
 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΚΙΣΑΜΟΥ ΚΑΙ  ΣΕΛΙΝΟΥ  
Πάτμος-Σάμος-Χαλκίδα-Ωρωπός- Αγ. Πατάπιος-Ναύπλιο-Επίδαυρος    

(Εορτή  Αγ. Αμφιλοχίου του Νέου)   
Από 16 έως 25 Σεπτεμβρίου 

Yπο την πνευματική καθοδήγηση του Σεβ. Μητροπολίτου Κισάμου & Σελίνου  
κ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΥ  

 
 

1η μέρα: Δευτέρα 16 /9 -  Χανιά - Πειραιάς   
Μεταφορά στο λιμάνι της Σούδας. Επιβίβαση και τακτοποίηση στις καμπίνες του πλοίου μας, 

αναχώρηση για τον Πειραιά.  

 

2η μέρα: Τρίτη 17/9 -  Πειραιάς - Χαλκίδα- Ωρωπός (Ι.Μ. Αγ . Πορφυρίου) Πειραιάς            

Πρωινή άφιξη. Επιβίβαση στο λεωφορείο που μας περιμένει και αναχώρηση  για  την Ι.Μ. της 

Μεταμορφώσεως του Σωτήρος που ίδρυσε και έζησε αρκετά χρόνια ο Άγιος Πορφύριος ο 

Καυσοκαλυβίτης (Ωρωπός). Θα επισκεφθούμε το λιτό και αγιασμένο κελάκι  του Αγίου που ξεκίνησε 

από τα Καυσοκαλύβια του Αγίου Όρους, συνέχισε στο εκκλησάκι της Πολυκλινικής Αθηνών για 33 

χρόνια και  κοιμήθηκε στον αγαπημένο του τόπο, τα  Καυσοκαλύβια στις 2/12/1991.  Μετά  από πολλά 

θαύματα Αγιοκατατάχθηκε στις 27/11/2013. Θα δούμε επίσης και τον εντυπωσιακό μεγάλο ναό  που 

άρχισε να οικοδομείται όταν ο Άγιος ζούσε. Επίσκεψη στην  όμορφη πόλη της Χαλκίδας. Ελεύθερος 

χρόνος έως την ώρα της επιστροφής μας στο λιμάνι του Πειραιά. Επιβίβαση στο πλοίο στις 15.00, με 

προορισμό την Πάτμο. Άφιξη στις 22.10μ.μ. τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.  

 

3η μέρα : Τετάρτη   18/9 -  Πάτμος 
Πρωινό και αναχώρηση για προσκύνημα  στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως. Πρόκειται για τη  

σπηλιά στην οποία έζησε για δύο ολόκληρα χρόνια ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος κατά τα έτη 95-97 μ.χ. 

όταν εξορίστηκε στο νησί. Μέσα σ΄ αυτή τη σπηλιά άκουσε τη φωνή του Κυρίου  και έγραψε το 

θεόπνευστο έργο του, την Αποκάλυψη. Το Σπήλαιο περιβάλλεται από το μοναστικό συγκρότημα του 

Μοναστηριού της Αποκάλυψης, που κτίστηκε τον 17ο αιώνα . 

Eπίσκεψη στο παρεκκλήσι της Αγίας Άννας. Συνεχίζουμε τη 

διαδρομή μας για την Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου. 

Αποτελεί ένα μοναδικό μνημείο της Ορθοδοξίας. Δεσπόζει σε 

όλο το νησί καθώς είναι κτισμένο στην κορυφή του λόφου 

απέναντι από το λιμάνι του νησιού, τη Σκάλα. Η Μονή που είναι 

αφιερωμένη στον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, κτίστηκε το 1088 

από τον Όσιο Χριστόδουλο, στον οποίο είχε παραχωρηθεί το 

νησί από τον Αυτοκράτορα του Βυζαντίου Αλέξιο Κομνηνό Α΄. 

