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ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ



ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ

Εὐλογημένοι μου Χριστιανοί, 
Κατά τόν ἱερό Χρυσόστομο, στή Θεία Εὐχαριστία, 

τό Μυστήριο τῆς ζωῆς, γύρω ἀπό τό ὁποῖο στρέφε-
ται καί ἀπό τό ὁποῖο πηγάζει ἡ ζωή τῆς Ἐκκλησίας 
καί κάθε Ἐνορίας, «προσφέρων» δέν εἶναι μόνο ὁ λει-
τουργός, ἀλλά μαζί καί ὅλη ἡ κοινότητα, ὁ δέ καθαγι-
ασμός «οὐκ ἔστιν ἀνθρωπίνης φύσεως κατορθώματα..., 
ἀλλ’ ἡ τοῦ Πνεύματος χάρις, παροῦσα καί πάσιν ἐφι-
πταμένη, τήν μυστικήν ἐκείνην κατασκευάζει θυσίαν». 
Διότι ὁ λειτουργός ἁπλῶς «τήν ἑαυτοῦ δανείζει γλώτ-
ταν καί τήν ἑαυτοῦ παρέχει χείρα» (Ε.Π. 62, 204). Καί 
ἀλλοῦ παρατηρεῖ: «...πρόβατα καί ποιμένες πρός τήν 
ἀνθρωπίνην εἰσί διαίρεσιν, πρός δέ τόν Χριστόν πά-
ντες πρόβατα. Kαί γάρ οἱ ποιμαίνοντες καί οἱ ποιμαι-
νόμενοι ὑφ’ ἑνός, τοῦ ἄνω ποιμένος, ποιμαίνονται» (Ε.Π. 52, 784)

Ἔτσι, τά μέλη κάθε Ἐνοριακῆς Κοινότητας προάγονται καί ἀναδεικνύονται 
«χάριτι Θεοῦ» μέτοχοί της Βασιλείας του, κατά τό παράδειγμα τῶν ἁγίων. Μέ 
τή βεβαιότητα αὐτῆς τῆς πίστεως, ἡ Ἐνορία δέν ἐξαντλεῖται στή «διά λόγου» 
μετάδοση τῆς ἀλήθειας οὔτε μόνο στή Σύναξη καί τέλεση τῆς Θείας Λειτουργί-
ας. Μετέχει σέ ὅλες τίς ἐκδηλώσεις καί τίς δραστηριότητες τῶν μελῶν της, στίς 
χαρές καί τίς λύπες, γιά νά διαδηλώσει μαζί μέ τόν ἐφημέριο, τόν ἐνεργό ρόλο 
της σέ ὅλες τίς ἐκφάνσεις τῆς ζωῆς. Ὁ λόγος τῆς ἀλήθειας περνᾶ ἀπό τήν πί-
στη στήν πράξη καί ἀπό τή λατρεία στήν ἐφαρμογή τῆς ἀγάπης μεταξύ τους. 

Ἄν ὑπάρχει σήμερα μία ἐλπίδα γιά τήν ἀναγέννηση τοῦ πνευματικοῦ μας 
βίου αὐτή δέν μπορεῖ πουθενά ἀλλοῦ νά στηριχθεῖ, παρά μόνο στήν ἀναγέν-
νηση τῆς Ἐνορίας καί στήν ἀνακάλυψη τοῦ σημαντικοῦ καί σπουδαίου ρόλου 
πού αὐτή καλεῖται, μπορεῖ καί ὀφείλει νά διαδραματίσει στήν σύγχρονη ἐπο-
χή μας, νά προσφέρει στούς πιστούς τη δυνατότητα νά γνωρίσουν καί νά βιώ-
σουν τό μυστήριο της Εκκλησίας «ὡς Σῶμα Χριστοῦ» καί ὄχι ὡς ἕνα ἀπρόσω-
πο θρησκευτικό καθίδρυμα, ἀλλ’ ὡς μία οἰκογένεια, ὡς μία κοινωνία ἀδελφικῆς 
ἀγάπης, πού ὅλοι μαζί πορεύονται στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

Δοξάζουμε καί εὐχαριστοῦμε τό Θεό, διότι καί ἡ Ἐνορία τῶν Λενταριανῶν, 
ὑπό τήν ἐμπνευσμένη καί ἀκάματη διαποίμαση τοῦ Πρωτοσυγκέλλου μας, Πα-
νοσιολ. Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη,  ἔχει καταστεῖ κέντρο λειτουργικῆς, ποι-
μαντικῆς, κοινωνικῆς καί φιλανθρωπικῆς δράσεως, ἡ ὁποία ἀναδεικνύεται καί 
μέ τή διοργάνωση τῶν Γ΄ Χαραλάμπειων.

