
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ  

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΙΣΑΜΟΥ & ΣΕΛΙΝΟΥ 

 
9ήμερη προσκυνηματική εκδρομή στη Μυτιλήνη   για την εορτή των 
Μυροφόρων. Εορτάζει ο Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μανταμάδου  

( 4 έως 12   Μαΐου ) 

 
1η μέρα Τετάρτη 4/5 : Χανιά- Πειραιάς 
Αναχώρηση από το Καστέλι Κισάμου για το λιμάνι της Σούδας. Επιβίβαση και τακτοποίηση στις 

καμπίνες του πλοίου μας . Αναχώρηση για το λιμάνι του Πειραιά. Διανυκτέρευση στο πλοίο μας.  
 
2η μέρα Πέμπτη 5/5 : Πειραιάς – Θήβα – Ι. Μ. Αγ. Γεωργίου -αναχώρηση για Μυτιλήνη  

Πρωινή άφιξη , τακτοποίηση στο λεωφορείο που μας περιμένει , αναχώρηση για τη Θήβα όπου θα 
επισκεφθούμε τον Ι.Ν. Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά.  Σύμφωνα με τη παράδοση, ο 
ναός έχει ανεγερθεί στον τόπο του μαρτυρίου και της ταφής του Αγίου Λουκά του Ευαγγελιστή, ο 

οποίος είναι και ο ιδρυτής της Βοιωτικής Εκκλησίας .Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε προς το 
κεφαλάρι όπου είναι τοποθετημένη η Ι.Μ. Αγ. Γεωργίου Αλιάρτου. Βίγλα αληθινή, από όπου 
αγναντεύει κανείς την πανέμορφη φύση της Βοιωτίας λουσμένη στο φώς εναρμονίζεται με το 

υπέροχο τοπίο: προς το βορρά και την ανατολή το μάτι χαμηλώνει στον εύφορο κάμπο της  
Κωπαΐδας, στο νότο  και τη δύση αγκαλιάζει το πολυθρύλητο βουνό, τον Ελικώνα. Προαιρετικό 
γεύμα στη Λειβαδιά.  Επιστροφή στον  Πειραιά , επιβίβαση και τακτοποίηση στις καμπίνες του 

πλοίου μας , αναχώρηση για την Μυτιλήνη στις 20.00 . Διανυκτέρευση στο πλοίο μας .  
 
3η μέρα Παρασκευή 6 /5  : Ι.Μ.Λειμώνος-Σίγρι-Ερεσός-Περιβολή- Ι.Ν.Αγ.Ανδρέα  

Πρωινή άφιξη στο τρίτο σε μέγεθος νησί της χώρας μας. Με το λεωφορείο μας θα αναχωρήσουμε 
για επίσκεψη-προσκύνημα της Ι.Μ.Λειμώνος. Από την 
ανασύσταση της και έπειτα έγινε σημαντικό κέντρο 

θρησκευτικής, πνευματικής, παιδευτικής, φιλανθρωπικής, 
κοινωφελούς και πολιτιστικής δράσεως και ακτινοβολίας. 
Αποτέλεσε, θα μπορούσαμε να πούμε, κιβωτός της 
σωτηρίας της εθνικής κληρονομιάς. Ιδιαίτερα στα δύσκολα 

χρόνια της σκλαβιάς προσέφερε πολλές υπηρεσίες στους 
χριστιανούς ραγιάδες της περιφέρειας. Οι μοναχοί 
βοηθούσαν στη τόνωση του θρησκευτικού και εθνικού 

φρονήματος ενώ υπήρχε αξιόλογη αρωγή και φιλοξενία σε 
φτωχούς και κατατρεγμένους της εποχής. Συνεχίζουμε για το Σίγρι όπου θα επισκεφθούμε το 
απολιθωμένο δάσος , το οποίο έχει ανακηρυχθεί διατηρητέο μνημείο της Φύσης και περιλαμβάνει 