Από τις βυζαντινές εικόνες  της εκκλησίας το ενδιαφέρον των προσκυνητών επικεντρώνεται σ’ αυτή 

του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, καθώς και στη ψηφιδωτή εικόνα του Αγίου Νικολάου. Επίσης άξιο 

επίσκεψης είναι το μουσείο της Μονής. Συνεχίζουμε για  το  χωριό Σάψιλα, όπου βρίσκεται η 

βραχονησίδα «Πιλάφι», πάνω στην οποία υπάρχει το κάθισμα Λουκάκια (εφόσον υπάρχει δυνατότητα 

επίσκεψης). Ονομάστηκε έτσι γιατί πρωταρχικά είχε αφιερωθεί στον Άγιο Ευαγγελιστή Λουκά τον 

ιατρό. Όμως σήμερα το Κάθισμα είναι αφιερωμένο στον Άγιο Νεκτάριο Αιγίνης. Νέος κτήτωρ του 

καθίσματος αναφέρεται ο π. Παύλος Νικηταράς, πνευματικό τέκνο του Αγίου Αμφιλοχίου Μακρή. 

Ι.Μονή Ευαγγελισμού. Συμμετοχή στον Εσπερινό της εορτής του Αγίου Αμφιλοχίου του Πατμίου.   



 

 

 

 

 

 

4η μέρα Πέμπτη 19/9   :  Εορτή Αγ. Αμφιλοχίου του Νέου   

 Συμμετοχή στην  Αρχιερατική Θεία Λειτουργία για την εορτή του 

Αγ. Αμφιλοχίου  στην γυναικεία φιλόξενη Ι.Μ. Ευαγγελισμού.  

Είναι το μεγαλύτερο γυναικείο Μοναστήρι του νησιού, βρίσκεται 

στο νοτιοδυτικό τμήμα του και έχει εκπληκτική θέα προς τον 

κόλπο των Κήπων, αφού είναι χτισμένο στην άκρη του βράχου. 

Έχει χτιστεί από τον Γέροντα Αμφιλόχιο, πνευματικό τέκνο του 

Αγ. Νεκταρίου.  Το 1613 ο Ηγούμενος της Μονής του Αγίου 

Ιωάννη του Θεολόγου έχτισε ένα ερημητήριο στο σημείο αυτό, αφιερώνοντάς το στον Άγιο Λουκά τον 

Ευαγγελιστή που τον θεράπευσε από μια θανατηφόρο νόσο. Το 1937 ο Γέροντας Αμφιλόχιος Μακρής 

μετέτρεψε το ερημητήριο σε Μονή χτίζοντας και νέα κτίσματα και το αφιέρωσε στον Ευαγγελισμό της 

Θεοτόκου Μητρός Ηγαπημένου. Οι εικόνες και οι τοιχογραφίες της Μονής χρονολογούνται από τον 

15ο έως και τον 17ο αιώνα. φιλανθρωπική δραστηριότητα.  Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στο χωριό 

Γροίκο για προαιρετικό γεύμα σε τοπικό εστιατόριο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.     

 

5η μέρα: Παρασκευή 20/9 - Γύρος Νησιού-Ι. Μ. Ζωοδόχου Πηγής- Ι.Ν.Παναγίας Διασώζουσας 

Μετά το πρωινό μας θα αναχωρήσουμε για το γύρο του νησιού. Ξεκινάμε από τη Σκάλα και 

συνεχίσουμε έξω από  το παραθαλάσσιο χωριό Γροίκος στη νότια πλευρά του νησιού. Θα 

προσπεράσουμε γραφικά χωριουδάκια θαυμάζοντας την θέα του νησιού. Κατά την διάρκεια της 

σημερινής μας μέρα θα περπατήσουμε στα στενά δρομάκια της Χώρας και θα επισκεφτούμε την 

γυνακεία Ι. Μ. Ζωοδόχου Πηγής. Ιδρύθηκε το 1607 από τον Πάτμιο ιερομόναχο Παρθένιο Παγκώστα. 

Πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό δείγμα νησιώτικης αρχιτεκτονικής, ενώ εντυπωσιακή είναι και η 

αυλή της Μονής με τα λουλουδιασμένα παρτέρια. Επίσης θα προσκυνήσουμε την θαυματουργή εικόνα 

της Παναγίας Διασώζουσας. Προαιρετικό γεύμα σε εστιατόριο  του νησιού. Επιστροφή στη Σκάλα 

αναχώρηση στις 15.55μ.μ. για Σάμο. Άφιξη στις 18.30μ.μ. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 

μας.      