Τό δεκαπενθήμερο αὐτό τῶν λειτουργικῶν τελετῶν καί πνευματικῶν-
πολιτιστικῶν Ἐκδηλώσεων, στό ὁποῖο καλεῖσθε ὅλοι νά συμμετάσχετε,  ἐμπε-
ριέχει  ὅλες σχεδόν τίς πτυχές τῆς Ἐνοριακῆς δραστηριότητας, πού ὁδηγοῦν 
στήν ὄντως χαρά, ἡ ὁποία, πατρικά εὐχόμεθα, διά πρεσβειῶν τοῦ φερωνύμου 
της χαρᾶς, Ἁγίου Χαραλάμπους, νά καταυγάζει τή ζωή καί τά ἔργα μας!       
 

Μέ πατρικές εὐχές καί ἀγάπη 
† Ὁ Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου

Δαμασκηνός



ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣΥΓΚΕΛΛΟΥ

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
Ἡ Ὀρθοδοξία δὲν μπορεῖ νὰ βιωθεῖ ἀληθινὰ 

χωρὶς τὴν Ἐνορίαν. Ὁ ἀθλητὴς δὲν μπορεῖ νὰ ἀγω-
νιστῇ ἔξω ἀπὸ τὸ στάδιον, κι ἄν ἀγωνιστῇ δὲν στε-
φανώνεται. Ἡ Ἐνορία εἶναι τὸ στάδιον τῆς ὀρθο-
δόξου βιωτῆς, εἶναι τὸ μυστήριον τῆς ἀγάπης ἀλλὰ 
καὶ τὸ ἐργαστήριον τῆς ἁγιότητας. 

Ἡ χριστιανικὴ ζωὴ ἐπικεντρώνεται πάντα 
γύρω ἀπὸ τὴν κοινότηταν. Ὁ χριστιανὸς ἀγωνί-
ζεται νὰ ἀγαπήσῃ συγκεκριμένους ἀνθρώπους, 
τοὺς πλησίον του, μὲ τὰ προτερήματα καὶ τὰ ἐλαττώματά τους. Μὲ 
αὐτοὺς τοὺς συγκεκριμένους ἀνθρώπους πρέπει νὰ ὁμονοήσῃ στὴν 
πίστιν, αὐτοὺς πρέπει νὰ συγχωρήσῃ καὶ ἀπὸ αὐτοὺς πρέπει νὰ ζη-
τήσῃ συγγνώμην, μὲ αὐτοὺς πρέπει ἁρμονικὰ νὰ συμβιώσῃ!

Μέσα στὴν ενορίαν πραγματοποιεῖται ο σκοπός τῆς δημιουργίας 
μας, ποὺ εἶναι νὰ ζήσουμε μετέχοντας ὁμότιμα στὴν ζωὴν τῆς Ἁγίας 
Τριάδος. Ἡ ζωὴ τῆς Ἁγίας Τριάδος εἶναι ζωὴ ἀγάπης. Τὸ ἴδιο εἶναι 
καὶ ἡ ζωὴ τῆςἘνορίας. 

Αὐτὴν τὴν εὐλογημένην ζωὴν τῆς Ἐνορίας προσπαθοῦμε, μὲ τὶς 
ἐλάχιστες δυνάμεις μας, τὴν εὐλογίαν τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρ-
χου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ καὶ τὴν βοήθειαν τοῦ Παντοδύναμου Θεοῦ, 
νὰ βιώσουμε στὴν Ἐνορίαν μας καὶ νὰ τὴν ἀναδείξουμε μὲ ἐκδηλώσεις, 
ὅπως τὰ Χαραλάμπεια, ποὺ διὰ τρίτην φοράν διοργανώνονται φέτος.

