly rebuke those who do not allow children 
to be baptised, just like He did to His disciples. 
 So those who think adults who reason can be bap-
tised think that God is limited by our intellect and God will 
not love us and have a relationship with us as children until 
we can “name” God.  Also, their reasoning would suggest 
that geniuses who can reason better will be the only ones 
with true faith in God and those with Alzheimer’s and the 
mentally handicapped can lose their faith or are less capable 
of faith because of limited intellectual capacities.  In infant 
baptism, a child is truly free in Christ and in the will of God.  
A child is raised in faith, taught about God, trusts God and 
loves God and this does not violate his free will.  If an infant 
is baptised it still faces the choice daily to either do God’s 
will or deny Him, as would a baptised adult. A baptised 
person has all of the benefits of the Church, Christ, God and 
the communion of the saints to help him make the proper 
choice. 
 Protestants would argue that the proper time to bap-
tise someone is when they have reached the ‘age of account-
ability’.  We should ask when this ‘age of accountability’ is.  
When kids know right from wrong?  Sing Jesus Loves Me?  
Articulate a doctrine of justification and atonement? If faith 
is knowledge and reason, doesn’t it get harder to have faith 
as we get older? Why are children held up to be the models 
of faith by Jesus? It is because the essence of faith is trust 
not reason, which is the same at all ages.  Faith can be in-
formed by, shaped by and strengthened or weakened by 
reason.  Even in adult baptism traditions, someone needs to 
decide whether somebody can be baptised which shows that 
you are not accountable to God alone but to a church, priest/
pastor or parent. In infant baptism that reality is acknowl-
edged from day one.  Therefore, shall we lower or raise the 
age of accountability? 
 In 160 A.D., Tertullian argued against infant bap-
tism, which was an Apostolic practice, showing that this 
was practiced very early in Church history.  He believed this 
on the basis of a heresy that sins committed after baptism 
couldn’t be forgiven, and he advocated deathbed baptism to 
insure salvation.  
 

(To Be Continued…) 