 

6η μέρα: Σάββατο 21/9  -  Εκκλησιαστικό μουσείο - Ι.Μ.Τιμίου Σταυρού -  Ι. Μ. Μεγάλης 

Παναγίας-Πυθαγόρειο         

Πρωινό και επίσκεψη στο Εκκλησιαστικό μουσείο . Στον πλούσια διακοσμημένο εσωτερικό χώρο του 

εκτίθεται σημαντικός αριθμός Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών ιερών εικόνων υψηλής αισθητικής και 

καλλιτεχνικής αξίας, στοιχεία ξυλόγλυπτων τέμπλων, εξαπτέρυγα, ιερά Σκεύη, Σταυροί αγιασμού και 

ευλογίας, χειρόγραφα του  10ου αιώνος, παλαίτυπα βιβλία, σπάνιες παλαιές εκδόσεις, λειτουργικά 

ειλητάρια, κώδικες κ.λπ. Συνεχίζουμε για την Ι. Μ. Τιμίου Σταυρού. Ιδρύθηκε από τον μοναχό Νείλο 

τον Λατρινό, έναν από τους δύο κτήτορες της Ι.Μ. Μεγάλης Παναγίας το 1592, επί Πατριαρχίας 

Ιερεμίου του Β΄. Χαρακτηριστικό είναι το μοναδικής και απαράμιλλης τέχνης ξυλόγλυπτο τέμπλο του 

Καθολικού, διακοσμημένο με παραστάσεις από την Π.Δ. και την Κ.Δ., μέσα σε πλουσιότατο ανθηρό 

και ανεικονικό διάκοσμο, που φιλοτεχνήθηκε από Χιώτες τεχνίτες το 1854. Σημαντικής τέχνης και 

αξίας είναι επίσης ο ξυλόγλυπτος επιχρυσωμένος άμβωνας του 1873 και ο δεσποτικός θρόνος έργο του 

Χιώτη Νικολάου στα 1844. Έπειτα θα συνεχίσουμε για την Ι.Μ. Μεγάλης Παναγίας .Ιδρύθηκε το 1586 

από τους μοναχούς Νείλο και Διονύσιο, οι οποίοι είχαν μονάσει στο όρος Λάτρος κοντά στην αρχαία 



 

Μίλητο. Μέσα στο Καθολικό, διασώζεται η παλαιά μαρμάρινη πλακόστρωση με σύνθετο ομφάλιο στο 

κέντρο, με ωραίο ανάγλυφο με τους πρωτόπλαστους Αδάμ και Εύα,  ολόσωμους και στο μέσον το 

δένδρο της γνώσεως του καλού και του κακού και τον όφιν ,  το σύμβολο του κακού και της απάτης. Το 

σημερινό μας οδοιπορικό συνεχίζεται με ανάβαση του βουνού έχοντας υπέροχη θέα  προς τον κάμπο 

της Χώρας για να επισκεφθούμε το χωριό Κουμαραδαίοι. Πήρε το όνομά του από τις κουμαριές που 

φυτρώνουν στις γύρω περιοχές. Εκτός από την ελαιοκαλλιέργεια εδώ οι κάτοικοι ασχολούνται με την 

αγγειοπλαστική και τη μελισσοκομία γι’ αυτό υπάρχουν πολλά εργαστήρια  που πουλούν πήλινα. 