Λειτουργικὲς Τελετές, Πνευματικὲς Ὁμιλίες ἀπὸ διακεκριμένους 
ὁμιλητές, Πολιτιστικὲς καὶ Καλλιτεχνικὲς Ἐκδηλώσεις, ἀπονομὴ τιμῆς 
σὲ πρόσωπα ποὺ στήριξαν τὴν Παιδείαν, κόσμησαν τὸ ἱεὸνό ἀναλό-
γιον καὶ μᾶς παραδειγματίζουν μὲ τὴν πίστιν καὶ τὴν καρτερίαν τους, 
φιλανθρωπικὲς δράσεις καὶ ψυχαγωγικὲς δραστηριότητες καὶ, πάνω 
ἀπ’ὅλα ἡ ὐποδοχὴ καὶ προσκύνησις τιμίων λειψάνων τῶν Τριῶν Ἱε-
ραρχῶν ἀπὸ τὴν Ἁγιορείτικην Ἱερὰ Μονὴν τοῦ Ἁγίου Παύλου, συν-
θέτουν τὸν καμβὰ τῶν Γ΄ Χαραλάμπειων.

Ἀδελφοί μου,
Στὸ πέλαγος τῆς συγχισμένης ἐποχῆς μας, ἡ Ὁρθόδοξη Ἐνορία 

εἶναι ἡ κιβωτὸς τῆς σωτηρίας. Ἄς μποῦμε σ’ αὐτὴν κι ἄς τὴν φυλάξου-
με. Κι ἄς ὁπλισθοῦμε μὲ ὑπομονὴν καὶ ἀγάπην «ἕως οὗ ἡμέρα διαυ-
γάσῃ καὶ φωσφόρος ἀνατείλῃ ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν»! (Β΄ Πέτρου 1, 19)

 
Μετά πολλῆς τιμῆς

Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης
Προϊστάμενος Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους



Πρόγραμμα      28/01/2019 – 13/02/2019

Δευτέρα 28 Ἰανουαρίου
 

5:00 μ.μ. Τρισάγιον εἰς τὸ κοιμητήριον 
τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς Χαλέπας, ἐπὶ τῷ 
μνήματι τοῦ ἐμπνευστοῦ τῶν Χαραλα-
μπείων, Πρωτ. Ἐμμανουὴλ Γεωργιακάκη.

7:30 μ.μ. Κοπὴ Ἁγιοβασιλόπιτας Φι-
λοπτώχου Ἀδελφότητος Λενταριανῶν 
εἰς τὸ κέντρον «Κανάρια», εἰς τὴν πε-
ριοχὴν Κουμπὲ Χανίων. Τήν ἐκδήλωσιν, 
τήν ὁποίαν θὰ παρουσιάσῃ ἡ γνωστὴ 
φιλόλογος κα Βίκυ Κόλλια, θὰ πλαισι-
ώσῃ μουσικῶς ὁ Μανώλης Κατσιγιαννά-
κης μὲ τὸ συγκρότημά του καὶ χορευ-
τικῶς ὁ παραδοσιακός Κρητικὸς Σύλ-
λογος «Οἱ Βιγλάτορες». 
(Τιμὴ προσκλήσεως 15 €, μετά πλή-
ρους μενοῦ)

Γ΄ Χαραλάμπεια 2019



Τρίτη, 29 Ἰανουαρίου

7:30 π.μ. Ὄρθρος καί Θεία Λειτουρ-
γία μετά Θείου Κηρύγματος ὑπό τοῦ  
Αἰδεσιμολογιωτάτου Πρωτ. Δημητρίου 
Καταπίδη, Προϊσταμένου τῆς Ἐνορί-
ας Ἁγίου Παντελεήμονος Ἀμπεριᾶς εἰς 
τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Χαραλάμπους.

4:30 μ.μ. Ὑποδοχὴ, ὑπὸ τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. Δα-
μασκηνοῦ καὶ τῶν ἀρχῶν τῆς πόλε-
ως ἐπὶ τῶν ὁδῶν Παπαναστασίου καὶ 
Ρουκουτάκη, τῶν ἱερῶν λειψάνων τῶν 
Τριῶν Ἱεραρχῶν, Βασιλείου τοῦ Μεγά-
λου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καὶ Ἰω-
άννου τοῦ Χρυσοστόμου ἐκ τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς Ἁγίου Παύλου Ἁγίου Ὄρους, 
τὰ ὁποῖα θὰ παραμείνουν εἰς τὸν Ἱερὸν 
Ναόν τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους ἕως τὸ 
ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς 3 Φεβρουαρίου.

5:30 μ.μ. Ἀρχιερατικὸς Ἑσπερινός εἰς 
τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Χαραλάμπους.