εκατοντάδες ιστάμενους και κατακείμενους απολιθωμένους κορμούς κωνοφόρων και καρποφόρων 
δένδρων, που σκεπάσθηκαν από ηφαιστειακά υλικά και απολιθώθηκαν στη θέση τους πριν από 20 
εκατομμύρια χρόνια. Συνεχίζουμε για την Ερεσό,  προσκύνημα στον Ι.Ν. Αγ. Ανδρέα καθώς και στον 

Τάφο του. Ο Αγ. Ανδρέας, μεγάλος υμνογράφος της εκκλησίας μας, δεν είναι Λέσβιος αλλά ετάφη 
στην Ερεσό και συμπεριλαμβάνεται και συνεορτάζεται μετά των εν Λέσβω διαλαμψάντων Αγίων.  
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 

 
4η μέρα Σάββατο 7/5 Μυτιλήνη – Ι.Μ.Αγ.Ραφαήλ  
Πρωινό . Αναχώρηση για επίσκεψη στον Ι.Ν.Ταξιαρχών στο Καγιάνη ο οποίος δεσπόζει έχοντας θέα 

το Αιγαίο.  Έχει ξυλόγλυπτο τέμπλο υψηλής τέχνης, κι εξαιρετικές εικόνες των Ταξιαρχών Μιχαήλ και 
Γαβριήλ. Προσκύνημα στην Θαυματουργή εικόνα του Ταξιάρχη κατασκευσασμένη πριν από 800 
περίπου χρόνια από μαστίχα και κερί. Συνεχίζουμε για την αγορά , σχετική περιήγηση . Συνεχίζουμε 

με επίσκεψη-προσκύνημα της Ι.Μ. Αγίου Ραφαήλ, η οποία χτίστηκε το 1960, έπειτα από ένα 



θαυμάσιο κύκλο ονείρων. Έπειτα θα επιστρέψουμε στην πόλη και θα περιηγηθούμε  με πρώτο 
σταθμό το Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αθανασίου. Είναι αφιερωμένος στον Άγιο Αθανάσιο και στο 

Ναό φυλάσσονται τα Ιερά λείψανα του νεομάρτυρα Αγίου Θεοδώρου του Βυζαντίου – πολιούχου 
της Μυτιλήνης – ο οποίος απαγχονίστηκε από τους Τούρκους το 1795. Το ξυλόγλυπτο τέμπλο 
χαρακτηρίζεται ως ένα από τα ωραιότερα έργα της Μεταβυζαντινής περιόδου ( 1738 ), ενώ η εικόνα 

του Ιησού είναι ένα Μικρασιατικό κειμήλιο αναγόμενο στον 16ο αιώνα. Επίσης το καμπαναριό είναι 
γοτθικού ρυθμού με ύψος 33μ. Συνεχίζουμε για τον Ι. Ναό του Αγ. Θεράποντος με ιδιαίτερο 
αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον. Είναι ο μεγαλύτερος Ναός της πόλης. Χτίστηκε το 1860 σε ρυθμό 

σταυροειδή Βυζαντινό. Εδώ φυλάσσονται τα λείψανα του Μητροπολίτη Ιγνατίου Ουγγροβλαχίας, 
που ανέπτυξε έντονη εθνική δράση. Ανάμεσα στις αξιόλογες εικόνες του Ναού, ξεχωρίζουν δυο 
Βυζαντινές, του Ιησού Χριστού(14ος αιώνας ) και του Ιωάννη Θεολόγου(15ος αιώνας). Επίσκεψη 

στο μουσείο του Θεόφιλου. Τη ζωγραφική του, την χαρακτηρίζει η ζωντάνια, η δροσιά, ο 
αυθορμητισμός, η χρωματική ευφορία.  Το απόγευμα μεταφορά στον Ι. Ν. Παμεγίστων Ταξιαρχών 
Μανταμάδου για παρακολούθηση του εσπερινού. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.   

 
5η μέρα Κυριακή 8/5 Εορτή Ι.Μ.Παμεγίστων Ταξιαρχών-Μόλυβος-Πέτρα-Ι.Μ.Παναγίας 
Μυρσινιώτισσας-Καλλονή  
Αναχώρηση για τον Μανταμάδο που σήμερα στολίζεται με τα γιορτινά του. Παρακολούθηση της Θ. 

