
 ΠΕΝΤΑΤΡΟΥΛΛΗ 

Σεπτέμβριος  2022 i 

ΠΕΝΤΑΤΡΟΥΛΛΗ 
Περιοδική Έκδοση Εκκλησίας Περιστερώνας   

Έτος  ΙΖ ‘   Τεύχος 189   Σεπτέμβριος  2022 

 



 ΠΕΝΤΑΤΡΟΥΛΛΗ 

Σεπτέμβριος  2022 ii 

ΑΓΙΟΣ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 
Ο εθνομάρτυρας Χρυσόστομος Καλαφάτης, γεννήθηκε στην Τριγλία της 

Προποντίδας το 1867 μ.Χ. Γονείς του Χρυσοστόμου ήσαν ο Νικόλαος 

Καλαφάτης και η Καλλιόπη Λεμωνίδου. Το ζεύγος Καλαφάτη, παρά την 

μέτρια οικονομική του κατάσταση, ανέθρεψε με επιμέλεια τα παιδιά του. Η 

μητέρα του έταξε τον Χρυσόστομο στην Παναγία την ημέρα των Φώτων 

του 1868 μ.Χ., όταν είχε επισκεφθεί την 

Τρίγλια ο Μητροπολιτης Προύσας. Κατά 

την περίοδο της ελληνικής διοίκησης της 

Σμύρνης (1919 - 1922 μ.Χ.), λειτουργούσε 

ως αναμφισβήτητος εθνάρχης του 

μικρασιάτικου Ελληνισμού και ως ο 

εμπνευσμένος ηγέτης της «Μικρασιατικής 

Άμυνας» για την δημιουργία αυτόνομου 

κράτους σε περίπτωση ήττας του 

ελληνικού στρατού. Η κατάρρευση όμως 

του μικρασιάτικου μετώπου (Αύγουστος 

1922 μ.Χ.) απογοήτευσε τον μεγαλόπνοο 

μητροπολίτη, ο όποιος αποδοκίμασε τα 

σχέδια των Μεγάλων Δυνάμεων για την 

απομάκρυνση του ελληνικού στοιχείου 

από την Μικρά Ασία. Η εισβολή των 

Τούρκων στην Σμύρνη υπήρξε η δοκιμασία των εθνικών του οραμάτων. 

Αρνήθηκε να εγκαταλείψει τον λαό του, παρά την πίεση των προξένων της 

Αγγλίας και της Γαλλίας. Στις 27 Αυγούστου 1922 μ.Χ. συνελήφθη από 

τον Τούρκο φρούραρχο της πόλης Νουρεντίν πασά, μετά το τέλος της 

θείας Λειτουργίας στο ναό της Αγίας Φωτεινής, και παραδόθηκε στον 

εξαγριωμένο τουρκικό όχλο. Ο όχλος άρπαξε χωρίς χρονοτριβή τον 

μητροπολίτη και τον οδήγησε πιο πέρα, μπροστά στο κομμωτήριο του 

Ismail, ενός Ιταλού προστατευόμενου· εκεί σταμάτησαν και τον έντυσαν 

με μία άσπρη μπλούζα που πήραν από τον κομμωτή· άρχισαν αμέσως να 

τον χτυπούν λυσσασμένα με γροθιές και με ξύλα, και να τον φτύνουν στο 

πρόσωπο· του τρύπησαν με μαχαιριές το σώμα· του ξερίζωσαν τη 

γενειάδα· του έβγαλαν τα μάτια· του έκοψαν τη μύτη και τα αυτιά.»  
Την Κυριακή προ της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού (φέτος 11 

Σεμπεμβρίου) η Εκκλησία μας καθιέρωσε να τιμά τη μνήμη του Αγίου 

Ιερομάρτυρα Επισκόπου Χρυσοστόμου Σμύρνης, «και των συν αυτώ 

αναιρεθέντων κατά την μικρασιατική καταστροφή μαρτύρων» του 1922. 
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ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΙΑ ΤΟΥ 
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟΥ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ  

ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
  Με την βοήθεια του Θεού και τις πρεσβείες του Αγίου Αντωνίου , 

ολοκληρώθηκαν σχεδόν οι εργασίες αναπαλαίωσης του ιερού 

Παρεκκλησίου του Αγίου Αντωνίου , που βρίσκεται στην κοινότητα 

Περιστερώνας. Μετά τις ευλογίες και τις συμβουλές του Μητροπολίτη  μας 

κ. Νεοφύτου, έχει αποφασισθεί όπως γίνει αρχικά στον Ναό ένας μικρός 

Αγιασμός , έτσι ώστε να καθαγιασθεί ο χώρος με την Χάρη του Αγίου 

Πνεύματος και να αρχίσει πάλι  την λειτουργία του με την τέλεση των 

ιερών ακολουθιών . Αυτό θα γίνει την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου και 

ώρα 6:30 , μαζί με τον Εσπερινό προς τιμή των Αγίων Θέκλας της 

ισαποστόλου , Αγίας Πολυξένης και  Σιλουανού Οσίου του Αθωνίτου. 

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι μετά τον Αγιασμό αυτό , και σε 

ημερομηνία  που θα ανακοινωθεί προσεχώς , θα τελεστεί στον Ναό από 

τον Μητροπολίτη μας, η τελετή 

της εκπλύσεως και μυρώματος 

της νεόκτιστης Αγίας 

Τράπεζας. Η συγκεκριμένη 

τελετή δεν θα είναι ολόκληρη η 

τελετή εγκαινίων , αφού επάνω 

στην καινούρια Αγία Τράπεζα 

έχει τοποθετηθεί η πλάκα της 

παλαιάς Αγίας Τράπεζας που 

είναι εγκαινιασμένη με Αγία 

Λείψανα από τις 21 Νοεμβρίου 

1921, όπως φαίνεται σε 

σχετική  επιγραφή. Η νέα Αγία Τράπεζα μόνο θα πλυθεί και θα μυρωθεί 

από τον επίσκοπο, όπως ακριβώς όμως γίνεται και στην τελετή των 

Εγκαινίων  ενός Ναού.  

     Μέχρι να φθάσουμε όμως στην μέρα , θα τελούνται οι ακολουθίες στο 

Παρεκκλήσιο, όπως θα φαίνεται στο μηναίο πρόγραμμα της ενορίας. Για 

την ολοκλήρωση του Παρεκκλησίου όμως, ώστε να φθάσουμε σε αυτή την 

ποθητή μέρα πρέπει να γίνουν κάποιες εργασίες και να αγοραστούν κάποια 

ιερά σκεύη , απαραίτητα για την λειτουργία του. Με βάση λοιπόν τις 

ανάγκες του Παρεκκλησίου έχουμε ετοιμάσει και σας παρουσιάζουμε ένα 

κατάλογο, με την ευχή να εξευρεθούν δωρητές για το καθένα από αυτά. 
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Όσοι επιθυμούν επίσης θα μπορούν να συμβάλουν ανώνυμα ή επώνυμα και 

με χρηματικά ποσά. Είμαστε σίγουροι ότι όπως κάθε φορά έτσι και τώρα, 

θα στηρίξετε και αυτή μας την προσπάθεια, κάνοντας έτσι όλοι μαζί το 

Παρεκκλήσιο του Αγίου Αντωνίου, ακόμη ένα στολίδι για την κοινότητα 

και την ευρύτερη περιοχή. Η αγάπη και η στήριξη σας, αποτελεί για μας 

κινητήριο μοχλό για τις αποφάσεις μας και σας ευχαριστούμε πολύ γι’ 

αυτό.                          Εκ της Εκκλησιαστικής Επιτροπής Περιστερώνας 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

1. Δύο  μικρά μπρούτζινα  μανουάλια μπροστά στην εικόνες α) του 

Χριστού και β) της Παναγίας  1300 ευρώ το ένα. 