7:30 μ.μ. Ἱερὰ Παράκλησις τῶν Τριῶν 
Ἱεραρχῶν εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου 
Χαραλάμπους.



Τετάρτη, 30 Ἰανουαρίου

7:30 π.μ. Ὄρθρος καί  Ἀρχιερατικὴ 
Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σε-
βασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δα-
μασκηνοῦ εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου 
Χαραλάμπους.

5:00 μ.μ. Ἑσπερινός εἰς τὸν Ἱερὸν 
Ναὸν Ἁγίου Χαραλάμπους.

6:00 μ.μ. Ὁμιλία ὑπὸ τοῦ Ἁγιορείτου 
Ὁσιολογιωτάτου Ἱερομονάχου Ἀνθίμου 
τοῦ Ἁγιοπαυλίτου μὲ θέμα: «Οἱ Τρεῖς 
Ἱεράρχαι ὡς Νηπτικοὶ Πατέρες» εἰς 
τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Χαραλάμπους. 

7:00 μ.μ. Βραβεύσεις συνταξιοδοτηθέ-
ντων διδασκάλων καὶ καθηγητῶν διὰ 
τὴν προσφοράν των εἰς τὴν παιδείαν 
καί τήν ἐκπαίδευσιν τῶν νέων μας εἰς 
τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Χαραλάμπους.



Πέμπτη, 31 Ἰανουαρίου
7:30 π.μ. Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουρ-
γία μετὰ Θείου Κηρύγματος ὑπὸ τοῦ  
Αἰδεσιμολογιωτάτου Πρωτ. Ἐμμανουὴλ 
Τζατζάνη εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου 
Χαραλάμπους.

10:00 π.μ. Μετακομιδή τῶν ἱερῶν λει-
ψάνων ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Χα-
ραλάμπους εἰς τό Γενικόν Νοσοκο-
μεῖον Χανίων πρός εὐλογίαν καί προ-
σκύνησιν ὑπό τῶν ἐκεῖ νοσηλευομέ-
νων ἀσθενῶν.

5:00 μ.μ. Ἐπάνοδος τῶν ἱερῶν λειψά-
νων εἰς τὸν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Χαραλά-
μπους - Ἑσπερινὸς καὶ ἱερὸν Εὐχέλαιον.

7:00 μ.μ. Συναυλία Βυζαντινῆς Χορωδί-
ας «Στέφανος Μελωδών», ὑπὸ τοῦ Χο-
ράρχου κ. Κωνσταντίνου Στεφανάκη, 
Ἄρχοντος Ὑμνωδοῦ τῆς Μεγάλης τοῦ 
Χριστοῦ Ἐκκλησίας, μέ τήν συμμετοχήν 
γνωστῶν Ἱεροψαλτῶν ἐξ Ἀθηνῶν. Ἡ συ-
ναυλία θὰ περιλαμβάνῃ ὕμνους ἐκ τῆς 
ἑορτῆς τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Σωτῆρος καὶ 
τῆς ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν καὶ θὰ 
πραγματοποιηθῇ ἐντὸς τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ. 



Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου

7:30 π.μ. Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουρ-
γία μετὰ Θείου Κηρύγματος ὑπὸ τοῦ 
Αἰδεσιμολογιωτάτου Πρωτ. Νικολάου 
Πατσουράκη, Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ 
Προσκυνηματικοῦ Ναοῦ Ἁγίας Μαρί-
ας τῆς Μαγδαληνῆς Χαλέπας εἰς τὸν 
Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Χαραλάμπους.

10:00 π.μ. Μετακομιδή τῶν ἱερῶν λει-
ψάνων ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Χαρα-
λάμπους εἰς τό Δημοτικὸν Γηροκομεῖον 
Χανίων πρός εὐλογίαν καί προσκύνη-
σιν ὑπό τῶν ἐκεῖ περιθαλπομένων.

10:30 π.μ. - 12:00 μ.μ. «Ἡ ἀξία τῆς 
Μητέρας μέσα ἀπὸ τὰ μάτια καὶ τὴν 
ἔκφρασιν τῶν παιδιῶν»! Παρουσίασις 
καλλιτεχνικῶν δημιουργιῶν καὶ ἐκθέ-
σεων ἀπὸ τὶς τάξεις Ε’ καὶ Στ’ τῶν 
Δημοτικῶν Σχολείων τῆς Ἐνορίας μας.