Παρακολούθηση επίδειξης τεχνικής.   Προαιρετικό γεύμα σε διπλανό χωριό. Πορεία επιστροφής στο 

ξενοδοχείο μας. Το απόγευμα θα επισκεφτούμε το Πυθαγόρειο . Το όνομα του οικισμού μέχρι το 1955 

ήταν Τηγάνι, οπότε μετονομάστηκε σε Πυθαγόρειο απ' τη Διεθνή Οργάνωση Πυθαγορείων, προς τιμήν 

του μεγάλου φιλόσοφου Πυθαγόρα που καταγόταν από τη Σάμο. Στις παραδοσιακές ταβέρνες και στα 

παραδοσιακά καφενεία που ξεφυτρώνουν παντού στις γραφικές πλατείες και τα στενά σοκάκια μπορείτε 

να γευτείτε την ντόπια κουζίνα ή να απολαύσετε τις ντόπιες λιχουδιές με την συνοδεία ωραίων μεζέδων 

που θυμίζουν στον επισκέπτη την γειτνίαση του νησιού με την Μικρά Ασία. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 

μας.  

 

7η μέρα: Κυριακή  22/9 -  Ι.Μ.Ζωοδόχου Πηγής- Ι.Μ. Αγ. Ζώνης- Ποσειδώνιο-Κοκκάρι             

Παρακολούθηση της Θ. Λειτουργίας . Στη συνέχεια θα ανηφορίσουμε για να επισκεφτούμε την 

Ι.Μ.Ζωοδόχου πηγής χτισμένη το 1756, σε τοποθεσία με πανοραμική θέα στο Αιγαίο και τα 

μικρασιατικά παράλια. Στο εσωτερικό της υπάρχει περίτεχνο ξυλόγλυπτο τέμπλο, κολώνες από το 

αρχαίο ιερό της Μιλήτου, ένας δεσποτικός ξυλόγλυπτος θρόνος και όμορφες τοιχογραφίες. Εορτάζει 

την Παρασκευή της Διακαινησίμου. Το σημερινό μας οδοιπορικό συνεχίζεται με επίσκεψη-προσκύνημα 

στην Ι.Μ. Αγ.Σκέπης που βρίσκεται στην κατάφυτη κοιλάδα της Βλαμαρής. Στο εσωτερικό της 

φυλάσσονται τοιχογραφίες του 17ου αιώνα και μια αξιόλογη βιβλιοθήκη με πατριαρχικά έγραφα και 

πολύτιμα σκεύη. Το ξυλόγλυπτο τέμπλο του ναού είναι διακοσμημένο από τον Ηγούμενο Γαβριήλ στις 

αρχές του 19ου αιώνα. Συνεχίζουμε για το Ποσειδώνιο , τουριστικό θέρετρο με βοτσαλωτή παραλία και 

θέα στα Μικρασιατικά παράλια. Προαιρετικό γεύμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Το απόγευμα 

βολτούλα στο γραφικό Κοκκάρι . Θα περπατήσουμε στο παραλιακό δρόμο με τη διπλή παραλία και θα 

απολαύσουμε το καφέ μας σε ένα από τα καφέ του χωριού. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.   

 

8η μέρα: Δευτέρα  23/9 -   Καρλόβασι-Μουσείο Βυρσοδεψίας-

Οινοποιείο    

Μετά το πρωινό μας θα αναχωρήσουμε για το Καρλόβασι για να 

επισκεφτούμε το Μουσείο Βυρσοδεψίας. Στεγάζεται σε ένα παλιό 

πέτρινο ταμπάκικο στο Καρλόβασι και παρουσιάζει εργαλεία, 

μηχανήματα, κατεργασμένα δέρματα κ.ά. σχετικά εκθέματα και 

αποτυπώνει την ιστορία της Βυρσοδεψίας της πόλης.  Το πρώτο 

σωματείο βυρσοδεψών «Αδελφότης βυρσοδεψών “Ο Προφήτης 

Ηλίας”» ιδρύθηκε το 1899, με σκοπό την αμοιβαία υποστήριξη και 

τη βοήθεια άπορων εργατών, ενώ το 1908 ιδρύθηκε καθαρά εργατικό σωματείο με την επωνυμία 

«Αδελφότης Εργατών Βυρσοδεψείων “Ο Άγιος Παντελεήμων”». Έπειτα θα συνεχίσουμε για ένα τοπικό 

οινοποιείο όπου θα έχουμε την δυνατότητα να μάθουμε τον τρόπο παραγωγής του τοπικού κρασιού. 