2. Δυο μεγάλα σκαλιστά προσκυνητάρια της ίδιας τεχνοτροπίας με 

το τέμπλο, που θα μπουν δεξιά και αριστερά του τέμπλου  για την 

εικόνα του Αγίου Αντωνίου και απέναντι 1100 ευρώ το ένα . 

3. Μεγέθυνση και συντήρηση του παλαιού μικρού πολυέλαιου που 

είχε ο Ναός  1400  ευρώ. 

4. Ασημένιο κανδήλι Αγίου Αντωνίου 1500 ευρώ. 

5. Μπρούτζινος Σταυρός πάνω από την Αγία Πόρτα 750 ευρώ. 

6. Δύο Φανούς χειροποίητους για τα 2 ψαλτήρια 330 ευρώ ο ένας 

(σύνολο 660 ευρώ)  

7. Μπρούτζινο σταν για τον θυμιατό μέσα στο Ιερό Βήμα 750 ευρώ. 

8.Μια ασημένια ή ξυλόγλυπτη Περιστέρα (σύμβολο του Αγίου 

Πνεύματος)  που θα κρεμαστεί πάνω από την Αγία Τράπεζα (ακόμη 

δεν έχουμε τιμή) 

9. Ξυλόγλυπτο δισκέλιο Ευαγγελίου 800 ευρώ. 

10. Ιερόν Ευαγγέλιον   2000 ευρώ. 

11. Ξυλόγλυπτη βάση ιερών εξαπτερύγων και Σταυρού , πάνω στην 

Αγία Τράπεζα 600 ευρώ. 

12. Δύο κινητές ξυλόγλυπτες λαμπάδες για τις ιερές ακολουθίες 300 

η μία ( σύνολο 600 ευρώ) 

13. Μικροφωνική εγκατάσταση εντός και εκτός Ναού 3000 ευρώ 

14. Χρυσοκέντητα Άμφια Ναού 

Α)Αγία Τράπεζα 1500 ευρώ,  β) Αγία Πρόθεση 250 ευρώ,  

 γ) κουρτίνα Αγίας Πόρτας 600 ευρώ, δ)  κουρτίνα μικρής πόρτας 

ιερού 300 ευρώ,  ε) κάλυμμά για Προσκυνητάρι Ναού 400 ευρώ, στ) 

κάλυμμα για δισκέλιο 400 ευρώ, ζ) τραπεζομάντηλο για  τραπέζι 

αρτοκλασίας 350 ευρώ .   
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Πανηγυρικός Εσπερινός Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου και 
έναρξη εργασιών για την Αναστήλωση του 

Η Εκκλησιαστική επιτροπή του Ιερού Ναού Οσίων Βαρνάβα και 

Ιλαρίωνος Περιστερώνας , ανακοινώνει στους πιστούς, ότι έχει 

προγραμματιστεί η τέλεση εσπερινού στα ερείπια της κατεστραμμένης 

Εκκλησίας του Ευαγγελιστού και Αποστόλου Ιωάννου του Θεολόγου, 

που βρίσκεται στην κοινότητα και καλεί όλους να παραβρεθούν. 

Είναι γνωστό, πως εδώ και αρκετά χρόνια υπάρχει στους κατοίκους της 

Περιστερώνας, ο ευσεβής πόθος για την αναστήλωση του ιερού Ναού 

που είναι ερειπωμένος 

εδώ και πολλά χρόνια. 

Φέτος είμαστε στην 

ευχάριστη θέση να σας 

ανακοινώσουμε  ότι με 

την βοήθεια του Θεού , 

τις πρεσβείες του Αγίου 

Ιωάννη του Θεολόγου, 

αλλά και με τις ευλογίες 

του Πανιερωτάτου 

Μητροπολίτη Μόρφου, 

έχουν ήδη αρχίσει οι εργασίες,  για να γίνει αυτό πραγματικότητα. Έχει 

ανατεθεί σε αρχιτέκτονα η εκπόνηση των αρχιτεκτονικών σχεδίων τα 

οποία ευελπιστούμε σύντομα να σας τα παρουσιάσουμε επίσημα, όπως 

και οποιεσδήποτε πληροφορίες που αφορούν την εξέλιξη των εργασιών. 