5:00 μ.μ. Ἐπὰνοδος τῶν ἱερῶν λειψά-
νων εἰς τὸν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Χαρα-
λάμπους - Ἑσπερινὸς καὶ Ἁγιασμὸς 
ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου μηνός.

7:00 μ.μ. Ἱερὰ Παράκλησις εἰς τὸν 
Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Χαραλάμπους.

9:00 μ.μ. Ὄρθρος καὶ Νυχτερινὴ Ἀρχι-
ερατικὴ Θεία Λειτουργία Προεξάρχο-
ντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολί-
του Κισάμου καί Σελίνου κ.κ. Ἀμφιλο-
χίου, τούς ὕμνους τῆς ὁποίας θά ἀπο-
δώσῃ ὁ Σύνδεσμος Ἱεροψαλτῶν Νομοῦ 
Χανίων «Γεώργιος ὁ Κρής».



Σάββατον, 2 Φεβρουαρίου
7:30 π.μ. Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουρ-
γία μετὰ Θείου Κηρύγματος ὑπὸ  τοῦ 
Γενικοῦ Άρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς 
Ι.Μ.Κ.Α. Πρωτ. Γεωργίου Περάκη.

12:00 μ.μ. Ἱερὸν Εὐχέλαιον εἰς τὸν 
Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Χαραλάμπους.

5:00 μ.μ. Ἑσπερινός εἰς τὸν Ἱερὸν 
Ναὸν Ἁγίου Χαραλάμπους.

6:30 μ.μ. Ἑορτασμός τῆς «Ἡμέρας 
τῆς Μητέρας» κατά τήν ὁποίαν, εἰς τό 
πλαίσιον τῶν Γ´ Χαραλαμπείων, θὰ τι-
μηθοῦν αἱ πονεμέναι μητέραι τῶν ὁποί-
ων τά παιδία ἐξεδήμησαν εἰς Κύριον. 
Ἡ Ἐκδήλωσις θά λάβῃ χώραν εἰς τὸ 
θέατρον «Μίκης Θεοδωράκης» (πλησί-
ον Νεωρίων). 
Θὰ ὁμιλήσουν:
 ‐ ἡ κα Στυλιανὴ Γκοζάνη-Χαριτάκη, 
Πρόεδρος Ἀδελφότητος Μικρασιατῶν 
Νομοῦ Χανίων «Ὁ Ἅγιος Πολύκαρ-
πος».

 ‐ ἡ κα Δέσποινα Ροδουσάκη, Πρόεδρος 
Ἐθελοντῶν Αἱμοδοτῶν Νομοῦ Χανί-
ων «Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης».

 ‐ ὁ κ. Σταῦρος Πολέντας, Πρόεδρος τοῦ 
Πανελληνίου Συλλόγου Ἀρωγῆς καὶ 
Ἀλληλεγγύης Οἰκογενειῶν Θυμάτων 
Τροχαίων Ἀτυχημάτων «ΣΤΗΡΙΖΩ».

Τὴν ἐκδήλωσιν θὰ διανθίσῃ ἡ χορω-
δία τῆς Μικρασιατικῆς Ἀδελφότητος, 
μὲ Μαέστρον τὴν καν Γεωργίαν Ρακο-
πούλου - Παπαφράγκου, ἡ ὁποία θὰ 
ἀποδώσῃ μελοποιημένα ποιήματα διὰ 
τὴν μητέραν.



Κυριακὴ, 3 Φεβρουαρίου 

7:00 π.μ. Ὄρθρος καὶ Ἀρχιερατικὸν 
Συλλείτουργον εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγί-
ου Χαραλάμπους Προεξάρχοντος τοῦ 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πέτρας 
καί Χερρονήσου κ.κ. Γερασίμου εἰς τὸν 
Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Χαραλάμπους.
Πρό τοῦ πέρατος τῆς Θείας Λειτουργί-
ας, θὰ ἐπιδοθοῦν Εὐαρέσκειαι εἰς τοὺς 
διατελέσαντας ἐπιτρόπους καὶ ἱερο-
ψάλτας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

12:00 μ.μ. Ἀναχώρησις ἱερῶν λειψά-
νων διά τό Ἁγιώνυμον Ὄρος.
Συναυλία κ. Νεκταρίας Καραντζῆ εἰς 
τό Πνευματικὸν Κέντρον Χανίων πρός 
ἐνίσχυσιν τοῦ ΕΛΕΠΑΠ καὶ τοῦ ΚΗ-
ΦΑΑΜΕΑ.