Χρόνος ελεύθερος για βόλτα στο γραφικό Καρλόβασι. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Μεταφορά στο 

λιμάνι, τακτοποίηση στις καμπίνες του πλοίου μας , αναχώρηση στις 20.00μ.μ. Πειραιά. Διανυκτέρευση 

εν πλω. 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CE%B8%CE%B1%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B1%CF%82


 

9η μέρα: Τρίτη  24/9 -  Ι. Μ. Οσίου Παταπίου – Λουτράκι-Ναύπλιο-Πειραιάς 

Άφιξη στις 10.00π.μ. τακτοποίηση στο λεωφορείο που μας περιμένει και αναχώρηση για τα Γεράνεια 

Όρη όπου στην πλαγιά τους είναι κτισμένη η Ι.Μ. Οσίου Παταπίου. Η Μονή βρίσκεται σε κτηριακό 

συγκρότημα που αποτελεί επέκταση του αρχαίου ασκητηρίου του 12ου αιώνος. Η θέα, η φυσική και 

πνευματική ομορφιά ανταμείβει τον προσκυνητή. Η σημαντικότερη, όμως, ανταμοιβή του προσκυνητή 

είναι το Ιερό Λείψανο του Οσίου Παταπίου του θαυματουργού (Εορτή 8 Δεκεμβρίου). Γεμάτο ευωδία 

και θαυματουργική χάρη, προστατεύει την Ιερά Μονή. Σχετική παραμονή. Επίσκεψη στο Λουτράκι για 

καφεδάκι και συνεχίζουμε για την Επίδαυρο , χτισμένη σε απάνεμο γραφικό κόλπο . Έγινε γνωστή για 

το πολιτισμικά και ιστορικά μνημεία που κατασκευάστηκαν πριν από πολλά χρόνια. Σημαντικότερα 

είναι ο ναός του Ασκληπιού και το αρχαίο μεγάλο θέατρο όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο.  Έπειτα θα 

αναχωρήσουμε για το Ναύπλιο,  επίσκεψη στο Κάστρο και χρόνος ελεύθερος για το προαιρετικό μας 

γεύμα σε τοπικό εστιατόριο. Πορεία προς το λιμάνι του Πειραιά. Επιβίβαση στο πλοίο, αναχώρηση στις 

21.00μ.μ. για τα Χανιά . Διανυκτέρευση εν πλω.   

 

10η  μέρα: Τετάρτη  25/9  -     Χανιά  

Πρωινή άφιξη,  αναχώρηση για Κίσαμο.   

  

Τιμή ανά άτομο 600 €         Μονόκλινο 730  €  

Διαφορά δίκλινης εσωτερικής καμπίνας  48 € / άτομο (για το δρομολόγιο Χανιά-Πειραιά-Χανιά & 

Σάμο-Πειραιά) 

 

Τι περιλαμβάνεται: *Εισιτήρια Χανιά- Πειραιά- Χανιά & Σάμο-Πειραιά σε 4κλινες  εσωτερικές 

καμπίνες  *Εισιτήρια Πειραιά-Πάτμος / Πάτμος-Σάμος σε οικονομική θέση * Διαμονή σε ξενοδοχείο 2* 

στην Πάτμο και 3* στην Σάμο σε δωμάτια με κλιματισμό και τηλεόραση *Πρωινό καθημερινά 

*Μεταφορές βάσει προγράμματος με κλιματιζόμενο λεωφορείο * Συνοδός του γραφείου μας * 

Ασφάλεια επαγγελματικής αστικής ευθύνης  

Δεν περιλαμβάνονται : Είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους * Φόρος διαμονής (0,50 € / 

δωμάτιο/μέρα σε ξενοδοχείο 2* και 1,5 € / δωμάτιο/μέρα σε ξενοδοχείο 3*)            

 

 

    

 

 

 

 

ΚΑΛΟ ΣΑΣ ΤΑΞΙΔΙ !! 

 
 

 

 

Πληροφορίες-Εγγραφές: κος Μποτωνάκης Μανόλης, τηλ. 28220-22128, εσωτ. 5 

          Ταξιδιωτικό Γραφείο: Krites Travel, τηλ. 2810227061 

 

 
 