Μέχρι τότε θα προσευχόμαστε όπως ο Θεός μας αξιώσει αυτής της 

μεγάλης χαράς να προσφέρουμε στον αγαπημένο μαθητή του Κυρίου 

μας, Απόστολο και Ευαγγελιστή Ιωάννη , την αναστήλωση του Ιερού 

Ναού του και στην κοινότητα μας ακόμη ένα ιερό Θυσιαστήριο προς 

αγιασμό των πιστών .  

Ο πανηγυρικός εσπερινός θα διεξαχθεί την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου, 

ημέρα δηλαδή που εορτάζουμε την μετάσταση του Αγίου Ιωάννου του 

Θεολόγου και κανονικά πανηγύριζε στα παλιά χρόνια. Την ακολουθίας 

του εσπερινού, ο οποίος θα αρχίσει στις 6:00, θα προηγηθεί μικρός 

Αγιασμός στις 5:30. Την επόμενη μέρα, Δευτέρα 26 Σεπτέμβριου, θα 

τελεστεί Θεία Λειτουργία στο ανακαινισμένο  ιστορικό παρεκκλήσιο 

του Αγίου Αντωνίου .  
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ΤΟΝ ΜΗΝΑ σεμτεμβριο ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ  
ΤΙΣ ΕΞΗΣ ακολουθιεσ 

 

3  Σεπτεμβρίου Αγίου Μάμαντος Μεγαλομάρτυρος και Αγίας 

Διακόνισσας Φοίβης – ΑΓΙΑΣΜΟΣ  (Εκκλησία Αγ. Νικηφόρου) 

 

4 Σεπτεμβρίου  ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ  

Ανάμνηση του εν Χώναις Θαύματος του Αρχαγγέλου Μιχαήλ 

Δέηση και ευχή για το Περιβάλλον και πάσαν την κτίσιν. 

 

8 Σεπτεμβρίου Το Γενέσιον της Θεοτόκου    

                             και  Αγίων  Θεοπατόρων   Ιωακείμ και Άννας 

                         – Μεγάλη Εκκλησία 

 

11 Σεπτεμβρίου ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ 
Αγίου Ιερομάρτυρος Χρυσοστόμου επισκόπου Σμύρνης και  πάντων των εν 

Μικρά Ασία μαρτυρησάντων. 

 

14 Σεπτεμβρίου Παγκόσμιος Ύψωσις Τιμίου Σταυρού  
                           – Μεγάλη Εκκλησία 

 

14 Σεπτεμβρίου Παρακλητικός Κανόνας και Χαιρετισμοί  

                            στον ΤΙΜΙΟ ΚΑΙ ΖΩΟΠΟΙΟ ΣΤΑΥΡΟ  

                             (Εκκλησία Αγ. Νικηφόρου - Ώρα 6:00 μ. μ) 

 

18 Σεπτεμβρίου ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΗ 
Αγίου Ηρακλειδίου - Αγίας Σοφίας και των θυγατέρων αυτής 

Πίστεως Ελπίδος και Αγάπης (εκ μεταφοράς)  
(ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΙΕΡΕΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΤΣΙΑΚΟΥΡΗ  ) 

 

21 Σεπτεμβρίου Παρακλητικός Κανόνας στον Άγιο Νικηφόρο 

τον Λεπρό   ( Εκκλησία Αγ. Νικηφόρου  -  Ώρα 6:00 μ. μ) 
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23 Σεπτεμβρίου Ώρα 6:30 μ.μ ΑΓΙΑΣΜΟΣ στον ανακαινισμένο 

Ναό του Αγίου Αντωνίου και Εσπερινός Αγίας Θέκλης της 

ισαποστόλου , Αγίας Πολυξένης και Σιλουανού Οσίου του Αθωνίτου 

 

24 Σεπτεμβρίου Αγίας Θέκλης της ισαποστόλου , Αγίας Πολυξένης 

και Σιλουανού Οσίου του Αθωνίτου -  Εκκλησία Αγίου Αντωνίου 

  

25 Σεπτεμβρίου ΚΥΡΙΑΚΗ Α’ ΛΟΥΚΑ - Οσίας Ευφροσύνης 
(ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ 

ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΥΔΗ) 

 
26 Σεπτεμβρίου -  Η Μετάστασις του αποστόλου και 

ευαγγελιστού  Ιωάννου του Θεολόγου                                      
(Ο εσπερινός την  Κυριακή το απόγευμά θα τελεστεί στα ερείπια της 

κατεστραμμένης Εκκλησίας του Αγίου  Ιωάννου του Θεολόγου . Η 

Θεία Λειτουργία το πρωί θα τελεστεί στην Εκκλησία Αγίου Αντωνίου) 

 

28 Σεπτεμβρίου Αγίου Νεοφύτου   του Εγκλείστου  

                           -  Εκκλησία Αγίου Αντωνίου 

 

28 Σεπτεμβρίου Εσπερινός Αγίου Κυριακού του  Αναχωρητού   και 

Παρακλητικός Κανόνας στον Άγιο Ευμένιο τον νέο . 

(Εκκλησία Αγ. Νικηφόρου  - Ώρα 5:30 μ. μ) 

 

29 Σεπτεμβρίου Αγίου Κυριακού του  Αναχωρητού     

(Εκκλησία Αγ. Νικηφόρου ) 

Ώρα ενάρξεως Εσπερινού   6:00 μ. μ  
Ώρα ενάρξεως Όρθρου     6:30 π. μ 
 
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 

Πατήρ Μιχαήλ Νικολάου :      99527607 

Πατήρ Φοίβος Φοίβου :           99693824 

Νεωκόρος Ανδρέας Λεανζής : 99916911 
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ΌΛΕΘΡΟΣ (άγνωστου δημιουργού) 
Τι εν τω κακό που γένηκε, τούτο το καλοκαίρι, 
που ξεκληρίστη ο ντουνιάς και η Χριστιανοσύνη; 
Ο Πόντος ξεριζώθηκε, η Σμύρνη κατεστράφη, 
στην Προύσα, στην Αττάλεια δεν έμεινε σημάδι! 
Πέρα εις την Καισάρεια, Πέργαμο, Μαγνησία, 

δε φαίνεται, δε βρίσκεται, Ρωμιός για να μιλάει. 
Οι Τούρκοι τα κουρσέψανε, οι Τούρκοι τα πατήσαν 
τη χώρα την κατέστρεψαν, την πλούσια τη Σμύρνη, 
που ήταν τ’ άνθι του ντουνιά, καμάρι της Ασίας, 

όπου είχε μέσα Έλληνες και μίλαγαν μια γλώσσα, 
τη γλώσσα την ελληνική, την ξακουσμένη γλώσσα! 
Εξεκληρίσαν τον ντουνιά, κατάστρεψαν τον κόσμο, 
έχασε η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα, 
η αδερφή τον αδερφό, ο άντρας τη γυναίκα 

και γυναικόπαιδα πολλά γερόντισσες και γέροι 
ήρθαν εδώ ξυπόλητοι, γδυτοί και πεινασμένοι. 

Μα ένα πουλί, καλό πουλί, ελάλησε και λέει: 
-Μην κλαίτε την καταστροφή και μην πολυλυπάστε, 

ποιος ξαίρει τι καιροί θα ‘ρθουν, τι χρόνοι θα γυρίσουν, 
να πάμε να τα πάρουμε για να πολυχαρούμε… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