Τιμή εἰσόδου: 5 εὐρώ

Α΄ παρουσίασις 5:00 μ.μ.

Β΄ παρουσίασις  7:00 μ.μ.



Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου

7:30 π.μ. Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία 
μετά Θείου Κηρύγματος ὑπό τοῦ Αἰδε-
σιμολογιωτάτου Πρωτ. Ἰωάννου Μα-
στοράκη, Προϊσταμένου τῆς Ἐνορίας 
Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύ-
λου Χανίων εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου 
Χαραλάμπους.

6:00 μ.μ. Παρουσίασις κηρυγματικοῦ 
ἔργου τοῦ μακαριστοῦ Πρωτ. Ἀγγέλου 
Ψυλλάκη μὲ τίτλον «Ὁ οὐρανὸς ἔβρε-
ξε μαργαριτάρια» εἰς τὸ Πνευματικὸν 
Κέντρον Χανίων. Τό βιβλίον προλογί-
ζει ὁ Παν. Ἀρχιμ. Δαμασκηνὸς Λιονά-
κης καὶ θὰ παρουσιάσουν:
α) ὁ Αἰδ. Πρωτ. Νεκτάριος Χριστοδου-
λάκης, Προϊστάμενος τῆς Ἐνορίας Ἁγί-
ου Νεκταρίου Σούδας, ὁ ὁποῖος προ-
σέφερε καί τό ὑλικόν.
β) ἡ κ. Καίτη Αλέξη, Δημοσιογράφος 
καὶ ἐκφωνήτρια τῆς ΕΡΤ.

Τήν ἐκδήλωσιν θά διανθίσῃ μέ ριζίτικα 
τραγούδια ὁ Ἱστορικὸς Λαογραφικὸς 
καὶ Καλλιτεχνικὸς Σύλλογος Ριζιτῶν 
«Κρητικὲς Μαδάρες», εἰς μνήμην τοῦ 
π. Ἀγγέλου Ψυλλάκη. 



Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου 
7:30 π.μ. Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία 
μετὰ Θείου Κηρύγματος ὑπὸ τοῦ  Αἰδ. 
Πρεσβ. Βασιλείου Γκάτση, Προϊσταμένου 
τῆς Ἐνορίας Εὐαγγελιστρίας Χαλέπας 
εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Χαραλάμπους.

6:00 μ.μ. Ἡ Ἐνορία Ἁγίου Χαραλάμπους 
Λενταριανῶν καὶ ἡ Σχολὴ Τουριστικῶν 
Ἐπαγγελμάτων «Status Hotel Studies» 
συνδιοργανώνουν διαγωνισμὸν μαγειρικῆς 
παραδοσιακοῦ κρητικοῦ ἐδέσματος, τό 
ὁποῖον θὰ παρασκευαστῇ εἰς τὰς οἰκίας 
τῶν διαγωνιζομένων καί θὰ διανεμηθῇ εἰς 
ἐμπεριστάτους οἰκογενείας εἰς τὸ πολιτι-
στικὸν κέντρον Ἐμμ. Γεωργιακάκης (πα-
ραπλεύρως τοῦ ναοῦ).

Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου
7:30 π.μ. Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία 
μετὰ Θείου Κηρύγματος ὑπὸ τοῦ Αἰδ. 
Πρεσβ. Ἰωάννου Τσαπάκου, Προϊσταμέ-
νου τῆς Ἐνορίας Ἁγίου Νικολάου Με-
ϊντανίου Χαλέπας εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν 
Ἁγίου Χαραλάμπους.

5:30 μ.μ. Ἁγιασμὸς διὰ τὴν ἔναρξιν τῆς 
Ἐκθέσεως Ζωγραφικῆς ὑπὸ τῆς ὁμάδος 
«Καλλιτεχνικὲς Διαδρομὲς», εἰς τὸ Πο-
λιτιστικὸν Κέντρον τῆς Ἐνορίας μας, τά 
ἐκθέματα τῆς ὁποίας θὰ διατίθενται εἰς 
συμβολικὴν τιμὴν, πρὸς ἐνίσχυσιν τῆς Φι-
λοπτώχου Ἀδελφότητος Λενταριανῶν.