Λειτουργίας στον Ι. Ν. Παναγίας Ταξιαρχών , προσκύνημα στη Θαυματουργή εικόνα φτιαγμένη από 
αίμα και πυλό. Στη Μονή φυλάσσονται ακόμα ο Πατριαρχικός Σάκος του Εθνομάρτυρα Πατριάρχη 
Γρηγορίου Ε΄, παλιά Ευαγγέλια αλλά και εικόνες του 16ου αιώνα. Στη συνέχεια θα προχωρήσουμε 

προς τη Σκάλα Σικαμιάς με το εκκλησάκι της Παναγίας της Γοργόνας που τη απεικονίζει  με ουρά 
γοργόνας. Εδώ θα δούμε και το πλάτανο όπου ο θρυλικός ζωγράφος και πεζογράφος Στρατής 

Μυριβήλης έγραφε τα μυθιστορήματα του. Το σημερινό μας 

οδοιπορικό συνεχίζεται με  επίσκεψη στο γραφικό χωριό 
Μόλυβος, το οποίο δίκαια χαρακτηρίζεται ως η Μύκονος της 
Μυτιλήνης. Οι παραλλαγές  χρωμάτων με φόντο το κάστρο 

του χωριού και τα πετρόκτιστα δρομάκια θα μας 
ενθουσιάσουν. Επόμενός μας σταθμός τα «Μετέωρα της 
Μυτιλήνης», το χωριό Πέτρα, όπου επιβλητικά δεσπόζει 

σκαρφαλωμένη πάνω στο βράχο η εκκλησία της Παναγιάς 
Γλυκοφιλούσας με τα 114 πέτρινα σκαλιά. Έπειτα από το 
προαιρετικό μας γεύμα , θα συνεχίσουμε για την 

Ι.Μ.Παναγίας Μυρσινιώτισσας η οποία βρίσκεται δυτικά του 
Όρους Δρακονίτσι . Περιήγηση της Ι.Μονής και προσκύνημα στην εικόνα της Παναγίας. Μέσα σ' 
αυτόν τον ιερό ναό με πόθο τρέχουν οι πιστοί για να ακούσουν τις υπέροχες και κατανυκτικές 

ψαλμωδίες από τις αδελφές . Συνεχίζουμε για την Καλλονή, που απλώνεται μέσα σε μια μεγάλη και 
εύφορη πεδιάδα στο κέντρο του νησιού. Εδω αναπτύχθηκε ιδιαίτερα ο Μοναχισμός στα χρόνια του 
Βυζαντίου. Σχετική παραμονή. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.  

 
6η μέρα Δευτέρα 9/5 :  Αγιάσος-Βατερά 
Μετά το πρωινό μας θα αναχωρήσουμε για επίσκεψη στην Αγιάσο, όμορφα τοποθετημένη στους 

πρόποδες του βουνού Ολύμπου. Μπροστά μας απλώνονται παλιά παραδοσιακά σπίτια ανάμεσα σε 
πλακόστρωτα δρομάκια. Προσκύνημα στον Ι.Ν. Παναγίας Αγίας Σιών – Αγιάσου. Το όνομα “Αγία 
Σιών” επικρατούσε ως η  επίσημη ονομασία της  κωμόπολης  της Αγιάσου. Το όνομα αυτό προήλθε 

από την παλιά εικόνα του προσκυνήματος της Παναγίας, φιλοτεχνημένη από τον Ευαγγελιστή 
Λουκά, που κατά την ιερή παράδοση ο ιερομόναχος Αγάθωνας την μετέφερε το 803 από την 
Ιερουσαλήμ, που ως γνωστόν ονομάζεται Αγία Σιών. Η σκήτη του Αγάθωνα σύντομα έγινε τόπος 
προσκυνήματος και πυρήνας διαμόρφωσης της σημερινής κωμόπολης της Αγιάσου. Η σημερινή 

εκκλησία χτίστηκε το 1814 και η οριστική διάλυση της Μονής επέρχεται στις αρχές του 19ου αιώνα. 
Εκτός από την εν λόγω εικόνα στο ναό, υπάρχουν και άλλες που  αποτελούν σημαντικά δείγματα 
της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής περιόδου. Επίσης η εκκλησία στεγάζει Εκκλησιαστικό Μουσείο με 



μια σημαντική συλλογή χειρογράφων, σκευών και άλλων εκκλησιαστικών αντικειμένων. 
Παρουσιάζεται ιδιαίτερα αυξημένη προσκυνηματική κίνηση, με αποκορύφωμα την περίοδο του 

πρώτου δεκαπενθημέρου του Αυγούστου « εορτασμός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου». Θα 
συνεχίσουμε για το χωριό Βατερά , με τη βοτσαλωτή παραλία και το θαυμάσιο φυσικό πράσινο 
τοπίο που φθάνει έως τη θάλασσα.  Από την περιοχή μπορεί κανείς να δει, αν το επιτρέπουν οι 

καιρικές συνθήκες , από τη Χίο μέχρι τις Οινούσσες και τα Ψαρά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας .  
 
7η μέρα Τρίτη 10 /5 : Σκόπελος- Κατακόμβες Αγ. Μαγδαληνής-Πλωμάρι-Ποτοποία 

Βαρβαγιάννη – Κόλπος Γέρας 
Μετά το πρωινό μας και έπειτα από την τακτοποίηση των 
αποσκευών μας στο λεωφορείο θα αναχωρήσουμε για το 

χωριό Σκόπελος που βρίσκεται στη Γέρα. Θα περιηγηθούμε 
και θα επισκεφθούμε τον Ναό της  Αγίας Μαγδαληνής και 
τις κατακόμβες της. Στην πλατεία του χωριού υπάρχει μία 

μεγάλη παραδοσιακή πετρόχτιστη βρύση όπου μπορούμε 
να δροσιστούμε.  Το σημερινό μας οδοιπορικό συνεχίζεται 
με επίσκεψη  στο γραφικό Πλωμάρι,   γνωστό για την 
παραγωγή ούζου, τους πεντανόστιμους μεζέδες και τους 

φιλόξενους κατοίκους του. Επίσκεψη στο  Μουσείο Ούζου 
της ποτοποιίας "Βαρβαγιάννη” . Συνεχίζουμε για το κόλπο της Γέρας .  Η περιοχή είναι κατάφυτη 
από ελαιώνες, ενώ κατά μήκος των ακτών του κόλπου έχουν σχηματιστεί υφάλμυρα έλη . 

Επιστροφή στην πόλη Ελεύθερος χρόνος στην αγορά  , έως την ώρα της μεταφοράς μας στο λιμάνι 
και την αναχώρηση μας στις 18.00 για τον Πειραιά. Διανυκτέρευση στο πλοίο μας .  
 

8η μέρα Τετάρτη 11/5  : Πειραιάς και μονοήμερη εκδρομή στο Ναύπλιο και στο Λουτράκι  
Πρωινή άφιξη , τακτοποίηση στο λεωφορείο που μας περιμένει και αναχώρηση για την πλαγιά των 
Γερανείων Ορέων ακριβώς πάνω από το Λουτράκι για να επισκεφθούμε την Ι.Μ. Οσίου Παταπίου 

ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα της Ελλάδας. Προσκύνημα στο Ιερό Λείψανο του Οσίου. 
Σχετική παραμονή .  Έπειτα θα επισκεφθούμε το πανέμορφο Ναύπλιο . Η βόλτα μας ξεκινά από την 
Πύλη της Ξηράς, την μοναδική είσοδο της πόλης επί ενετοκρατίας. Περνάμε από το σημείο που 

δολοφονήθηκε ο Ιωάννης Καποδίστριας, πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας και καταλήγουμε στην 
πλατεία Συντάγματος, όπου βενετσιάνικα και νεοκλασικά κτίρια δεσπόζουν τριγύρω. Χαρακτηριστικά 
κτίρια, όπως το Βουλευτικό και το αρχαιολογικό μουσείο είναι στο δρόμο μας και η περιήγηση στα 

σοκάκια της παλιάς πόλης είναι παραμυθένια. Προαιρετικό γεύμα κατά την διάρκεια της περιήγησης. 
Επιστροφή στο λιμάνι του Πειραιά , τακτοποίηση στις καμπίνες του πλοίου μας , αναχώρηση για τα 
Χανιά.         

 
 
9η  μέρα Πέμπτη 12/5 :    Χανιά  

Άφιξη στο λιμάνι και με το λεωφορείο μας μεταφορά στο Καστέλι .    
 

Τιμή ανά άτομο σε δίκλινο δωμάτιο   510 €    Μονόκλινο δωμάτιο  570€ 

Διαφορά δίκλινης εσωτερικής καμπίνας  39 € 
 
Τι σας προσφέρουμε :  

*Μεταφορά από και προς το λιμάνι της Σούδας *Εισιτήρια πλοίων όπως παρακάτω : Χανιά – 

Πειραιάς- Χανιά & Πειραιάς-Μυτιλήνη -Πειραιάς σε τετράκλινες εσωτερικές καμπίνες   
*Λεωφορείο για τις μετακινήσεις σας , σύμφωνα με το πρόγραμμα *Τέσσερις   διανυκτερεύσεις σε 
ξενοδοχείο 3* στην Μυτιλήνη  σε δίκλινα δωμάτια με πρωινό *Συνοδός του γραφείου μας *Δεν 
περιλαμβάνονται : *Είσοδοι σε μουσεία και επισκεπτόμενους χώρους * Ότι αναφέρεται στο 

πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο 



  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ 

 

Πληροφορίες εγγραφές: 

Στα γραφεία της Ι.Μ.Κισάμου & Σελίνου  στο τηλ.: 28220-22018, εσωτ. 5 
 κ. Μποτωνάκης Μανόλης  

 Krites travel Τμήμα προσκυνηματικών εκδρομών «ΒΙΒΛΟΣ» 

τηλ : 2810227051 
 

Παρακαλώ διαβάστε τους παρακάτω όρους συμμετοχής τους οποίους και αποδέχεστε με την 

εγγραφή σας :  Προκαταβολή 150 €  για κάθε εγγραφή  και εξόφληση τουλάχιστον δέκα μέρες πριν 

την αναχώρηση .  To γραφείο μας δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για απώλεια αποσκευών καθώς 

προσωπικών αντικειμένων και τυχόν εξόδων που θα προκύψουν από αυτά.*Σε περίπτωση ατυχήματος ή 

ασθένειας εκδρομέων δεν έχει καμία απολύτως υποχρέωση οικονομικής φύσεως *Σε περίπτωση 

απεργιών, καθυστερήσεων δρομολογίων,  αλλαγή προγράμματος λόγω τοπικών συνθηκών , το γραφείο 

μας δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη αλλά ούτε και οικονομική επιβάρυνση εφόσον από τα παραπάνω 

δημιουργηθούν επιπλέον έξοδα. Το γραφείο μας έχει συνάψει ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αστικής 

Επαγγελματικής Ευθύνης για κάθε εκδρομή που διοργανώνει , το οποίο καλύπτει τις περιπτώσεις τυχόν 

ευθυνών έναντι των πελατών του , που προκύπτουν από τη μη εκτέλεση ή την πλημμελή εκτέλεση του 

οργανωμένου ταξιδιού. Επίσης καλύπτει την περίπτωση αφερεγγυότητας ή πτώχευσης, καθώς και 

επαναπατρισμό συνέπια πτώχευσης. Ο αριθμός του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και τα στοιχεία του 

ασφαλιστή είναι στη διάθεση του ταξιδιώτη στο λογιστήριο του γραφείου μας. Επίσης υπάρχει 

δυνατότητα προαιρετικής ασφάλισης στα επιθυμητά ποσά , την οποία  το γραφείο μας συνιστά 

ανεπιφύλακτα . Μια εβδομάδα πριν από την αναχώρηση σας θα  δοθεί ενημερωτικός φάκελος με όλες τις 

πληροφορίες της εκδρομής .  

Η σειρά των επισκέψεων , μπορεί να διαφοροποιηθεί , χωρίς να παραλείψουμε οτιδήποτε 

από τα παραπάνω .   

 

 

 

 

 