6:30 μ.μ. Ὁμιλία Πανοσιολογιωτάτου 
Ἀρχιμ. Ἀνδρέα Κονάνου, εἰς τὸν Ἱερόν 
Ναόν Ἁγίου Χαραλάμπους, μέ θέμα: «Οἱ 
λογισμοὶ μποροῦν νὰ σὲ τρελάνουν».



Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου

7:15 π.μ. Προσκυνηματική ἐξόρμησις 
καὶ ἐκκλησιασμὸς εἰς τόν ἑορτάζοντα 
Ἱερὸν Ναὸν τοῦ τοπικοῦ Ἁγίου Γεωρ-
γίου Διβόλη, εἰς Ἀλικιανὸν Κυδωνίας, 
κατά τὸν Ὄρθρον καὶ την Πολυαρχι-
ερατικὴν Θείαν Λειτουργίαν Προεξάρ-
χοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπο-
λίτου Σύρου κ.κ. Δωροθέου.

7:00 μ.μ. Συναυλία ἀπὸ τὴν Χορωδίαν 
τῆς Ἐνορίας Τιμίου Σταυροῦ Ἀλικιανοῦ 
«Ἅγιος Γεώργιος Διβόλης» εἰς τό Πο-
λιτιστικὸν Κέντρον τῆς Μητροπόλεώς 
μας (Ἀντ. Γιάνναρη 2), ὅπου καί θὰ συ-
γκεντρώνονται τρόφιμα πρός ἐνίσχυσιν 
τοῦ Κεντρικοῦ Συσσιτίου τῆς Ι.Μ.Κ.Α.

Παρασκευὴ, 8 Φεβρουαρίου

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ
Ἡ Ἐνορία προσκαλεῖ ὅλα τὰ παιδιά 
της, μικρὰ καὶ μεγάλα, ἄνδρας καὶ γυ-
ναῖκας, νὰ συμμετάσχουν εἰς τὴν προ-
ετοιμασίαν τῆς Πανηγύρεως τοῦ προ-
στάτου καί ἐφόρου μας, Ἁγίου Χαρα-
λάμπους.
Κατὰ τὸ ἑσπέρας, θὰ 
πραγματοποιηθῇ δια-
νομὴ πανηγυρικῶν πα-
κέτων τροφίμων ἀπὸ 
τὰ μέλη τῆς Φιλοπτώ-
χου Ἀδελφότητος Λε-
νταριανῶν.



Σάββατον 9 Φεβρουαρίου 
7:30 π.μ. Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία, 
Κτητορικὸν Μνημόσυνον ἀνακαινιστῶν, 
δωρητῶν, ἐνοριτῶν καὶ εὐεργετῶν τῆς ἐνο-
ρίας Ἁγίου Χαραλάμπους.
6:00 μ.μ. Πανηγυρικὸς Πολυαρχιερατικὸς 
Ἑσπερινός προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιω-
τάτου Μητροπολίτου Τριπόλεως κ.κ. Θε-
οφυλάκτου.
9:00 μ.μ. Ἱερὰ Παράκλησις Ἁγίου Χαρα-
λάμπους. Τὸν χορὸν θὰ πλαισιώσῃ ὁ Σύν-
δεσμος Ἱεροψαλτῶν Νομοῦ Χανίων «Γε-
ώργιος ὁ Κρής».

Κυριακὴ, 10 Φεβρουαρίου
7:00 π.μ. Ὄρθρος καὶ Πολυαρχιερατικὴ 
Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Σε-
βασμιωτάτου Μητροπολίτου Βρυούλων, 
κ.κ. Παντελεήμονος, εἰς τὸν Ἱερόν Ναόν 
Ἁγίου Χαραλάμπους.
12:00 μ.μ. Ἐγκαίνια τοῦ Μουσείου - Στέ-
γης Ἔρευνας καὶ Πολιτισμοῦ τῆς Ἀδελ-
φότητος Μικρασιατῶν Νομοῦ Χανίων, «Ὁ 
Ἅγιος Πολύκαρπος», ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Σφα-
κίων 25.
5:00 μ.μ. Μεθεόρτιος 
Ἀρχιερατικός Ἑσπερινὸς 
Προεξάρχοντος τοῦ Θε-
οφιλεστάτου Ἐπισκό-
που Σαφίτας κ.κ. Δημη-
τρίου καὶ Ἱερὰ Λιτανεία 
τῆς εἰκόνος καὶ τοῦ ἱε-
ροῦ λειψάνου τοῦ Ἁγί-
ου Χαραλάμπους εἰς 
τὰς ὁδοὺς: (Ρουκουτά-
κη-Παπαναστασίου-
Βρυσῶν- Παντελάκη-
δων-Φρίζη-Μαρδοχαίου-
Ρουκουτάκη).



Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου
 
7:30 π.μ. Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία 
μετὰ Θείου Κηρύγματος ὑπὸ τοῦ Αἰδεσι-
μολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου Νεκτά-
ριου Χριστοδουλάκη, Προϊσταμένου τῆς 
Ἐνορίας Ἁγίου Νεκταρίου Σούδας εἰς τὸν 
Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Χαραλάμπους. 
5:00 μ.μ. Ἑσπερινός εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν 
Ἁγίου Χαραλάμπους.
6:00 μ.μ. Ὁμιλία Αἰδεσιμολογιωτάτου 
Πρωτ. Χαράλαμπους Παπαδοπούλου (π. 
Λιβύου), μὲ θέμα: «Πῶς τὸ σκοτάδι γίνεται 
φῶς, κατὰ τὸν Ἅγιον Πορφύριον» εἰς τὸν 
Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Χαραλάμπους.

Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 
7:30 π.μ. Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία μετὰ 
Θείου Κηρύγματος ὑπὸ τοῦ Αἰδεσιμολογιω-
τάτου Πρωτ. Ἰωάννου Τσιτσιρίδη, Προϊστα-
μένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Στεφάνου Κου-
μπέ εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Χαραλάμπους.
5:00 μ.μ. Ἐπίσκεψις εἰς τὸ Γενικὸν Νοσο-
κομεῖον Χανίων, διανομή εὐχῶν καί γλυκῶν 
εἰς τοὺς ἀσθενεῖς καὶ ἀπόδοσις τραγουδιῶν 
ὑπὸ τῆς Μουσικῆς Χορωδίας Μουρνιῶν.

Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου
7:30 π.μ. Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία 
μετὰ Θείου Κηρύγματος ὑπὸ τοῦ  Αἰδεσι-
μολογιωτάτου Πρωτ. Προκοπίου Σηφαλά-
κη, Προϊσταμένου τῆς Ἐνορίας Ὁσίας Εἰρή-
νης Χρυσοβαλάντου εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν 
Ἁγίου Χαραλάμπους.
6:00 μ.μ. Μουσικοχορευτικὴ Ἐκδήλωσις μὲ 
τὸ συγκρότημα «Ἐντέχνως Λαϊκοί» εἰς τὸν 
χῶρον Μίκης Θεοδωράκης μὲ τὴν συνεργα-
σίαν τῆς Ὀμάδας τῶν Λενταριανῶν «Ἡ Γει-
τονιά μας». Ἀντὶ εἰσόδου θὰ συγκεντρώνο-
νται τρόφιμα διὰ τὸ Μαυριγιαννάκειον Κοι-
νωνικὸν Παντοπωλεῖον τῆς Ἐνορίας μας.  

ΑΥΛΑΙΑ 
Γ΄ ΧΑΡΑΛΑΜΠΕΙΩΝ
Σημ.: Εἰς περίπτωσιν 
διαφοροποιήσεως 
τοῦ προγράμματος 
θὰ γίνεται ἐνημέρωσις 
ἐγκαίρως.



Γιά τήν ἐπιτυχή ἔκβαση τῶν προσπαθειῶν μας, καθηκόντως, ὀφειλετικῶς 
καί εὐγνωμόνως εὐχαριστοῦμε τούς συνδιοργανωτές:

Περιφερειακή Ἑνότητα Χανίων, Δήμος Χανίων 
καί Ἀδελφότητα Μικρασιατῶν Νομοῦ Χανίων «ὁ Ἅγιος Πολύκαρπος».

τούς φιλαγίους χορηγούς μας:

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

ραδιοφωνικός σταθμός «Μαρτυρία»
καί 

ὅλα τά ΜΜΕ τοῦ Νομοῦ Χανίων

καί ὅλους ὅσοι καθ’ οἱονδήποτε τρόπο συνήργησαν,
ὧν τά ὀνόματα ἐν βίβλῳ ζωῆς γραφείησαν.

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ

ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ


